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Πεπίλητη
Σν παξόλ άξζξν πεξηγξάθεη ηελ αλάπηπμε ελόο θαηάιιεινπ ππεξξεπζηνπνηεηή γηα παξαζθεπή
αληιήζηκνπ ζθπξνδέκαηνο κε εμαηξεηηθά κεησκέλε πνζόηεηα λεξνύ. Υξεζηκνπνηήζεθε όξγαλν
κέηξεζεο ξενινγίαο ζθπξνδέκαηνο. Πεξηγξάθνληαη εθαξκνγέο, όπσο ζθπξόδεκα κεησκέλεο
πδαηνπεξαηόηεηαο, ρακειήο ζεξκόηεηαο ελπδάησζεο, πςειήο αληνρήο.
1. Ειζαγυγή
ηηο κέξεο καο ππάξρεη δήηεζε θαη απαίηεζε γηα ζθπξνδέκαηα εηδηθώλ απαηηήζεσλ, όπνπ ε αληνρή
από κόλε ηεο δελ δηαζθαιίδεη ην ζύλνιν ησλ επηζπκεηώλ ηδηνηήησλ. Δλδεηθηηθά ζηνλ πίλαθα Β2-7
ηνπ ΚΣ 2016, αιιά θαη ζην ΔΝ-206 πεξηγξάθνληαη πάλσ από είθνζη θαηεγνξίεο έθζεζεο, νη νπνίεο
ζπληζηνύλ απαηηήζεηο πνπ δελ έρνπλ λα θάλνπλ νύηε κε θαηεγνξία αληνρήο νύηε κε θαηεγνξία
εξγαζηκόηεηαο. Πνιιά από απηά ηα ζθπξνδέκαηα κπνξνύλ λα παξαζθεπαζηνύλ κόλν αλ κεησζεί ην
λεξό αλάκημεο ζε πνιύ κεγάιν βαζκό. Γηα ηα ζθπξνδέκαηα απηά, νη παξαδνζηαθέο εξγνηαμηαθέο
κέζνδνη κέηξεζεο εξγαζηκόηεηαο (θάζηζε, εμάπισζε) βξίζθνληαη ζπρλά εθηόο ηνπ πεδίνπ
ιεηηνπξγίαο ηνπο. Παξνπζηάδεηαη ην θαηλόκελν ζθπξνδέκαηα κε κεγάιεο θαζίζεηο (S5) λα κελ είλαη
αληιήζηκα θαη λα δηαζηξώλνληαη κε δπζθνιία.
Αλαιύνληαο ηα αίηηα ηνπ θαηλνκέλνπ, δηαπηζηώλεη θαλείο όηη ππάξρνπλ δύν θύξηνη άμνλεο: Από ηελ
κία πιεπξά, εξγνηαμηαθνύ ηύπνπ κεηξήζεηο όπσο ε θάζηζε θαη ε εμάπισζε αδπλαηνύλ λα
δηαρσξίζνπλ ηελ ζηαηηθή από ηελ δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ λσπνύ ζθπξνδέκαηνο. Από ηελ άιιε
πιεπξά, νη ζύγρξνλεο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο βαζίδνληαη ζε άιινπ είδνπο εκπεηξία από ηελ
ειιεληθή, κε δηαθνξεηηθά ηζηκέληα θαη αδξαλή από απηά πνπ θπθινθνξνύλ ζηελ Διιάδα, αιιά θαη
δηαθνξεηηθέο πξαθηηθέο ζθπξνδέηεζεο. Απνηέιεζκα απηνύ θάπνηεο θνξέο, αθόκα θη αλ
