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1

ΦΥΣΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι φυσικοί λίθοι προέρχονται από τα πετρώµατα των επιφανειακών στρωµάτων του
στερεού φλοιού της γης και λαµβάνονται στα λατοµεία µε εξόρυξη. Οι φυσικοί λίθοι
χρησιµοποιούνται κυρίως στη δόµηση τοιχοποιίας. Η χρήση τους , όµως, είναι
περιορισµένη επειδή έχουν µεγάλο ειδικό βάρος και παρουσιάζουν σχετικά υψηλή
θερµοαγωγιµότητα. Χρησιµοποιούνται ευρύτατα στην ανωδοµή ως επένδυση
διάφορων στοιχείων των κατασκευών, όπως και στην κατασκευή µνηµείων, αφού
υποστούν κατάλληλη κατεργασία.

1.2 ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ
Τα πετρώµατα είναι συµπαγή υλικά, τα οποία αποτελούνται από ένα ή περισσότερα
ορυκτά που είναι συνδεδεµένα µεταξύ τους.
Ανάλογα µε τον τρόπο σχηµατισµού τους διακρίνονται σε εκρηξιγενή, ιζηµατογενή
και µεταµορφωσιγενή.
1.2.1

ΕΚΡΗΞΙΓΕΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ

Τα εκρηξιγενή ή πυριγενή πετρώµατα σχηµατίστηκαν από τη στερεοποίηση
µαγµατικής ύλης, η οποία ανέρχεται µε διάφορους τρόπους στην επιφάνεια ή κοντά
σ’ αυτήν.
Γενικά είναι οµοιογενή πετρώµατα πολύ σκληρά.
Τα κυριότερα εκρηξιγενή πετρώµατα , από τα οποία προέρχονται φυσικοί δοµικοί
λίθοι, είναι ο γρανίτης και η κίσσηρη ή ελαφρόπετρα.
α. Γρανίτης Αποτελείται κυρίως από άστριο και χαλαζία µε χρώµα τεφρό µέχρι
µαύρο. Είναι πέτρωµα όξινο, κρυσταλλικό, κοκκώδες, πολύ σκληρό, αδιαπέραστο
από την υγρασία, δύσκολο στην κατεργασία και καλής στίλβωσης. Ο γρανίτης είναι
ανθεκτικός στις καιρικές επιδράσεις και έχει µεγάλη διάρκεια ζωής.
β. Κίσσηρη ή ελαφρόπετρα : Αποτελείται κυρίως από άστριο µε χρώµα φαίολευκο.
Είναι πέτρωµα όξινο, πορώδες, πιο ελαφρύ από το νερό και εύθραυστο. Η κίσσηρη
είναι εξαιρετικά λειαντικό µέσο, καθώς και θερµοµονωτικό υλικό.
1.2.2

ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ

Τα ιζηµατογενή ή στρωσιγενή πετρώµατα σχηµατίστηκαν από την καθίζηση
διαλυµένου υλικού και συνήθως εµφανίζονται διατεταγµένα σε στρώσεις διάφορου
πάχους. Τα κυριότερα ιζηµατογενή πετρώµατα, από τα οποία προέρχονται φυσικοί
δοµικοί λίθοι, είναι ο ασβεστόλιθος, ο δολοµίτης, ο τραβερτίνης και οι ψαµµίτες.
α. Ασβεστόλιθος. Αποτελείται κυρίως από ασβεστίτη µε ποικίλο χρώµα και
σύσταση. Είναι πέτρωµα συµπαγές µέχρι πορώδες µε καλή λείανση και κατεργάζεται
εύκολα. Ο ασβεστόλιθος παρουσιάζει µικρή ανθεκτικότητα στη φωτιά, στα οξέα και
στις καιρικές επιδράσεις.
β. ∆ολοµίτης. Είναι πέτρωµα όµοιο µε τον ασβεστόλιθο. Ο δολοµίτης, όµως, είναι
βαρύτερος, σκληρότερος και περισσότερο εύθρυπτος από τον ασβεστόλιθο.
γ. Τραβερτίνης. Αποτελείται από ασβεστίτη, ο οποίος περιέχει φυτικά απολιθώµατα,
µε χρώµα κίτρινο µέχρι καστανό. Είναι πέτρωµα πορώδες και εύκολο στην

6
κατεργασία. Ο τραβερτίνης παρουσιάζει µικρή ανθεκτικότητα στις καιρικές
επιδράσεις.
δ. Ψαµµίτες. Είναι πετρώµατα, τα οποία προέρχονται από τη συγκόλληση αµµωδών
ιζηµάτων ασβεστολιθικών, αργιλικών ή πυριτικών µε ποικίλο χρώµα. Οι ψαµµίτες
παρουσιάζουν µεγάλη σκληρότητα και ανθεκτικότητα στις καιρικές επιδράσεις,
ανάλογα µε τη σύστασή τους.
1.2.3 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΓΕΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ
Τα µεταµορφωσιγενή ή κρυσταλλοσχιστώδη πετρώµατα σχηµατίστηκαν από τη
µερική ή ολική µεταµόρφωση εκριξηγενών ή ιζηµατογενών πετρωµάτων υπό την
επίδραση διάφορων εξωτερικών παραγόντων, όπως η θερµότητα, η πίεση , το νερό
κ.ά.
Τα πετρώµατα αυτά εµφανίζουν στρωµατογραφία ανάλογη των ιζηµατογενών και
µεταλλοφορία ανάλογη των εκρηξιγενών πετρωµάτων.
Τα κυριότερα µεταµορφωσιγενή πετρώµατα, από τα οποία προέρχονται φυσικοί
δοµικοί λίθοι, είναι το µάρµαρο, ο σερπεντίνης ή οφίτης και οι κρυσταλλικοί
σχιστόλιθοι.
α. Μάρµαρο. Σχηµατίστηκε από τη µεταµόρφωση ασβεστόλιθου και δολοµίτη και
έχει χρώµα, το οποίο ποικίλει από λευκό µέχρι µαύρο. Είναι πέτρωµα
κρυσταλλοκοκκώδες , µε καλή λείανση και λαξεύεται εύκολα. Το µάρµαρο δεν είναι
ανθεκτικό στη φωτιά, ενώ η ανθεκτικότητά του στις καιρικές επιδράσεις ποικίλει
ανάλογα µε τη σύστασή του.
β. Σερπεντίνης ή οφίτης. Είναι πέτρωµα όµοιο µε το µάρµαρο, το οποίο αποτελείται
από ασβεστίτη και µαγνησίτη µε χρώµα πράσινο.Είναι λεπτόκοκκο, µαλακό, µε καλή
λείανση και παρουσιάζει στη µάζα του πολλούς αρµούς. Ο σερπεντίνης είναι
ανθεκτικός στη φωτιά, αλλά παρουσιάζει µικρή ανθεκτικότητα στις καιρικές
επιδράσεις.
γ. Σχιστόλιθοι κρυσταλλικοί . Είναι κρυσταλλικά πετρώµατα, τα οποία προέρχονται
από τη µεταµόρφωση αργιλικών σχιστολίθων και αποτελούνται από χαλαζία
µαρµαρυγία, χλωρίτη κ.ά. Έχουν ποικίλο χρώµα και είναι ανθεκτικοί στη φωτιά και
στις καιρικές επιδράσεις.

1.3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Οι φυσικοί δοµικοί λίθοι υποβάλλονται, µετά την εξόρυξή τους, σε ορισµένες ειδικές
κατεργασίες µε σκοπό να αποκτήσουν το κατάλληλο σχήµα και διαστάσεις , ώστε να
παρουσιάζουν την επιθυµητή εµφάνιση στις ορατές επιφάνειες των κατασκευών.
Ανάλογα µε το βαθµό κατεργασίας τους κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες.
α. Αργοί . Είναι ακατέργαστοι λίθοι από τα λατοµεία , οι οποίοι επεξεργάζονται
πρόχειρα από τον τεχνίτη στο εργοτάξιο για την καλύτερη προσαρµογή τους στις
κατασκευές .
Οι αργοί είναι κοινοί λίθοι δόµησης.
β. Τυκτοί. Είναι λίθοι µε χονδροειδή επεξεργασία στα λατοµεία για την απόκτηση
κανονικού σχήµατος. Στη συνέχεια, κατεργάζονται από τον τεχνίτη στο εργοτάξιο,
ώστε να παρουσιάζουν επίπεδες έδρες στην ορατή επιφάνειά τους στις κατασκευές
(γωνιόλιθοι).
γ.Ηµιλάξευτοι. Είναι λίθοι οι οποίοι λαξεύονται στο εργοτάξιο, ώστε οι επιφάνειες
που θα είναι ορατές στις κατασκευές να είναι επίπεδες.
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δ. Λαξευτοί. Είναι λίθοι µε πολύ επιµεληµένη λάξευση στο εργοτάξιο, ώστε να
οµαλοποιηθούν τελείως οι επίπεδες επιφάνειες. Χρησιµοποιούνται σε κατασκευές
µνηµείων και σε κατασκευές όπου οι επιφάνειες δεν επιχρίονται για αισθητικούς
λόγους.
ε. Μηχανικά κατεργασµένοι φυσικοί δοµικοί λίθοι. Είναι λίθοι, οι οποίοι
κατεργάζονται στο λατοµείο σε κανονικές τυποποιηµένες διαστάσεις µε τη βοήθεια
κοπτικών µηχανηµάτων και χρησιµοποιούνται για την επένδυση στοιχείων των
κατασκευών. Η κατεργασία γίνεται σε µάρµαρα και µαλακούς ασβεστόλιθους ή
πωρόλιθους, όπως π.χ. λευκοί λίθοι µε φλέβες και χρωµατιστοί, ψευδοµάρµαρα κ.λ.π.
στ. Πλάκες. Είναι λίθοι από σχιστολιθικά πετρώµατα µε φυσικές επιφάνειες σχισµού
ή σχισµού µε µηχανικά µέσα .
Οι δύο διαστάσεις των πλακών είναι πολύ µεγαλύτερες από το πάχος τους. Συνήθως,
έχουν πάχος 2÷5 cm ή και µικρότερο από 2 cm.
Πλάκες λαµβάνονται και από τα µάρµαρα µε πάχος µέχρι και 8 mm. Οι λεπτές αυτές
πλάκες χρησιµοποιούνται σε πολυτελείς επενδύσεις. Για την αύξηση των µηχανικών
αντοχών τους επικολλώνται σε πλάκες από υλικά ξύλου, όπως π.χ. στο Heraklith και
φέρονται στο εµπόριο σε τυποποιηµένες διαστάσεις. Οι πλάκες ανάλογα µε τη χρήση
τους διακρίνονται σε πλάκες επένδυσης, πλάκες επίστρωσης, πλάκες στέγασης και
πλάκες διακόσµησης.

1.4 ΓΕΝΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ
Οι φυσικοί δοµικοί λίθοι παρουσιάζουν µεγάλη πυκνότητα, µικρό πορώδες και
υδροαπορρόφηση, µεγάλο συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας και µικρή διαπίδυση
υδρατµών.
Επίσης, έχουν µεγάλες µηχανικές αντοχές και παρουσιάζουν µεγάλη αντοχή στον
παγετό, στην υψηλή θερµοκρασία και στα διαβρωτικά αέρια, καθώς και υψηλές τιµές
σκληρότητας και δυναµικών ελαστικών σταθερών.
Οι περισσότεροι , εκτός από τους πορώδεις, είναι δυνατόν να κοπούν, να λαξευτούν
και να λειανθούν εύκολα.
Οι βασικές φυσικές και µηχανικές ιδιότητες των πιο συνηθισµένων φυσικών λίθων
δίνονται στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1
Βασικές φυσικές ιδιότητες φυσικών λίθων

Φυσικός λίθος
Γρανίτης
∆ιορίτης
Πορφυρίτης
Ηφαιστειακός τόφφος
Αργιλικός σχιστόλιθος
∆ολοµίτης
Μάρµαρο
Τραβερτίνης
Σερπεντίνης

Φαινόµενη
πυκνότητα, ρ
×103 Kg/m3
2,60 - 2,82
2,50 - 3,03
2,50 - 2,80
1,80 - 2,11
1,60 - 2,90
2,40 - 2,87
2,64 - 3,02
2,40 - 2,54
2,61 - 2,80

Πορώδες,n Υδροαπορρόφηση,
%, κ.ό.
Wν , Kg/m3
0,4 - 1,5
0,5 - 1,2
0,4 - 1,8
20,0 - 30,0
1,0 - 3,5
0,3 - 4,0
0,2 - 3,0
4,0 - 13,0
0,3 - 2,1

4 - 14
5 - 12
4 - 18
120 - 300
8 - 24
3-8
1-6
36 - 112
3 - 23
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Πίνακας 1 (Συνέχεια)
Βασικές µηχανικές ιδιότητες φυσικών λίθων
Φυσικός λίθος
Γρανίτης
∆ιορίτης
Πορφυρίτης
Ηφαιστειακός τόφφος
Αργιλικός σχιστόλιθος
∆ολοµίτης
Μάρµαρο
Τραβερτίνης
Σερπεντίνης

Αντοχή σε Αντοχή σε
θλίψη, σD, εφελκυσµό,
MPα
σΖ ,MPα
16 - 434
3 - 40
64 - 333
5 - 50
173 - 250
12 - 13
6 - 300
1 - 40
34 - 503
0,7 - 23
45 - 410
3 - 13
38 - 280
2 - 29
18 - 68
4 - 10
70 - 250
16 - 19

Μέτρο
Αντοχή σε τριβή
ελαστικότητας, από φθορά ,στ ,
×104m3/m2*στροφ.
Ε, GPα
10 - 77
10 - 16
29 - 107
10 - 16
65 - 76
10 - 16
2 - 55

2 - 90
18 - 70
23 - 90
20 - 90
24 - 103
30 - 70
4 - 45

45 - 65
14 - 36

Η πυκνότητα και το πορώδες των φυσικών λίθων επηρεάζουν τις µηχανικές ιδιότητές
τους. Ειδικότερα, η αντοχή σε θλίψη αυξάνεται µε την αύξηση της πυκνότητάς τους,
ενώ µειώνεται µε την αύξηση του πορώδους τους.
Η σχέση µεταξύ της πυκνότητας και της αντοχής σε θλίψη για µια οµάδα ανθρακικών
φυσικών λίθων απεικονίζεται στο Σχήµα 1, ενώ στο Σχήµα 2 απεικονίζεται η σχέση
µεταξύ του πορώδους και της αντοχής σε θλίψη για µια οµάδα χαλαζιακών φυσικών
λίθων.

