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Η παραγωγή νέων υλικών με ελεγχόμενες ιδιότητες αποτελεί τομέα στόν
οποίο γίνονται σήμερα εκτεταμένες έρευνες ,κοι πολλά είναι το υλικά που

άρχισαν ήδη να εμφανίζονται. Πρέπει να αναφερθεί ότι η υπάρχουσα τάση
στόν τομέα που προαναφέρθηκε είναι εκείνη της παραγωγής σύνθετων υλι
κών (1 -3). Τα υλικά αυτά προκύπτουν από συνδυασμό δύο ή περισσότερων
άλλων υλικών(4) όnwς είνα ι το μέτολλα,το οδρανή,τα οξείδια ,τα οργανικά
υλικά και οι συνθετικές ρητίνες . Στήν εργασία αυτή θα δοθεί περισσότ ερη
έμφαση στό περλιτομπετόν (Γf'. σε συνδυασμό με μίγμα 1:1 πολυμ ερισμένου
στηρενίου πολυεστέρα (Σ-Π) (5) .
Γενικά,ο συνδυασμός των κονιαμάτων με συνθετικές ρητίνες άρχισε να
μ ελετάται στή δεκαετία του 60 και στρόQhiε σε δύο διαφορετικές τεχνικές
μεθόδου ς

α-στό συνδυασμό κονιάματος-συνθετικής ρητίνης σε πολυμερή
μορφή (Σ - ΚΣΠ),
και

β-στό συνδυασμό κονιάματος-συνθετικής ρητίνης σε μορφή μονο-

μερούς σε υγρή κατάσταση (Σ-ΚΣΜ) .
Η τεχνολογία της παραγωγής σύνθετων υλικών ε ίναι τελείως διαφορετική

στίς δύο περιπτώσεις,τα δε υλικά που προκύπτουν έχουν διαφορετικές ιδι
ότητες και βρήσκουν διαφορετικές εφαρμογές στήν πράξη . Τα σύνθετα υλι 
κά Σ-ΚΣΠ και Σ-ΚΣΜ διαφέρουν ουσιωδώς μεταξύ τους και η σύγκρισή τους
είναι αν όχι αδύνατη τουλάχιστο δύσκολη .
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(6)

Η προσθήκη συνθετικών πολυμερών σε μοβφή ινών
στό σκυρόδεμα και
άλλα κονιάματα, κατά τη φάση της ανάμι~ής τους .έχ ει σαν αποτέλεσμα την

βελτίωση της μηχανικής τους αντοχής μετά την σκλήρυνση. Οι ίνες είναι
συνήθως μικρού μήκους ( , 2εκ.)

είναι το πολυπροπυλένιο
ει το κονίαμα σε θλίψη

.

και διαμέτρου

(<.Ο ,1ΜΜ)

και το πολυμερές

Οι ίνες λειτουργούν σαν οπλ ι σμός που ενισχύ

και σε εφελκυσμό

.

Οσον αφορά στό συνδυασμό των κονιαμάτων με συνθετικές ρητίνες σε μο

νομερή μορφή και υγρή κατάσταση,αυτόc παρουσιάζει ποικιλία πλεονεκτη
. Η
μέθοδος Σ-ΚΣΜ συνίσταται στήν απαέρωση του κονιάματος μετά τον σχημα
τισμό του και τον εμποτισμό αυτού με την υγρή ρητίνη . Ο εμποτισμός
πρέπει να γίνει σε ειδικό θάλαμο με ελεγχόμεν η ατμόσφαιρα και πίεση
ώστε να καλυφθούν οι κενοί πόροι του κονιάματος στόν επιθυμητό βαθμό.
μά των τα οποία μπορούν να προσδώσουν νέες ιδιότητες στό κονίαμα

Στη συνέχε ια πρέπει να υποστεί πολυμερισμό η συνθετική ρητίνη

,

,για να

στερεοποιηθεί και να παραμείνει πλέον μόνιμα στό κονίαμα. Είναι επομέφ
νως φανερό ότι η μέθοδος Σ-ΚΣΜ διαφέρει τελείως από την μέθοΦο Σ-ΚΣΠ.
Το αυτό ισχύει και γιά τις ιδιότητες του σύνθετου υλικού το οποίο προ

κύπτει

απο τον συνδυασμό.

