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ΠΕΡΙΛΗΦΗ:
Σηελ παξνύζα εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε πηινηηθή αλάπηπμε κηαο λέαο κεζόδνπ
γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, κέζσ ζπζρεηηζκνύ
ηεο κε α) ηελ ειεθηξηθή ηζρύ πνπ θαηαλαιώλεη θξνπζηηθό δξάπαλν θαηά ηε
δηάηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο, β) κε ην ρξόλν πνπ απαηηείηαη γηα λα εηζρσξήζεη ην
ηξππάλη κέζα ζην ζθπξόδεκα κέρξη έλα νξηζκέλν βάζνο θαη γ) κε ηε δηάκεηξν ηνπ
ηξππαληνύ. Διέγρζεθαλ δείγκαηα ζθπξνδέκαηνο δηαθνξεηηθήο θαηεγνξίαο
αληνρήο (C16/20, C20/25, C30/37) θαη ηξππάληα δηαθνξεηηθήο δηακέηξνπ (6 θαη
10 mm) γηα ηε βαζκνλόκεζε ηεο κεζόδνπ. Τα απνηειέζκαηα ήηαλ πνιύ
ελζαξξπληηθά, αθνύ παξαηεξήζεθε ζπζρέηηζε ησλ κεηξνύκελσλ κεγεζώλ
(ειεθηξηθή ηζρύο, ηαρύηεηα εηζρώξεζεο) κε ηελ αληνρή ηνπ ζθπξνδέκαηνο,
αλνίγνληαο ην πεδίν γηα ηελ πεξεηαίξσ εμέιημε ηεο κεζόδνπ. Η ζπγθεθξηκέλε
κέζνδνο παξνπζηάδεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηηο ππάξρνπζεο,
όπσο ηαρύηεηα κέηξεζεο, κηθξή επεκβαηηθόηεηα, πξαγκαηνπνίεζε ειέγρνπ
αθόκα θαη αλ ππάξρεη επίρξηζκα, έιεγρνο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζε βάζνο, ρακειό
θόζηνο εμνπιηζκνύ θαη δπλαηόηεηα ειέγρνπ ζηνηρείσλ κε κηθξό πάρνο.
ABSTRACT: In this paper, the evaluation of the drilling energy is regarded as a
method for the assessment of concrete compressive strength. The calibration of
the method was carried out by measuring the total drilling energy needed for
drilling specimens of various strength categories (C16/20, C20/25, C30/37). Drill
diameter (6 and 10 mm) was also a test parameter. Results are very promising
since correlation between drilling energy and concrete strength was observed.
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ΕΙΑΓΧΓΗ
Ο Με Καηαζηξνθηθόο Έιεγρνο (ΜΚΔ) ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο
ζε ζεκαληηθά έξγα ππνδνκήο πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί, όπσο γέθπξεο,
θξάγκαηα, ιηκεληθά έξγα, αιιά θαη ζε θηίξηα θαηνηθίαο θαη επαγγεικαηηθήο
ζηέγεο, γηα έιεγρν επάξθεηαο ή γηα κειέηε ελίζρπζεο-απνθαηάζηαζεο ήηαλ
αλέθαζελ πνιύ ζεκαληηθόο ιόγσ ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ παξνπζηάδεη έλαληη
ησλ θαηαζηξνθηθώλ ειέγρσλ. Τα πιενλεθηήκαηα απηά πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί
από ηνπο κεραληθνύο ζηελ πξάμε είλαη ε ηαρύηεηα ηεο κέηξεζεο, ε δπλαηόηεηα
ειέγρνπ επηηόπνπ ζην έξγν, ε κόληκε θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ, ε
δηεμαγσγή ειέγρνπ ζε πνιιά ζεκεία ηεο θαηαζθεπήο κε ζρεηηθά ρακειό θόζηνο,
ε δπλαηόηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ειέγρνπ θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο θαζώο