αθνινπζεζνύλ πηζηά νη θαλνληζκνί, λα είλαη ηερληθά αδύλαην λα παξαρζεί θαη λα ειεγρζεί
ζπζηεκαηηθά αληιήζηκν ζθπξόδεκα ην νπνίν πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο απηέο.
Χο πξνο ην πξώην ζθέινο, απνθαζίζηεθε ε αγνξά θαη ρξήζε από ην εξγαζηήξην εηδηθνύ νξγάλνπ
κέηξεζεο ξενινγίαο ζθπξνδέκαηνο “ξενκέηξνπ”. Η αξρή ιεηηνπξγίαο είλαη ζρεηηθά απιή, αηζζεηήξεο
κεηαθηλνύκελνη κε γλσζηή ηαρύηεηα κέζα ζε λσπό αδηαηάξαθην ζθπξόδεκα κεηξνύλ δύλακε (πίεζε ή
ξνπή) θαη θαηαγξάθνληαη δεύγε ηηκώλ ηαρύηεηαο – δύλακεο. Με ηνλ ηξόπν απηό κεηξάηαη κε αθξίβεηα
ε αληίζηαζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζε δηαθνξεηηθέο ηαρύηεηεο. Σν απνηέιεζκα κπνξεί λα απνδνζεί
κεηαμύ άιισλ θαη ζαλ επζεία Bingham, νπόηε ηα ραξαθηεξηζηηθά κεγέζε είλαη ε δηαηκεηηθή ηάζε θαη
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ην ημώδεο. Οπζηαζηηθό πιενλέθηεκα ηεο κεζόδνπ είλαη όηη κεηξάεη ηελ αληίζηαζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο
ζε ζπγθεθξηκέλεο ηαρύηεηεο, άξα δίλεη ζαθή εηθόλα γηα ηελ επθνιία ή δπζθνιία επηηάρπλζεο ηνπ
ζθπξνδέκαηνο κε άιια ιόγηα ηεο αληιεζηκόηεηαο.
Χο πξνο ην δεύηεξν ζθέινο, θαη αθνύ πιένλ ππήξρε δηαζέζηκνο ηθαλόο ηξόπνο κέηξεζεο θαη
αμηνιόγεζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ν νπνίνο ζπγθξίζεθε κε εξγνηαμηαθή άληιεζε ζηελ πξάμε,
αλαπηύρζεθε ππεξξεπζηνπνηεηήο θαηάιιεινο γηα παξαγσγή αληιήζηκνπ ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε
ειάρηζηνπ λεξνύ αλάκημεο. Με ηελ ρξήζε ηνπ λένπ ππεξξεπζηνπνηεηή θαζίζηαηαη εθηθηή ε
παξαζθεπή ζθπξνδεκάησλ πςειήο αμίαο, κε ηδηόηεηεο όπσο ηδηαίηεξα απμεκέλε ζιηπηηθή αληνρή (έσο
θαη πάλσ από 80%), κεησκέλε πδαηνπεξαηόηεηα, ρακειό πνξώδεο, ρακειή ζεξκόηεηα ελπδάησζεο,
θ.α., ηα νπνία είλαη αληιήζηκα θαη παξακέλνπλ αληιήζηκα γηα ρξνληθό δηάζηεκα πάλσ από κία ή θαη
δύν ώξεο.