Για τον πολυμερισμό της συνθετικής ρητίνης μπορεί να εφαρμοστεί τόσο
η μέθοδος του καταλυτικού πολυμερισμού,όσο και η μέθοδος του ραδιοπολυ
μερισμού δηλαδή του πολυμερισμού με τη βοήθε ια ακτινοβολίας

.

Ο καταλυτικός πολυμερισμός εί ναι βασ ικά οπλός,έχει όμως το σοβαρό

μειονέκτημα ότι η προσθήκη του καταλύτη στό πολυμερές,πρίν από τη φαση
του ειιποτισμού ,προκαλ εί πολυμερισμό καθ'όλη τη διάρκεια της φάσης αυτής .
Ετσι εμποδίζεται ο εμποτισμός και η περίσσεια της συνθετικής ρητίνης

στερεοποιείται και απορρίπτεται σάν άχρηστο υλικό. Δηλαδή προκύπτει
σπατάλη ρητίνης και π ερ ιορισμ ένος σεβάθος εμποτισμός του πρός κατεργο-
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σια κονιάματος

.

Ο ραδιοπολυμερισμός γίνεται μ ε τη βοήθεια ακτινοβολιών οι οποLες δρούν
καταλυτικά (7,8),και έτσι είναι δυνατός ο διαχωρισμός τη( φάσης του εμπο
τισμού από την φάση του πολυμερισμού . Δηλαδή, ο εμποτισμός του κονιάματος
γLνετα ι χωρLς να υπάρχει φόβος πολυμερισμού,και αφού συμπληρωθεί στόν επι
θυμητό βαθμό γίνεται η ακτινοβόληση γιά την στερεοποίηση της μονομερούς
ουσίας . Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται όχι μόνον οικονομία συνθετικής
ρητίνης αλλά και σωστός εμποτισμός του κονιάματος χωρίς περιορισμό της
χρονικής του διάρκειας .
Τόσον ο καταλυτικός πολυμερισμός όσο και ο ραδιοπολυμερισμός απαιτούν
την εκτέλεση του εμποτισμού σε αδρανή ατμόσφαιρα και υπό πίεση,γιά να απο
φευχθεί η παρουσία αέρα και επομένως οξυγόνου που έχει σαν αποτέλεσμα την
υποβάθμιση των ιδιοτήτων του πολυμερούς
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Ο Σ-ΚΣΜ αποτελεί βασικά μέθοδο κάλυψης των ανοικτών πόρων του κονιάμα
ματος με συνθετικό πολυμεpές,που διακρίνεται από ικανοποιητική μηχανική
αντοχή αλλά και χημική αδράνεια. Το σύνθετο υλικό που προκύπτει από τον
Σ-ΚΣΜ μετά τον πολυμερισμό είναι αδιαπέραστο σuό την υγρασLα και τον ατ
μοσφαιρικό αέρα,με αποτέλεσμα να βελτιώνεται η συμπεριφορά του κονιάματος
στήν πάροδο του χρόνου . Εξάλλου,το πcλυμερές προστατεύεται από το κονί
αμα και καθυστερεί έτσι τη γήρανσή του .
Επειδή γίνεται πλήρωση των πόρων του κονιάματος με συνθετική ρητLνη
σε υγρή κατάσταση,εLναι φανερό ότι η διεLσδυση αυτής εξαρτάται άμεσα από
το πορώδες καθώς επίσης και τη διάρκεια του εμποτισμού . Σε κονιάματα με
υψηλό πορώδες ο βαθμός εμποτισμού αυξάνεται και μπορεί να φθάσει το 100%.
ΣτLς περιπτώσεις αυτές πρέπει να αναμένεται αξιόλογη βελτLωση των μηχανι
κών και άλλων ιδιοτήτων του κονιάματος,όπως θα φανεί και από τα πειραμα
τικά αποτελέσματα τα ~ποία δLνονται στη συνέχεια .
Ο τρόπος σχηματισμού του Σ-ΚΣΜ επιτρέπει εξάλλου την προσθήκη αντικαυ
στικών,χρωστικών και άλλων ουσιών στο μονομερές,τα οποία βελτιώνουν τίς
ιδιότητες και την ποιότητα του τελικού υλικού .
Με την μέθοδο Σ-ΚΣΜ μπορεί να επιτευχθεί επομένως σειρά νέl.»ν υλικών
και προϊόντ~ν και να ανοιχθούν νέο ι τομείς εφαρμογών • Είναι φανερό ότ ι
η μέθοδος την οποία περιγράφομε μπορεί να εφαρμοστεί σε όλο γενικά τα
πορώδη υλικά,όπως είναι η ξυλεία και άλλα φυσικά και τεχνητά υλικά .
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Η έρευνά μας άρχισε με την μελέτη των εξής κονιαμάτων