επίζεο θαη απνκαθξπζκέλνπ ειέγρνπ θαη επηηήξεζεο κε ρξήζε
απηνκαηνπνηεκέλσλ ζπζηεκάησλ θαη θπξίσο, ε θαζόινπ ή ειάρηζηε παξέκβαζε
πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιηθό ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε αθεξαηόηεηα ηνπ. Τα
ησξηλά δεδνκέλα, δειαδή ε ζρεηηθά κεγάιε ειηθία ησλ θαηαζθεπώλ από
ζθπξόδεκα, ε ρακειή πνηόηεηα θαηαζθεπήο θαη πιηθώλ ησλ πξνεγνύκελσλ
δεθαεηηώλ όπνπ δελ δίλνληαλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ αλζεθηηθόηεηα, ην
θαλνληζηηθό θαη λνκηθό πιαίζην (Καλνληζκόο Δπεκβάζεσλ, Νόκνο απζαηξέησλ
γηα έιεγρν ζηαηηθήο επάξθεηαο θηι.) θαη ε αλάγθε γηα θαιύηεξν θαηακεξηζκό ησλ
ειάρηζησλ νηθνλνκηθώλ πόξσλ ζε πεξηπηώζεηο όπνπ ππάξρεη κεγαιύηεξν
πξόβιεκα θαηαδεηθλύνπλ αθόκα πεξηζζόηεξν ηε ζεκαληηθόηεηα ησλ ΜΚΔ πνπ
ήδε ρξεζηκνπνηνύληαη (πρ. ππέξερνη, θξνπζίκεηξν) θαη αθήλνπλ πεξηζώξην γηα
αλάπηπμε θαη λέσλ κεζόδσλ πνπ παξνπζηάδνπλ αθόκα πεξηζζόηεξα
πιενλεθηήκαηα.
Οη πην δηαδεδνκέλνη ΜΚΔ θαηά ηνλ έιεγρν κηαο θαηαζθεπήο ζθπξνδέκαηνο είλαη
ε θξνπζηκέηξεζε θαη ε ζνλνκέηξεζε. Σηελ πξώηε κέζνδν, ε αλαπήδεζε ηνπ
εκβόινπ πνπ επηηαρύλεηαη κε ειαηήξην θαη θηππά ηελ επηθάλεηα ηνπ
ζθπξνδέκαηνο ζπζρεηίδεηαη κε ηελ ζιηπηηθή αληνρή ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Ο έιεγρνο
κε θξνπζίκεηξν εμεηάδεη κόλν ηελ επηθαλεηαθή θαηάζηαζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη
απαηηεί κηα πξνεξγαζία θαζαξηζκνύ πξηλ ηνλ έιεγρν. Σηελ ζνλνκέηξεζε,
κεηξάηαη ε ηαρύηεηα δηέιεπζεο ησλ ππεξήρσλ κέζα από ην ζθπξόδεκα ε νπνία
επίζεο ζπζρεηίδεηαη κε ηε ζιηπηηθή αληνρή. Καζαξηζκόο ηεο επηθάλεηαο θαη
ρξήζε κέζνπ ζύδεπμεο πιηθνύ-αηζζεηήξσλ (πρ. ηδει, γιπθεξίλε, γξάζν θ.α.)
είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ. Βαζηθά κεηνλεθηήκαηα ησλ δπν
κεζόδσλ είλαη όηη απαηηνύλ πξόζβαζε ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο (πρ.
αδπλακία δηεμαγσγήο ειέγρνπ αλ ππάξρεη επίρξηζκα) θαη έλα ειάρηζην πιάηνο
επηθάλεηαο κέηξεζεο ώζηε ν εμνπιηζκόο λα έξζεη ζε επαθή κε ην πιηθό.
Σηελ παξνύζα εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε πηινηηθή αλάπηπμε κηαο λέαο κεζόδνπ
γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζεκαληηθόηεξεο ίζσο ηδηόηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ην
ζθπξόδεκα, ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο ηνπ, πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ κέηξεζε ηεο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιώλεη έλα θνηλό θξνπζηηθό δξάπαλν γηα ηε
δηάηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κέρξη νξηζκέλν βάζνο. Σε αληίζεζε κε ηε δηαδηθαζία
δηάηξεζεο ζε όιθηκα πιηθά (πρ. ράιπβαο) ηα νπνία δηέπνληαη από ηε δηάδνζε ηεο
ζξαύζεο ππό ζπλζήθεο εθειθπζκνύ (ζπλερήο απνθνπή, continuous chipping),