2. Μέηπηζη πεολογίαρ ζκςποδέμαηορ – εκηίμηζη ανηληζιμόηηηαρ
Σα δεδνκέλα πνπ παξάγνληαη από ην “ξεόκεηξν” κπνξνύλ λα εμαρζνύλ αλαιπηηθά ζε κνξθή πίλαθα :
Measure Date:13.05.2014
Measure Time:08:04:18
Comment:
c12 15 garbili pump 16
R1:
75 R2:
125 R3:
175
C1:
4847 C2:
0 C3:
5258
TO:
624
SN:
201413255
Sensors count
2
Vprobe1 [m/s] Probe1 [Nmm] Vprobe2 [m/s] Probe2 [Nmm] Vprobe3 [m/s] Probe3 [Nmm]
0.00103253
106.596
0.00240924
346.06
0.00145548
120.886
0.00339612
332.887
0.00145548
131.057
0.00339612
340.482

Πίλαθαο 1: Απνηειέζκαηα κέηξεζεο “ξενκέηξνπ”
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Από ηα δεδνκέλα απηά κε γξακκηθή παξεκβνιή κπνξνύλ λα ππνινγηζηνύλ ηα ηζνδύλακα ηεο
δηαηκεηηθήο ηάζεο θαη ηνπ ημώδνπο ζην κνληέιν Bingham ή θαη λα απνδνζεί ε όιε κέηξεζε γξαθηθά:
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Γηάγξακκα 1: Γξαθηθή απεηθόλεζε απνηειεζκάησλ

Γξαθηθή απεηθόληζε πνπ πεξηιακβάλεη ηηο πξσηνγελείο κεηξήζεηο αιιά θαη ηελ επζεία Bingham δίλεη
κία αίζζεζε γηα ηελ πνηόηεηα θαη εγθπξόηεηα ηεο κέηξεζεο.
Η εθηίκεζε γηα ηελ επθνιία αληιεζηκόηεηαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο γίλεηαη από ηελ θιίζε ηεο επζείαο
Bingham (ημώδεο), όζν θαη από ηηο απόιπηεο ηηκέο ηεο δύλακεο πνπ αζθείηαη ζηηο πςειόηεξεο
ηαρύηεηεο. Έρνληαο ζπγθξηηηθά δεδνκέλα από ην εξγνηάμην, σο πξνο ην πνηα ζθπξνδέκαηα αληινύληαη
θαη κε ηη επθνιία, κπνξνύκε λα ζέζνπκε σο όξηα απνδνρήο αλώηαηεο ηηκέο ημώδνπο.
ηελ δηαηκεηηθή ηάζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο (ζεκείν ηνκήο ηεο επζείαο Bingham κε ηνλ θαηαθόξπθν
άμνλα, όπνπ ε ηαρύηεηα είλαη 0) έρνπκε έλα κέηξν γηα ηελ πιαζηηθόηεηα, ηελ δπλαηόηεηα
απηνζπκπύθσζεο θαη απηνεπηπέδσζεο αιιά θαη ηελ ηάζε απόκημεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο.
Καηά απηόλ ηνλ ηξόπν, έλα άξηζηα αληιεηό θιαζηθό ζθπξόδεκα έρεη ρακειό, ζρεδόλ κεδεληθό
ημώδεο, θαη κηα ζρεηηθά πςειή δηαηκεηηθή ηάζε γηα λα κελ απνκηγλύεηαη, όπσο ζην παξαπάλσ
δηάγξακκα. Έλα απηνζπκππθλνύκελν ζθπξόδεκα αληίζεηα ζα πξέπεη λα έρεη ρακειή δηαηκεηηθή ηάζε
ώζηε λα κπνξεί λα θηλεζεί κε ζρεδόλ κεδεληθή ηαρύηεηα θαη λα επηπεδσζεί, δηαηεξώληαο όκσο κηα
ειάρηζηε ηηκή δηαηκεηηθήο ηάζεο ώζηε λα κελ απνκηρζεί.
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Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε ηηκή ηεο θάζηζεο δελ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ επθνιία άληιεζεο. Δλώ γεληθά
πηζηεύεηαη όηη κεγάιε ηηκή θάζηζεο ζπλεπάγεηαη εύθνιε άληιεζε, ππάξρνπλ πεξηπηώζεηο όπνπ
ζθπξόδεκα κηθξόηεξεο θάζηζεο αληιείηαη επθνιόηεξα από παξόκνην ζθπξόδεκα κεγαιύηεξεο
θάζηζεο. Απηό κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηό κε επθνιία βιέπνληαο ην αθόινπζν Γηάγξακκα 2 θαη ηνλ
Πίλαθα 2, όπνπ απεηθνλίδνληαη νη επζείεο Bingham δύν παξόκνησλ ζθπξνδεκάησλ, θαη ησλ δύν
C12/15, όπνπ ζην έλα κεηξήζεθε θάζηζε 19cm θαη ζην άιιν 16cm, πιελ όκσο ην ηειεπηαίν είρε
ζρεδηαζηεί εηδηθά γηα αληιήζηκν:
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Γηάγξακκα 2: ύγθξηζε επζεηώλ Bingham παξόκνησλ ζθπξνδεκάησλ

