Η
ΕΠΙΔΡΑΗ
ΣΩΝ
ΙΝΩΝ
ΤΑΛΟΤ
ΚΑΙ
ΠΟΛΤΠΡΟΠΤΛΕΝΙΟΤ ΣΗΝ ΑΝΣΟΥΗ ΙΝΟΠΛΙΜΕΝΩΝ
ΚΟΝΙΑΜΑΣΩΝ ΜΕ ΑΔΡΑΝΕ ΜΑΡΜΑΡΟ
Αλαζηαζία Β. σηεξνπνύινπ

Δπ. Πολ. Μησ., Καθηγήηπια – Πποφζηαμένη Τμημ. Εκπ/κών Πολ. Δομ. Έπγυν ΑΣΠΑΙΤΕ

Εαραξίαο Γ. Παλδεξκαξάθεο

Δπ. Μησaνικόρ – Επιζηημ. Σςνεπγ. ΑΣΠΑΙΤΕ

Βάζσ Καλειινπνύινπ

MSc in Structural Design and Construction Management - Πηςσιούσορ ΑΣΠΑΙΤΕ

Μαιακαηέληα θνπιηθάξε

MSc in Structural Design and Construction Management - Πηςσιούσορ ΑΣΠΑΙΤΕ

Λέξειρ κλειδιά: ινοπλιζμένο κονίαμα, αδπανή από μάπμαπο, ίνερ ςάλος, ίνερ
πολςπποπςλενίος, ανηοσή ζε θλίτη, ανηοσή ζε κάμτη

ΠΔΡΗΛΖΦΖ: Μειεηήζεθε ε ζιηπηηθή θαη θακπηηθή αληνρή εληζρπκέλσλ
θνληακάησλ κε δηάζπαξηεο ίλεο πνιππξνππιελίνπ θαη πάινπ.
Υξεζηκνπνηήζεθε σο αδξαλέο κάξκαξν κε κέγηζην θόθθν 4mm ελώ
ειέρζεζαλ δνθίκηα κε πεξηεθηηθόηεηεο ηλώλ θαη’όγθν 0.07%, 0.13% θαη
0.26%. Από ηα απνηειέζκαηα πξνέθπςε όηη ε πξνζζήθε έζησ θαη κηθξνύ
πνζνζηνύ ηλώλ επεξεάδεη ηόζν ηε ζιηπηηθή όζν θαη ηελ εθειθπζηηθή
αληνρή όπσο θαη ηελ πιαζηηκόηεηά ηνπο.
ΔΗΑΓΧΓΖ
Σα επηζθεπαζηηθά θνληάκαηα έρνπλ επξύηαηα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ
επηζθεπή θαη ελίζρπζε δηαθόξσλ ζηνηρείσλ δνκηθώλ θαηαζθεπώλ. Φέξνληα
ζηνηρεία πνπ έρνπλ ππνζηεί ζνβαξέο βιάβεο από ζεηζκνύο απαηηνύλ θαηά
ηελ ελίζρπζή ηνπο θνληάκαηα πνπ λα εκθαλίδνπλ πςειή πιαζηηκόηεηα. ε
απηήλ ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ ηα κε θνληέο ίλεο ηλνπιηζκέλα θνληάκαηα.
Έλα κεγάιν εύξνο ηλώλ, ηερλεηώλ θαη θπζηθώλ, δύλαηαη ζήκεξα λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ελίζρπζή ηνπο όπσο θαη αληίζηνηρα έλα εμίζνπ
κεγάιν εύξνο αδξαλώλ. Σα πξνθύπηνληα όκσο κε απηόλ ηνλ ηξόπν
πξνηεηλόκελα θνληάκαηα απαηηνύλ κηα ζπζηεκαηηθόηεξε δηεξεύλεζε. Ζ
ρξήζε αδξαλώλ από κάξκαξν είλαη κηα από ηηο θαηλνηνκηθέο εθείλεο
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δηαθνξνπνηήζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζήκεξα ζηελ ηερλνινγία θνληακάησλ
ηδίσο ζηνλ ειιαδηθό ρώξν όπνπ άθζνλα ιεπηόθνθθα θιάζκαηα καξκάξνπ
παξάγνληαη θαηά ηελ εμνξπθηηθή δηαδηθαζία θαη θαηεξγαζία ηνπ καξκάξνπ.
Πνιιέο θνξέο ζξαύζκαηα καξκάξνπ ή όρη ηόζν πνηνηηθά ηκήκαηα
απνξξίπηνληαη σο απόξξηκκα θαη έηζη είλαη ζεκαληηθό ζηνηρείν ε
δηεξεύλεζε ηεο δπλαηόηεηαο ελαιιαθηηθήο θαη σθέιηκεο αμηνπνίεζήο ηνπο
(Sotiropoulou A.B. &. Pandermarakis Z.G. 2006, Corinaldesi V et al 2005).
ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα κειεηήζεθε πεηξακαηηθά ε ζιηπηηθή θαη ε
θακπηηθή αληνρή όπσο θαη ε πιαζηηκόηεηα ηλνπιηζκέλσλ θνληακάησλ κε
αδξαλέο κάξκαξν.