Σχήµα 1
Η αντοχή σε θλίψη σε συνάρτηση µε την πυκνότητα για µια οµάδα ανθρακικών
φυσικών λίθων
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Σχήµα 2
Η αντοχή σε θλίψη σε συνάρτηση µε το πορώδες για µια οµάδα χαλαζιακών φυσικών
λίθων

1.5 ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ
Οι φυσικοί δοµικοί λίθοι χρησιµοποιούνται :
α. Στην κατασκευή τοίχων. Χρησιµοποιούνται αργοί συµπαγείς λίθοι για τη
δόµηση εξωτερικών τοίχων.
β. Στην επένδυση τοίχων .Χρησιµοποιούνται µάρµαρα, σερπεντίνης και φυσικές
πλάκες.
Οι πλάκες επένδυσης, οι οποίες χρησιµοποιούνται συνήθως, έχουν πάχος 3÷4 cm και
επιφάνεια µικρότερη από 1 m2. Η στερέωσή τους πρέπει να είναι σταθερή και µόνιµη
χωρίς κενά από πίσω, γιατί η πιθανή πλήρωση των κενών µεταξύ πλακών και τοίχου
µε νερό είναι δυνατόν να προκαλέσει αποκόλληση των πλακών επένδυσης. Το
κονίαµα στερέωσης πρέπει να φέρει κατακόρυφες νευρώσεις για να µη συγκρατείται
νερό.
Καλύτερη λύση αποτελεί η ανάρτηση πετασµάτων. Η ανάρτηση και η αγκύρωση
γίνεται µε ανοξείδωτα µεταλλικά στηρίγµατα. Για την πάκτωση χρησιµοποιείται
τσιµεντοκονιάµα µε αναλογία κατ’ όγκο 1:3 τσιµέντο : άµµος. Όλη η επιφάνεια
χωρίζεται σε τµήµατα µε αρµούς διαστολής, οι οποίοι πληρούνται µε πλαστικό υλικό
αρµών, υδατοστεγές, µε καλή πρόσφυση και ανθεκτικό στη θερµότητα και στο
ψύχος.
γ. Στην επικάλυψη στεγών. Χρησιµοποιούνται φυσικές πλάκες.
δ. Στην κατασκευή ή επένδυση κλιµάκων. Χρησιµοποιούνται
γρανίτης,
πορφυρίτης κ.λ.π., καθώς και µάρµαρα , σερπεντίνης και φυσικές πλάκες.
ε. Στη διακόσµηση. Χρησιµοποιούνται γρανίτης, διορίτης, σερπεντίνης κ.ά.
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1.6 ΑΙΤΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ
Η καταστροφή των φυσικών δοµικών λίθων µε την πάροδο του χρόνου είναι δυνατόν
να οφείλεται :
α. Στις τριχοειδείς ρωγµές .
β. Στις καιρικές επιδράσεις.
γ. Στις περιβαλλοντικές επιδράσεις.
δ. Στους µύκητες, στις λειχήνες και στις φυτικές ρίζες.
ε. Στην υψηλή θερµοκρασία (πυρκαγιά).
στ. Στην οξείδωση των µεταλλικών στηριγµάτων.
ζ. Στο κονίαµα στήριξης ή πάκτωσης των στηριγµάτων.

1.7 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ
Τα µέτρα προστασίας των φυσικών δοµικών λίθων είναι :
α. Προσεκτική εξόρυξη, λάξευση και κατεργασία.
β. Ορθολογιστική χρήση των φυσικών λίθων.
γ. Λείανση και στίλβωση.
δ. Καθαρισµός από την παιπάλη, την αιθάλη, τους µύκητες κ.λ.π.
Ο καθαρισµός γίνεται µε µαλακές βούρτσες και µε νερό, ατµό και ουδέτερα
σαπούνια.
ε. Χρησιµοποίηση προστατευτικών επιχρισµάτων, τα οποία εφαρµόζονται
κυρίως σε αποσαθρωµένους φυσικούς λίθους και είναι :
Ι.
∆ιάλυµα σαπουνιού και στη συνέχεια επάλειψη µε ψυχρό διάλυµα θειικού
αργιλίου ή στυπτηρίας σε δύο ή τρεις στρώσεις.
ΙΙ. Αποχρωµατισµένο θερµό λινέλαιο στους 160 0C.
III. Χηµικά υλικά, όπως διάλυµα υδρυάλου του καλίου ή νατρίου, διάλυµα
φθοριοπυριτικών ενώσεων µαγνησίου, καλίου, αργιλίου και διάλυµα
υδροξειδίου του βαρίου.
ΙV. Υλικά απόφραξης των πόρων, όπως κερί σε κατάσταση τήξης, παραφινούχα
ορυκτέλαια, καουτσούκ, πολυµερή, σιλικόνες κ.λ.π.

1.8 ΦΥΣΙΚΟΙ ∆ΟΜΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
1.8.1

ΓΕΝΙΚΑ

Στην Ελλάδα υπάρχει αφθονία φυσικών δοµικών λίθων, τόσο από µάρµαρα, όσο και
από πωρόλιθους και πλάκες.
Ιδιαίτερα στην κατηγορία των µαρµάρων υπάρχουν περισσότερες από ογδόντα
παραλλαγές, οι οποίες διαφέρουν µεταξύ τους ως προς τον ιστό και το χρωµατισµό.
1.8.2

ΕΙ∆Η ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ

Στον Πίνακα 2 αναγράφονται τα είδη των ελληνικών µαρµάρων, τα οποία έχουν τη
µεγαλύτερη χρήση στις κατασκευές, όπως επίσης το χρώµα και οι εφαρµογές τους.
Στον ίδιο πίνακα αναγράφονται οι πωρόλιθοι και οι φυσικές πλάκες.
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Πίνακας 2
Μάρµαρα, πωρόλιθοι και φυσικές πλάκες της Ελλάδας
Είδος
Άνω Πεντέλης (Μ1)
Κάτω Πεντέλης (Μ2)
Αγ.Μαρίνας, Αττικής (Μ5)
Θηβών
Καρύστου
Αλιβερίου (Μ6)
Ερέτριας (Μ8)
Σκύρου (Μ7)
Πάρου (Μ3)
Τήνου (Μ9)
Χίου
Βυτίνας
Μάνης
Λάρισας
Φαρσάλων (Μ10)
Βόλου (Μ4)
Κοζάνης
Βέροιας (Μ11)
Νάουσας (Ν12)
Φωτιάς Βερµίου (Μ13)
Ιωαννίνων
Μεγάρων Αττικής
Βάρης Αττικής
Αρκίτσας Φθιώτιδας
Ηρακλείου- Κρήτης
Κέρκυρας
Καρύστου (S2)
Καρύστου (S2)
Σητείας Κρήτης
Ιωαννίνων
Τήνου (S5)
Τήνου (S6)
Ικαρίας (S7)
Πηλίου (S4)
Καβάλας (S4)

Χρώµα
Εφαρµογές
χιονόλευκο
επένδυση κατασκευών,µνηµεία, διακόσµηση
λευκό - κυανόλευκο
επένδυση κατασκευών, µνηµεία διακόσµηση
υπόλευκο
επένδυση κατασκευών,µνηµεία,διακόσµηση
ερυθροκάστανο
διακόσµηση
λευκοπράσινο
διακόσµηση
τεφρό
επένδυση κατασκευών
ερυθροϊώδες
επένδυση κατασκευών
ροδόχρωµο
επένδυση κατασκευών, διακόσµηση
λευκό
µνηµεία
πράσινο
επένδυση κατασκευών, µνηµεία
καστανότεφρο
επένδυση κατασκευών, διακόσµηση
µαύρο
διακόσµηση
ερυθρό
διακόσµηση
πράσινο
επένδυση κατασκευών, µνηµεία
µαύρο
διακόσµηση
κυανόλευκο
επένδυση κατασκευών
καστανέρυθρο
διακόσµηση
λευκό
επένδυση κατασκευών, µνηµεία
πράσινο
επένδυση κατασκευών διακόσµηση
λευκό
επένδυση κατασκευών διακόσµηση
σαρκόχρωµο
επένδυση κατασκευών διακόσµηση
Πωρόλιθοι
γκριζοκίτρινο
λιθοδοµή , γωνιόλιθοι
γκρίζο
λιθοδοµή, πρέκια
υπόλευκο
λιθοδοµή
τεφρό
πλάκες επικάλυψης, λιθοδοµή
υπόλευκο
υποδοµή, λιθοδοµή
Φυσικές πλάκες
φαιοκύανο
επικάλυψη στέγων ,εξωτερικά δάπεδα
φαιοπράσινο
επικάλυψη στέγων ,εξωτερικά δάπεδα
γκριζόλευκο
εξωτερικά δάπεδα πλατείες
σακχαρώδες
εξωτερικά δάπεδα, πλατείες
λευκό
πεζοδρόµια
τεφρό
πεζοδρόµια
καστανότεφρο
εξωτερικά δάπεδα
λευκοπράσινο
επικάλυψη στεγών,δάπεδα
τεφροπράσινο
εξωτερικά δάπεδα

1.8.3

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

1.8.3.1

ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΕΤΟΥ

Ο βαθµός επίδρασης του παγετού στους φυσικούς δοµικούς λίθους προκύπτει έµµεσα
από τον έλεγχο για την αντοχή τους σε κάµψη.
Στο Σχήµα 3 δίνονται µε τη µορφή ιστογράµµατος οι τιµές της αντοχής σε κάµψη
ελληνικών µαρµάρων µετά τον έλεγχο της αντοχής τους σε παγετό. Η δοκιµασία
περιελάµβανε 1000 κύκλους παγετού για θερµοκρασίες – 20 ÷ 20 0C. Η καµπύλη
πάνω από το ιστόγραµµα δίνει τις τιµές της αντοχής τους σε κάµψη, προτού
υποβληθούν στη δοκιµασία του παγετού.
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Σχήµα 3
Η αντοχή σε κάµψη ελληνικών µαρµάρων πριν και µετά τον έλεγχο σε παγετό
Η µεγάλη έκθεση σε παγετό επηρεάζει αρνητικά τη συµπεριφορά τους και ειδικότερα
τις ελαστικές σταθερές τους.
Στα διαγράµµατα των Σχηµάτων 4 και 5 δίνεται η µεταβολή του δυναµικού µέτρου
ελαστικότητας σε σχέση µε τους «κύκλους παγετού» διαφόρων τύπων µαρµάρων και
φυσικών πλακών, αντιστοίχως.

Σχήµα 4
Το δυναµικό µέτρο ελαστικότητας διαφόρων µαρµάρων σε σχέση µε τους «κύκλους
παγετού»
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Σχήµα 5
Το δυναµικό µέτρο ελαστικότητας διαφόρων πλακών σε σχέση µε τους «κύκλους
παγετού»
1.8.3.2

ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

Η θερµοκρασία επηρεάζει αρνητικά τους φυσικούς δοµικούς λίθους σε σχέση µε το
χρόνο και µάλιστα η αρνητική επίδραση αυξάνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας.

Σχήµα 6
Η επίδραση στα µάρµαρα και στις φυσικές πλάκες από τη διάβρωση µε διοξείδιο του
άνθρακα
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1.8.3.3

ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ∆ΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Η απώλεια όγκου ανά µονάδα επιφάνειας των ελληνικών µαρµάρων Μ1 ÷ Μ13 και
των φυσικών πλακών S1 ÷ S7, κατά τον έλεγχο της αντοχής σε διάβρωση από το
διοξείδιο του άνθρακα, του θείου και του αζώτου δίνεται στα Σχήµατα 6,7 και 8,
αντιστοίχως.