Κάζηζε [cm]

Ιμώδεο

Γηαηκεηηθή ηάζε

θπξόδεκα 1

16

2445

294

θπξόδεκα 2

19

7112

288

Πίλαθαο 2: ύγθξηζε κεγεζώλ παξόκνησλ ζθπξνδεκάησλ
Γίλεηαη θαηαλνεηό όηη κε ηελ ρξήζε ηνπ “ξενκέηξνπ” κπνξεί λα απεηθνληζζεί θαη λα κεηξεζεί ε
επθνιία άληιεζεο, επαιεζεπκέλε ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, θάηη πνπ δελ κπνξεί λα γίλεη κε ρξήζε
ηεο κεζόδνπ ηεο θάζηζεο.
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3. Πειπαμαηικά αποηελέζμαηα
3.1. Ανάπηςξη νέος ςπεππεςζηοποιηηή
Μεηξήζεθε ζεηξά ζθπξνδεκάησλ ηα νπνία αληιήζεθαλ ζην εξγνηάμην. Από απηά επειέγε έλα
ζθπξόδεκα σο πξόηππν άληιεζεο, ελώ άιιν ζθπξόδεκα επειέγε σο όξην άληιεζεο, πάλσ από ην
ημώδεο ηνπ νπνίνπ ε άληιεζε ήηαλ από πνιύ δύζθνιε έσο αδύλαηε.
ην εξγαζηήξην ζρεδηάζηεθε ζθπξόδεκα κε όκνηα ξενινγηθή ζπκπεξηθνξά κε ην πξόηππν άληιεζεο,
ζην εμήο αλαθέξεηαη σο ζθπξόδεκα αλαθνξάο:

Σζηκέλην [kg/m3]

300

Νεξό [kg/m3]

218

Δπηβξαδπληήο [kg/m3]

0.6

Ρεπζηνπνηεηήο [kg/m3]

1.8

Ν/Σ

0.73

W/Pactive

0.45

Κάζηζε [cm]

17

Πίλαθαο 3: ηνηρεία ζθπξνδέκαηνο αλαθνξάο

Torque vs. Velocity
400
350

Torque [Nmm]

300
250
Concrete 1, 16cm
Reference concrete, 17cm

200
150
100
50
0
0

0.01

0.01

0.02

0.02

0.03

0.03

Velocity [m/s]

Γηάγξακκα 3: ύγθξηζε εξγνηαμηαθνύ πξνηύπνπ (ζθπξόδεκα 1) κε ζθπξόδεκα αλαθνξάο

ΕΠΕΣ

Ελληνική Επιςτημονική Εταιρία Ερευνών Σκυροδζματοσ (ΕΠΕΣ) – ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικήσ Μακεδονίασ

Πανελλήνιο Συνζδριο Σκυροδζματοσ «Καταςκευζσ από Σκυρόδεμα»
Θεςςαλονίκη, 10-12 Νοεμβρίου 2016

Κάζηζε [cm]

Ιμώδεο

Γηαηκεηηθή ηάζε

θπξόδεκα 1

16

2445

294

θπξόδεκα 2

19

3391

264

Πίλαθαο 4: ύγθξηζε κεγεζώλ εξγνηαμηαθνύ πξνηύπνπ (ζθπξόδεκα 1) κε ζθπξόδεκα αλαθνξάο
Με ρξήζε δηαθνξεηηθώλ ππεξξεπζηνπνηεηώλ κεηώζεθε ην λεξό ηεο ζύλζεζεο αλαθνξάο θαηά 27%
ζηα 159 kg/m3.