ΗΝΟΠΛΗΜΔΝΑ ΚΟΝΗΑΜΑΣΑ
ηα ηλνπιηζκέλα θνληάκαηα, θνληέο ίλεο δηαζπείξνληαη νκνηόκνξθα εληόο
ηεο θνλίαο θαηά ην ζηάδην ηεο αλάκημεο νδεγώληαο ζηελ παξαζθεπή ελόο
νκνγελνύο κίγκαηνο θαη ηειηθά θνληάκαηνο. Ζ ρξήζε δηάζπαξησλ ηλώλ
εληόο ηνπ θνληάκαηνο νδεγεί ζηελ αύμεζε ηεο θακπηηθήο αληνρήο θαη ηεο
πιαζηηκόηεηαο ελώ γεληθά ην νδεγεί ζε κηα πην αλζεθηηθή ζπκπεξηθνξά
πεξηνξίδνληαο ηελ δηάδνζε ησλ αλαπηπζζόκελσλ ξσγκαηώζεσλ. Καηά
ζπλέπεηα ζηε κείσζε ηεο ςαζπξόηεηάο ηνπο. Σν εθαξκνδόκελν θνξηίν
κεηαθέξεηαη από ηε κήηξα ζηελ ίλα από όπνπ κεηά ηελ ζξαύζε
αλαιακβάλεηαη εμ’νινθιήξνπ από ηηο ίλεο κέρξη λα απνθνιιεζνύλ ή λα
αζηνρήζνπλ (Daniel J & Shah S 1994, Mullick et al. 2006). Έηζη έσο ηελ
ζξαύζε ηεο κήηξαο ην εληζρπκέλν θνλίακα ζπκπεξηθέξεηαη σο άνπιν. ηελ
ζπλέρεηα όκσο νη ίλεο αλαιακβάλνπλ ηε κεηαθνξά ηνπ επηβαιιόκελνπ
θνξηίνπ απμάλνληαο ηελ νιθηκόηεηά ηνπ. Δπίζεο ε ρξήζε ηλώλ βειηηώλεη
ηελ αληνρή ζε δηάξξεμε αιιά θαη ηελ ζπζηνιή μήξαλζεο. Από ηελ άιιε,
έρεη αλαθεξζεί όηη ε ρξήζε ηλώλ όπσο νη ίλεο πνιππξνππιελίνπ νδεγνύλ ζε
πηώζε ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο. ηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο παξαηεξνύκε
όηη αλακέλεηαη παξόκνηα ζπκπεξηθνξά ζε όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο ιόγσ ηεο
νκνηόκνξθεο δηαζπνξάο ησλ ηλώλ. Οη παξάγνληεο πνπ θαίλεηαη λα
επεξεάδνπλ ηηο ηειηθέο ηδηόηεηεο ησλ ηλνπιηζκέλσλ θνληακάησλ είλαη ην
είδνο ηεο ρξεζηκνπνηνύκελεο ίλαο, ν πξνζαλαηνιηζκόο ηνπο κέζα ζηελ
κήηξα ηνπ θνληάκαηνο, ε θαη’όγθνλ πεξηεθηηθόηεηα ησλ ηλώλ όπσο θαη ηα
γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηλώλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ν ιόγνο κήθνπο
πξνο δηάκεηξν. Δπίζεο ηα επηθαλεηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ίλαο όπσο ε
παξνπζηαδόκελε ηξαρύηεηα θαη ε αληνρή πξόζθπζεο ηεο ίλαο κε ην
θνλίακα. Οη ίλεο πνιππξνππιελίνπ ραξαθηεξίδνληαη από ρακειή
δπζθακςία θαη γεληθά θησρή επηηπγραλόκελε αληνρή πξόζθπζεο θαη
ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αύμεζε ηνπ πιάζηηκνπ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηδίσο κεηά ην
κέγηζην ηνπ θνξηίνπ. ε κεγαιύηεξεο πεξηεθηηθόηεηεο έρεη βξεζεί όηη όρη
κόλν απμάλεη ηελ παξαηεξνύκελε νιθηκόηεηα ηνπ θνληάκαηνο αιιά
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εκθαλίδεη θαη έλα κεγαιύηεξν παξακέλνλ θνξηίν κεηά ην παξνπζηαδόκελν
κέγηζην. Οη ίλεο πνιππξνππιελίνπ πξνηηκώληαη όηαλ πξνβιέπνληαη κεγάιεο
παξακνξθώζεηο θαη άξα πςειέο απαηηήζεηο ζε νιθηκόηεηαο θαη
δπζζξαπζηόηεηα θάηη πνπ δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί εύθνια κε ηε ρξήζε
ραιύβδηλσλ ηλώλ (Brown et al. 2002, Mullick et al. 2006, Sukontasukkul
2004).
ην θνλίακα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ειέγρνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αδξαλή από
κάξκαξν ζηε ζέζε ησλ παξαδνζηαθά ρξεζηκνπνηνύκελσλ αζβεζηνιηζηθώλ
αδξαλώλ. Ζ ρξήζε απηνύ ηύπνπ αδξαλώλ, αλ θαη ηεο ίδηαο ρεκηθήο
ζύζηαζεο κε απηήλ ησλ θνηλώλ αζβεζηνιηζηθώλ, δελ εμαζθαιίδεη εθ ησλ
πξνηέξσλ κηα απνδεθηή ζπκπεξηθνξά κηα θαη ελ γέλεη παξνπζηάδνπλ
δηαθνξεηηθά θπζηθά θαη κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά.