ζηα ςαζπξά πιηθά όπσο ην ζθπξόδεκα ην ζρήκα ηνπ ηξππαληνύ έρεη ηέηνηα κνξθή
ώζηε λα επηθξαηνύλ ζιηπηηθέο ηάζεηο κπξνζηά από ην εξγαιείν (Chiaia, B. 2001).
Απηόο είλαη θαη ν ιόγνο πνπ ηα ηξππάληα γηα ράιπβα έρνπλ δηαθνξεηηθή κνξθή
από απηά γηα ζθπξόδεκα, αιιά θαη ην όηη απαηηείηαη κεραληζκόο θξνύζεο γηα ηε
δηάηξεζε ζθπξνδέκαηνο ν νπνίνο θαη θαηαλαιώλεη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (Carpinteri A, 2002).
Η ινγηθή ηεο θαηαγξαθήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηά ηε δηάηξεζε ςαζπξώλ
πιηθώλ έρεη κειεηεζεί ζην παξειζόλ. Σύκθσλα κε νδεγία ηεο RILEM, κε απηό
ηνλ ηξόπν κπνξεί λα ειεγρζεί ε αλζεθηηθόηεηα ηζηκεληνθνληακάησλ (RILEM TC
177-MDT, 2004). Ο Felicetti πξνζπάζεζε λα ζπζρεηίζεη ηελ αληίζηαζε ζε
δηάηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε ην επίπεδν βιάβεο κεηά από έθζεζε ηνπ ζε
πςειέο ζεξκνθξαζίεο (Felicetti, 2006). Η εηαηξία κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ
SINT έρεη αλαπηύμεη θαηάιιειν εμνπιηζκό κε παηέληα γηα ηνλ έιεγρν πιηθώλ
όπσο κάξκαξν ή πέηξα όπνπ θαηά ηε δηάηξεζε κε θξνπζηηθό δξάπαλν ππό
ζηαζεξό ξπζκό δηείζδπζεο ηνπ ηξππαληνύ κεηξάηαη ε δύλακε πνπ απαηηείηαη γηα
ηελ πξνώζεζε ηνπ (Sint technology).
Σε απηή ηελ εξγαζία, έγηλε πξνζπάζεηα ζπζρέηηζεο ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο ηνπ
ζθπξνδέκαηνο κε α) ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ θαηαλαιώλεη ην θξνπζηηθό
δξάπαλν θαηά ηε δηάηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο, β) κε ην ρξόλν πνπ απαηηείηαη γηα
λα εηζρσξήζεη ην ηξππάλη κέζα ζην ζθπξόδεκα κέρξη έλα νξηζκέλν βάζνο θαη γ)
κε ηε δηάκεηξνο ηνπ ηξππαληνύ.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Καηάιιεινο εμνπιηζκόο πξνζαξκόζηεθε ζε θνηλό θξνπζηηθό δξάπαλν κάξθαο
Black&Decker 750W κε ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο πεξίπνπ 3100rpm (Δηθόλα 1),
ώζηε λα θαηαγξαθεί θαηά ηε δηάηξεζε ε ειεθηξηθή ηζρύο (ζε W) πνπ
θαηαλαιώλεη, ην βάζνο δηείζδπζεο (mm) θαη ν ρξόλνο (s). Διέγρζεθαλ δείγκαηα
ζθπξνδέκαηνο δηαθνξεηηθήο θαηεγνξίαο αληνρήο (C16/20, C20/25, C30/37) θαη
ηξππάληα δηαθνξεηηθήο δηακέηξνπ (6 θαη 10 mm κάξθαο KRINO) γηα ηε
βαζκνλόκεζε ηεο κεζόδνπ. Πξνηηκήζεθε ε δηάηξεζε λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ
ζπκβαηηθό ηξόπν πηέδνληαο ην δξάπαλν θάζεηα ζηελ επηθάλεηα ζθπξνδέκαηνο θαη
όρη πξνζαξκόδνληαο ην ζε εηδηθή δηάηαμε πνπ λα εμαζθαιίδεη ζηαζεξό ξπζκό
δηείζδπζεο ή θνξηίν πξνώζεζεο, ώζηε ε δνθηκή λα είλαη εύθνια εθαξκόζηκε
ζηελ πξάμε. Τα δεδνκέλα θαηαγξαθήο κεηξήζεθαλ ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο κέρξη
ην ηξππάλη λα δηεηζδύζεη ζε βάζνο 30 mm. Σε δνθίκηα ζθπξνδέκαηνο από
δηαθνξεηηθή θαηεγνξία αληνρήο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ 2 δηαηξήζεηο. Γπζηπρώο
δελ ζηάζεθε δπλαηόλ λα δηεμαρζνύλ πεξηζζόηεξεο κεηξήζεηο γηαηί ν κεραληζκόο
θαηαγξαθήο ππέζηε βιάβε ε νπνία δελ κπνξνύζε λα απνθαηαζηαζεί κέζα ζηα
ρξνληθά πιαίζηα ηνπ ζπλεδξίνπ, σζηόζν ην δείγκα θξίλεηαη όηη επαξθεί ώζηε λα
εμαρζνύλ θάπνηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα. Από ηα δεδνκέλα θαηαγξαθήο αξρηθά
ζρεδηάζηεθε ην δηάγξακκα ειεθηξηθήο ηζρύνο/ρξόλνπ κέρξη ην βάζνο δηείζδπζεο
ησλ 30mm. Σηε ζπλέρεηα, από ην εκβαδό πνπ πεξηθιείεηαη θάησ από ηελ
θακπύιε, δειαδή ην γηλόκελν W·s, ππνινγίζηεθε ε ελέξγεηα πνπ θαηαλαιώλεηαη