:

α- το κονίαμα τσιμέντου-άμμου ,
β- το κονίαμα τσιμέντου-άμμου-χαλύκων (σκυρόδεμα).
Οπως φάνηκε από τα πρώτα αποτελέσματα των εμποτισμών και μέχρι την πί-
και

ε6η
ρος

των

.

15 ατμοσφαιρών,η προσρόφηση Σ-Π ήταν μικρότερη του 2% κατά βθ~

Ετσι η κάλυψη των δοκιμίων ήταν τελείως επιφανειακή,πραγμα που

είχε σαν αποτέλεσμα τον μη επηρεασμό της μηχανικής τους αντοχής .
Τα πρώτα αποτελέσματα έδειξαν σαφώς ότι δεν έπρεπε να αναμένεται στα
κονιάματα τα οποία προαναφέρθηκαν άλλη βελτίωση πέρα από μιά επιφανειαhή
προστασία του κονιάματος .
Για τον ουσιαστικό επηρεασμό των μηχανικών ιδιοτήτων του κονιάματος
ήτων

απαραίτητο να στραφούμε πρός ένα περισσότερο πορώδες κονίαμα.

Ετσι

επιλέξαμε στήν φάση αυτή το ΠΜ, το οποίο προσφέρεται γιά ένα μεγάλο αριθ
μό συνδυασμών με αδρανή υλικά και ίνες πολυμερών, μ εταλλικούς ήλους και
άλλα υλικά,με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυσή ή βελτίωσή του .

0fQΔ!!Q~~f!QY_i0~1
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Η κατασκ ε υή τω ν δοκιμ Lων τ ου ΠΜ έ γινε από το ΚΕΔΕ και ο π ερλίτ η ς πρ οσ
φ. εpθηκε από την Α.Ε Αργυρομ εταλλευμάτων και Βαρυτίνης . Γιά την κατα
σκευή των δοκιμίων ακολουθήθηκε η συνήθης τεχνική των δοκιμίων του σκυ

ροδέματος .Η σύνθεσ η των δοκί,μίων του ΠΜ σε τσιμέντο,περλίτη και νερό δί

νεται στον Π ί νακα Ι . Το μ έσ6~(3Qρος του ΠΜ υπολογίζεται σε 1100 Χλγ/Μ3 .

Τα δοκ ίμια ήταν τυποποι ημ ένων δια στάσεων 4Χ4Χ16 ε κ . και η μ έτρησ η σε
κάμψη και σε θλίψη της αντοχής τους έγινε κατά τη μέθοδο που ακολουθ εί
ται γιά το σκυρόδεμα . Τα αποτελέσματα της μέτρησης των μαρτύpων του ΠΜ
δίνονται στόν Πίνακα ΙΙ,και όπωξ αναμένεται η αντοχή βελτιώνεται μ ε την
αύξηση της ποσότητας του τσιμέντου ,ενώ πp έπει να αναμ ένεται μ είωση τ ο υ
πορώδου ς καθώς α υξάνεται η ποσότητα του τ σιμέντου . Οπως είναι εύκολο να
διαπιστωθεί η βελτίωση της αντοχής του ΠΜ δεν είναι γραμμική συνάρτηση
της ποσότητας του τσιμέντου .
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Μετά παρέλευση μηνός από την ημέρα κατασκευής των δοκιμίων του ΠΜ, έ 
γινξ ξήρανση αυτών σε κλίβανο σε θερμοκρασια sοοc,διάρκειας 20 ωρών πε
ρίπου.