Σχήµα 7
Η επίδραση στα µάρµαρα και στις φυσικές πλάκες από τη διάβρωση µε το διοξείδιο
του θείου

Σχήµα 8
Η επίδραση στα µάρµαρα και στις φυσικές πλάκες από τη διάβρωση µε το διοξείδιο
του αζώτου
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ

1.8.4

Η αξιολόγηση των φυσικών δοµικών λίθων, κατά τοµέα εφαρµογής, προκύπτει από
τη µελέτη των φυσικοµηχανικών και δυναµικών ιδιοτήτων τους, καθώς και της
τεχνολογικής συµπεριφοράς τους.
Η επιλογή για τη χρησιµοποίηση ενός φυσικού λίθου γίνεται µε τη συνεκτίµηση
διαφόρων ιδιοτήτων ανάλογα µε το ρόλο του για την ένταξή του στην κατασκευή.
Στους πίνακες, οι οποίοι δίνονται παρακάτω, οι φυσικοί λίθοι κατατάσσονται µε βάση
τη βαθµολογία των ιδιοτήτων τους που ενδιαφέρουν σε µερικούς τοµείς εφαρµογής.
Για τη βαθµολογία κάθε ιδιότητας χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα 0 ÷ 100. Τα σχετικά
αθροίσµατα των βαθµών δίνουν το µέτρο της συµπεριφοράς και την κατάταξη κάθε
φυσικού λίθου στη συγκεκριµένη χρήση.
1.8.4.1

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ

Πίνακας 3
Αξιολόγηση και κατάταξη των ελληνικών µαρµάρων Μ 1 ÷ Μ13 για την εξωτερική
επένδυση τοίχων
Συµβολισµός

Τύπος
φυσικού
λίθου

Χρώµα

Πορώδες

Υδροαπορρόφηση

Υδατοπερατότητα

Θερµική
αγωγιµότητα

∆υναµικό µέτρο
ελαστικότητας

Μ1
Μ2
Μ3
Μ4
Μ5
Μ6
Μ7
Μ8
Μ9
Μ10
Μ11
Μ12
Μ13

Άνω Πεντέλη
Κάτω Πεντέλη
Πάρος
Βόλος
Αγ.Μαρίνα(Μαρ)
Αλιβέρι
Σκύρος
Ερέτρια
Τήνος
Φάρσαλα
Βέροια
Νάουσα
Φωτιά

100
70
100
30
30
0
30
70
70
30
100
80
60

89
86
93
84
87
88
81
98
0
100
89
6
36

88
88
91
85
86
86
82
100
0
99
89
86
35

73
73
41
87
89
86
78
100
0
96
56
87
66

23
42
45
33
10
28
17
4
97
0
8
100
98

30
23
0
63
87
70
81
100
36
89
44
45
50

Πίνακας 3 (Συνέχεια)
Συµβολισµός
Μ1
Μ2
Μ3
Μ4
Μ5
Μ6
Μ7
Μ8
Μ9
Μ10
Μ11
Μ12
Μ13

Τύπος
φυσικού
λίθου
Άνω Πεντέλη
Κάτω Πεντέλη
Πάρος
Βόλος
Αγ.Μαρίνα(Μαρ.)
Αλιβέρι
Σκύρος
Ερέτρια
Τήνος
Φάρσαλα
Βέροια
Νάουσα
Φωτιά

Αντοχή σε
παγετό

Αντοχή στο
διοξείδιο του
άνθρακα

Αντοχή στο
διοξείδιο του
θείου

Αντοχή στο
διοξείδιο του
αζώτου

64
56
23
18
45
40
0
100
28
40
71
21
51

10
0
10
30
60
30
10
90
70
40
10
100
100

90
60
40
100
60
10
0
100
0
60
90
0
0

10
40
40
10
10
0
0
100
90
80
10
100
90

Άθροισµα

577
538
483
540
564
438
379
862
391
634
567
625
586

Κατάταξη

VI
IX
X
VIII
VII
XI
XIII
I
XII
II
VI
III
IV
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Η αξιολόγηση των ελληνικών µαρµάρων Μ1 ÷ Μ13 και των φυσικών πλακών S1 ÷ S7
και η κατάταξή τους για την εξωτερική επένδυση τοίχων δίνεται στους Πίνακες 3 και
4, αντιστοίχως.
Πίνακας 4
Αξιολόγηση και κατάταξη των ελληνικών φυσικών πλακών S1 ÷ S7 για την επένδυση
εξωτερικών τοίχων

Συµβολισµός
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

Τύπος
φυσικού
λίθου
Πήλιο
Κάρυστος
(φαιοκύανη)
Κάρυστος
(φαιοπράσινη)
Καβάλα
Τήνος
(λευκή)
Τήνος
(τεφρά)
Ικαρία

Χρώµα

Πορώδες

Υδροαπορρόφηση

Υδατοπερατότητα

Θερµική
αγωγιµότητα

∆υναµικό µέτρο
ελαστικότητας

80
80

78
100

77
100

99
100

60
0

46
90

80

99

99

100

2

100

60
100

0
97

0
97

0
96

100
3

0
67

0

94

94

97

26

61

0

78

78

99

74

79

Πίνακας 4 (Συνέχεια)

Συµβολισµός
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

1.8.4.2

Τύπος
φυσικού
λίθου
Πήλιο
Κάρυστος
(φαιοκύανη)
Κάρυστος
(φαιοπράσινη)
Καβάλα
Τήνος
(λευκή)
Τήνος
(τεφρά)
Ικαρία

Αντοχή σε
παγετό
46
96

Αντοχή στο
διοξείδιο του
άνθρακα
100
30

Αντοχή στο
διοξείδιο του
θείου
100
10

Αντοχή στο
διοξείδιο του
αζώτου
90
40

Άθροισµα

Κατάταξη

776
646

I
IV

100

10

70

0

660

III

0
69

100
0

100
10

100
10

460
549

VI
V

63

0

0

0

435

VII

44

100

90

90

732

II

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ

Η αξιολόγηση των ελληνικών φυσικών πλακών S1 ÷ S7 και η κατάταξή τους για την
κατασκευή εξωτερικών δαπέδων δίνεται στον Πίνακα 5.

17

Πίνακας 5
Αξιολόγηση και κατάταξη των ελληνικών φυσικών πλακών S1 ÷ S7 για την
κατασκευή εξωτερικών δαπέδων

Τύπος
φυσικού
λίθου

Συµβολισµός

Πήλιο
Κάρυστος
(φαιοκύανη)
Κάρυστος
(φαιοπράσινη
Καβάλα
Τήνος
(λευκή)
Τήνος
(τεφρά)
Ικαρία

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

Χρώµα

Πορώδες

Υδροαπορρόφηση

Υδατοπερατότητα

Αντοχή
σε
θλίψη

Αντοχή
σε
εφελκυσµό

Αντοχή
σε
κρούση

Αντοχή
σε
τριβή

80
80

78
100

77
100

99
100

27
69

0
78

54
46

54
57

80

99

99

100

73

72

44

53

60
100

0
97

0
97

0
96

57
0

17
6

14
0

0
35

0

94

94

97

17

11

5

48

0

78

78

99

100

100

100

100

Πίνακας 5 (Συνέχεια)

Συµβολισµός
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

1.8.4.3

Τύπος
φυσικού
λίθου
Πήλιο
Κάρυστος
(φαιοκύανη)
Κάρυστος
(φαιοπράσινη)
Καβάλα
Τήνος
(λευκή)
Τήνος
(τεφρά)
Ικαρία

Αντοχή σε
παγετό
46
96

Αντοχή στο
διοξείδιο του
άνθρακα
100
30

Αντοχή στο
διοξείδιο του
θείου
100
10

Αντοχή στο
διοξείδιο του
αζώτου
90
40

Άθροισµα

Κατάταξη

851
896

ΙV
III

100

10

70

0

900

II

0
69

100
0

100
10

100
10

448
587

VII
V

63

0

0

0

490

VI

44

100

90

90

1058

I

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ

Η αξιολόγηση των ελληνικών µαρµάρων Μ1 ÷ Μ13 και των φυσικών πλακών S1 ÷ S7
και η κατάταξή τους για την κατασκευή εσωτερικών δαπέδων δίνεται στους Πίνακες
6 και 7, αντιστοίχως.
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Πίνακας 6
Αξιολόγηση και κατάταξη των ελληνικών µαρµάρων Μ1 ÷ Μ13 για την κατασκευή
εσωτερικών δαπέδων

Συµβολισµός

Τύπος
φυσικού
λίθου

Χρώµα

Θερµική
αγωγιµότητα

Αντοχή
σε
θλίψη

Αντοχή σε
εφελκυσµό

Αντοχή
σε
κρούση

Μ1
Μ2
Μ3
Μ4
Μ5
Μ6
Μ7
Μ8
Μ9
Μ0
Μ1
Μ2
Μ13

ΆνωΠεντέλη
ΚάτωΠεντέλη
Πάρος
Βόλος
Αγ.Μαρίνα(Μαρ.)
Αλιβέρι
Σκύρος
Ερέτρια
Τήνος
Φάρσαλα
Βέροια
Νάουσα
Φωτιά

100
70
100
30
30
0
30
70
70
30
100
80
60

23
42
45
33
10
28
17
4
97
0
8
100
98

24
0
2
9
15
7
11
16
45
28
14
100
34

85
46
28
67
49
70
91
48
0
7
100
62
38

25
21
0
51
3
48
44
54
35
41
66
100
92

Πίνακας 6 ( Συνέχεια)

Συµβολισµός

Τύπος
φυσικού
λίθου

Αντοχή σε
τριβή

∆υναµικό µέτρο
ελαστικότητας

Άθροισµα

Κατάταξη

Μ1
Μ2
Μ3
Μ4
Μ5
Μ6
Μ7
Μ8
Μ9
Μ0
Μ1
Μ2
Μ13

ΆνωΠεντέλη
ΚάτωΠεντέλη
Πάρος
Βόλος
Αγ.Μαρίνα(Μαρ.)
Αλιβέρι
Σκύρος
Ερέτρια
Τήνος
Φάρσαλα
Βέροια
Νάουσα
Φωτιά

47
62
44
0
55
56
69
79
100
82
69
95
87

30
23
0
63
87
70
81
100
36
89
84
45
50

334
264
219
253
249
279
343
371
383
277
441
582
459

VII
X
XIII
XI
XII
VIII
VI
V
IV
IX
III
I
II
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Πίνακας 7
Αξιολόγηση και κατάταξη των ελληνικών φυσικών πλακών S1 ÷ S3 για την
κατασκευή εσωτερικών δαπέδων

Συµβολισµός

Τύπος
φυσικού
λίθου
Πήλιο
Κάρυστος
(φαιοκυάνη)
Κάρυστος
(φαιοπράσινη)
Καβάλα
Τήνος
(λευκή)
Τήνος
(τεφρά)
Ικαρία

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

Χρώµα

Θερµική
αγωγιµότητα

Αντοχή σε
θλίψη

Αντοχή σε
εφελκυσµό

Αντοχή
σε
κρούση

80
80

60
0

27
69

0
78

54
46

80

2

73

72

44

60
100

100
3

57
0

17
6

14
0

0

26

17

11

5

0

74

100

100

100

Πίνακας 7 (Συνέχεια)

Συµβολισµός

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

Τύπος
φυσικού
λίθου
Πήλιο
Κάρυστος
(φαιοκυάνη)
Κάρυστος
(φαιοπράσινη)
Καβάλα
Τήνος
(λευκή)
Τήνος
(τεφρά)
Ικαρία

Αντοχή σε
τριβή

∆υναµικό
µέτρο
ελαστικότητας

Άθροισµα

Κατάταξη

54
57

46
90

321
420

IV
III

53

100

424

II

0
35

0
67

248
211

V
VI

48

61

168

VII

100

79

553

I
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2

ΤΕΧΝΗΤΟΙ ∆ΟΜΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι τεχνητοί λίθοι, λόγω των πλεονεκτηµάτων που παρουσιάζουν σε σχέση µε τους
φυσικούς λίθους, χρησιµοποιούνται ευρέως στις κατασκευές. Μερικά από τα
πλεονεκτήµατά τους είναι η δυνατότητα στην επιλογή πρώτων υλών, η παραγωγή
δοµικών στοιχείων µε προκαθορισµένες διαστάσεις και ιδιότητες, η οµοιοµορφία της
δοµής τους, όπως και η οικονοµική κατασκευή τους λόγω της δυνατότητας
κατασκευής τους κοντά στο εργοτάξιο.
Οι πλίνθοι ή τούβλα οπτοί και άνοπτοι, τα κεραµίδια και τα κεραµικά πλακίδια
επένδυσης τοίχων και επίστρωσης δαπέδων, ήταν γνωστά από αρχαιοτάτων χρόνων
και εξακολουθούν να χρησιµοποιούνται ως βασικά υλικά δόµησης και στις σύγχρονες
κατασκευές. Στις νεότερες, όµως, ελαφρές κατασκευές χρησιµοποιούνται διάτρητοι
αντί των συµπαγών οπτόπλινθων και ασβεστοπυριτικών πλίνθων , µε κατακόρυφες ή
οριζόντιες οπές, καθώς και πορώδεις πλίνθοι, οι οποίοι συµβάλλουν στη
θερµοµόνωση των κατασκευών.
Άλλοι τεχνητοί δοµικοί λίθοι είναι τα εµφανή τούβλα, οι πυρίµαχοι πλίνθοι, οι
πλίνθοι πατωµάτων και οροφής, οι πλίνθοι καπνοδόχων και επένδυσης σηράγγων, τα
υπέρθυρα τούβλα και οι πλάκες πεζοδροµίων και δρόµων.
Στην ίδια κατηγορία περιλαµβάνονται και οι πηλοσωλήνες, τα κεραµικά πλακίδια, τα
προϊόντα πορσελάνης, τα κεραµικά προηγµένης τεχνολογίας και τα κεραµικά
σύνθετα. Περιλαµβάνονται ακόµα οι τσιµεντόλιθοι, οι οποίοι χρησιµοποιούνται στην
τοιχοποιία. Επίσης, χρησιµοποιούνται σε διάφορα έργα υλικά από σκυρόδεµα, όπως
πλίνθοι και πλάκες πεζοδροµίου, πλάκες δαπέδου, κρασπεδόρειθρα, σωλήνες και
άοπλα και οπλισµένα προκατασκευασµένα δοµικά στοιχεία τοίχου και οροφής.
Στους τεχνητούς δοµικούς λίθους περιλαµβάνονται τα υαλότουβλα, διάφορα
προϊόντα γύψου, όπως γυψότουβλα, πλάκες τοίχου και γυψοσανίδες καθώς και
προϊόντα αµιαντοτσιµέντου και ελαφροσκυροδέµατος.