θπξόδεκα αλαθνξάο Test 1

Test 2

Test 3

Σζηκέλην [kg/m3]

300

300

300

300

Νεξό [kg/m3]

218

159

159

159

Δπηβξαδπληήο [kg/m3]

0.6

0.6

0.6

-

Ρεπζηνπνηεηήο [kg/m3]

1.8

-

-

-

Τπεξξεπζηνπνηεηήο
εκπνξίνπ

-

3.53

-

-

Τπεξξεπζηνπνηεηήο
βειηησκέλνο

-

-

4.41

-

Τπεξξεπζηνπνηεηήο λένο

-

-

-

6.18

Ν/Σ

0.73

0.53

0.53

0.53

W/P active

0.45

0.31

0.31

0.31

Κάζηζε [cm]

17

22

24

22

Πίλαθαο 5: ηνηρεία ζθπξνδεκάησλ
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Σα ζθπξνδέκαηα απηά κεηξήζεθαλ ζην “ξεόκεηξν” κε ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα:

Torque vs. Velocity
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Γηάγξακκα 4: ύγθξηζε ζθπξνδέκαηνο αλαθνξάο κε ππό δνθηκή ζθπξνδέκαηα

Κάζηζε [cm]

Ιμώδεο

Γηαηκεηηθή ηάζε

θπξόδεκα αλαθνξάο

17

3391

264

Test 1

22

44143

236

Test 2

24

27940

152

Test 3

22

15883

104

Πίλαθαο 6: ύγθξηζε ζθπξνδέκαηνο αλαθνξάο κε ππό δνθηκή ζθπξνδέκαηα

Από ηελ ζύγθξηζε γίλεηαη αληηιεπηή ε ηεξάζηηα δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο ππεξξεπζηνπνηεηέο. Δλώ νη
θαζίζεηο δελ δίλνπλ ζηνηρεία, κε βάζε ηηο κεηξήζεηο ηνπ “ξενκέηξνπ” κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε ηηο
δηαθνξέο. Ο εκπνξηθόο ππεξξεπζηνπνηεηήο (Test 1) δελ κπνξεί λα δώζεη αληιήζηκν ζθπξόδεκα. Ο
βειηησκέλνο ππεξξεπζηνπνηεηήο (Test 2) δίλεη νξηαθά αληιήζηκν ζθπξόδεκα, ελώ ν λένο
ππεξξεπζηνπνηεηήο (Test 3) δίλεη ζθπξόδεκα εύθνια αληιήζηκν.
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Καη ηα ηξία ππό δνθηκή ζθπξνδέκαηα είλαη εμαηξεηηθά κεησκέλεο πδαηνπεξαηόηεηαο, ελώ ε αύμεζε
ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο ζε ζρέζε κε ην ζθπξόδεκα αλαθνξάο είλαη:

