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Τεχνολογία και Προτάσεις 
για την παραγωγή 
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Spribag BS-12/MS-12
Τα πρώτα μηχανήματα ξηρής 
ανάμιξης (μέσω συμπιεσμένου 
αέρα) με δυναμικότητα εκτόξευ-
σης έως 3m3 /hr.

Πρωτοποριακή Τεχνολογία Εκτοξευόμενου Σκυροδέματος από τη Sika
Sika – Ηγεσία μέσω Πρωτοποριακής Τεχνολογίας

Εισαγωγή

Για λόγους ευελιξίας, ταχύτητας και οικονομίας, 
το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα έχει αποκτήσει 
εξαιρετική σημασία για τον κατασκευαστικό 
τομέα τις τελευταίες δεκαετίες, ιδιαίτερα σε 
περιπτώσεις υποστήριξης οροφών σε σήραγ-
γες. Η βασικότερη αιτία για αυτή την εξέλιξη 
είναι η περαιτέρω ανάπτυξη και η βελτίωση της 
τεχνολογίας του εκτοξευόμενου σκυροδέματος 
και των μεθόδων παραγωγής του.

Νέες εξελίξεις σε πρόσθετα σκυροδέματος 
και συστατικά παραγωγής, σε τσιμέντα και 
μεθόδους εφαρμογής ανοίγουν ορίζοντες σε 
καινοτόμες εφαρμογές και καθιστούν δυνατή την 
παραγωγή εκτοξευόμενου σκυροδέματος με την 
υγρή μέθοδο εκτόξευσης για επίτευξη υψηλότα-
των απαιτήσεων αντοχής και ανθεκτικότητας. 

Οι δυνατότητες αυτές ωστόσο εκκρεμεί να αξιο-
ποιηθούν στο μέγιστο βαθμό, καθώς το εκτοξευ-
όμενο σκυρόδεμα συχνά χρησιμοποιείται μόνο 
ως σκυρόδεμα προσωρινής υποστήριξης κι έτσι 
δεν απαιτείται να πληροί απαιτήσεις υψηλών 
προδιαγραφών. Με την πάροδο του χρόνου, πα-
ρόλα αυτά, έχει αναπτυχθεί τεχνογνωσία γύρω 
από το μίγμα παραγωγής υγρού εκτοξευόμενου 
σκυροδέματος σε ένα μεγάλο εύρος έργων και 
για πολλές διαφορετικές εφαρμογές. 

Οι εργολάβοι και οι σχεδιαστές των έργων μπο-
ρούν να βασίζονται στην εμπειρία που έχει πλέον 
αποκτηθεί και να προχωρήσουν με σιγουριά σε 
δημιουργικές και καινοτόμες ιδέες και λύσεις.

Sika® Aliva®-200/285
Μηχάνημα ψεκασμού με ρότορα 
και συστήματα για ξηρά και υγρά 
μίγματα

Sika®-PM500
Αυτοματοποιημένο σύστημα 
ψεκασμού για ξηρά  
και υγρά μίγματα

Η μεγάλη φήμη της Sika στον τομέα των υπογείων έργων και 

των κατασκευών σηράγγων είναι διαδεδομένη σε εξαιρετικά 

σημαντικό βαθμό, εξαιτίας των δραστηριοτήτων της εταιρίας, 

οι οποίες πάντα εστιάζονταν στην εξέλιξη της τεχνολογίας 

του συγκεκριμένου τομέα από την ίδρυσή της το 1910. Η 

πρώτη πατέντα για μηχάνημα εκτόξευσης σκυροδέματος 

καταχωρήθηκε τη χρονιά ίδρυσης της εταιρίας, γεγονός που 

μοιάζει ως συμβολική συγκυρία, καθώς η ιστορία της Sika 

Εξοπλισμός                                   



Αλκαλικοί αργιλικής βάσης
Ο πρώτος υγρός επιταχυντής πήξης  
για εκτοξευόμενο σκυρόδεμα,  
Sigunit® -L Liquid.
Δοσολογία 3-6%

Πρωτοποριακή Τεχνολογία Εκτοξευόμενου Σκυροδέματος από τη Sika
Sika – Ηγεσία μέσω Πρωτοποριακής Τεχνολογίας

Ναφθαλενικής βάσης
Μελαμινικής βάσης
Χρήση προϊόντων Sikament® - εξαιρετικής απόδοσης  
ρευστοποιητές για το σκυρόδεμα σηράγγων.
Χρόνος εργασιμότητας έως 2 ώρες. 

Ειδικά συμπολυμερή
SikaTard®  
Σταθεροποιητής ενυδάτωσης τσιμέντου.
Τελευταία λέξη της τεχνολογίας  
για δεκαετίες.
Χρόνος εργασιμότητας έως 72 ώρες. 

Το 1930 γεννιέται η ομάδα προϊόντων Sigunit®

Σε μορφή σκόνης,  
χειροκίνητη προσθήκη.
Δοσολογία 3-7%

Êόκκïò ôóéìÝíôïõ

Κόκκος τσιμέντου

Τροποποιημένα  
πολυκαρβοξυλικά
Sika® Viscocrete®, η τελευταία  
καινοτομία στο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.
Χρόνος εργασιμότητας μέχρι και 6 ώρες. 

στον τομέα της κατασκευής σηράγγων και υπογείων έργων 

πάντοτε συμπορευόταν με την εξέλιξη της τεχνολογίας εκτο-

ξευόμενου σκυροδέματος. Σαν ένα παράδειγμα αυτής της 

επιτυχημένης πορείας της Sika, μπορούμε να αναφέρουμε 

την απόφαση να χρησιμοποιηθούν προϊόντα της Sika για τη 

στεγανοποίηση όλων των κατασκευών κατά την ηλεκτροδό-

τηση της σιδηροδρομικής γραμμής διαμέσου της 1ης Αλπικής 

σήραγγας Gotthard στην Ελβετία.    