2.2 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ
Οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή των τεχνητών δοµικών
λίθων είναι :
άργιλοι
για αργιλικά ή κεραµικά δοµικά στοιχεία,
καυλίνης για προϊόντα πορσελάνης,
άσβεστος και χαλαζιακά αδρανή
για άνοπτους πλίνθους ή ασβεστοαµµόλιθους
και πλάκες,
τσιµέντο και αδρανή για τσιµεντόπλινθους, πλάκες και άλλα προϊόντα τσιµέντου,
γύψος για γυψόπλινθους ή γυψότουβλα, πλάκες τοίχου και γυψοσανίδες οροφής και
γυαλί για υαλόπλινθους ή υαλότουβλα

2.3 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Οι τεχνητοί δοµικοί πλίνθοι έχουν γενικά σχήµα πρισµατικό και διακρίνονται σε
συµπαγείς και σε διάτρητους, οι οποίοι φέρουν οπές κατακόρυφες ή οριζόντιες
(Σχήµα 9).
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Τα διάφορα γεωµετρικά στοιχεία των διάτρητων τεχνητών δοµικών πλίνθων δίνονται
στο Σχήµα 10, όπου είναι :

Σχήµα 9
Τυπικές µορφές τεχνητών δοµικών πλίνθων
(1) Οριζόντιες όψεις : Είναι οι επάνω και οι κάτω όψεις του πλίνθου, όπως
τοποθετείται στην τοιχοποιία.
(2) Κενό: Είναι οι οπές του πλίνθου, οι οποίες είναι δυνατόν να είναι διαµπερείς
ή τυφλές.
(3) Εγκοπή: Είναι η εσοχή του πλίνθου.
(4) Τοίχωµα : Ονοµάζεται το υλικό µεταξύ δύο κενών του πλίνθου.
(5) Κέλυφος : Ονοµάζεται το περιµετρικό υλικό του πλίνθου.
(6) Μικτή διατοµή : Είναι η επιφάνεια της διατοµής χωρίς την αφαίρεση των
κενών και των εσοχών του πλίνθου.

Σχήµα 10
Γεωµετρικά στοιχεία διάτρητων τεχνητών πλίνθων
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2.4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Η κατάταξη των τεχνητών δοµικών πλίνθων γίνεται µε δύο τρόπους. Στον πρώτο
τρόπο κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες µε βάση τον ποιοτικό έλεγχο κατά τη
διάρκεια της παραγωγής. Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει πλίνθους µε
προκαθορισµένη αντοχή σε θλίψη, οι οποίοι ικανοποιούν και τις απαιτήσεις του
αντίστοιχου Ευρωπαϊκού Κανονισµού, ενώ η δεύτερη περιλαµβάνει πλίνθους, οι
οποίοι ικανοποιούν µόνο την απαίτηση ως προς την αντοχή σε θλίψη, που προβλέπει
ο κανονισµός. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται και οι φυσικοί λίθοι.
Στο δεύτερο τρόπο κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες µε βάση τα γεωµετρικά
χαρακτηριστικά τους και τις απαιτήσεις του Πίνακα 8.
Πίνακας 8
Κατάταξη των τεχνητών δοµικών λίθων µε βάση τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά
τους
Επιφάνεια
ενός κενού

Πάχος τοιχωµάτων
και κελύφους %
του συνολικού
οριζόντιου πλάτους

≤ 12,5

Υπόψη ο
περιορισµός
όγκου

≥37,5

25< ≤ 45
οπτόπλινθοι

≤ 12,5
οπτόπλινθοι

Υπόψη ο
περιορισµός
όγκου

≥ 37,5

25< ≤ 50
οπτόπλινθοι

≤25
τσιµεντόλιθοι

45< ≤55
οπτόπλινθοι

≤ 12,5
οπτόπλινθοι

Υπόψη ο
περιορισµός
όγκου

≥ 37,5

50< ≤60
τσιµεντόλιθοι

≤25
τσιµεντόλιθοι

≤70

Υπόψη ο
περιορισµός
µέγιστου
εµβαδού

Κατηγορία

Όγκος κενών
% του µικτού
όγκου

Όγκος ενός
κενού % του
µικτού όγκου

Ι

≤25

ΙΙ

ΙΙΙ

IV

2.5

ΓΕΝΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

2.5.1

ΦΥΣΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

≤ 2800 mm2
εκτός αυτών
µε ένα κενό
που πρέπει
≤ 1800 mm2

Χωρίς περιορισµό

Για τη σωστή χρήση των τεχνητών δοµικών λίθων πρέπει να είναι γνωστές οι
χαρακτηριστικές ιδιότητές τους, όπως είναι η φαινόµενη πυκνότητά τους. Αυτή
υπολογίζεται από το βάρος τους, το οποίο προσδιορίζεται σε ξηρά κατάσταση και
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από τον όγκο τους, ο οποίος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο της εµβάπτισης στο νερό
σύµφωνα µε τον αντίστοιχο κανονισµό. Η υδροαπορρόφηση προσδιορίζεται από τη
διαφορά του βάρους του πλίνθου µετά τον κορεσµό του και του βάρους του σε ξηρά
κατάσταση και δίνεται σε ποσοστό % κατά βάρος.
Σηµαντικός παράγοντας για τους πλίνθους, οι οποίοι χρησιµοποιούνται στην
κατασκευή τοιχοποιίας, είναι και η ταχύτητα απορρόφησης της υγρασίας. Η µικρή
ταχύτητα απορρόφησης της υγρασίας συνεπάγεται µικρή συνάφεια µεταξύ του
πλίνθου και του νωπού κονιάµατος, ενώ η µεγάλη ταχύτητα συνεπάγεται γρήγορη
ξήρανση του νωπού κονιάµατος, οπότε απαιτείται η διαβροχή των πλίνθων.
Επίσης, είναι απαραίτητο να προσδιορίζονται το πορώδες, η θερµική αγωγιµότητα, η
θερµική διαστολή, η αντοχή στη φωτιά και στον παγετό, η ηχοµονωτική ικανότητα
και η ανθεκτικότητα στο χρόνο και στις καταπονήσεις των τεχνητών δοµικών
πλίνθων.
2.5.2

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

Η αντοχή σε θλίψη των τεχνητών δοµικών πλίνθων είναι βασική ιδιότητά τους και
χαρακτηρίζει την ποιότητά τους. Προσδιορίζεται σύµφωνα µε τον αντίστοιχο
κανονισµό και στη συνέχεια ανάγεται σε αντοχή σε θλίψη ξηρού πλίνθου µε πλάτος
100 mm και µε ύψος 100 mm και πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή δ, ο οποίος
δίνεται στον Πίνακα 9. Η τιµή η οποία προκύπτει ονοµάζεται ανοιγµένη αντοχή σε
θλίψη, fb , σύµφωνα µε τον αντίστοιχο κανονισµό.
Πίνακας 9
Τιµές του συντελεστή δ
Πλάτος
πλίνθου mm
Ύψος
πλίνθου mm
40
50
65
100
150
200
≥250

50

100

150

200

≥ 250



0.70
0.80
1.00
1.15
1.25



0.65
0.75
0.95
1.10
1.15

δ
0.80
0.85
0.95
1.15
1.30
1.45
1.55

0.70
0.75
0.85
1.00
1.20
1.35
1.45


0.70
0.75
0.90
1.10
1.25
1.35

Η αντοχή σε θλίψη των πλίνθων εξαρτάται από τη διεύθυνση φόρτισης. Για φόρτιση
παράλληλη προς τα κενά η αντοχή σε θλίψη είναι αντιστρόφως ανάλογη του
ποσοστού των κενών και για φόρτιση κάθετη προκύπτει µείωση της αντοχής σε θλίψη
λόγω ανάπτυξης πρόσθετων τάσεων από την κάµψη των τοιχωµάτων.
Η αντοχή σε εφελκυσµό θεωρείται απαραίτητη για τον προσδιορισµό της αντοχής σε
κάµψη της τοιχοποιίας. Ο έλεγχος της αντοχής σε εφελκυσµό γίνεται, είτε µε τον
προσδιορισµό καθαρού εφελκυσµού, είτε µε τον προσδιορισµό της αντοχής σε
εφελκυσµό από κάµψη ή διάρρηξη, σύµφωνα µε τους αντίστοιχους κανονισµούς.
Επίσης, αναφέρεται ότι οι πλίνθοι από άργιλο παρουσιάζουν γραµµική ελαστική
συµπεριφορά µέχρι του σηµείου θραύσης τους.
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2.6

ΑΡΓΙΛΙΚΑ Ή ΚΕΡΑΜΙΚΑ ∆ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2.6.1

ΓΕΝΙΚΑ

Τα αργιλικά δοµικά στοιχεία παράγονται από τον πηλό µετά από προεργασία,
µόρφωση µε τα χέρια ή µε µηχανικά µέσα, σε κατάλληλα καλούπια, ξήρανση του
υλικού στον αέρα ή σε ρεύµατα θερµού αέρα, όπτηση σε δακτυλοειδή καµίνια ή
καµίνια συνεχούς καύσης και ψύξη.
Η προεργασία του πηλού ανάλογα µε τις ιδιότητές του, περιλαµβάνει απίσχναση ή
εµπλουτισµό ισχνών αργίλων, ανάµιξη µε νερό, φύραση, έλαση και κοπή.
Η απίσχναση εφαρµόζεται όταν ο πηλός είναι παχύς, δηλαδή όταν περιέχει πολύ
άργιλο. Όταν περιέχει πολύ άµµο ονοµάζεται ισχνός. Οι ισχνοί πηλοί έχουν µειωµένη
πλαστικότητα και συνεκτικότητα. Η απίσχναση επιτυγχάνεται µε την προσθήκη
χαλαζιακής άµµου, αλεύρων πετρωµάτων, τέφρας, λιγνίτη, πριονιδίων ξύλου κ.λ.π.
Όταν η απίσχναση γίνεται µε οργανικά υλικά, π.χ. πριονίδι, τότε τα προϊόντα της
όπτησης µετατρέπονται σε πορώδη υλικά, λόγω της πλήρους καύσης του οργανικού
υλικού.
Ο εµπλουτισµός των ισχνών πηλών γίνεται µε την αποµάκρυνση των απισχναντικών
συστατικών, µε πλύσιµο µέσα σε δεξαµενές
ανάδευσης µε πτερυγιοφόρο
αναδευτήρα.
Για την παραγωγή θερµοµονωτικών αργιλικών προϊόντων και κυρίως οπτόπλινθων
δόµησης ή επένδυσης χρησιµοποιούνται κατά την πρόσµιξη διογκωµένη πολυστερίνη
ή άλλα υλικά , τα οποία όταν καίονται κατά την όπτηση, δίνουν πορώδεις
οπτόπλινθους µε µικρή φαινόµενη πυκνότητα.
Η µόρφωση των προϊόντων, ώστε να αποκτήσουν το επιθυµητό σχήµα, γίνεται µε την
εφαρµογή πίεσης χειρωνακτικά ή µε κατάλληλες συσκευές. Υπάρχουν δύο µέθοδοι
µόρφωσης, η υγρή και η ξηρή.
Η επιλογή της µεθόδου που θα χρησιµοποιηθεί εξαρτάται από την ποιότητα του
πηλού και από το προϊόν που θα κατασκευαστεί.
Η ξήρανση γίνεται µε φυσικό ή τεχνητό τρόπο. Η φυσική ξήρανση πλεονεκτεί της
τεχνητής ως προς την οµοιοµορφία και την οµαλότητα ξήρανσης. Παρουσιάζει, όµως,
τα µειονεκτήµατα ότι χρειάζεται µεγάλους χώρους και σηµαντικό χρόνο για την
ολοκλήρωσή της.
Η όπτηση δίνει στα προϊόντα σταθερή µορφή και ικανές µηχανικές αντοχές.
Πραγµατοποιείται σε καµίνους και καθώς αυξάνεται η θερµοκρασία παρατηρείται
στους 100 0C εξάτµιση του νερού, στους 500 ÷ 600 0C αποµάκρυνση του
κρυσταλλικού νερού και στους 950 ÷1050 0C εξαΰλωση, όπου τήγµα προσµίξεων
στην περιοχή αυτή συγκολλά τους κόκκους του υλικού, µε αποτέλεσµα το προϊόν να
αποκτά µηχανικές αντοχές.
Η τελευταία φάση της παραγωγής είναι η ψύξη του προϊόντος που πρέπει να γίνεται
µε βραδύ ρυθµό, ώστε να αποφευχθούν µικρορηγµατώσεις.
Η χηµική σύσταση του πηλού και η θερµοκρασία όπτησης καθορίζουν το χρώµα του
προϊόντος.
Η παρουσία επιβλαβών προσµίξεων στα προϊόντα αργίλου, όπως και η κακή όπτηση
δηµιουργούν προβλήµατα στα προϊόντα που παρασκευάζονται, όπως εξανθήµατα,
τριχοειδείς ρωγµές, κηλίδες, διαρρήξεις, κ.ά.
Τα προϊόντα αργίλου, τούβλα, κεραµίδια κ.λ.π. , τα οποία είναι καλής ποιότητας
παρουσιάζουν ανθεκτικότητα στη θλίψη, στις καιρικές συνθήκες , στη φωτιά και στις
χηµικές επιδράσεις.
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Έχουν µικρό συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας, διαπερατότητα από τον αέρα και
ικανοποιούν τους όρους υγιεινής. Επίσης, έχουν ωραίους χρωµατισµούς, επιθυµητές
διαστάσεις και είναι εύχρηστα σε κάθε έργο.
2.6.2

ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΙ Ή ΤΟΥΒΛΑ

2.6.2.1

ΓΕΝΙΚΑ

Τα τούβλα είναι µικρά τεχνητά δοµικά στοιχεία µε κανονικό πρισµατικό σχήµα, τα
οποία χρησιµοποιούνται εύκολα στη δόµηση τοιχοποιίας ή επιφάνειας.
2.6.2.2

ΕΙ∆Η ΤΟΥΒΛΩΝ

Τα τούβλα διακρίνονται σε συµπαγή και σε διάτρητα. Οι βασικές αιτίες για την
παραγωγή διάτρητων τούβλων, ήταν το µεγάλο βάρος, η µεγάλη χρονική διάρκεια
ξήρανσης και η κοπιαστική και χρονοβόρα εργασία δόµησης των συµπαγών τούβλων.
Τα συµπαγή τούβλα διακρίνονται σε συµπαγή πλήρη (Σχήµα 11α) και σε συµπαγή
διάτρητα µε κατακόρυφες οπές, µε συνολικό όγκο µικρότερο ή ίσο του 25% του
τούβλου και µε πάχος τοιχωµάτων µεγαλύτερο από 20 mm (Πίνακας 8) ή µε
συνολική επιφάνεια οπών µικρότερη ή ίση µε το 15% της επιφάνειας των τούβλων
έδρασης (Σχήµα 11β).