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
Χπηζιμοποιούμενα ςλικά
ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία παξαζθεπάζζεθαλ θνληάκαηα κε θνλία ηζηκέλην
πςειήο αληνρήο I52.5. Χο αδξαλέο ρξεζηκνπνηήζεθε δηαβαζκηζκέλν
θιάζκα καξκάξνπ 0 έσο 4mm ζε αλαινγία κε ην ηζηκέλην 1/3, ελώ ν
πδαηνηζηκεληνζπληειεζηήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ 0.50. Χο εληζρπηηθό
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ίλεο πάινπ θαη ίλεο πνιππξνππιελίνπ. Σα
ζεκαληηθόηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηλώλ πάινπ θαη ησλ ηλώλ
πνιππξνππιελίνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 1.

Παπαζκεςή δοκιμίυν
Γύν κεγάιεο ζεηξέο δνθηκίσλ πξνέθπςαλ. ηε κία ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο
εληζρπηηθή θάζε ίλεο πάινπ ελώ ζηελ δεύηεξε ίλεο πνιππξνππιελίνπ ζε
αλαινγίεο θαη βάξε ηέηνηα ώζηε ε επηηπγραλόκελε ηειηθή θαηόγθνλ
αλαινγία ηνπο λα είλαη θαη ζηηο δύν ζεηξέο 0.07%, 0.13% θαη 0.26%. Σελ
πξνζεθηηθή αλάκημε ηζηκέληνπ θαη αδξαλώλ ζηηο θαηάιιειεο αλαινγίεο
αθνινύζεζε ε πξόζζεζε ησλ ηλώλ αλακηγλύνληαο εληόο θαηάιιεινπ
αλαδεπηήξα αθνύ πξνεγνπκέλσο απηέο είραλ επαξθώο δηαρσξηζηεί κεηαμύ
ηνπο.
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Πίλαθαο 1. Ηδηόηεηεο ρξεζηκνπνηνύκελσλ ηλώλ
Σύπνο Ηλώλ

Τάινπ (E-glass)

Πνιππξνππιελίνπ (PP)

Μήθνο

6mm

6mm

Γηάκεηξνο

13κm

40κm

Ππθλόηεηα

*

0.91kg/lt

Κακπηηθή Αληνρή

*

360MPa

Μέηξν Διαζηηθόηεηαο

*

2.5GPa

2.54kg/lt
260MPa
70GPa

*

(Daniel J & Shah S 1994)

Καηόπηλ πξνζηέζεθε ε θαηάιιειε αλαινγία ύδαηνο θαη ζηελ ζπλέρεηα
πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηάζηξσζε ηνπ λσπνύ κίγκαηνο ζε θαηάιιειεο
πξόηππεο αλνμείδσηεο ηξηπιέο κήηξεο ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ
1015.11 1999. Πξνέθπςαλ έηζη πξηζκαηηθά δνθίκηα δηαζηάζεσλ 160mm x
40mm x 40mm. Σν θνλίακα παξέκεηλε ζηηο κήηξεο γηα δύν εκέξεο
δηαηεξώληαο ην ζε ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο 20oC θαη θνξεζκέλεο πγξαζίαο,
απ’όπνπ κεηά ηελ απνκάθξπλζή ηνπο από ηηο κήηξεο ηνπνζεηήζεθαλ ζε
δεμακελέο ύδαηνο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο ζπληήξεζήο ηνπο γηα 20
αθόκα εκέξεο. Μηα εβδνκάδα πξηλ ηνλ έιεγρό ηνπο απνκαθξύλζεθαλ από
ηηο δεμακελέο ζπληήξεζεο, αθήλνληάο ηα λα ζηεγλώζνπλ ζην ρώξν ησλ
δνθηκώλ θάησ από ζεξκνθξαζία 20 2νC θαη 50-60% ζρεηηθή πγξαζία.
Διεξαγυγή δοκιμών-Μεηπήζειρ
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο θακπηηθήο αληνρήο θάζε ζύζηαζεο ειέρζεζαλ
από πέληε πξηζκαηηθά δνθίκηα πξνεξρόκελα από δηαθνξεηηθά κίγκαηα. Ζ
δνθηκή πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε βνήζεηα θαηάιιεισλ πξόηππσλ δηαηάμεσλ
γηα ηνλ έιεγρν ηεο θακπηηθήο αληνρήο θνληακάησλ ζύκθσλα κε ην
αληίζηνηρν πξόηππν. Γηα ηνλ θαιύηεξν έιεγρν ηεο δνθηκήο
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ειεθηξνκεθπλζηόκεηξα ζηηο θάησ εθειθπόκελεο
ζηξώζεηο ησλ δνθηκίσλ. Ζ θακπηηθή θαηαπόλεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη
κέζσ απηήο ηεο δνθηκήο είλαη θάκςε ηξηώλ ζεκείσλ κε απνηέιεζκα νη
αλαπηπζζόκελεο νξζέο ηάζεηο λα δίλνληαη όπσο πξνθύπηεη εύθνια, από ηελ
αθόινπζε έθθξαζε (σηεξνπνύινπ Α & Παζζά Γ 2003):