Ετσι αpομακρύνθηκ ε μιά ποσότητα υγρασίας και επιτευχθ ηκ ε κάποια
βελτίωση του πορώδους του υλικού . Στή συνέχεια τα δοκίμ ια τοποθετήθηκαν,
κατά ομάδες των τεσσάρων τεμαχίων ανά τύπο ,σε ειδικό θάλα μο (9) γιά
α
παέρωση και αφαίρεση ενδεχόμενου πλεονάσματος υγρασίας . Η διάρκεια της
απαέρωσης ήταν 2-3 ώpες
υπό χαμηλή πίεση της τάξης των 200Τόpρ. Μετά
το πέρας της απαέρωσης και ενώ τα δοκίμια ήταν σε χαμηλή πίεση,έγινξ δι
οχέτευση του μLγμ ατος Σ-Π μ έχρι πλήρους εμβαπτισμού τους στο υγρό •
Γιά τον εμποτισμό των δοκ ιμ ίων σε διαφορετικό βαθμόεπιβλήθηκε πίεση
με αδρανές α έριο (άζωτο)

:0,5,10

και

15

ατμοσφαιpών

.

Η πίεση εμποτισ

μού διατηρήθηκε σταθερή σε όλη τη διάρκεια αυτού (18-20 ώρες) . Μετά
την παρέλευση του χρόνο υ αυτού έγινε αποπίεση των δοκιμίων και ε παναφο
ρά αυτών σε συνθήκες π εpιβάλλοντος. Η θεpμοκρασία σε όλες τις φάσεις α
παέpωση ς και εμ ποτισμού ήταν εκεLνη του περιβάλλοντος (20-250c..) .
Μετά την αποπLεση τα δοκίμια αφέθηκαν σε συνθήκες περιβάλλοντος γιά
την αποβολή της πεpίσσειας του μίγματος Σ-Π,κaι το στpάγγισμά τους . Η
διάpκεια της φάσης αυτής μπορεί να είνα ι της τάξης των δεκάδων ωρών,
χωρίς να επ ηρ εάζεται ουσιαστ ι κά η κατάστασ η και οι ιδιότητες του εμ πο
τισμένου κο • ιάματο ς . Τη φάση του στραγγίσματος ακολουθεί η φάση της
ακτινοβόλησης .
Η ακτινοβόληση των δοκιμίων έγινε στόν ακτινοβολητή κοβαλτίου-60 του
ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος,ο ο ποίος αποτελείται από

10

ράβδους Φ1θ ΜΜ και μήκος

30Ct>1M

συνολικής ισχύος 15 Κcι περίπου . Οι ράβδοι του κοβαλτLου σχημα
τίζουν κυλινδρική διάταξη διαμέτρου 30 εκ.,και βpήσκονται ανά ζεύγη μέ
σα σε κυάθια από ανοξείδωτο χάλυβα

κή διάταξη είναι

0,4

.