α

β

Σχήµα 11
Τούβλα συµπαγή πλήρη (α) και συµπαγή διάτρητα (β)
Τα διάτρητα τούβλα διακρίνονται σε διάτρητα µε οπές κατά τη διεύθυνση του
µήκους του τούβλου, δηλαδή οριζόντιες (Σχήµα 12) και σε διάτρητα µε οπές κατά
τη διεύθυνση του ύψους, τα οποία ονοµάζονται ορθότρυπα ( Σχήµα 13). Οι οπές
έχουν συνολικό όγκο µεγαλύτερο από 25% και µικρότερο από 55% του όγκου του
τούβλου (Πίνακας 8) και η συνολική επιφάνειά τους είναι µεγαλύτερη από το 15%
της επιφάνειας έδρασης του τούβλου.
Οι οπές πρέπει να είναι κατά το δυνατόν οµοιόµορφα κατανεµηµένες. Σχετικά µε το
σχήµα και το πλήθος των οπών δεν υπάρχει κανένας περιορισµός.
Τα διάτρητα τούβλα µε µεγάλες διαστάσεις ονοµάζονται µπλόκια (Σχήµα 14).
2.6.2.3 ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΥΒΛΩΝ

Η επιλογή του σχήµατος και των διαστάσεων των τούβλων αποβλέπει στη σωστή,
εύκολη και γρήγορη δόµηση των τοίχων.
Αποδείχτηκε ότι προσφορότερο σχήµα είναι το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο µε
πλάτος ίσο µε το άνοιγµα της παλάµης ανθρώπου.
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εξάοπα

οκτάοπα

δεκάοπο

εννιάοπα

δωδεκάοπα
Σχήµα 12
∆ιάτρητα τούβλα µε οριζόντιες οπές

Σχήµα 13
∆ιάτρητα τούβλα µε κατακόρυφες οπές ή ορθότρυπα

Σχήµα 14
Μπλόκια
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Για λόγους τυποποίησης οι άλλες διαστάσεις συνδέονται µε το πλάτος µε τις σχέσεις,
µ = 2π + α

και

u=

π - α
2

, όπου είναι :

µτο µήκος του τούβλου,
πτο πλάτος του τούβλου,
υτο ύψος του τούβλου και
ατο πάχος του άρµου
Ο κανόνας για τις διαστάσεις χρησιµοποιείται σχεδόν σε όλους τους κανονισµούς.
Εξαίρεση παρατηρείται στα ειδικά τούβλα και στα µπλόκια (Πίνακας 10).
Πίνακας 10
∆ιαστάσεις τυποποιηµένων τούβλων στην Ελλάδα
Τύπος
6οπο
9οπο
12οπο
Πλάκα οριζόντιων οπών
Πλάκα οριζόντιων οπών
Πλάκα κατακ. οπών
Συµπαγές
Συµπαγές
Συµπαγές
Συµπαγές
Μπλόκιο οριζ.οπών
Μπλόκιο οριζ.οπών
Μπλόκιο οριζ.οπών
Μπλόκιο οριζ.οπών
Μπλόκιο οριζ.οπών
Μπλόκιο οριζ.οπών
Μπλόκιο οριζ.οπών
Μπλόκιο οριζ.οπών
Μπλόκιο κατακ.οπών

Μήκος Πλάτος Ύψος
(mm)
190
190
190
350
350
230
170
250
210
210
350
300
250
250
300
300
350
350
330

90
90
120
90
75
90
80
120
100
50
180
200
280
225
225
250
170
200
190

60
90
90
150
150
180
40
60
35
35
150
150
150
150
150
150
150
180
190

Εφαρµογή
Εσωτερική τοιχοποιία
Εξωτερική τοιχοποιία
Εξωτερική τοιχοποιία
Εξωτερική τοιχοποιία µε µόνωση
Εξωτερική διπλή τοιχοποιία
Εξωτερική τοιχοποιία
Εµφανή εξωτερική τοιχοποιία
Εµφανή εξωτερική τοιχοποιία
Εµφανή εξωτερική τοιχοποιία
Εµφανή εξωτερική τοιχοποιία
Εξωτερική τοιχοποιία
Εξωτερική τοιχοποιία µε µόνωση
Εξωτερική τοιχοποιία µε µόνωση
Εξωτερική τοιχοποιία µε µόνωση
Εξωτερική τοιχοποιία µε µόνωση
Εξωτερική τοιχοποιία µε µόνωση
Εξωτερική τοιχοποιία
Εξωτερική τοιχοποιία
Εξωτερική τοιχοποιία µε µόνωση

Το πάχος , Π, του τοίχου, ανάλογα µε την κατασκευή του, δίνεται από τη σχέση,
Π = Κ*Π + (Κ - 1)* α, όπου είναι,
Κ=1 για δροµικό τοίχο,
Κ=2 για µπατικό τοίχο και
Κ=3 για υπερµπατικό τοίχο
Το πλάτος του τοίχου για ψαθωτό τοίχο δίνεται από τη σχέση,
Π = Κ*Π+ (Κ - 2) * α + δ, όπου είναι
δ το διάκενο και
Κ ακέραιος αριθµός µε τιµές Κ ≥ 2
2.6.2.4 Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΟΥΒΛΩΝ

Τα τούβλα, ως δοµικά στοιχεία τοιχοποιίας, πρέπει να ικανοποιούν µια σειρά από
επιθυµητές ιδιότητες και λειτουργικές απαιτήσεις, όπως υψηλές µηχανικές αντοχές,
µικρή υδροαπορρόφηση και υδατοπερατότητα, καλή θερµοµονωτική και
ηχοµονωτική συµπεριφορά, µικρές µεταβολές όγκου λόγω µεταβολής της υγρασίας
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και θερµοκρασίας, αντοχή στον παγετό και στη διάβρωση, ικανή αντίσταση στη
φωτιά και ανθεκτικότητα στη χρήση και στο χρόνο.
Το ειδικό βάρος των τούβλων κυµαίνεται από 19000 ÷ 26000 N/m3, η φαινόµενη
πυκνότητά τους από 750 ÷ 2300 Kg/m3 και το ολικό πορώδες τους από 10 ÷ 50 % κ.
ο (Πίνακας 11).
Πίνακας 11
Βασικές ιδιότητες των τούβλων
Ολικό Υδροαπορρόφηση Συντελεστής Συντελεστής
θερµικής
πορώδες µετά από 24 h θερµικής
αγωγιµότητας
(% κ.ό.) εµβάπτιση
στο διαστολής
(W/m*K)
νερό ( % κ.β.)
(0C) × 10-6
Συµπαγές 1500÷2300 10÷50
7÷15
4÷8
0,40÷0,70
( = 1900)
Είδος
τούβλου

Φαινόµενη
πυκνότητα
(Kg/m3)

∆ιάτρητο

950÷1300
(ρ = 1100)

0,20÷0,35

Μπλόκιο

750÷900
(ρ = 800)

0,17÷0,20

Μέση
αντοχή σε
θλίψη
(ΜPα)
15÷50
Α:≥5
Β≥4 και
ελάχιστο
3,2
Γ:≥3 και
ελαχ. 2,5
(για ελαφρά
επένδυση
1,5)

Η αντοχή σε θλίψη των τούβλων είναι γενικά υψηλή και αρκετά υψηλότερη από την
απαιτούµενη σε τοιχοποιία. Εξαρτάται από το ποσοστό των κενών, την ποιότητα του
αργιλικού υλικού, και τη διεύθυνση φόρτισης σε σχέση µε τη διεύθυνση των κενών˙
Στα συµπαγή τούβλα κυµαίνεται από 15 ÷ 50 ΜPα και στα διάτρητα και στα µπλόκια
από 1,5 ÷ 5 ΜPα (Πίνακας 11).
Η αντοχή σε θλίψη µειώνεται µε το πορώδες και την υδροαπορρόφηση, ενώ
αυξάνεται µε τη φαινόµενη πυκνότητα.
Σε σχέση µε την αντοχή σε θλίψη τα τούβλα διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες. Η
κατηγορία Α είναι για τούβλα υψηλής αντοχής, η Β για µέσης αντοχής και η Γ για
µικρής αντοχής, τα οποία ονοµάζονται και τούβλα πλήρωσης (Πίνακας 11).
Οι αντοχές σε εφελκυσµό και διάτµηση σπάνια προδιαγράφονται,επειδή η πιθανότητα
των τούβλων να υποβληθούν σε εφελκυστικές και διατµηµιτικές τάσεις είναι πολύ
µικρή.Γενικά ή αντοχή σε εφελκυσµό κυµαίνεται από 10 ÷ 30% της αντοχής σε θλίψη
(Πίνακας 11).
Η υδροαπορρόφηση και η υδατοπερατότητα των τούβλων εξαρτώνται από το είδος
των πόρων, δηλαδή αν οι πόροι είναι ανοιχτοί ή κλειστοί.
Από τη µέτρηση της υδροαπορρόφησης των τούβλων µε τη µέθοδο της εµβάπτισης
και παραµονής 5 δοκιµίων στο νερό για 24 h, σύµφωνα µε τους κανονισµούς,
προσδιορίζεται η απορροφούµενη ποσότητα νερού από το τούβλο , η οποία δεν
πρέπει να ξεπερνά το 15% του βάρους του (Πίνακας 11).
Η µεγάλη υδροαπορρόφηση προκαλεί εξανθήµατα, γήρανση και καταστροφή από
παγετό.
Ο υπολογισµός της απορροφούµενης ποσότητας νερού από τα κορεσµένα πλέον
δοκίµια µε βρασµό στο νερό για 5 h οδηγεί στον προσδιορισµό της νέας
υδροαπορρόφησης και στο συντελεστή κορεσµού. Αυτός προκύπτει από το λόγο της
αρχικής και της νέας υδροαπορρόφησης κατ΄ όγκο και αποτελεί δείκτη για την
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ευκολία πλήρωσης µε νερό των πόρων και της αντοχής των τούβλων σε παγετό.
Τούβλα µε µικρό « συντελεστή κορεσµού» παρουσιάζουν µεγάλη ανθεκτικότητα
στον παγετό.
Γενικά τα τούβλα και τα άλλα κεραµικά είδη έχουν υψηλή αντοχή στον παγετό.
Ανάλογα µε την υδροαπορρόφηση και το συντελεστή κορεσµού τα τούβλα
κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες σύµφωνα µε τους αµερικάνικους κανονισµούς
(Πίνακας 12).
Πίνακας 12
Κατηγορίες τούβλων ανάλογα µε τις µέγιστες τιµές υδροαπορρόφησης και το
συντελεστή κορεσµού
Κατηγορίες
Ι
ΙΙ
ΙΙΙ

Υδροαπορρόφηση µετά 5
ώρες βρασµό % κ.β.
µέση τιµή µέγιστη τιµή
5 τούβλων
χωρίς περιορισµό
22
25
17
20

«Συντελεστής κορεσµού»
χωρίς περιορισµό
0,88
0,90
0,78
0,80

Η επίδραση του ερπυσµού στην παραµόρφωση των τούβλων είναι πολύ µικρή,
σχεδόν αµελητέα. Επίσης, ασήµαντη είναι και η διαστολή και συστολή των τούβλων
λόγω της µεταβολής της θερµοκρασίας (Πίνακας 11).
Η διαστολή λόγω υγρασίας είναι µικρή και δεν ξεπερνά το 0,025 % του µήκους του
τούβλου, ενώ η διαστολή της οπτοπλινθοδοµής είναι δυνατόν να φτάσει τα 2 mm ανά
τρέχον µέτρο.
Η θερµοµονωτική ικανότητα των τούβλων είναι καλή επειδή έχουν υψηλό πορώδες.
Στα διάτρητα τούβλα και στα µπλόκια είναι µεγαλύτερη λόγω των κενών (Πίνακας
11).
Τα τούβλα λόγω της όπτησης που υποβάλλονται κατά την παραγωγή τους είναι
ανθεκτικά στις υψηλές θερµοκρασίες.
2.6.2.5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΤΟΥΒΛΩΝ

Έναν πρόχειρο έλεγχο της «υγείας» των τούβλων αποτελεί το είδος του ήχου από την
κρούση µε άλλο τούβλο ή σφυρί. Μεταλλικός ήχος και διαυγής µαρτυρεί τούβλο
υγιές µε µεγάλες µηχανικές αντοχές. Αντίθετα βαρύς ήχος και υπόκωφος µαρτυρεί
τούβλο κακής όπτησης µε µικρές µηχανικές αντοχές.
Ο έλεγχος των τούβλων αναφέρεται σε µετρήσεις ιδιοτήτων, οι οποίες ενδιαφέρουν
τη χρησιµοποίηση του τούβλου. Σύµφωνα µε τους επί µέρους κανονισµούς
ελέγχονται η κανονικότητα της όπτησης, η κανονικότητα του σχήµατος και των
διαστάσεων, η οµοιογένεια του χρώµατος, η υδροαπορρόφηση, η σκληρότητα και οι
µηχανικές αντοχές του τούβλου.
2.6.3 ΕΛΑΦΡΑ Ή ΠΟΡΩ∆Η ΤΟΥΒΛΑ
Ως ελαφρά τούβλα χαρακτηρίζονται τα τούβλα µε φαινόµενη πυκνότητα από 400 ÷
800 Kg/m3. Παράγονται µε την ανάµιξη του πηλού µε υλικά, τα οποία είναι δυνατόν
να καούν, όπως πριονίδια, σκόνη ξυλάνθρακα, λιγνίτη ή γαιάνθρακα, διογκωµένη
πολυστερίνη, κ.ά.
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Κατά τη διάρκεια της όπτησης καίγονται οι πρόσθετες ουσίες, οπότε δηµιουργούνται
κενά µέσα στην αργιλόµαζα. Άλλος τρόπος παρασκευής πορώδων τούβλων είναι η
προσθήκη στο κονίαµα αφρώδους υλικού, όπως χλωριούχο ασβέστιο, σκόνη
αλουµινίου, κ.λ.π., το οποίο προκαλεί φυσαλίδες και τελικά δηµιουργούνται πόροι
(Σχήµα 15α).
Είναι ελαφρότερα και προσφέρουν καλύτερη θερµοµόνωση από τα κοινά τούβλα.
Η αντοχή τους σε θλίψη κυµαίνεται από 2,5 ÷ 35 ΜPα, κόβονται εύκολα µε πριόνι
και καρφώνονται. Παρουσιάζουν πολύ καλή πρόσφυση µε το επίχρισµα λόγω της
πορώδους επιφάνειάς τους.
Παράγονται σε τύπους συµπαγών µπλοκιών και πετασµάτων και χρησιµοποιούνται
σε φέρουσες και µη φέρουσες τοιχοποιίες.