σήμα 1. Αξηζηεξά, ην δξάπαλν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε κε ην κεηξεηή δηείζδπζεο ηνπ
ηξππαληνύ θαη δεμηά ν κεηξεηήο θαηαλάισζεο ηζρύνο

ζε J. Με απηό ηνλ ηξόπν, εμαιείθεηαη ν παξάγνληαο ηεο πίεζεο ηνπ δξάπαλνπ
πάλσ ζην ζθπξόδεκα. Γηα παξάδεηγκα, γηα κεγάιε αζθνύκελε πίεζε ε ηζρύο πνπ
θαηαλαιώλεη ην δξάπαλν ζα είλαη κεγάιε θαη ν ρξόλνο δηάηξεζεο κηθξόο, ελώ γηα
ρακειή πίεζε ε ηζρύο ζα είλαη κηθξόηεξε θαη ν ρξόλνο δηάηξεζεο κεγαιύηεξνο κε
ην γηλόκελν W·s λα παξακέλεη ην ίδην θαη ζηηο δπν πεξηπηώζεηο (αξρή δηαηήξεζεο
ελέξγεηαο), αξθεί ε πίεζε πνπ αζθείηε λα είλαη ε ειάρηζηε ώζηε λα κπνξεί λα
δνπιέςεη ν κεραληζκόο θξνύζεο ηνπ δξάπαλνπ. Η ζπλνιηθή ελέξγεηα πνπ
θαηαλαιώζεθε κέρξη ην ηξππάλη λα θηάζεη ζε βάζνο 10, 20 θαη 30 mm
ζπζρεηίζηεθε κε ηελ ζιηπηηθή αληνρή ησλ ζθπξνδεκάησλ ε νπνία κεηξήζεθε κε
ζξαύζε ησλ δνθηκίσλ ίδηαο θαηεγνξίαο κε ειεθηξνπδξαπιηθή πξέζα. Πξηλ ηε
ζξαύζε ησλ δνθηκίσλ δηελεξγήζεθαλ θαη έιεγρνη κε θξνπζίκεηξν θαη ζνλόκεηξν
γηα ζύγθξηζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνηεηλόκελεο κεζόδνπ.