Επιταχυντές                                         Ρευστοποιητές /  Σταθεροποιητές

Αργιλικοί σουλφονικοί
Sigunit® 49 AF σε σκόνη, ο πρώτος  
μη αλκαλικός επιταχυντής πήξης.
Δοσολογία 4-7%

Υδροξείδια Αργιλίου
Αργιλικοί σουλφονικοί 
Sigunit® 49 AF Liquid  
επιταχυντής πήξης  
Δοσολογία 4-7%
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Απαιτήσεις Εκτοξευόμενου: 
Οικολογία και Οικονομία
H Sika έχει ενεργή συμμετοχή στο πα-
γκόσμιο πρόγραμμα των χημικών βιομη-
χανιών για την περιβαλλοντική διαχείριση 
“Responsible Care”, το οποίο καθορίζει τις 
αρχές για την ασφάλεια, την υγεία και την 
προστασία του περιβάλλοντος από τις βιο-
μηχανίες παραγωγής χημικών προϊόντων.

Πολλά σοβαρά ατυχήματα στο παρελ-
θόν έχουν αποδείξει ότι οι εργασιακές 
συνθήκες στα εργοτάξια απαιτούν ειδική 
φροντίδα. Η παραγωγή σκόνης πρέπει να 
μειωθεί και τα απόβλητα που παράγονται 
από διαβρωτικά και τοξικά χημικά πρέπει 
να ελαχιστοποιηθούν. Η εισαγωγή στην 
αγορά των μη-αλκαλικών επιταχυντών 
πήξης, όπως οι Sigunit® AF αποτελεί 
ορόσημο στην κατασκευή σηράγγων.   

Σε ότι αφορά στη μόλυνση από τη δημιουρ-
γία σκόνης, η μέθοδος υγρής εκτόξευσης 
δημιουργεί πολύ λιγότερη σκόνη από ότι 
η ξηρά μέθοδος εκτόξευσης. Η ποσότητα 
παραγόμενης σκόνης μπορεί επίσης να 
μειωθεί με τη βέλτιστη δυνατή τεχνολογία 
ακροφυσίων. Οι μη τοξικοί, μη-αλκαλικοί επι-
ταχυντές με τιμή pH γύρω στο 3 μειώνουν 
τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και 
το περιβάλλον κατά το χειρισμό, την απο-
θήκευση και τη χρήση τους. Το μίγμα ψεκα-
σμού δεν περιέχει διαβρωτικά αερολύματα, 
επιβλαβή για το δέρμα ή το βλεννογόνο 
υμένα των οφθαλμών κι έτσι δεν υπάρχουν 
κίνδυνοι για την υγεία των εργαζομένων.

Η δυναμικότητα ψεκασμού είναι ο κυρι-
ότερος παράγοντας που καθορίζει την 
οικονομία της υγρής μεθόδου εκτόξευσης. 
Ανάλογα με την εφαρμογή, μπορούμε να 
επιτύχουμε έως και 25m3 /hr δυναμικότητα 
εκτόξευσης. Για να επιτύχουμε όμως αυτή 
τη μεγάλη δυναμικότητα, είναι σημαντικό 
να δουλέψουμε με το βέλτιστο μίγμα σκυ-
ροδέματος, το βέλτιστο πάχος κάλυψης, 
το βέλτιστο τύπο και τη βέλτιστη δοσολο-
γία επιταχυντή. Υψηλή δυναμικότητα δεν 
μπορεί να επιτευχθεί, εάν το σκυρόδεμα 
δεν είναι εύκολα αντλήσιμο. Σε περίπτω-
ση που τα μίγματα σκυροδέματος είναι 
ακατάλληλα, ειδικά πρόσθετα βοηθούν την 
αποφυγή διαχωρισμού και τη μείωση των 
πιέσεων στην αντλία. 

Η δέσμευσή μας στην ασφάλεια, την υγεία 
και την προστασία του περιβάλλοντος

Βασικό

Όξινο

Συμβατικός  
επιταχυντής pH >13 

14

8

3

pH 3 – 8
Ασφαλές εύρος 
για τον ανθρώ-
πινο ιστό και το 
αναπνευστικό 
σύστημα

Sigunite AF Liquid

Τιμή pH

Χωρίς SikaPump®: Ασυνεχής τροφοδοσία αντλίας

Πίεση στην αντλία  
κατά τη μεταφορά σκυροδέματος

Με SikaPump®: Σταθερή τροφοδοσία αντλίας
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Η ποσότητα αναπήδησης είναι επίσης ένας 
πολύ σημαντικός παράγοντας οικονομίας.

Εκτός από τη φόρτωση, τη μεταφορά και 
την απόρριψη του υλικού αναπήδησης, στο 
κόστος πρέπει να συμπεριληφθεί και το 
επιπλέον εκτοξευόμενο σκυρόδεμα που 
πρέπει να παραχθεί και να εφαρμοστεί.

Παράγοντες που επηρεάζουν  
την ποσότητα αναπήδησης

 Το πάχος στρώσης
 Η κοκκομετρική κατανομή
 Η κατάσταση του υποστρώματος
 Η κλίση και ο χειρισμός του ακροφυσίου
 Ο όγκος και η πίεση αέρα
 Οι ιδιότητες πρόσφυσης
 Οι πρώιμες αντοχές
 Ο τύπος των ινών
 Το περιεχόμενο των ινών
 Η μέθοδος εκτόξευσης



Οι μελετητές, οι εργολάβοι κατασκευών 
και οι αρχές προστασίας και ασφάλειας 
εργαζομένων έχουν διαφορετικές ει-
δικές απαιτήσεις για το εκτοξευόμενο 
σκυρόδεμα. 
Για το μελετητή, η πιο σημαντική πα-
ράμετρος είναι η συμμόρφωση με τις 
προδιαγραφές, ενώ ο εργολάβος δίνει 
έμφαση κυρίως στην οικονομικότερη 
μέθοδο παραγωγής και τοποθέτησης 
(μέγιστες πρώιμες αντοχές του εκτο-
ξευόμενου σε περιπτώσεις εργασιών σε 
οροφές, μειωμένη ρύπανση από σκόνη 
και ελάχιστα απόβλητα από τοξικές ή 
αλκαλικές ουσίες), που εξασφαλίζει την 
ελάχιστη απαιτούμενη ποιότητα στο ελά-
χιστο κόστος. Οι αρχές προστασίας και 
ασφάλειας των εργαζομένων απαιτούν 
μέγιστη υγιεινή και ασφάλεια επί τόπου 
στο έργο κατά τις εργασίες εκτόξευσης.