αβ
Σχήµα 15
Ελαφρά κεραµικά τούβλα (α) και πλάκες (β)
Στα ελαφρά τούβλα περιλαµβάνονται και τα κυψελωτά, τα οποία παράγονται µε την
ανάµιξη αργίλου µε φυσική ή τεχνητή ρητίνη και λεπτόκοκκη διογκωµένη
πολυστερίνη. Χαρακτηρίζονται από καλή θερµοµόνωση, µικρή υδροαπορρόφηση και
µεγαλύτερη αντοχή σε θλίψη.
Παράλληλα µε τα ελαφρά τούβλα, παράγονται και ελαφρές κεραµικές πλάκες,
συνήθως διάτρητες, οι οποίες χρησιµοποιούνται σε µη φέροντες διαχωριστικούς
τοίχους (Σχήµα 15β).
2.6.4 ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΤΟΥΒΛΑ Ή ΠΥΡΟΤΟΥΒΛΑ
Τα πυρίµαχα τούβλα κατασκευάζονται από ειδικά µίγµατα πλούσια σε οξείδια του
αργιλίου και του πυριτίου, στα οποία οφείλεται η µεγάλη αντοχή τους σε
θερµοκρασίες πάνω από 1600 0C και η αντοχή τους, σε απότοµες και µεγάλης
διάρκειας µεταβολές θερµοκρασίας, χωρίς επίτηξη ή αλλοίωση υλικού.
Η διαδικασία παραγωγής των πυρότουβλων είναι ίδια µε την αντίστοιχη για τα κοινά
τούβλα. Τοποθετούνται σε κλιβάνους µε θερµοκρασία 1300 0C για 2 ή 3 µέρες και
µετά αφήνονται να κρυώσουν µε αργό ρυθµό.
Χρησιµοποιούνται για την εσωτερική επένδυση καµίνων, κλιβάνων, εστιών,
καπνοδόχων κ.λ.π. και ανάλογα µε τη σύστασή τους διακρίνονται σε αργιλικά,
χαλαζιακά και µαγνησιακά πυρότουβλα.
Αργιλικά ή τούβλα Chamotte. Παρασκευάζονται από πυρίµαχο πηλό µε την
προσθήκη σκόνης πηλού ίδιας ποιότητας. Περιέχουν µεγάλο ποσοστό Al2O3, µικρό
S1O2 και τα υπόλοιπα οξείδια σε ποσοστό πάνω από 6%.
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Τα µαλακά και πορώδη είναι ανθεκτικότερα στη φωτιά από τα σκληρά και συµπαγή
και λιγότερο ανθεκτικά στην επίδραση των οξέων. Είναι κατάλληλη για πυρεστίες
στα σπίτια και ακατάλληλα για καµίνους.
Χαλαζιακά ή τούβλα Dina. Πρώτες ύλες για την παρασκευή τους είναι η χαλαζιακή
άµµος, το χαλαζιακό άλευρο και µικρή ποσότητα πηλού. Περιέχουν S1O2 σε ποσοστό
98 % και Al2O3 από 1,0 ÷ 1,5 %. Παρουσιάζουν µεγάλη ανθεκτικότητα στη φωτιά
και είναι κατάλληλα για εσωτερική επένδυση καµίνων.
Μαγνησιακά ή τούβλα Λευκόλιθου. Παράγονται από µαγνησίτη ή λευκόλιθο µε
όπτηση σε θερµοκρασία πάνω από 1600 0C µέχρι την επίτηξη. Παρουσιάζουν µεγάλη
αντοχή στη φωτιά και χρησιµοποιούνται για εσωτερική επένδυση σε καµίνους τήξης
των µετάλλων.
2.6.5

ΤΟΥΒΛΑ ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Είναι κανονικά τούβλα µε διαστάσεις συνήθως µπατικής τοιχοποιίας και κατάλληλη
µορφή. Έχουν ελεύθερο ενδιάµεσο χώρο, ο οποίος µετά την όπτηση καλύπτεται µε
θερµοµονωτικό υλικό, όπως πολυουρεθάνη, διογκωµένη ή εξιλασµένη πολυστερίνη
κ.ά.
2.6.6

ΤΟΥΒΛΑ ΓΙΑ ΥΠΕΡΘΥΡΑ (ΠΡΕΚΙΑ)

Είναι αργιλικά τούβλα ειδικής µορφής µε αγκυρώσεις και προκατασκευασµένο
οπλισµένο εφελκυόµενο τµήµα, το οποίο σε συνεργασία µε τη θλιβόµενη ζώνη
δίνουν στο υπέρυθρο την απαιτούµενη αντοχή.Χαρακτηρίζονται από καλή
θερµοµονωτική συµπεριφορά.

Σχήµα 16
Τούβλα ειδικής µορφής για υπέρθυρα
2.6.7

∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ

ΤΟΥΒΛΑ
ΚΑΙ
ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

ΤΟΥΒΛΑ

ΕΜΦΑΝΟΥΣ

Είναι αργιλικά τούβλα, συµπαγή ή διάτρητα µε κατακόρυφες οπές, λεία, σαγρέ ή
σκαλιστά σε διάφορες διαστάσεις και χρωµατισµούς (Σχήµα 17).
Τα συµπαγή τούβλα έχουν φαινόµενη πυκνότητα περίπου 2000 Kg/m3 και τα
διάτρητα από 1300 ÷ 1400 Kg/m3. Ο συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας είναι
περίπου 0,8 W/m*K και 0,50 W/m*K, αντιστοίχως.
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Χρησιµοποιούνται για τη διακόσµηση τοίχων, δαπέδων, ή άλλων µελών της
κατασκευής, όπως επίσης και στην κατασκευή δεύτερης εξωτερικής τοιχοποιίας,
εµφανούς , µε θερµοµόνωση στον πυρήνα.

Σχήµα 17
Τούβλα διακοσµητικά και εµφανούς τοιχοποιίας
2.6.8

ΤΟΥΒΛΑ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ

Είναι ειδικά χρωµατιστά τούβλα, τα οποία χρησιµοποιούνται στην κατασκευή
δαπέδων εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Έχουν υποστεί καλή όπτηση και
παρουσιάζουν µικρή υδροαπορρόφηση και µεγάλη σκληρότητα και αντοχή σε τριβή.
Μπορούν να χρησιµοποιηθούν και στην κατασκευή οπλισµένων δαπέδων, όταν
φέρουν οπλισµένες νευρώσεις.
Τα τούβλα , τα οποία χρησιµοποιούνται για δάπεδα εξωτερικού χώρου, έχουν
αντιολισθιτική επίστρωση και υψηλή αντοχή στο παγετό.
2.6.9

ΤΟΥΒΛΑ ΟΡΟΦΗΣ

Είναι τούβλα, τα οποία λόγω µικρού κόστους και καλής θερµοµονωτικής
συµπεριφοράς χρησιµοποιήθηκαν πολύ στο παρελθόν, αλλά τώρα χρησιµοποιούνται
ελάχιστα στις οροφές και κυρίως στα δώµατα. Ειδικά τούβλα χρησιµοποιούνται σε
οπλισµένη δοκιδωτή οροφή.
2.6.10 ΚΕΡΑΜΟΙ Ή ΚΕΡΑΜΙ∆ΙΑ
Τα κεραµίδια είναι αργιλικά προϊόντα, τα οποία χρησιµοποιούνται για την κάλυψη
στεγών µε κλίση (κεραµοσκεπές).Παράγονται από πηλό καλής ποιότητας χωρίς
κόκκους λίθων και αποτελούνται από αµµώδη υλικά κατά 40 ÷ 80 % κατά βάρος,
οξείδιο του αργιλίου κατά 10 ÷ 40 %, οξείδιο του σιδήρου µέχρι 7 %, ανθρακικό
ασβέστιο µέχρι 10 %, ανθρακικό µαγνήσιο µέχρι 1 % και αλκάλια µέχρι 10 %.
Για την παρασκευή τους ο πηλός απλώνεται σε φύλλα µε πάχος 10 mm, τα οποία
τοποθετούνται στα κατάλληλα καλούπια. Ακολουθεί η ξήρανση που διαρκεί 10 ÷ 60
h ή όταν γίνεται σε περιστρεφόµενα ξηραντήρια 1 ÷ 48 h και µετά υποβάλλονται σε
όπτηση.
Για τη βελτίωση της στεγανότητας των κεραµιδιών γίνεται εφυάλωση ή διαφανής
επικάλυψη. Αυτή επιτυγχάνεται µε την προσθήκη στην αργιλική µάζα, κατά τη
διάρκεια της όπτησης ,εύτηκτων υλικών, όπως χλωριούχο νάτριο ή τα δαπανηρότερα
και µεγαλύτερης αντοχής οξείδια του πυριτίου, µολύβδου, κασσίτερου ή βαρίου.
Τα κεραµίδια διακρίνονται σε δύο βασικούς τύπους τα κοίλα ή Βυζαντινά και τα
πτυχωτά ή Γαλλικά. Τα Βυζαντινά διακρίνονται σε στρωτήρες και καλυπτήρες.
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Παράλληλα για τις ανάγκες της κεραµοσκεπής κατασκευάζονται και για τους δύο
τύπους ειδικά τεµάχια, όπως κορυφές, άκρα κ.ά.
Στην Ελλάδα παράγονται τέσσερις τύποι κεραµιδιών Βυζαντινά, Ρωµαϊκά, Γαλλικά,
και Ολλανδικά (Σχήµα 18). Επίσης, από τη σύγχρονη βιοµηχανία παράγονται νέοι
τύποι κεραµιδιών µε τεχνικά πλεονεκτήµατα µε τα οποία επιτυγχάνονται µεγαλύτερη
αντοχή, αερισµός και προστασία των ξύλων, µεγαλύτερη ασφάλεια από τα νερά της
βροχής ακόµα και από νεροποντή, ευκολότερο και ασφαλέστερο στρώσιµο, ενώ
ταυτόχρονα βελτιώνουν και την αισθητική εµφάνισή τους.

Σχήµα 18
Βασικοί τύποι κεραµιδιών
Τα κεραµίδια από εµπορική άποψη διακρίνονται στις κατηγορίες διαλογής Α,Β και Γ.
Η πρώτη περιλαµβάνει τις διαλογές ΑΑ και ΑΒ. Τα κεραµίδια διαλογής ΑΑ πληρούν
όλους τους όρους των κανονισµών, ενώ τα διαλογής ΑΒ τους πληρούν µε µικρές
αποκλίσεις ως προς τις γωνίες, το σχήµα και το χρώµα. Τα διαλογής Β δεν πληρούν
όλους τους όρους των κανονισµών και τα διαλογής Γ τους πληρούν ελάχιστα.
Για τον έλεγχο και τη χρησιµοποίηση των κεραµιδιών ισχύουν τα παρακάτω.
α. Να µην υπάρχουν ρωγµές, λευκοί κόκκοι και σπασίµατα.
β. Ακρίβεια στη µορφή και στις διαστάσεις, οι οποίες δεν πρέπει να παρουσιάζουν
αποκλίσεις πάνω από 2 %.
γ. Να έχουν οµοιοµορφία χρωµατισµού.
δ. Το ειδικό βάρος να κυµαίνεται από 19000 ÷ 2600 N/m3.
ε. Όταν κρούονται µε µεταλλικό αντικείµενο ο παραγόµενος ήχος να είναι οξύς και
διαυγής.
στ. Κατά τη θραύση τους να µη γίνεται συντριβή και να προκύπτουν γωνιώδεις
ακµές.
ζ. Ο ιστός στην επιφάνεια θραύσης να είναι κοκκώδης και οι κόκκοι στερεά
συγκολληµένοι µε το τηγµένο υλικό.
η. Η σκληρότητα σε εγχάραξη να είναι λίγο µικρότερη από εκείνη του χάλυβα.
θ. Η τιµή του πορώδους να είναι µικρή , ώστε τα κεραµίδια να µην είναι
υδατοπερατά.
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Ο έλεγχος της υδατοπερατότητας γίνεται σε 10 κεραµίδια σύµφωνα µε τους
κανονισµούς, µε την επιβολή στήλης νερού ύψους 5 cm στην πάνω επιφάνεια. Για
να µην είναι υδατοπερατά πρέπει στα 8 δοκίµια να εµφανίζεται σταγόνα νερού
στην κάτω επιφάνεια µετά από 2,5 h, ενώ στα υπόλοιπα 2 τουλάχιστον µετά 2 h.
ι. Να παρουσιάζουν σταθερότητα όγκου. Όταν υποβάλλονται σε βρασµό για 2 h να
µην εµφανίζουν αλλοιώσεις και να διατηρούν τη σκληρότητα και τη συνοχή τους.
ια. Να παρουσιάζουν αντοχή στον παγετό. Τα κεραµίδια µε επιφάνεια θραύσης
σχιστής δοµής δεν έχουν µεγάλη ανθεκτικότητα στον παγετό.
ιβ. Οι αντοχές τους σε θραύση πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κανονισµού
(Πίνακας 13). Σε πρόχειρη δοκιµασία πρέπει το κεραµίδι, όταν φορτίζεται µε
µέτριο βάρος άντρα , περίπου 75 Kg σε άνοιγµα 250 mm, να µη θραύεται.
Πίνακας 13
Φορτία θραύσης των δύο βασικών τύπων κεραµιδιών
Τύπος
Κοίλα
Πτυχωτά