Ο μέσος ρυθμός δόσης στήν κυλινδρι

Μtζι~ιVΗ όπως βρέθηκε από μετρήσεις που έγιναν. Η πη

γή κοβαλτίου εκπέμπε ι , ως είνα ι γνωστό,ακτινοβολία γ, και βpήσκεται στό
βάθος κολυμβητικής δεξαμενής ύδατος,βQθους 5 μέτρων,γιά λόγους β ι ολογι
κής προστασίας των εpγαζομένwν •

Τα δοκίμια κατά ομάδες
νοβολητή γιά

6-7

των τεσσάρων τε~σχίων τοποθετήθηκαν στήy ακτι

ώρες και έλαβαν μέση δόση ακτινοβολίας

2,5-3

Μ~ιι4. Η

δόση αυτή ε ίναι αναγκα ία γιά την στερεοποίηση της συνθετικής ρητίνης Σ-Π
σε ποσοστό τ ο οποιο υπεpβαίνει το 95% . Ο πολυμεpισμός όμως συνεχίζεται
και μετά την διακοπή της ακτινοβόλησης γιά μεγάλα χρονικά διαστήμστα,με
αποτέλεσμα να παρατηρείται συνεχής βελτίωση του σύνθετου υλικού γιά πολ

λούς μήνξς

.

Λόγω τ η ς μεγάλης διεισδυτικής ικανότητας της ακτινοβολίας γ

ο πολυμεpισμός του Σ - Π είναι ομοιόμορφος σε όλη τη μάζα του κονιάματος .

Εκτός άπό την ακτινοβολία γ μποpεί να χρησιμοποιηθεί και η υπεριώδης
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ακτ ινοβο λ ία ,επε ιδ ή όμως ε ί ναι μικρής δ ι εtδ υτικής ικα νότητα ς ο ι εφαρμ ογ ές
της είναι πολύ περιορισμένες στόν τομέα των υλικών τα οποLα περιγράφομε.
Τα ταχέα ηλεκτρόνια μπορούν νa χρησιμ οποιηθούν επίσης αντί της ακτινοβολί
ας ν,αλλά όχι νιά μεγάλα πάχη λόγω τ η ς περιορισμένης διεισδυτικής τους ι
κανότ ηϊα ς

•

Τελι κά μ όνο η ακτινοβολ ία ν προσφέρεται τό σον από τ η ν τεχνι

κ ή όσο και από τ ην οικονομ ικ ή άπαjιη γιά τον ραδιοπολυ μ εp ισμ ό του Σ-ΚΣΜ .

Of~ρQ~Q!~~Q_Q~Q!f~§Q~Q!Q
A-~~~ gς_f~~~! ~Q~Q~_τQ~ _ Qt:J . Τα δοκίμιο

νά μας

που χρησιμοποιήθηκαν στήν έρευ

επαρουσια ζαν απο κατασκε υής επ ιφανειακο ύς πόρ ο υς . η κατανομή των

οποίων ήταν τυχαία και διέφερε α πό δοκίμιο σε δοκίμ ιο και από τύπο σε
τύπο του ΓΙΜ . Γlαpόμοιες διακυμάνσεις στό πορώδες πρέπει να αναμένονται
και στό εσωτερικό των δοκιμίων. Το ίδιο ισχύει και νιά το μέγεθος των πό
ρων .

Είναι γεγονός πάντως ότι μεγάλοι πόροι δεν παρατ ηρήθηκαν στό εσωτε

ρ ικό των δοκ ιμίων,πράγ μα που οφεί λ εται στόν πεpλίτη ο ι κόκκοι τ ο υ οποίου δεν υπερβαίνουν σε μέση διάμcτpο τα 4 ΜΜ. Προσπάθεια καταβλ ήθ η κε νιά
την πορομέτρηση του ΓΙΜ με πορόμετρο υδραργύρου,αλλά κατέστη αδύνατο λό-

γω της μικρής αντοχής του υλικού αυτού. Η άμεση και ακpιβή ς μέτρηση του

όγκο υ των πόρων ,κα ι κατ'επέκταση του υπολογισμού του βαθμού εμποτισμού,
δέν είναι δυνατός. Σχετ ι κά συμπεράσμα τα μπ ορούν όμως να εξαχθούν από ζυ
γίσ ε ις των δοκιμίων πpο και μετά τον εμποτισμό ή καλύτεpα ακόμη μετά την
ακτινοβόληση,οπότ ε έχει πλέον στερεοποιηθεί η συνθετική ρητίνη . Τα απο
τελέσματα των ζυγίσεων αυτών,γιά τη σειρά Β των δοκιμίων, και νια πιέ
σεις εμποτισμού: 0,5 , 10 και 15 ατμο σφα ι ρών δίδοντα ι στον Πίνακα 111. Ο
Πίνακας αυτός

είναι αντιπροσωπευτικός και νιά την σειpά Α των δοκι μ Lων.