Αύμεζε ζιηπηηθήο αληνρήο %

Test 1

Test 2

Test 3

67

51

84

Πίλαθαο 7: ύγθξηζε αληνρώλ κε ην ζθπξόδεκα αλαθνξάο

3.2. Εθαπμογή: Σσεδιαζμόρ ζκςποδέμαηορ σαμηλήρ θεπμόηηηαρ ενςδάηυζηρ
Έλα από ηα πξνβιήκαηα ζε ζύγρξνλεο κεγάιεο θαηαζθεπέο είλαη ε άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ
ζθπξνδέκαηνο ζε ζθπξνδεηήζεηο κεγάινπ όγθνπ ιόγσ έθιπζεο ηεο ζεξκόηεηαο ελπδάησζεο.
Ιδηαίηεξα ζε άνπιεο θαηαζθεπέο, αιιά θαη ζε νπιηζκέλεο, είλαη ζέκα πνπ απαζρνιεί ηνπο
θαηαζθεπαζηέο γηαηί έρεη ζαλ ελδερόκελν απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία ξσγκώλ ιόγσ πσειήο
ζεκνθξαζίαο θαη ζεξκνθξαζηαθώλ δηαθνξώλ.
Γηεζλήο εκπεηξηθόο θαλόλαο γηα αζθαιή ζθπξνδέηεζε κεγάινπ όγθνπ είλαη ε ζεξκνθξαζία
ζθπξνδέκαηνο λα κελ ππεξβαίλεη ηνπο 60 ή 65 C, ελώ νη ζεξκνθξαζηαθέο δηαθνξέο εληόο ζηνηρείνπ λα
κελ ππεξβαίλνπλ ηνπο 30 C.
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Η θύξηα πεγή εμσζεξκίαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο είλαη ην θιίλθεξ πνπ πεξηέρεηαη ζην ηζηκέλην.
Παξαθάησ δίλεηαη ε ππνινγηζκέλε πηζαλή αύμεζε ζεξκνθξαζίαο ζε αδηαβαηηθέο ζπλζήθεο,
ζθπξνδεκάησλ αλάινγα κε ηνπο ηύπνπο θαη πνζόηεηεο ηζηκέλησλ:
Σύπνη ηζηκέληνπ

Πνζόηεηα [kg/m3]

Αδηαβαηηθή αύμεζε ζεξκνθξαζίαο [C]

II/42,5
IV/32,5

150
200

44

II/42,5
II/32,5

150
200

54

II/42,5
IV/32,5

110
220

40

II/42,5
II/32,5

110
220

49

II/32,5

270

38

IV/32,5

270

28

IV/32,5

300

32

IV/32,5

330

35

Πίλαθαο 8: Αδηαβαηηθή αύμεζε ζεξκνθξαζίαο ζε δηάθνξα ζθπξνδέκαηα (ππνινγηζκόο)
πλήζεο απαίηεζε ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ζθπξνδεκάησλ είλαη ην C 30/37, ελώ κηα ξεαιηζηηθή
ζεξκνθξαζία παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο ην θαινθαίξη πιεζηάδεη ηνπο 30 C. Από ηνλ πίλαθα 8 γίλεηαη
θαηαλνεηό όηη ε κόλε πεξίπησζε λα κελ ππεξβεί θαλείο ηα όξηα ησλ 60 C ζεξκνθξαζία θαη 30 C
ζεξκνθξαζηαθή δηαθνξά είλαη λα θηλεζεί κεηαμύ 270 θαη 300 kg/m3 ηζηκέληνπ IV/32,5.
Έσο ηώξα νη ζπλδπαζκνί απηνί ήηαλ αδύλαηνλ λα παξάμνπλ C 30/37.
Με ηνλ λέν ππεξξεπζηνπνηεηή δίλεηαη ε δπλαηόηεηα παξαγσγήο αληιήζηκνπ ζθπξνδέκαηνο C 30/37
κε εμαηξεηηθά κηθξή ζεξκόηεηαο ελπδάησζεο.
Σν ζθπξόδεκα παξαζθεπάζηεθε ζην εξγαζηήξην όπνπ κε εκηαδηαβαηηθή δηάηαμε θαη αλαγσγή
επηβεβαηώζεθε κέγηζηε αύμεζε ζεξκνθξαζίαο 24,5 C.
Αθνινπζνύλ ηα ζηνηρεία παξαγσγήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο:
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Σζηκέλην IV 32,5 [kg/m3]

270

Νεξό [kg/m3]

125

Τπεξξεπζηνπνηεηήο [kg/m3]

2

Νένο Τπεξεπζηνπνηεηήο [kg/m3]

8

Ν/Σ

0.46

W/P active

0.23

Κάζηζε [cm]

20

Πίλαθαο 9: ηνηρεία ζθπξνδέκαηνο ρακειήο ζεξκόηεηαο ελπδάησζεο
Σν ζθπξόδεκα κεηξήζεθε κε ην “ξεόκεηξν” θαη βξέζεθε αληιήζηκν κε ειαθξά δπζθνιία.