Μέση τιµή φορτίου
θραύσης 6 δοκιµών (Ν)
500
1500

Μικρότερη τιµή φορτίου
θραύσης (Ν)
400
1200

2.6.11 ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ
Τα κεραµικά πλακίδια και οι κεραµικές πλάκες παράγονται από πηλό, άµµο και άλλα
πετρώδη υλικά. Αυτά συµπιέζονται µε µεγάλη πίεση σε µεταλλικές φόρµες και
υποβάλλονται σε όπτηση σε θερµοκρασίες 900 ÷ 1200 0C. ∆ιακρίνονται σε πλακίδια
τοίχου και πλακίδια δαπέδου.
α. Πλακίδια τοίχου. Είναι πλακίδια κεραµικού υλικού µε χρώµα λευκό µέχρι
κίτρινο, µε λεπτόκοκκο και πορώδη ιστό. Παρουσιάζουν µεγάλη υδροαπορρόφηση
και γι’αυτό υποβάλλονται σε δεύτερη όπτηση και εφυάλωση, η οποία είναι διαφανής
ή έγχρωµη. Παράγονται διάφοροι τύποι πλακιδίων, όπως λεία, µατ, ανάγλυφης
επιφάνειας, έγχρωµα µε µεγάλη αντοχή στον παγετό και οξύµαχα µε µεγάλη
αντίσταση στα οξέα και µε µικρό πορώδες.
β. Πλακίδια δαπέδου. Είναι πλακίδια κεραµικά µε λεπτόκοκκο ιστό, τα οποία
υποβάλλονται σε όπτηση µέχρι να επέλθει επίτηξη. Παρουσιάζουν µεγάλη
σκληρότητα, αντοχή στην τριβή, στον παγετό και στα οξέα, µικρή υδροαπορρόφηση
και καλή στεγανότητα. Παράγονται εφυαλωµένα και µη και διακρίνονται σε λεία
µονόχρωµα ή πολύχρωµα, αγιορείτικου τύπου cotto, αντιολισθητικά, µικρά λεία, τα
οποία είναι οι ψηφίδες και επιµήκη για χρήση σε σοβατεπί.
Με βάση το βαθµό υδροαπορρόφησης ταξινοµούνται σε οµάδες σύµφωνα µε τους
κανονισµούς.
Οµάδα ΒΙ. Ανήκουν τα κεραµικά πλακίδια µικρής υδροαπορρόφησης µε Υ ≤ 3%
κ.β.(Πίνακας 14).
Οµάδα ΒΙΙα. Τα κεραµικά πλακίδια µε υδροαπορρόφηση 3% < Υ ≤ 6 % κ.β. Για τις
διαστάσεις ισχύει ο Πίνακας 14.
Οµάδα ΒΙΙβ. Τα κεραµικά πλακίδια µε υδροαπορρόφηση 6% < Υ ≤ 10 % κ.β. Για
τις διαστάσεις ισχύει ο Πίνακας 14.
Οµάδα ΑΙΙΙ. Κεραµικά πλακίδια µε υδροαπορρόφηση Υ > 10% κ.β. (Πίνακας 15).
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Πίνακας 14
∆ιαστάσεις κεραµικών πλακιδίων των οµάδων ΒΙ, ΒΙΙα και ΒΙΙβ
Ονοµαστικές διαστάσεις
(cm)
M
10 × 10
M
15 × 15
M
20 × 10
M
20 × 15
M
20 × 20
M
30 × 30

∆ιαστάσεις στο έργο (mm)
Μήκος
Πλάτος

Πάχος
(mm)

Είναι
επιλογή
του
κατασκευαστή.
Είναι
επιλογή
Το πλάτος των αρµών κατασκευαστή
µπορεί να είναι από
2 ÷5 mm.

του

Πίνακας 15
∆ιαστάσεις πλακιδίων της οµάδας ΑΙΙΙ
Ονοµαστικές διαστάσεις
(cm)
M 10 ×10
M 15 ×15
M 20 × 5
M 20 ×10
M 20 ×20
M 25 ×6.25
M 25 ×12.5
M 25 ×25
M 30 ×7,5
M 30 ×10
M 30 ×15
M 30 ×30
M 40 × 20

∆ιαστάσεις στο έργο (mm)
Μήκος
πλάτος

Πάχος
(mm)

Είναι
επιλογή
του
κατασκευαστή.
Το πάχος καθορίζεται από
Το πλάτος των αρµών
τον κατασκευαστή.
µπορεί να είναι από
5 ÷10 mm.

Στον Πίνακα 16 δίνονται οι απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού κανονισµού για τις ιδιότητες
των κεραµικών πλακιδίων και στον Πίνακα 17 τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των
πλακιδίων για διάφορες εφαρµογές.
2.6.12 ΠΗΛΟΣΩΛΗΝΕΣ
Οι πηλοσωλήνες παράγονται από µίγµα πυρίµαχων πηλών και αργιλικών µαργών µε
την προσθήκη ειδικών ουσιών, που σχηµατίζουν υαλώδες στρώµα και βελτιώνουν τις
ιδιότητες της επιφάνειας, όπως την αντοχή σε τριβή κ.λ.π. Είναι οξύµαχοι και
αλκαλίµαχοι και λόγω της όπτησης µέχρι επίτηξης παρουσιάζουν µεγάλη
στεγανότητα και καλές αντοχές.
Η παρασκευή τους γίνεται µε µηχανές αντίστοιχες µε εκείνες για την παραγωγή
τούβλων, µε κατακόρυφη διάταξη εκβολής σε τεµάχια µήκους συνήθως 1m και µε
διατοµή κυκλική, τετραγωνική ή ορθογώνια, µε µικρή διαφορά διατοµής των άκρων,
που αποσκοπεί στην καλύτερη µεταξύ τους προσαρµογή και πρόσφυση.
Παράλληλα, µε τους πηλοσωλήνες κατασκευάζονται και ειδικά τεµάχια και
εξαρτήµατα, όπως κελύφη, γωνίες, ταυ, συστολές κ.λ.π. Σήµερα, επειδή οι
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πηλοσωλήνες είναι εύθραστοι έχουν αντικατασταθεί σε µεγάλο βαθµό από άλλα
υλικά, όπως χυτοσίδηρο, σκυρόδεµα και P.V.C.
Πίνακας 16
Ιδιότητες των κεραµικών πλακιδίων των οµάδων ΒΙ, ΒΙΙα, ΒΙΙβ, ΑΙΙΙ
Ιδιότητες
Υδροαπορρόφηση % κ.β

Μέτρο διάρρηξης N/mm2

Επιφανειακή σκληρότητα σε
εγχάραξη (κλίµακα Mohs)
α. Με εφυάλωση
β. Χωρίς εφυάλωση
Αντοχή σε επιφανειακή τριβή
α. Χωρίς εφυάλωση
(βάθους, σε απώλεια όγκου σε
mm3 EN 102)
β. Με εφυάλωση
Κατηγορία : Ι ÷ IV (EN 154)
Γραµµικός συντελεστής
θερµικής διαστολής στη
θερµοκρασία των 100 0C σε Κ-1
Αντοχή σε θερµικό πλήγµα
Αντοχή σε επιφανειακές ρωγµές
- εφυαλωµένα πλακίδια
Αντοχή σε παγετό
∆ιαστολή λόγω υγρασίας
-πλακίδια χωρίς εφυάλωση
(mm/m)
Αντίσταση στη βαφή
- εφυαλωµένα πλακίδια
Κατηγορία 1÷3
Αντοχή σε χηµικά οικιακής
χρήσης και υλικά µπάνιού και
καθαρισµού εκτός υδροφθορικού
οξέος και υλικών που το
περιέχουν.
α. Με εφυάλωση κατηγορία
ΑΑ ÷D
β. Χωρίς εφυάλωση
Αντοχή σε οξέα και αλκάλια
(µε εξαίρεση το υδραφθορικό οξύ
και υλικά που το περιέχουν)
α. Με εφυάλωση
κατηγορία : ΑΑ ÷ D
β. Χωρίς εφυάλωση

Όρια τιµών
ΒΙΙα
µέση τιµή
3<Υ≤6
µοναδική µέγιστη
6,6
µέση τιµή
≥22
µοναδική ελάχιστη
20

ΒΙΙβ
µέση τιµή
6<Υ≤10
µοναδική µέγιστη
11,0
µέση τιµή
≥18
µοναδική ελάχιστη
16

ελάχιστη
5
6

ελάχιστη
5
6

ελάχιστη
5
6

µέγιστη
205

µέγιστη
345

µέγιστη
540

η κατηγορία είναι
επιλογή του
κατασκευαστή

η κατηγορία είναι
επιλογή του
κατασκευαστή

η κατηγορία είναι
επιλογή του
κατασκευαστή

µέγιστη 9 × 10-6
απαιτείται

µέγιστη 9 × 10-6
απαιτείται
απαιτείται
απαιτείται αν έχει
συµφωνηθεί


µέγιστη 9 × 10-6
απαιτείται

ΒΙ
µέση τιµή
Υ≤3
µοναδική µέγιστη
3,3
ελάχιστη
27

απαιτείται
απαιτείται


απαιτείται
απαιτείται αν έχει
συµφωνηθεί
µέγιστη 0,6

ελάχιστη
κατηγορία 2

ελάχιστη
κατηγορία 2

ελάχιστη
κατηγορία 2

ελάχιστη
κατηγορία Β
απαιτείται

ελάχιστη
κατηγορία Β
απαιτείται

ελάχιστη
κατηγορία Β
απαιτείται

απαιτείται η κατηγορία
αν έχει επιλεγεί από τον
κατασκευαστή
απαιτείται αν έχει
συµφωνηθεί

απαιτείται η κατηγορία
αν έχει επιλεγεί από τον
κατασκευαστή
απαιτείται
αν
έχει
συµφωνηθεί

απαιτείται η κατηγορία
αν έχει επιλεγεί από τον
κατασκευαστή
απαιτείται
αν
έχει
συµφωνηθεί

37

Πίνακας 17
Χαρακτηριστικά των κεραµικών πλακιδίων για διάφορες εφαρµογές
Εφαρµογές
Χαρακτηριστικά
∆ιαστάσεις
και
ποιότητα
επιφάνειας
Μήκος και πλάτος
Πάχος
Ευθύτητα πλευρών
Ορθογωνιότητα
Οµαλότητας επιφάνειας
(καµπύλωση, στρέβλωση)
Ποιότητα επιφάνειας
Φυσικές ιδιότητες
Υδροαπορρόφηση
Μέτρο διάρρηξης
Επιφανειακή σκληρότητα σε
εγχάραξη
Αντοχή σε τριβή βάθους
πλακιδίων χωρίς εφυάλωση
Αντοχή σε επιφανειακή τριβή
πλακιδίων µε εφυάλωση
Γραµµική θερµική διαστολή
(εφόσον απαιτούν οι συνθήκες)
Αντοχή σε θερµικό πλήγµα
Αντοχή σε επιφανειακές ρωγµές
εφυαλωµένων πλακιδίων
Αντοχή σε παγετό (εφόσον
απαιτούν οι συνθήκες)
∆ιαστολή λόγω υγρασίας των
πλακιδίων χωρίς εφυάλωση µε
υδροαπορρόφηση Υ >6% κ.β.
Χηµικές ιδιότητες
Αντίσταση στη βαφή των
αφυαλωµένων πλακιδίων
Αντοχή σε χηµικά οικιακής
χρήσης και υλικά µπάνιου και
καθαρισµού.
Αντοχή
σε
οξέα
(εφόσον
απαιτούν οι συνθήκες)
Αντοχή σε αλκάλια (εφόσον
απαιτούν οι συνθήκες)

∆άπεδο
Εξωτερικό

×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×

×
×
×

×
×
×

×
×
×

×
×
×

×

×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×

×
×
×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×
×

×
×

×

×

×

×

×
×

×
×

Εσωτερικός

Τοίχος
Εξωτερικός

Εσωτερικό

2.7 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
Ο όρος πορσελάνη χρησιµοποιείται για όλα τα ποιοτικά κεραµικά προϊόντα, όπως
είδη υγιεινής, θερµαντικά σώµατα, µονωτές κ.λ.π.
Τα προϊόντα τα οποία χρησιµοποιούνται σε είδη υγιεινής είναι εφυαλωµένα ή
σµαλτωµένα. Υπάρχει µεγάλη ποικιλία ειδών, η οποία εξαρτάται από την αργιλική
µάζα και το εφυάλωµα ή σµάλτο.
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Τα κακής ποιότητα είδη υγιεινής παράγονται από κοινό πηλό µε προσθήκη λεπτής
αργιλικής µάζας, τα καλής ποιότητας από πυρίµαχη άργιλο µε ελάχιστη άµµο και
όπτηση µέχρι επίτηξης, τα καλύτερης ποιότητας από ειδικά µίγµατα αργίλων πλούσια
σε άµµο και όπτηση µέχρι επίτηξης, τα οποία είναι µη υδατοπερατά και τα άριστης
ποιότητας από ένα είδος εκλεκτής πορσελάνης την κινέζικη πορσελάνη.
Η εφυάλωση των κεραµικών προϊόντων είναι διαφανής επικάλυψη, ενώ η σµάλτωση
ή γάνωση είναι αδιαφανής. Πραγµατοποιείται µε υαλώδη υλικά, όπως καολίνης,
άλευρο αστρίων, χαλαζίας κ.λ.π.
Η όπτηση του εφυαλώµατος γίνεται πάνω στην κεραµική επιφάνεια και για το
χρωµατισµό του χρησιµοποιούνται µεταλλικά οξείδια. Για την αποφυγή ρωγµών στο
εφυάλωµα, πρέπει το εφυάλωµα και ο κεραµικός ιστός να έχουν σχεδόν τον ίδιο
συντελεστή θερµικής διαστολής.
Τα προϊόντα πορσελάνης, τα οποία έρχονται σε επαφή µε τα οξέα και τις βάσεις, δεν
πρέπει να έχουν ρωγµές. Επίσης, το εφυάλωµα πρέπει να αντέχει σε κρούση φορτίου
τουλάχιστον 0,5 Kg.
Ο έλεγχος της ποιότητας του εφυαλώµατος ή του σµάλτου και η ανίχνευση των
ρωγµών είναι απαραίτητα στα προϊόντα πορσελάνης υψηλής ποιότητας και γίνεται
σύµφωνα µε τους αντίστοιχους κανονισµούς.