Πρώιμες αντοχές
Οι πρώιμες αντοχές αποτελούν προϋπό-
θεση για εφαρμογές σε οροφές, ιδιαίτερα 
σε περιπτώσεις υψηλής δυναμικότητας, σε 
περιπτώσεις εφαρμογών σε μεγάλα πάχη 
στρώσεων ή σε περιπτώσεις εκτόξευσης σε 
σημεία διεισδύσεων νερού. Η καμπύλη της 
ανάπτυξης αντοχών τα πρώτα λεπτά έχει 
ισχυρή επίδραση στη δημιουργία σκόνης και 
την αναπήδηση. Η ανάπτυξη αντοχής σχεδι-
άζεται βασικά μεταξύ του διαστήματος των 
πρώτων 6 έως 50 λεπτών. Η αντοχή επίσης 
μετράται σε ωριαία διαστήματα.

Τελικές αντοχές
Όσο λιγότερο νερό περιέχεται στο μίγμα, 
τόσο χαμηλότερο το πορώδες της σκλη-
ρυμένης τσιμεντόπαστας. Η ιδιότητα αυτή 
αποτελεί πολύ σημαντικό πλεονέκτημα στις 
περισσότερες ιδιότητες του σκυροδέματος, 
ιδιαίτερα σε ότι αφορά στη θλιπτική αντοχή. 
Ο ενεργός λόγος Ν/Τ μπορεί να κατέβει στο 
0,40. Η ποσότητα του νερού που είναι απα-
ραίτητη για την ενυδάτωση του τσιμέντου 
είναι ~26%κ.β. τσιμέντου. Το επιπλέον νερό 
εξατμίζεται μετά την εφαρμογή και δημιουρ-
γεί κενά στη σκληρυμένη τσιμεντόπαστα.

  Λόγος Ν/Τ για υγρό σκυρόδεμα χαμηλών 
προδιαγραφών: <0,55

  Λόγος Ν/Τ για υγρό σκυρόδεμα μεσαίων 
προδιαγραφών: <0,50

  Λόγος Ν/Τ για υγρό σκυρόδεμα υψηλών 
προδιαγραφών: <0,46

Ανθεκτικότητα,  
Στεγανοποίηση
Ανθεκτικότητα σημαίνει υψηλή στεγανοποί-
ηση. Η μείωση του τριχοειδούς πορώδους 
είναι βασική για υψηλή στεγανοποίηση και 
επιτυγχάνεται με σωστή εφαρμογή εκτο-
ξευόμενου με χαμηλό λόγο Ν/Τ και σωστή 
ωρίμανση.

Θειικά
Οι υδατοδιαλυτές θειικές ουσίες αντιδρούν 
με το C3A του τσιμέντου για παραγωγή 
ετρινγκίτη. Οι κρύσταλλοι ετρινγκίτη πρω-
τίστως διεισδύουν μέσα στους πόρους. 
Όταν οι πόροι κορεστούν, ο ετρινγκίτης 
αναπτύσσει εκρηκτική πίεση, η οποία μπορεί 
να καταστρέψει τη δομή του σκυροδέματος. 
Σε περίπτωση που απαιτείται εκτοξευόμενο 
σκυρόδεμα ανθεκτικό σε θειικά, επιβάλλεται 
να χρησιμοποιηθεί τσιμέντο ανθεκτικό σε 
θειικά, όπως σύνθετα τσιμέντα με σκωρία, 
ποζολάνες ή τσιμέντα με χαμηλό ποσοστό 
C3A και προστιθέμενη πυριτική παιπάλη.

Παγετός
Σε αντίθεση με το συμβατικό σκυρόδεμα, η 
αντοχή σε παγετό επιτυγχάνεται στο εκτοξευ-
όμενο σκυρόδεμα μέσω πολύ πυκνής μικρο-
δομής, παρά με δημιουργία μακροπορώδους. 
Τα ενεργά πρόσθετα υλικά (filler), όπως η πυ-
ριτική παιπάλη οδηγεί σε υψηλότερο ποσοστό 
ενυδάτωσης, προσδίδοντας χαμηλότερο πο-
ρώδες και μειωμένη υδατοαπορροφητικότητα.

Τάξεως J3

Τάξεως J2

Τάξεως J1
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Κώδικας Πρακτικής για Εκτοξευόμενο 
Σκυρόδεμα, Αυστριακή Ένωση Σκυροδέματος 



Μίγματα Εκτοξευόμενου Σκυροδέματος

Τα μίγματα του εκτοξευόμενου σκυροδέμα-
τος πρέπει πάντα να προσαρμόζονται στις 
προδιαγραφές του μίγματος των αδρανών 
και στην τοπική αγορά διαθέσιμου τσιμέ-
ντου, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι απαιτού-
μενες πρώιμες αντοχές και η επιθυμητή ερ-
γασιμότητα. Οι προκαταρκτικές δοκιμές στο 
εργαστήριο σκυροδέματος διευκολύνουν 
τους χειρισμούς επί τόπου στο έργο.