1.5

P l
b d2
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όπνπ P ην επηβαιιόκελν θνξηίν, l ην κήθνο αλάκεζα ζηα ζεκεία ζηήξημεο
ηνπ δνθηκίνπ ίζν κε 10cm θαη b θαη d ε βάζε θαη ην ύςνο ησλ πξηζκαηηθώλ
δνθηκίσλ ίζα κε 4cm. Χο εθειθπζηηθή αληνρή ζε θάκςε πξνθύπηεη ε
πξνζδηνξηδόκελε από ηνλ σο άλσ ηύπν ηάζε γηα θνξηίν ίζν κε ην κέγηζην
εκθαληδόκελν θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο δνθηκήο ακέζσο κεηά ηελ γξακκηθή
αξρηθή πεξηνρή. Σα δύν ηκήκαηα πνπ πξνέθππηαλ κεηά από θάζε δνθηκή
θάκςεο θαη ηα ζπλνιηθά δέθα γηα θάζε ζύζηαζε ππνβιήζαλ ζε ζιηπηηθή
θαηαπόλεζε.

ρήκα 1: Πξόηππε ζπζθεπή θακπηηθήο θαηαπόλεζεο θνληακάησλ

ρήκα 2: Πξόηππε ζπζθεπή ζιηπηηθήο θαηαπόλεζεο θνληακάησλ

Σα κηζά (δει. πέληε δνθίκηα) θαηαπνλήζεθαλ εγθάξζηα ζηε δηεύζπλζε ηεο
παξνπζηαδόκελεο δηάζηξσζεο θαη ηα άιια κηζά παξάιιεια (ζρ. 3α,β,γ).
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Δπηρεηξήζεθε κε απηόλ ηνλ ηξόπν λα εθηηκεζεί ε παξνπζηαδόκελε
αληζνηξνπία ιόγσ ηνπ ηξόπνπ παξαζθεπήο ησλ δνθηκίσλ. Οη ελ ιόγσ
ζιηπηηθέο δνθηκέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ επίζεο κε ηε βνήζεηα θαηάιιεισλ
πξόηππσλ δηαηάμεσλ (ΔΛΟΣ ΔΝ 1015-11:1999).

(α)

(β)

(γ)

ρήκα 3α,β,γ: Κακπηηθή θαηαπόλεζε εγθάξζηα ζηε δηάζηξσζε (α) θαη ζιηπηηθή
θαηαπόλεζε εγθάξζηα (β) θαη παξάιιεια (γ) ζηελ πξαγκαηνπνηνύκελε δηάζηξσζε ηνπ
θνληάκαηνο (δηαζηάζεηο ζε ρηιηνζηά).