Torque vs. Velocity
1400
1200

Torque [Nmm]

1000
800

Low heat concrete
pumpable concrete
Non-pumpable concrete

600
400
200
0
0

0.01

0.01

0.02

0.02

0.03

Velocity [m/s]

Γηάγξακκα 5: ύγθξηζε ζθπξνδέκαηνο ρακειήο ζεξκόηεηαο ελπδάησζεο κε αληιήζηκν θαη κε
αληιήζηκν ζθπξόδεκα.
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Ιμώδεο

Γηαηκεηηθή ηάζε

θπξόδεκα ρακειήο ζεξκόηεηαο

37700

183

Αληιήζηκν ζθπξόδεκα

27940

152

Με αληιήζηκν ζθπξόδεκα

44143

236

Πίλαθαο 10: ύγθξηζε ζθπξνδέκαηνο ρακειήο ζεξκόηεηαο ελπδάησζεο κε αληιήζηκν θαη κε
αληιήζηκν ζθπξόδεκα.
Οη αληνρέο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηηο 3, 7 θαη 28 εκέξεο είλαη νη αθόινπζεο:
Ηιηθία [εκέξεο]

Αληνρή [Mpa]

3

34.5

7

46.2

28

57.8

Πίλαθαο 11: Αληνρέο ζθπξνδέκαηνο ρακειήο ζεξκόηεηαο ελπδάησζεο

4. Σςμπεπάζμαηα
Με ηε βνήζεηα κεηξήζεσλ ζε “ξεόκεηξν” ζθπξνδέκαηνο αλαπηύρζεθε λένο ππεξξεπζηνπνηεηήο πνπ
δίλεη ηελ δπλαηόηεηα παξαγσγήο αληιήζηκνπ ζθπξνδέκαηνο κε πνιύ ρακειή πνζόηεηα λεξνύ
αλάκημεο. Ο λένο ππεξξεπζηνπνηεηήο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα γηα πνιιέο έσο ηώξα αλέθηθηεο
εθαξκνγέο.
Με ηελ ρξήζε ηνπ λένπ ππεξξεπζηνπνηεηή αλαπηύρζεθαλ εθαξκνγέο όπσο ζθπξόδεκα πςειήο
αληνρήο, ζθπξόδεκα κεησκέλεο πδαηνπεξαηόηεηαο, ζθπξόδεκα ρακειήο ζεξκόηεηαο ελπδάησζεο
θαηάιιειν γηα ζθπξνδεηήζεηο κεγάινπ όγθνπ ζε δύζθνιεο θαηξηθέο ζπλζήθεο.
Η ρξήζε ηνπ λένπ ππεξξεπζηνπνηεηή ελδείθλπηαη γηα πεξηπηώζεηο όπνπ απαηηείηαη κηθξή πνζόηεηα
λεξνύ αλάκημεο θαη θαιή αληιεζηκόηεηα γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα.
Εςσαπιζηίερ
Γηα ηελ εμέιημε απηνύ ηνπ πξντόληνο νη εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο έγηλαλ ζην εξγαζηήξην έξεπλαο θαη
αλάπηπμεο ηεο ΓΟΜΤΛΚΟ ΔΠΔ ζηηο Αραξλέο Αηηηθήο. Δπραξηζηνύκε ηηο εηαηξείεο
ΙΝΣΔΡΜΠΔΣΟΝ ΓΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΑΔ, ΛΑΡΙΝΟ ΑΔ θαη ΥΑΛΤΦ ΑΔ γηα ηελ δπλαηόηεηα πνπ
καο πξνζέθεξαλ γηα δνθηκέο βηνκεραληθήο θιίκαθαο ζηηο κνλάδεο παξαγσγήο ηνπο.
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