Ο τύπος του τσιμέντου έχει πολύ ισχυρή επί-
δραση τόσο στην ανάπτυξη των αντοχών του 
σκυροδέματος στα πρώιμα και τελικά στάδια, 
όσο και στις ιδιότητες του σκληρυμένου 
σκυροδέματος. SikaFume® χρησιμοποι-
είται για πολύ υψηλότερη στεγανοποίηση 
(ανθεκτικότητα) και μειωμένη αναπήδηση. 
SikaTard® (σταθεροποιητής ενυδά-
τωσης) χρησιμοποιείται για εκτοξευόμενο 
σκυρόδεμα μεγάλου χρόνου επιβράδυνσης 
και SikaTard® σε συνδυασμό με Sika® 
Viscocrete® (ρυθμιστής ρευστότητας) 
για καλύτερη εργασιμότητα σε περιπτώσεις 
μειωμένου λόγου Ν/Τ. Με τη χρήση μεταλλι-
κών ινών αυξάνεται η ικανότητα παραλαβής 
φορτίου και η ικανότητα πλαστικής παραμόρ-
φωσης του εκτοξευόμενου σκυροδέματος. Οι 
ίνες πολυπροπυλενίου χρησιμοποιούνται για 
έλεγχο του φαινομένου της πρώιμης συρρί-
κνωσης και για υψηλότερη πυραντίσταση. Η 
αύξηση της αεροπεριεκτικότητας του νωπού 
σκυροδέματος μπορεί να βελτιώσει την εργα-
σιμότητα και τα αποτελέσματα εκτόξευσης.

Η μέγιστη κοκκομετρία αδρανών εξαρτάται 
από το πάχος στρώσης και τη μορφή που 
απαιτείται να έχει το εκτοξευόμενο μετά από 
φινίρισμα. Περίπου 95% της συνολικής επιφά-
νειας των αδρανών προέρχεται από το κλάσμα 
της άμμου 0-4mm κι έτσι διακυμάνσεις στην 
περιεχόμενη άμμο έχουν πολύ σημαντική 
επίπτωση στις ιδιότητες του νωπού σκυροδέ-
ματος, το λόγο Ν/Τ και κατά συνέπεια και στις 
ιδιότητες του σκληρυμένου σκυροδέματος. 
Το κλάσμα της άμμου πρέπει να αναλύεται με 
πολύ μεγάλη προσοχή και ιδιαίτερη μέριμνα 
κατά τη διαδικασία ποιοτικού ελέγχου. Πρέπει 
να υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στα θραυ-
στά και τα στρογγυλεμένα αδρανή. Το βέλτι-
στο σχήμα αδρανών είναι κυβικό/ σφαιρικό: 
το σχήμα είναι πολύ σημαντικό για την εργα-
σιμότητα. Τα αδρανή πρέπει να είναι σκληρά, 
καθαρά και να μην είναι αποσαθρωμένα.

Παραδείγματα Συνθέσεων Μιγμάτων Εκτοξευόμενου Σκυροδέματος

Ξηρό μίγμα εκτοξευόμενου 0-8 mm

Τσιμέντο          280 kg

SikaFume®-HR  20 kg

0 – 4 mm με 4% περιεχόμενη υγρασία  55 %  περίπου 680 kg

4 – 8 mm με 2% περιεχόμενη υγρασία 45 % περίπου 560 kg

Ξηρό μίγμα με υγρασία αδρανών m3  * περίπου 1540 kg 
*πρέπει να εξακριβωθεί

Περιεχόμενο τσιμέντο
Για 1000 lt ξηρού μίγματος, 280 kg τσιμέντο προστίθενται σε 800 lt αδρανών
Για 1250 lt ξηρού μίγματος, 350 kg τσιμέντο προστίθενται σε 1000 lt αδρανών

Απόδοση εκτοξευόμενου από 1 m3 ξηρού μίγματος στην επιφάνεια
Επιτάχυνση με Sigunit® AF Powder (αναπήδηση 16-20%) 0,58-0,61 m3

Επιτάχυνση με Sigunit® (αναπήδηση 20-25%) 0,55-0,58 m3

Περιεχόμενο τσιμέντο στο εκτοξευόμενο περίπου 450-460 kg/ m3

Υγρό μίγμα εκτοξευόμενου 0-8 mm

Τσιμέντο  425 kg  135 lt

SikaFume®-HR   20 kg 9 lt

Sika® ViscoCrete® 1.2 %

SikaTard® 930 0.3 %

Αδρανή:
0 – 4 mm με 4% περιεχόμενη υγρασία 60 % 967 kg 358 lt
4 – 8 mm με 2% περιεχόμενη υγρασία  40 % 791 kg 293 lt
Προστιθέμενο νερό (W/C = 0.47)   155 kg 155 lt
Κενά αέρα (4.5 %)   45 lt
Μεταλλικές ίνες   40 kg 5 lt 

Εκτοξευόμενο    1000 lt 
Πυκνότητα ανά m3  2398 kg

1 m3 υγρού μίγματος εκτοξευόμενου στην επιφάνεια 
Επιτάχυνση με Sigunit® (αναπήδηση 6-10%) 0,90-0,94 m3

Περιεχόμενο τσιμέντο περίπου 450-470 kg/ m3

Μεταλλικές ίνες περίπου 30-36 kg/m3

Αδρανή 0 – 8 mm 0 – 16 mm

Στρογυλευμένα 500 kg/m3 450 kg/m3

Θραυστά 525 kg/m3 475 kg/m3

Πολύ σημαντικό να υπάρχει επαρκής περιεκτικότητα 
σε λεπτά αδρανή  ≤0,125 mm για καλή αντλησιμότη-
τα. Συνιστώμενο περιεχόμενο σε λεπτά αδρανή (συνο-
λικά αδρανή+ τσιμέντο+ επιπλέον λεπτά αδρανή):



Ποιοτικός Έλεγχος

Κατά τη διάρκεια της φάσης σχεδιασμού 
επιβάλλεται η διεξαγωγή προκαταρτικών 
ελέγχων για να εξακριβωθεί ότι οι απαι-
τήσεις ποιότητας ικανοποιούνται. Αυτές 
οι δοκιμές πρέπει να πραγματοποιηθούν 
κατά τη φάση έναρξης και φυσικά για 
αυτές πρέπει να χρησιμοποιηθούν τόσο 
τα τοπικά διαθέσιμα υλικά (τσιμέντο και 
αδρανή) όσο και ο εξοπλισμός που θα 
χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια κατα-
σκευής του έργου.