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Οη ηηκέο πνπ πξνέθπςαλ από ηηο δνθηκέο ζνλνκέηξεζεο θαη θξνπζηκέηξεζεο,
θαζώο θαη από ηελ δνθηκή ζιηπηηθήο αληνρήο θύβνπ 15 cm δίλνληαη παξαθάησ.
Πίνακαρ 1. Τηκέο ζπκβαηηθώλ κε θαηαζηξνθηθώλ δνθηκώλ θαη αληνρήο ζε ζιίςε
Καηαγξαθή νξγάλνπ

C16/20
20-22

C20/25
20-22

C25/30
26-28

Κξνπζίκεηξν

Δθηίκεζε ζιηπηηθήο
αληνρήο θύβνπ (MPa)
Ταρύηεηα δηέιεπζεο
ππεξήρσλ (m/s)
Σνλόκεηξν
Δθηίκεζε ζιηπηηθήο
αληνρήο θύβνπ (MPa)
Θιηπηηθή αληνρή 28 εκεξώλ (MPa)

16

16

30

5208

4950

5119

>30

28

>30

30,0

33,0

39,0

Από ηηο παξαπάλσ ηηκέο θαίλεηαη όηη κε ην θξνπζίκεηξν θαη ην ζνλόκεηξν δελ
κπνξεί λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμύ ησλ ζθπξνδεκάησλ C16/20 θαη C20/25. Δπίζεο,
ην θξνπζίκεηξν δίλεη εθηίκεζε ζιηπηηθήο αληνρήο αξθεηά κηθξόηεξε από ηελ
πξαγκαηηθή.
Σηε ζπλέρεηα αθνινύζεζε ν έιεγρνο κε ηελ πξνηεηλόκελε κέζνδν. Σην Σρήκα 2
δίλνληαη ηα δηαγξάκκαηα ειεθηξηθήο ηζρύνο/ρξόλνπ γηα ην ηξππάλη ησλ 6 θαη 10
mm. Η ρξήζε ηξππαληνύ κεγαιύηεξεο δηακέηξνπ απμάλεη ηηο ηηκέο ηεο ειεθηξηθήο
ηζρύνο πνπ θαηαλαιώλεη ην δξάπαλν θαηά 45 κε 50%. Δπίζεο απμάλεηαη θαη ν
απαηηνύκελνο ρξόλνο κέρξη ην ηξππάλη λα δηεηζδύζεη ζηα 30 mm θαηά 15-25%.
Γηα ηνλ ίδην ηύπν ηξππαληνύ, θαίλεηαη όηη γηα κεγαιύηεξε θαηεγνξία
ζθπξνδέκαηνο απαηηείηαη πεξηζζόηεξνο ρξόλνο γηα λα επηηεπρζεί ν ζηόρνο
δηείζδπζεο ησλ 30 mm. Η ζπγθεθξηκέλε παξαηήξεζε δείρλεη όηη ν ρξόλνο
δηείζδπζεο ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη θξηηήξην γηα ηελ αληνρή ηνπ
ζθπξνδέκαηνο, αλ κπνξνύζε λα θξαηεζεί ζηαζεξή ε ειεθηξηθή ηζρύο
απμνκεηώλνληαο ζπλερώο ηελ δύλακε πίεζεο πνπ αζθείηαη ζην δξάπαλν. Ωζηόζν,
θάηη ηέηνην είλαη πνιύ δύζθνιν λα επηηεπρζεί ηερληθά. Γηα απηό ην ιόγν,
απαξαίηεηνο είλαη ν ππνινγηζκόο ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ
θαηαλαιώλεη ην δξάπαλν θαηά ηε δηάηξεζε. Η ελέξγεηα απηή ππνινγίζηεθε από
ην εκβαδό πνπ πεξηθιείεηαη θάησ από ηελ θακπύιε W/s κέρξη ην βάζνο ησλ 10,
20 θαη 30 mm θαη νη κέζεο ηηκέο από ηηο κεηξήζεηο δίλνληαη ζηα Σρήκαηα 3 θαη 4.
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σήμα 2. Τηκέο ειεθηξηθήο ηζρύνο θαη ρξόλνπ γηα ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο
ζθπξνδεκάησλ θαη γηα ηα ηξππάληα 6 θαη 10mm. Η κέηξεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κέρξη ην
ηξππάλη λα δηεηζδύζεη ζε βάζνο 30 mm
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σήμα 3. Σπλνιηθή θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέρξη ηα 10, 20 θαη 30 mm
δηείζδπζεο ηνπ ηξππαληνύ ησλ 6 mm γηα ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο αληνρήο
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σήμα 4. Σπλνιηθή θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέρξη ηα 10, 20 θαη 30 mm
δηείζδπζεο ηνπ ηξππαληνύ ησλ 10 mm γηα ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο αληνρήο