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Ινοπλιζμένο με ίνερ ςάλος κονίαμα
ην ζρ.4 παξνπζηάδεηαη ε κεηαβνιή ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο, θαηά δηεύζπλζε
θάζεηα θαη παξάιιεια ζηε δηάζηξσζε ηνπ θνληάκαηνο, γηα ην ηλνπιηζκέλν
κε ίλεο πάινπ θνλίακα. Καηαξρήλ κπνξνύκε λα δνύκε όηη εκθαλίδεηαη κηα
απμεκέλε αληνρή (πεξίπνπ 30 κε 35 %) γηα όιεο ηηο πεξηεθηηθόηεηεο ζηε
δηεύζπλζε παξάιιεια ζηηο ζηξώζεηο ηνπ θνληάκαηνο απ’όηη θάζεηα ζε
απηέο. Πξνθαλώο ε παξαγόκελε εζσηεξηθή κηθξνδνκή ηνπ θνληάκαηνο ήδε
από ην ζηάδην ηεο παξαζθεπήο, ην νδεγεί ζε κηα αληζνηξνπία κε αζζελή
άμνλα εγθάξζηα ζηε δηάζηξσζε θαη ηζρπξό πάλσ ζην επίπεδν ηεο
δηάζηξσζεο. Από ην ίδην ζρ. κπνξνύκε λα εμάγνπκε άλεηα ην ζπκπέξαζκα
όηη ε πξνζζήθε αθόκα θαη κηθξήο πνζόηεηαο ηλώλ όπσο εδώ, πξνθαιεί κηα
ηθαλνπνηεηηθή αύμεζε ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο ε νπνία μεθηλά από 10%
απηήο ηεο άνπινπ γηα 0.07% πξνζζήθε ηλώλ θαη θζάλεη έσο θαη 20% γηα
πξνζζήθε 0.26% ίλεο θαη’όγθν. Αθόκα βιέπνπκε όηη ν ξπζκόο αύμεζεο ηεο
αληνρήο βαίλεη δηαξθώο κεηνύκελνο κε ηελ κεγαιύηεξε αύμεζε θαη άξα
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απόδνζε ηε ρξήζεο ηλώλ λα εκθαλίδεηαη ζηελ ρακειόηεξε πεξηεθηηθόηεηα
ησλ 0.07% θαη’όγθν.
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ρήκα 4: Ζ κεηαβνιή ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο ηνπ θνληάκαηνο εληζρπκέλνπ κε ίλεο πάινπ
εγθάξζηα θαη παξάιιεια ζηελ δηάζηξσζή ηνπ
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ρήκα 5: Ζ κεηαβνιή ηεο θακπηηθήο αληνρήο ηνπ θνληάκαηνο εληζρπκέλνπ κε ίλεο πάινπ

Παξόκνηα κπνξνύκε λα δνύκε (ζρ.5) κηα αλάινγε ζπκπεξηθνξά γηα ηελ
θακπηηθή αληνρή πνπ εκθαλίδεη ην θνλίακα εληζρπκέλν κε ίλεο γπαιηνύ. Ζ
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πξνζζήθε ηλώλ ην νδεγεί ζε αύμεζε ηεο εθειθπζηηθήο αληνρήο ηνπ ιόγσ
θάκςεο πεξίπνπ 20 κε 25% ζε ζρέζε κε ην άνπιν.
Ινοπλιζμένο με ίνερ πολςπποπςλενίος κονίαμα
ην ζρ. 6 παξαηεξνύκε ηελ κεηαβνιή ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο ηόζν θαηά ηε
δηεύζπλζε ηεο δηάζηξσζεο όζν θαη εγθάξζηα ζε απηή. Όπσο θαη ζηελ
πεξίπησζε ηνπ θνληάκαηνο κε ίλεο πάινπ έηζη θαη εδώ παξνπζηάδεηαη κηα
έληνλε αληζνηξνπία πξνο ηεο δηάθνξεο δηεπζύλζεηο. Ζ αληνρή παξάιιεια
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ρήκα 6: Ζ κεηαβνιή ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο ηνπ θνληάκαηνο εληζρπκέλνπ κε ίλεο
πνιππξνππιελίνπ εγθάξζηα θαη παξάιιεια ζηελ δηάζηξσζή ηνπ

ζηε δηάζηξσζε εκθαλίδεηαη 25 κε 55% κεγαιύηεξε ζε ζρέζε κε ηελ αληνρή
εγθάξζηα ζηε δηάζηξσζε. Δπίζεο, ζπκπεξαίλνπκε όηη ε πξνζζήθε ηλώλ
πνιππξνππιελίνπ πξνθαιεί κηθξή κεηαβνιή ηεο αληνρήο γύξσ ζην 5 κε
10% γηα ην εύξνο ησλ πεξηεθηηθνηήησλ πνιππξνππιελίνπ πνπ ειέγμακε.
Από ην ζρ.7 παξαηεξνύκε όηη ε αληνρή ζε θάκςε ζε ρακειέο
πεξηεθηηθόηεηεο ηλώλ δελ εκθαλίδεη αηζζεηή κεηαβνιή παξά κόλν ζε απηήλ
ησλ 0.26% παξνπζηάδνληαο κηαο αύμεζε γύξσ ζην 10%.
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ρήκα 7: Ζ κεηαβνιή ηεο θακπηηθήο αληνρήο ηνπ θνληάκαηνο εληζρπκέλνπ κε ίλεο
πνιππξνππιελίνπ