Κατά την κατασκευή η ποιότητα του 
εκτοξευόμενου σκυροδέματος πρέπει να 
ελέγχεται σε συμφωνία με τα ισχύοντα 
πρότυπα ή τα στοιχεία της μελέτης.

Άντληση  
σκυροδέµατος

Έλεγχος πρώιµων 
αντοχών

Εκτόξευση

Παράδοση 
σκυροδέµατος

Παραγωγή 
σκυροδέµατος

Εκτοξευόµενο

2

3 4

5 6
Έλεγχος σκληρυµέ-
νου σκυροδέµατος

Ωρίµανση 

Μίγµα 
σκυροδέµατος

1

1

2

3

4

5

6

Δοκιμή εξάπλωσης σε νωπό σκυρόδεμα

Εκτόξευση σκυροδέματος, σκίαση / αναπήδηση

Ανάπτυξη πρώιμων αντοχών 0-1 N/mm2 
Έλεγχος με πενετρόμετρο

Ανάπτυξη πρώιμων αντοχών 1-15 N/mm2 
Έλεγχος με βάθος διείσδυσης καρφίδας
από πιστόλι 

Θλιπτική αντοχή πυρήνα 
Δύναμη συμπίεσης 

Στεγανότητα 
Έλεγχος με νερό υπό πίεση 6 | 7



Εφαρμογή εκτοξευόμενου

Υγρή μέθοδος εκτόξευσης

Μέθοδος πυκνής ροής
Sika®   Aliva®-278/Sigunit® Υγρός

  Το εκτοξευόμενο (υγρό μίγμα) φορτώνεται στη χοάνη 
ώστε να γεμίσει τα πιστόνια της αντλίας

  Η μεταφορά στο ακροφύσιο γίνεται μέσω της μεθό-
δου πυκνής ροής

  Λίγο πριν το ακροφύσιο (η απόσταση εξαρτάται από 
το εάν ο επιταχυντής είναι αλκαλικός ή μη αλκαλικός) 
η πυκνή ροή διασπάται με τη βοήθεια μετασχηματιστή 
ροής μέσω αέρα υψηλής πίεσης

  Ο επιταχυντής Sigunit® προστίθεται στο εκτοξευ-
όμενο με τον αέρα πίεσης στον ίδιο μετασχηματιστή 
ροής

Πλεονεκτήματα 
  Χαμηλό κόστος φθοράς
  Το μηχάνημα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί  

για άντληση/ γεμίσματα
  Εκτοξευόμενο με μεταλλικές ίνες
  Υψηλή αποδοτικότητα έως 30m3/hr
  Χαμηλή κατανάλωση συμπιεσμένου αέρα

Μειονεκτήματα
 Περίπλοκη εκκίνηση και διαδικασία καθαρισμού
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Αντλία σκυροδέματος

Αέρας για μετασχηματισμό

Επιταχυντής 

Υγρός επιταχυντής  πήξης

Αέ
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Χρήση Τυπικές απαιτήσεις

Σταθεροποίηση  
σε οροφές/ θόλους  
σε σήραγγες

Υψηλές πρώιμες αντοχές  
Χαμηλές τελικές αντοχές  
Υψηλή δυναμικότητα εκτόξευσης

Επένδυση σηράγγων  
με εκτοξευόμενο

Υψηλές πρώιμες αντοχές
Υψηλές τελικές αντοχές
Υψηλή στεγανότητα
Υψηλή ανθεκτικότητα

Μεταλλεία Υψηλές πρώιμες αντοχές
Σφράγιση μετώπων εξόρυξης
Χαμηλές έως μέτριες τελικές 
αντοχές

Υψηλή ή αυξημένη  
πυραντίσταση

Προστατευτική στρώση  
(χωρίς ανάγκη να φέρει φορτία)
Υψηλή πρόσφυση
Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες  
πάνω από 1200° C

Σταθεροποίηση  
πρανών
Σταθεροποίηση  
εκσκαφών

Ταχεία ανάπτυξη αντοχών
Ευέλικτη χρήση
Ευελιξία χρήσης για εκτόξευση  
μικρών όγκων σκυροδέματος

Επισκευές σηράγγων Μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα
Καλή πρόσφυση
Χημική αντοχή
Κατάλληλο μέτρο ελαστικότητας

Επισκευές φραγμάτων 
από σκυρόδεμα

Υψηλή ανθεκτικότητα σε λεπτές 
στρώσεις 
Χαμηλό μέτρο ελαστικότητας 
Χαμηλή αναπήδηση 

Επισκευές σε  
λιμενικά έργα

Υψηλές μηχανικές αντοχές
Υψηλή αντοχή σε χημικές επιδράσεις
Χαμηλό μέτρο ελαστικότητας

Επισκευές γεφυρών Το νέο σκυρόδεμα δε θα πρέπει 
να επηρεάζεται από δονήσεις 
λόγω κίνησης 
Ανθεκτικό σε παγετό και κύκλους 
πήξης/ τήξης



Εφαρμογή εκτοξευόμενου

Ξηρή μέθοδος εκτόξευσης

Μέθοδος λεπτής ροής
Sika®   Aliva®-263/Sigunit® Υγρός

  Το εκτοξευόμενο (υγρό μίγμα) φορτώνεται στη χοάνη 
του μηχανήματος εκτόξευσης

  Η μεταφορά στο ακροφύσιο γίνεται μέσω της μεθόδου 
λεπτής ροής

  Λίγο πριν το ακροφύσιο (η απόσταση εξαρτάται από το 
εάν ο επιταχυντής είναι αλκαλικός ή μη αλκαλικός) ο 
επιταχυντής Sigunit® προστίθεται στο εκτοξευόμε-
νο μέσω του αέρα πίεσης.