Τα απνηειέζκαηα δείρλνπλ κηα πνιύ θαιή ζπζρέηηζε κεηαμύ ελέξγεηαο θαη
θαηεγνξίαο αληνρήο κε ηελ πξώηε λα απμάλεηαη γηα κεγαιύηεξε θαηεγνξία
ζθπξνδέκαηνο, παξαηήξεζε πνπ ηζρύεη θαη γηα ηηο δπν δηακέηξνπο ηξππαληνύ.
Με απηά ηα δεδνκέλα, πινπνηήζεθε κηα πξώηε βαζκνλόκεζε ηεο κεζόδνπ,
δειαδή ζπζρέηηζε ηεο ελέξγεηαο κε ηε ζιηπηηθή αληνρή ηνπ ζθπξνδέκαηνο ώζηε
λα πξνθύςνπλ εμηζώζεηο πνπ λα ηηο ζπλδένπλ. Τα δηαγξάκκαηα από όπνπ

πξνέθπςαλ νη εμηζώζεηο παιηλδξόκεζεο πνπ ζπζρεηίδνπλ ηα δπν κεγέζε δίλνληαη
ζηα Σρήκαηα 5 θαη 6.
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σήμα 5. Γηα ην ηξππάλη ησλ 6 mm, ζπζρέηηζε ελέξγεηαο κε αληνρή γηα δηαθνξεηηθά
βάζε δηείζδπζεο
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σήμα 6. Γηα ην ηξππάλη ησλ 10 mm, ζπζρέηηζε ελέξγεηαο κε αληνρή γηα δηαθνξεηηθά
βάζε δηείζδπζεο

Υπνινγίζηεθαλ επίζεο νη ζηηγκηαίεο θαηαλαιώζεηο ελέξγεηαο γηα ηε δηείζδπζε ησλ 10, 20
θαη 30 mm, ώζηε ζε απηά ηα βάζε ν ρεηξηζηήο παίξλνληαο ηελ ηηκή ηεο ελέξγεηαο λα
κπνξεί λα εθηηκήζεη ηελ ζιηπηηθή αληνρή.
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σήμα 7. Γηα ην ηξππάλη ησλ 6 mm, ζπζρέηηζε ζηηγκηαίαο ελέξγεηαο ζηα βάζε ησλ 10,
20 θαη 30 mm κε ηελ αληνρή
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σήμα 8. Γηα ην ηξππάλη ησλ 10 mm, ζπζρέηηζε ζηηγκηαίαο ελέξγεηαο ζηα βάζε ησλ 10,
20 θαη 30 mm κε ηελ αληνρή

