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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στη µελέτη αυτή εξετάζεται µια καινοτόµα εφαρµογή, η κατασκευή οδικών φραγµών από
σκυρόδεµα το οποίο περιέχει ανακυκλωµένα ελαστικά. Η κατασκευή των φραγµών
αυτών έχει σκοπό την µείωση των θανάτων και των τραυµατισµών κατά την σύγκρουση,
λόγω του της ιδιότητας των ελαστικών να απορροφούν ενέργεια. Αξιολογήθηκαν
διάφορες ιδιότητες του σκυροδέµατος από ανακυκλωµένα ελαστικά όπως η
εργασιµότητα , η πυκνότητα και η περιεκτικότητα σε αέρα του νωπού σκυροδέµατος
καθώς και η αντοχή σε θλίψη, η πυκνότητα και η περιεκτικότητα σε αέρα του
σκληρυγµένου σκυροδέµατος. Για τη µελέτη αυτή κατασκευάστηκαν οκτώ µίγµατα
σκυροδέµατος όπου αντικαταστάθηκε το 60% του συνολικού όγκου των αδρανών από
ανακυκλωµένο καουτσούκ. Για την πειραµατική διερεύνηση των ιδιοτήτων του υλικού
βάση των διαφορών στα 8 µίγµατα, χρησιµοποιήθηκαν τα Ευρωπαϊκά και διεθνή
Πρότυπα.

Λέξεις κλειδιά: ανακυκλωµένο ελαστικό, στηθαία οδών, αντοχή θλίψης, πυκνότητα,
εργασιµότητα, περιεκτικότητα σε αέρα
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ABSTRACT
This study examines the development of an innovative application, the production of road
safety barriers made of steel fibre reinforced concrete, that incorporates materials from
recycled tyres such as rubber particles and steel fibres. The development of steel fibre
reinforced rubberised concrete barriers is aiming the reduction of motorist injuries and
deaths during a collision, due to the high energy absorption capacity of rubberised
concrete. The study explored different material properties including workability, density
and air content of fresh rubberised concrete as well as the compressive strength, density
and air content of hardened concrete. Eight mixtures with 60% of their overall volume of
aggregates replaced by recycled rubber particles were prepared in order to assess the
material properties based on the variables studied. The European and International
Standards were followed for the experimental assessment of the material.

Keywords: rubberized concrete, roadside barrier, compressive strength, density,
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