  

Πλεονεκτήματα 
  Εύκολος χειρισμός 
  Το σκυρόδεμα δε χρειάζεται να είναι αντλήσιμο
  Εκκίνηση και διακοπή χωρίς προ-λίπανση της αντλίας  

ή καθαρισμό
  Ψεκασμός του ξηρού μίγματος χωρίς αλλαγή  

του μηχανήματος
  Ψεκασμός με μίγμα με μεταλλικές ίνες

Μειονεκτήματα 
  Προβλήματα με τα λεπτά αδρανή  
(συσσωμάτωση άμμου)

Μέθοδος πυκνής ροής
Sika®   Aliva®-278/Sigunit® Υγρός

  Το εκτοξευόμενο (υγρό μίγμα) φορτώνεται στη χοάνη 
ώστε να γεμίσει τα πιστόνια της αντλίας

  Η μεταφορά στο ακροφύσιο γίνεται μέσω της μεθό-
δου πυκνής ροής

  Λίγο πριν το ακροφύσιο (η απόσταση εξαρτάται από 
το εάν ο επιταχυντής είναι αλκαλικός ή μη αλκαλικός) 
η πυκνή ροή διασπάται με τη βοήθεια μετασχηματιστή 
ροής μέσω αέρα υψηλής πίεσης

  Ο επιταχυντής Sigunit® προστίθεται στο εκτοξευ-
όμενο με τον αέρα πίεσης στον ίδιο μετασχηματιστή 
ροής

Πλεονεκτήματα 
  Χαμηλό κόστος φθοράς
  Το μηχάνημα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί  

για άντληση/ γεμίσματα
  Εκτοξευόμενο με μεταλλικές ίνες
  Υψηλή αποδοτικότητα έως 30m3/hr
  Χαμηλή κατανάλωση συμπιεσμένου αέρα

Μειονεκτήματα
 Περίπλοκη εκκίνηση και διαδικασία καθαρισμού

Μέθοδος λεπτής ροής
Sika®   Aliva®-263/Sigunit® AF Σκόνη

  Το εκτοξευόμενο (ξηρό μίγμα) φορτώνεται στη χοάνη 
του μηχανήματος εκτόξευσης

  Η μεταφορά στο ακροφύσιο γίνεται μέσω της μεθόδου 
λεπτής ροής

  Λίγο πριν το ακροφύσιο (η απόσταση εξαρτάται από το 
εάν ο επιταχυντής είναι αλκαλικός ή μη αλκαλικός) ο 
επιταχυντής Sigunit® προστίθεται στο εκτοξευόμε-
νο μαζί με το νερό

 

Πλεονεκτήματα 
  Εύκολος χειρισμός 
  Δεν απαιτείται αντλήσιμο σκυρόδεμα
  Μέγιστες πρώιμες αντοχές
  Δυνατότητα άντλησης όλων των κλασμάτων των αδρα-

νών (και χονδρόκοκκα)

Μειονεκτήματα
  Πολύ έντονη δημιουργία σκόνης
  Κόστη φθοράς εξοπλισμού
  Μεγαλύτερη αναπήδηση
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Μηχάνημα εκτόξευσης

Επιταχυντής  

Υγρός επιταχυντής πήξηςΥγρός επιταχυντής πήξης

Πνευματική μεταφορά
(λεπτή ροή)

Υγρό μίγμα

Πνευματική μεταφορά
(λεπτή ροή)

Ξηρό μίγμα

Μηχάνημα εκτόξευσης

Επιταχυντής + νερό

Νερό
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Πρόσθετα Εκτοξευόμενου

Πίνακας προσμίκτων και ειδικών προσθέτων για Εκτοξευόμενο

Χρήση/ Αποτέλεσμα 

 
 Υψηλή μείωση νερού
 Καλύτερη εργασιμότητα
 Ελεγχόμενη εργασιμότητα
 Ταχεία ανάπτυξη αντοχών
  Βελτιωμένες ιδιότητες συρρίκνωσης  

και ερπυσμού
 Υψηλότερη υδατοστεγανότητα 

  Ρυθμιζόμενη εργασιμότητα
  Δε χρειάζεται καθαρισμός της αντλίας και 

των σωληνώσεων κατά τη φάση επιβράδυνσης

  Βελτιωμένη συνοχή και ομοιογένεια νωπού 
σκυροδέματος

  Πολύ υψηλότερη στεγανότητα σκληρυμένου 
σκυροδέματος

  Βελτιωμένη πρόσφυση μεταξύ αδρανών και 
σκληρυμένης τσιμεντόπαστας 

  Υψηλή αντοχή σε παγετό και κύκλους πήξης/ 
τήξης

  Χαμηλότερη αναπήδηση

  Βελτιωμένη ομογενοποίηση και εσωτερική 
συνοχή για «δύσκολα» μίγματα

  Αύξηση δυναμικότητας εκτόξευσης με χαμη-
λότερη ενεργειακή κατανάλωση, ακόμη και 
για μίγματα με «δύσκολα» αδρανή

 

Προϊόν 

 
Sika® 
ViscoCrete®

SikaTard®-930

SikaFume®

SikaPump® 
Sika® Stabilizer

Τύπος 

 

Υψηλής απόδοσης 
υπερρευστοποιητής

Σταθεροποιητής 
ενυδάτωσης

Πυριτική παιπάλη

Βελτιωτικά άντλησης 
και σταθεροποιητές

Σημειώσεις
 
 