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Σηε κέζνδν ειέγρνπ ζθιεξπκέλνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ αλαπηύρζεθε ζηελ
παξνύζα εξγαζία, ζπζρεηίζηεθε ε ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ θαηαλαιώλεηαη θαηά
ηε δηάηξεζε ζθπξνδέκαηνο κε θξνπζηηθό δξάπαλν κε ηελ ζιηπηηθή αληνρή ηνπ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ππνινγίζηεθε ε ζπλνιηθή ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηε
δηείζδπζε ηνπ ηξππαληνύ ζε βάζνο 10, 20 θαη 30 mm ζε δνθίκηα ζθπξνδέκαηνο
δηαθνξεηηθήο αληνρήο (C16/20, C20/25, C30/37) θαζώο θαη ε ζηηγκηαία

θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζε απηά ηα βάζε, ώζηε ν ειεγθηήο ελόο έξγνπ λα κπνξεί
λα εθηηκήζεη ηελ ζιηπηηθή αληνρή ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζε δηαθνξεηηθά βάζε από
ηελ επηθάλεηα. Διέγρζεθε επίζεο ε επίδξαζε ηεο δηακέηξνπ ηνπ ηξππαληνύ. Τα
πξώηα ζπκπεξάζκαηα από ηελ βαζκνλόκεζε ηεο κεζόδνπ είλαη ηδηαηηέξσο
ελζαξξπληηθά, αθνύ θαηέζηε δπλαηό λα γίλεη δηάθξηζε ζθπξνδεκάησλ κε δηαθνξά
ζηελ ζιηπηηθή αληνρή ηεο ηάμεο ησλ 5 MPa. Σηα ίδηα δνθίκηα, νη θξνπζηκεηξήζεηο
θαη ζνλνκεηξήζεηο πνπ δηεμήρζεζαλ γηα ιόγνπο ζύγθξηζεο, δελ κπόξεζαλ λα
δηαθξίλνπλ απηή ηε δηαθνξά αληνρήο. Δπηπιένλ, πιενλεθηήκαηα ηεο
πξνηεηλόκελεο κεζόδνπ ζε ζρέζε κε ηηο παξαπάλσ απνηεινύλ ε ηαρύηεηα
κέηξεζεο, ε δπλαηόηεηα πξαγκαηνπνίεζε ειέγρνπ αθόκα θαη αλ ππάξρεη
επίρξηζκα, ν έιεγρνο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζε βάζνο, ην ρακειό θόζηνο εμνπιηζκνύ,
ε επθνιία ρεηξηζκνύ θαη ε δπλαηόηεηα ειέγρνπ ζηνηρείσλ κε κηθξό πάρνο, όπσο
θνληακάησλ ζύλδεζεο ηνύβισλ ε ιηζνδνκήο. Όζνλ αθνξά ηε δηάκεηξν ηνπ
ηξππαληνύ, ην ηξππάλη δηακέηξνπ 10 mm θαίλεηαη όηη έρεη θαιύηεξε αθξίβεηα ζε
ζρέζε κε απηό ησλ 6 mm, εηδηθά κέρξη ην βάζνο δηείζδπζεο ησλ 10 mm.
Σηα πεξαηηέξσ βήκαηα γηα ηελ εμέιημε ηεο κεζόδνπ πεξηιακβάλνληαη ν έιεγρνο
κεγαιύηεξνπ δείγκαηνο δνθηκίσλ θαη κε κεγαιύηεξν εύξνο αληνρώλ, ε ρξήζε
δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ δξάπαλνπ θαη ηξππαληώλ θαη ε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηνπ
κέγηζηνπ θόθθνπ αδξαλώλ, ηεο πγξαζίαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ηνπ αξηζκνύ ησλ
ρξήζεσλ ηνπ ηξππαληνύ.
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