Οπως προκύπτει από τον Πίνακα ΙΙΙ,με την ελάττωση του τσιμέντου στό
Γ1Μ και τη διατήρηση σταθερής ποσότητας περλίτη,τ ο υλικό γίνεται περισσό
τερο πορώδ ες. Με ελάττωση κατά 12,5% του τσιμέντου από το ΠΜ-1 στό ΠΜ- 2
το ποσοστό εμποτισμού αυξάνεται από Ή 33% μέχρι και 90%. Είναι επομένως
ιnqγερiι η _ ~ιnεο~ολ • vi\ <1• 11'-'nι;~η . tQυ πορώδους μ ε την ελάττωση του τσιμέντου,
καί οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι στίς υψηλότερες πιέσεις ακόμη και
πολύ μικροί πόpοι έpχονται να καλυφθούν από την υγρή ρητίνη. Πρέπει φυ
σικά να nαρα τ ηρήσομε ότι με την ελάττωση του τσιμέντου ελαττώνεται και
η αντοχή του ΠΜ όπως μ π οpεί να δ ιαπι στωθεί από τον Πίνακα ΙΙ.
B-~Y!Q~§ς_!Q~-~ · Τα καμπτικά και τα θλιπτικά φορτία θραύσης μετρήθη
καν σε εργαστηρ ιακη μηχανή Dιι.~ •- '" νιά τη σειρά Β των δοκιμίων. Τα απο
τελέσματα των μετpήσεων δίνονται στόν Πίνακα Ι~ ,πρέπει να παρατηρήσο
με όμως ότι τα αποτ ελέσματα της πίeσης εμποτισμού 10 ατμ.γιά τους τύ 
πους ΠΜ-1 και ΠΜ-2 ελήφθ η καν μ ετά πάροδο 27 ημερών από την ημέρα ακτι
νοβόλησης των δοκιμίων. Γιά λόγους που αναφέρθηκαν σε προηγούμενη παρά
γραφο τα αποτελέσματα αυτά είνaι κάπως αυξημένa,σε σύγκριση με εκείνα
των άλλων πιέσεων εμποτ ισμού . Γιά τις πιέσεις αυτές οι μετρήσεις έγι
ναν σε λιγώτερες απ ό 15 ημέρε ς από την ημέpα τη ς ακτινοβόλησης . Τα δοκί
μια τα οποία χpησιμοποιήθηκαν γιά τ ι ς μηχανικέ ς δοκιμασίες λίψης ήταν
διαστάσεων
4χ 4Χ4 εκ .
Από τα αποτελέσματα των Πινάκων Ι
και ΙΙΙ συνάγεται ότι η αύξηση
του πολυμ ερούς στή μάζα του ΠΜ βελτιώνει την αντοχή τόσο σε σχέση μ ε
την πίεση του ε μ ποτισμού όσο και σε σχ έση με τη σύνθεση του κονιάματος.
Σοβαρότερη σχετική βελτ ίωση έχε ι το ΠΜ- 2 τόσο σε θλίψη όσο και σε κάμ
ψη,που φθάνει στίς 15 ατμ.το 217% και το 440% αντίστοιχα. Στο ΠΜ-3 η
βελτίωση είναι ίσως πεpισσότεpο θεαματική αλλά δεν υπάρχουν ακόμη πλή
ρη στοιχεία γιά τη θεμ ε λίωσή
τ~ς υπόθεσης ~vτής .
0