Ζ ζύγθξηζε ηεο ζιηπηηθήο θαη εθειθπζηηθήο αληνρήο ηνπ ηλνπιηζκέλνπ
θνληάκαηνο κε ίλεο ηόζν πνιππξνππιελίνπ όζν θαη πάινπ έδεημε κηα
αλαινγία 1/6 θάηη πνπ είλαη κέζα ζηα αλακελόκελα όξηα ζύκθσλα κε ηηο
ππάξρνπζεο αλαθνξέο.
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ρήκα 8: Γηαγξάκκαηα ηάζεσλ – παξακνξθώζεσλ θαηά ηελ θάκςε θνληακάησλ
εληζρπκέλσλ κε ίλεο πνιππξνππιελίνπ
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ην ζρ.8 (δνθηκή θάκςεο) , παξαηεξείηαη ζην ηλνπιηζκέλν θνλίακα κε κε
ίλεο πνιππξνππιελίνπ κηα αύμεζε ηεο πιαζηηκόηεηάο ηνπο έσο ηελ
πεξηεθηηθόηεηα ησλ 0.13% θαη’όγθν ηλώλ. ηελ ζπλέρεηα όκσο θάλεθε όηη
ε πεξαηηέξσ αύμεζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ησλ ηλώλ βειηίσζε ηελ θακπηηθή
ηνπ αληνρή, όκσο πεξηόξηζε ηελ πιαζηηκόηεηά ηνπ ζε ρακειόηεξν επίπεδν.
Δλδερόκελα ε αύμεζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ησλ ηλώλ λα νδεγεί ζε έλαλ
ππεξνπιηζκό ηνπ θνληάκαηνο κε απνηέιεζκα ηελ ςαζπξνπνίεζή ηνπ.
Φαίλεηαη όηη ε ρξήζε πεξίπνπ 0.13% θαη’όγθν ηλώλ ζα νδεγήζεη ζηε
κέγηζηε δπλαηή πιαζηηκόηεηα ηαπηόρξνλα κε ηελ επίηεπμε κηαο
ηθαλνπνηεηηθήο βειηίσζεο ηεο αληνρήο.
Σέινο, νη ζρεκαηηδόκελεο επηθάλεηεο ζξαύζεο θαηά ηε ζιίςε παξνπζηάδνπλ
ηελ ίδηα θσληθή κνξθή κε απηήλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο όπσο ραξαθηεξηζηηθά
θαίλεηαη ζην αθόινπζν ζρήκα.

ρήκα 9: Θξαύζε δνθηκίσλ θνληάκαηνο ππό ζιίςε

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Σα ηλνπιηζκέλα θνληάκαηα κε ίλεο πνιππξνππιελίνπ θαη πάινπ, ηα νπνία
παξαζθεπάζζεθαλ θαη ειέρζεζαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε κπνξνύλ
πξάγκαηη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο επηζθεπαζηηθά θαη εληζρπηηθά πιηθά γηα
θαηεζηξακκέλν ζθπξόδεκα. Όπσο έγηλε θαλεξό θαη από ηα πξνεγνύκελα νη
ίλεο πνιππξνππιελίνπ θαη πάινπ εληζρύνπλ ηόζν ηελ ζιηπηηθή αληνρή όζν
θαη ηελ εθειθπζηηθή αληνρή ηνπ θνληάκαηνο κε αδξαλέο κάξκαξν.
Δπηπιένλ νη ίλεο πνιππξνππιελίνπ πξνζθέξνπλ κηα απμεκέλε
πιαζηηκόηεηα ζην ηειηθό θνλίακα ιόγσ ηεο ελδνγελνύο κεγαιύηεξήο ηνπο
νιθηκόηεηαο ζε αληίζεζεο κε ηηο ίλεο πάινπ.
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