  Βέλτιστο αποτέλεσμα όταν προ-
στίθεται μετά το νερό ανάμιξης

  Η βέλτιστη δοσολογία εξαρτάται 
από τον τύπο του τσιμέντου

  Σε περιπτώσεις ειδικών απαι-
τήσεων πρέπει να διεξάγονται 
προκαταρκτικές δοκιμές

  Προσθήκη στο μίξερ
  Απαιτείται βέλτιστη ωρίμανση 

καθώς το σκυρόδεμα με πυριτική 
παιπάλη έχει την τάση να ξηραί-
νεται πρόωρα επιφανειακά 

Η προσθήκη τους αυξάνει την ενερ-
γειακή απόδοση του αναμικτήρα και 
τη συνεκτικότητα του σκυροδέματος 
– να μη γίνεται ρύθμιση ρευστότητας 
μίγματος με προσθήκη νερού

Χρόνος Εργασιμότητας Υγρών Μιγμάτων Εκτοξευόμενου

Υγρά μίγματα εκτοξευόμενου  
με επιβράδυνση έως 3 ώρες μέγιστα  
με επιβραδυντές Sika®

60 cm

50 cm

40 cm

30 cm

20 cm

Υγρά μίγματα εκτοξευ-
όμενου με ελεγχόμενη 
επιβράδυνση πολύ 
μεγάλης διάρκειας  
με SikaTard®-930 και 
Sika® Viscocrete®

Χρόνος   2 h 4 h 6 h 8 h
εργασιμότητας
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Επιταχυντές Εκτοξευόμενου

Πίνακας διαφόρων τύπων επιταχυντών και κυριότερες ιδιότητές τους

Έκπλυση του καυστικού ασβεστίου Ca(OH)2

 2 h 4 h 5 h 1 d 3 d
 Εκτοξευόμενο με Sigunit® AF (μη αλκαλικός)

  Εκτοξευόμενο χωρίς επιταχυντή πήξης
 Εκτοξευόμενο με αλκαλικό επιταχυντή πήξης

30

25

20

15

10

5

0

Περιεκτικότητα 
σε mmol / Lxm2
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 Τύπος επιταχυντή

Ιδιότητα Αλκαλικός - Πυριτικός 
Sigunit® L

Αλκαλικός - Αργιλικός
Sigunit® L20G/L22Ε

Μη Αλκαλικός
Sigunit® AF

Δυναμικότητα Χαμηλή δυναμικότητα 
(<15m3/h)

Υψηλή δυναμικότητα 
(>20m3/h)

Μεσαία δυναμικότητα 
(15-20m3/h)

Πάχη Στρώσης Μικρά (<10cm) Μεγάλα (>30cm) Μέτρια (10-15cm)

Δοσολογία 12 – 15 % 3 – 6 % 4 – 7 %

Τιμή pH 11 – 13 13 – 14 2,5-6

Ισοδύναμο Na2O 12 % 20 % <1 %

Πρώιμες αντοχές 
(ίδια δοσολογία τσιμέντου) 

++++ ++++ +++

Τελικές αντοχές 
(ίδια δοσολογία τσιμέντου)

- - + +++

Κόστος σκυροδέματος  
για πρώιμες αντοχές

++ + -

Κόστος σκυροδέματος  
για τελικές αντοχές

- + ++

Επίδραση στο περιβάλλον  
λόγω εκπλύσεων

- - - - - -

Ασφάλεια και υγιεινή  
εργαζομένων

+ - +++

Μεταφορά + - - - +++

Απαιτούμενη ποσότητα σκυρο-
δέματος για τελικές αντοχές

- - + ++

Απαιτούμενη ποσότητα σκυρο-
δέματος για πρώιμες αντοχές

- ++ +

H Sika διαθέτει μεγάλη γκάμα προϊόντων (προσμίκτων και πρόσθετων) για παραγωγή μιγμάτων εκτοξευόμενου 
διαφόρων απαιτήσεων. 
Από τη σειρά των επιταχυντών εκτοξευόμενου σκυροδέματος της Sika μπορεί να επιλεχθεί το κατάλληλο προϊόν 
ανάλογα με την περίπτωση. 
Η  Sika διαθέτει αλκαλικούς και μη αλκαλικούς επιταχυντές. Οι Αλκαλικοί επιταχυντές μπορεί να είναι πυριτικής 
βάσης (Sigunit® L) ή αργιλικής βάσης (Sigunit® L20G/L22Ε). Η τελική επιλογή χρήσης είναι αποτέλεσμα 
του βέλτιστου συνδυασμού μεταξύ των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων του κάθε προϊόντος και είναι 
συνάρτηση του λόγου Τιμή/Απόδοση



Ξηρά και Υγρά Εκτοξευόμενα Κονιάματα

SikaShot®

Εκτοξευόμενο κονίαμα 
για σταθεροποίηση και 
σφράγιση

Για περιπτώσεις έντονης 
παρουσίας νερού
Μέγιστες πρώιμες αντοχές
Υψηλή υδατοστεγανότητα
Καλή πρόσφυση στο 
υπόστρωμα
Μέθοδος ξηρής εκτόξευσης
Δυνατότητα χρήσης με 
μηχανήματα με στροφέα
1-συστατικού, έτοιμο για χρήση 
εκτοξευόμενο κονίαμα, με 
ισχυρή επιτάχυνση ανάπτυξης 
αντοχών

n

n
n
n

n
n

n

 
SikaCrete® -Gunite®

Κονίαμα σφράγισης, 
τροποποιημένο με πυρι-
τική παιπάλη

Υψηλής ανθεκτικότητας
Υψηλή αντοχή σε παγετό και 
κύκλους πήξης/ τήξης
Ανθεκτικό σε θειικά
Καλή πρόσφυση στο 
υπόστρωμα
Μέθοδος ξηρής εκτόξευσης