OQl2Q!!Jρόgf~ς
Γlαρόλο ότι δεν υπάρ χουν ακόμη πλήρη στοιχείο και πολλά σημεία πορα-
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μένουν αδιευκρLνιστα,και άλλα τα οποια πρέπει να ελεγχθούν με μεγαλύτερη
ακρίβεια από στατιστική άποψη,είναι ήδη φανερό ότι η μέθοδος Σ-ΚΣΜ παρου
σιάζει σοβαρό ενδ ιαφέρον που δικαιολογεί πλήρως την περαιτέρω έρευνα και
ανάπτυξη . Πιστεύομ ε μάλιστα ότι το ΠΜ μπορ εί να αποδειχθεί ένα έξοχο υ
λικό και να βρεl σωβί.α εφαρμογών σε τομείς που είναι ακόμη αδύνατο να
προσδιορίσομε

.

Οι συγγραφείς της ανακοίνωσης αυτής επιθυμούν να εκφράσουν τις ευχαρη
στLες τους ατούς κ κlι.Κωνσταντίνου καιLΤεσσέρη του ΚΕΔΕ,τον κ Κόντο της
Α.Ε Αργυρομεταλλευμάτων και Βαρυτίν ης και τόν κ Α.Κόκκινο του ΕΚΕΦΕ Βη
μόκριτος,γιά το συνεχ ές ενδ ιαφ έρο ν και την ενεργό συμμετοχή τους και
συνδρομή στήν διεξαγωγή της έρευ νας αυτής

.
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Πίνακας Ι

.

Σύνθεση δοκιμίων πεpλιτομπετόν
Σειpό ΠΜ

____________ IQnQς __ !:.f.:! __ ____ ___________ _

Σύνθεσ η σε γp.

ΠΜ-1
ΠΜ-2
ΠΜ-3
---------------------------------------------------------------------Α

1715
436

Τσιμέντο
Πεpλί.της

-----------------~~eQ

1200
432

_________________ !!QQ _______!!§Q__ _____ !Q§Q ______ _
1500
380
960

Τσιμέντο

Β

1500
448

Πεpλίτης
Νεpό

1500
450
1192

1500
490
1365

Πίνακας ΙΙ
Καμπτικές και θλιπτικές τάσεις μαpτύpων του πεpλιτομπετόν
Σειpό

_____________ IQnQς __ o~-------------------------

-------------------------------0~:! _________ ~:? _______ ~=~-----------Καμπτικές τάσεις σε Χλγ./τεκ.
Α
Β

26 ,9
12. 9

15,7
8.2

11 • 2
4,7

θλ ιπτικ ές τάσε ις σε Χλν/τεκ .
Α
Β

65
65

53,7
54
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49

Πίνακας ΙΙΙ
Αύξηση βόρους των δοκιμίων του εμποτισμένου

Πίεση εμποτισμού

ΠΜ τ ης σειράς Β

-----~Q~~Qς_~~~Q~1Q~Q~tQ~sDQQ_!?Qρg~ςl_~-------

_____ Q!~QQ<2Q1Qfς _________________ O~:l _______ O~:~-------O~:~--- - - - -----ο

8,9

5

17,3

10

10,5

15

2~0

Πίνακας
θλιπτικά και καμπτικά

12,2
23,9
31 ,4

11 , 9
29,3
31 , 4
42,2

IV

φορτία σε Χλγ σε δοκίμια εμποτισμένου ΠΜ της
σειράς Β

Πίεση εμποτ.

-----~-----------------Ι~~gς __ Ο~-----------------------ΜΠ-1

ατμοσφ.

θλίψη

-----------------~Δy

ΠΜ-3

ΠΜ-2

Κάμψη

θλ ίψη

Κάμψη

Θλίψη

Κάμψη

____ ~Δy _______ ~Δy ____ ~Δy ______ ~Δy ____ ~Δy __________ _

ο

121 ο

141

1030

106

927

102

5

1620

163

1570

136

900

150

10

2050

190

1850

155

1810

195

______ !?_________ l~QQ ____ !??______ ~~QQ ____ l1~--------------------------Μάρτυρες ΠΜ

1040

55

850

95

35

785

2θ