n
n

n
n

n

 
SikaCem®-Gunite®

Κονίαμα σφράγισης  
τροποποιημένο  
με πολυμερή

Μπορεί να εφαρμοστεί σε 
λεπτές στρώσεις
Υψηλή αντοχή σε παγετό και 
κύκλους πήξης/ τήξης
Ανθεκτικό σε θειικά
Καλή πρόσφυση στο 
υπόστρωμα
Μέθοδος ξηρής εκτόξευσης

n

n

n
n

n

 
Sika®MonoTop®

Επισκευαστικό κονίαμα 
με πυριτική παιπάλη, 
τροποποιημένο  
με πολυμερή

Επισκευή κατασκευών από 
σκυρόδεμα
Υψηλή αντοχή σε παγετό και 
κύκλους πήξης/ τήξης
Καλή πρόσφυση στο 
υπόστρωμα
Ιδανική εργασιμότητα 
επιφανείας
Μέθοδος υγρής εκτόξευσης
1-συστατικού έτοιμο προς 
ανάμιξη κονίαμα

n

n

n

n

n
n



Μηχανήματα για Εκτόξευση

    Sika®-PM702
Εύχρηστου μεγέθους και εύκολης χρήσης αντλία 
εκτόξευσης σκυροδέματος
Συγχρονισμένη δοσολογία επιταχυντή
Τροφοδοσία με ηλεκτρική ή ντιζελοκίνητη μηχανή

n

n
n

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

Συστήματα Εκτόξευσης

Μηχανήματα Εκτόξευσης

Αυτοματοποιημένα μηχανή-
ματα εκτόξευσης για σταθε-
ροποίηση με  μέθοδο TBM

Βραχίονες εκτόξευσης / 
Συσκευές προ-μετρήσεων

Αντλίες εκτόξευσης  
σκυροδέματος

    Sika®-PM500
Υψηλά μηχανοποιημένα συστήματα εκτόξευσης για 
μεγάλου και μικρού μεγέθους σήραγγες
Υψηλή ευελιξία λόγω σπονδυλωτού σχεδιασμού
Ιδανικό για μεγάλες κλίσεις

n

n
n

    Aliva®-246/Aliva®-252/Aliva®-263/
    Aliva®-285
     Μηχανήματα εκτόξευσης για υγρή και ξηρή μέθοδο

Χαμηλή έως μεσαία δυναμικότητα
Φορητά με δυνατότητα πολλαπλών χρήσεων
Για εκτοξευόμενα κονιάματα και σκυρόδεμα

n
n
n

    Aliva®-TBM Spraying Robots
Αυτοματοποιημένο μηχάνημα για άμεση σταθεροποίηση 
και επένδυση με εκτοξευόμενο
Μεσαία έως υψηλή δυναμικότητα

n

n

    Τηλεσκοπικός βραχίονας εκτόξευσης
    Sika®-PM Μπούμα Εκτόξευσης

Μεγάλη ακτίνα λειτουργίας
Μέγιστη κινητικότητα

    Συσκευή προ-μέτρησης υγρών
    Aliva®-403.5

Υψηλή αποδοτικότητα
Συγχρονισμένος έλεγχος μέτρησης

n
n

n
n
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Χρήσεις Εκτοξευόμενου Σκυροδέματος

Sika®- PM500 σύστημα εκτόξευσης για μεγάλα τμήματα

Σταθεροποίηση οροφών με εκτοξευόμενο σε ΤΒΜ 

Σταθεροποίηση σε συμβατικές περιπτώσεις οροφών

Λύση Sika 
Υπερρευστοποιητής Sika® ViscoCrete®

Σταθεροποιητής ενυδάτωσης SikaTard®-930
Επιταχυντής πήξης Sigunit® Υγρός 
Συστήματα εκτόξευσης Sika®-PM500/Aliva®-503

Aliva®-503 σύστημα εκτόξευσης για μικρότερα τμήματα

Σταθεροποίηση οροφών σε περιπτώσεις εκσκαφής με TBM

Λύση Sika
Υπερρευστοποιητής Sika® ViscoCrete®

Σταθεροποιητής ενυδάτωσης SikaTard®-930
Επιταχυντής πήξης Sigunit® Υγρός
Αυτοματοποιημένα Συστήματα Εκτόξευσης Aliva®-303 L1/Aliva®-303 L2



Χρήσεις Εκτοξευόμενου Σκυροδέματος

Σταθεροποίηση πρανών Σταθεροποίηση σκάμματος

Επισκευή γέφυρας

Σταθεροποίηση πρανών με Υγρά ή Ξηρά μίγματα Εκτοξευόμενου

Λύση Sika
Επιταχυντής πήξης Sigunit® Υγρός
Μηχανήματα Εκτόξευσης Aliva®-263/Aliva®-285

Επισκευή σκυροδέματος με Κονιάματα Ξηράς Εκτόξευσης

Λύση Sika
Στρώση πρόσφυσης Sika® MonoTop®

Κονίαμα τοπικών επισκευών Sika® MonoTop®

Μηχάνημα Εκτόξευσης Aliva®-246

Επισκευή σήραγγας

Λύση Sika
Σφράγιση με SikaShot®

Κονίαμα τοπικών επισκευών SikaCem®-Gunite®

Μηχάνημα Εκτόξευσης Aliva®-252

14 | 15
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Συστήματα Εκτοξευόμενου 
Σκυροδέματος Sika® 
Τεχνολογία και Προτάσεις 
για την παραγωγή 
Εκτοξευόμενου Σκυροδέματος

Ισχύουν οι πιο πρόσφατοι Γενικοί Όροι Πώλησης. Παρακαλούμε  
συμβουλευτείτε τα Φύλλα Ιδιοτήτων Προϊόντων πριν από κάθε χρήση.

Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
Κρυονέρι 145 68
Αττική-Ελλάδα
Τηλ. +30-210-8160600
Fax  +30-210-8160606 
www.sika.gr

Ενημερωτικά Φυλλάδια από τη Sika για Παραγωγή Σκυροδέματος