2.8 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΣΒΕΣΤΟΥ
Στα προϊόντα ασβέστου περιλαµβάνονται οι άνοπτοι ασβεστοπυριτικοί πλίνθοι ή
ασβεστοαµµόλιθοι και οι ασβεστοπυριτικές πλάκες. Παρασκευάζονται µε ανάµιξη
χαλαζιακής άµµου µε σκόνη άσβεστης καυστικής ασβέστου σε αναλογία 2 : 1 και
νερό. Για να ληφθούν έγχρωµα προϊόντα προστίθενται χρωστικές ουσίες. Το µίγµα
ανακατεύεται καλά και µε τη βοήθεια του νερού γίνεται η σβέση της ασβέστου.
Ακολούθως, τοποθετείται σε καλούπια όπου και συµπιέζεται για τη µόρφωση των
τελικών προϊόντων. Στη συνέχεια, τα τούβλα ή οι πλάκες µεταφέρονται σε ειδικό
θάλαµο σκλήρυνσης. Η σκλήρυνση επιτυγχάνεται µε ατµοπίεση, η οποία διαρκεί 5 ÷
10 h. Χρησιµοποιείται υδρατµός µε θερµοκρασία 200 ÷ 250 0C και πίεση 16 ÷ 21
atm µε αποτέλεσµα το σχηµατισµό ένυδρου πυριτικού ασβεστίου το οποίο αποτελεί
τη συνδετική ύλη των κόκκων του αδρανούς και συµβάλλει στην πολύ στενή
συγκόλληση των κόκκων.
Τα ασβεστοπυριτικά τούβλα διακρίνονται σε συµπαγή πλήρη (Σχήµα 19α), συµπαγή
διάτρητα(Σχήµα 19β), διάτρητα (Σχήµα 20α)και διάκενα (Σχήµα 20β).

α

β

Σχήµα 19
Συµπαγή πλήρη(α) και συµπαγή διάτρητα (β) ασβεστοπυριτικά τούβλα
Στα συµπαγή διάτρητα η διατοµή µιας οπής είναι δυνατόν να είναι µέχρι 10 cm2. Οι
οπές πρέπει να είναι τυφλές, εκτός από τη σχισµή της διάταξης λαβής και η συνολική
επιφάνεια τους πρέπει να είναι µικρότερη από 25 % της επιφάνειας έδρασης.
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α

β

Σχήµα 20
∆ιάτρητα (α) και διάκενα (β) ασβεστοπυριτικά τούβλα
Τα διάτρητα τούβλα είναι κλειστά από τις πέντε πλευρές και οι οπές της έκτης
πλευράς είναι κάθετοι και οµοιόµορφα διατεταγµένες στην επιφάνεια έδρασης. Τα
διάκενα τούβλα είναι µεγάλου σχήµατος τούβλα, τα οποία στην εµφάνιση είναι όπως
τα διάτρητα µε τη διαφορά ότι αντί για οπές φέρουν διάκενα.
Στον Πίνακα 18 δίνονται βασικές ιδιότητες των ασβεστοπυριτικών τούβλων σύµφωνα
µε τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς.
Πίνακας 18
Τα όρια τιµών βασικών ιδιοτήτων των ασβεστοπυριτικών τούβλων
Ιδιότητα
Φαινόµενη πυκνότητα ( Kg/m3)
Υδροαπορρόφηση ( % κ.β.)
Συστολή ξήρανσης (%.κ.ό.)
Συντελεστή θερµικής διαστολής
× 10-6 (/ 0C)
Αντοχή σε θλίψη (ΜPα)
Αντοχή σε κάµψη (ΜPα)
Μέτρο ελαστικότητας (GPα)

2.9

Όρια τιµών
1600 ÷ 2200
3 ÷ 15
0,01 ÷ 0,04
8 ÷ 15
15 ÷ 75
2 ÷ 12
14 ÷ 22

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

Είναι διάφορα δοµικά υλικά, στα οποία ως συγκολλητικό στοιχείο είναι το τσιµέντο
και χρησιµοποιούνται στα δοµικά έργα.
2.9.1

ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΙ

Είναι δοµικά στοιχεία τοιχοποιίας και ανήκουν στους άνοπτους πλίνθους.
Παρασκευάζονται από τσιµέντο, άµµο , γαρµπίλι κατάλληλης κοκκοµετρικής
διαβάθµισης και νερό.
Στο µίγµα προστίθενται και σκουριές, άργιλος κ.λ.π. Η αναλογία τσιµέντου άµµου
είναι 1 : 4 ÷ 6 µ.β. και τσιµέντου αδρανών 1 : 10 ÷ 12. Το µίγµα παρασκευάζεται
ύφυγρο και τοποθετείται σε ειδικά µεταλλικά καλούπια ορθογώνιου
παραλληλεπιπέδου, όπου συµπυκνώνεται και συµπιέζεται.
Οι περισσότεροι τύποι κατασκευάζονται µε κενά, ώστε να µειώνεται το βάρος τους
και να γίνεται πιο εύκολη η τοποθέτησή τους.
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Μετά την πήξη οι τσιµεντόλιθοι µεταφέρονται σε στεγασµένους χώρους, όπου
αφαιρούνται τα καλούπια και υγραίνονται . Συνήθως είναι δυνατόν να
χρησιµοποιηθούν µετά από ένα µήνα.
Οι τσιµεντόλιθοι διακρίνονται σε συµπαγείς, όταν ο όγκος των κενών τους είναι
µικρότερος του 25 % του συνολικού όγκου και σε διάκενους (Σχήµα 21).

Σχήµα 21
Είδη τσιµεντόλιθων
Παράγονται σε διαστάσεις οι οποίες κυµαίνονται για το µήκος από 0,40 ÷ 0,60 m για
το πλάτος από 0,10 ÷ 0,30 m και για το ύψος από 0,20 ÷ 0,25 m.
Η φαινόµενη πυκνότητά τους κυµαίνεται από 1500 ÷ 2000 Kg/m3 και η µέση αντοχή
σε θλίψη από 5 ÷ 8 MPα. Σηµαντικό χαρακτηριστικό τους είναι η συστολή
ξήρανσης, η οποία τελικά είναι 0,01 ÷ 0,05 %.
Οι συµπαγές τσιµεντόλιθοι χρησιµοποιούνται συνήθως ως γωνιόλιθοι σε
αργολιθοδοµές. Οι διάκενοι είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν και στην κατασκευή
οπλισµένης τσιµεντολιθοδοµής αρκεί να συνδυαστούν κατάλληλα οι οπές µε τον
οπλισµό και να γεµίσουν τα κενά µε τσιµεντοκονίαµα.
Κατασκευάζονται και εµφανείς τσιµεντόλιθοι, οι οποίοι περιέχουν περισσότερη άµµο
και λιγότερα χαλίκια, µε λείες σχετικά επιφάνειες, όταν δεν χρειάζεται να
επιχριστούν.
Οι τσιµεντόλιθοι πλεονεκτούν σε σχέση µε τα κοινά τούβλα ως προς το µέγεθος των
διαστάσεων, τον ευκολότερο τρόπο παραγωγής, το χαµηλό κόστος, την ευκολία
δόµησης, τη µικρότερη υδατοπερατότητα, τη συστολή ξήρανσης και τη σχετικά
υψηλότερη αντοχή τους. Αντίθετα, µειονεκτούν ως προς το µεγαλύτερο βάρος, τη
δυσκολία κοπής και λάξευσης, την κατασκευή εσοχών, εξοχών και παραστάδων και
τη µικρή θερµοµονωτική και ηχοµονωτική ικανότητά τους.
2.9.2. ΚΡΑΣΠΕ∆Α Ή ΚΡΑΣΠΕ∆ΟΡΕΙΘΡΑ
Κατασκευάζονται από τσιµέντο, αδρανή και νερό. Το ύφυγρο δείγµα τοποθετείται σε
ειδικά µεταλλικά καλούπια, όπου συµπυκνώνεται. Μετά την πήξη συντηρούνται σε
νερό. ∆ιαµορφώνονται σε κατάλληλα σχήµατα , ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις
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των εφαρµογών. Χρησιµοποιούνται ως περιθώρια σε πεζοδρόµια , πλατείες κ.λ.π.
Έχουν υψηλή αντοχή σε κάµψη που κυµαίνεται από 5 ÷7 ΜPα.
Παράγονται σε δύο τύπους Α και Β µε µήκος 1 cm συνήθως (Σχήµα22).

Α

Β
Σχήµα 22
Τύποι κρασπέδων

Το πλάτος και το ύψος τους δίνονται από τους κανονισµούς (Πίνακας 19).
Παράλληλα παρασκευάζονται και τα αναγκαία για τη συναρµολόγηση καµπύλα
τεµάχια µε τυποποιηµένες ακτίνες καµπυλότητας.
Πίνακας 19
∆ιαστάσεις µήκους και πλάτους κρασπέδων των τύπων Α και Β
Τύπος

2.9.3

Α

Β

1
2
3
4
5
−
−
−

−
−
−
−
−
6
7
8

Πλάτος
b
(mm) ± 2
240
180
180
150
150
120
100
80

Ύψος
h
(mm) ± 5
250
350
300
300
250
300
250
200

ΠΛΑΚΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

Οι πλάκες τσιµέντου παρασκευάζονται µε την ανάµιξη τυποποιηµένων τσιµέντων ,
λεπτόκοκκων αδρανών και νερού. Το ύφυγρο σκυρόδεµα τοποθετείται σε καλούπια,
όπου και συµπυκνώνεται. Μετά την πήξη οι πλάκες τσιµέντου αποθηκεύονται σε
υγρό µέρος για 28 ηµέρες, ώστε να ολοκληρωθεί η σκλήρυνση.
Παράγονται σε δύο τύπους. Ο πρώτος τύπος είναι πλάκες ενός στρώµατος από το ίδιο
µπετόν και ο άλλος δύο στρωµάτων, όπου το κάτω παρασκευάζεται από τσιµέντο και
χονδρόκοκκη άµµο και το επάνω, το στρώµα επικάλυψης, από τσιµέντο και
µαρµαρόσκονη.
Χρησιµοποιούνται στην κατασκευή ταρατσών, πλατειών και άλλων επιφανειών, αλλά
κυρίως πεζοδροµίων, όπου το σκυρόδεµα πρέπει να παρουσιάζει υψηλή αντοχή σε
κάµψη και επιφανειακή τριβή.
Οι πλάκες πεζοδροµίου είναι συνήθως τετράγωνες (Σχήµα 23α) µε καθορισµένες
διαστάσεις από τους κανονισµούς (Πίνακας 20), που χαρακτηρίζουν και τον τύπο.
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Παράλληλα παρασκευάζονται και πλάκες µε ειδικά σχήµατα για τα διαζώµατα
(Σχήµα 23β) και τις γωνίες (Σχήµα 23γ).

α

β

γ

Σχήµα 23
Τύποι πλακών πεζοδροµίων (α), διαζώµατος (β) και γωνιακές (γ)
Πίνακας 20
∆ιαστάσεις πλακών πεζοδροµίων, διαζώµατος και γωνιών
Τύπος
(mm)
300
350
400
500

α
(mm) ± 2
300
350
400
500

b
(mm)± 2
424
495
566
707

c
(mm) ± 2
150
250
150
200

2.9.4

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΛΑΦΡΟΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

2.9.4.1

ΓΕΝΙΚΑ

e
(mm)± 2
362
498
423
554

s
(mm)± 2
40
50
50
60

Τα προϊόντα ελαφροσκυροδέµατος είναι τεχνητοί λίθοι, οι οποίοι αντιµετωπίζουν µε
επιτυχία τα βασικά µειονεκτήµατα των προϊόντων τσιµέντου, το µεγάλο βάρος και τη
µικρή θερµοµονωτική και ηχοµονωτική ικανότητά τους (Πίνακας 21). Απαραίτητη
προϋπόθεση για την παρασκευή τους είναι ο σχηµατισµός κενών στο υλικό, τα οποία
διακρίνονται σε τέσσερα είδη.
Στα κενά σωρού, όπου υπάρχουν πόροι µόνο στους ενδιάµεσους χώρους µεταξύ των
αδρανών, στα κενά αδρανών, όπου πόροι υπάρχουν µόνο στα αδρανή, τα οποία
συγκολλούνται µε συµπαγές κονίαµα, στα κενά σωρού και αδρανών , όπου
υπάρχουν πόροι µέσα στα αδρανή, καθώς και στους ενδιάµεσους χώρους και στα
κενά οµοιόµορφης δοµής , όπου οι πόροι είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένοι σε όλο
το υλικό (Σχήµα 24). Με βάση αυτά τα είδη των κενών διακρίνονται τρεις κατηγορίες
ελαφροσκυρόδεµατος.
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Πίνακας 21
Βασικές ιδιότητες των ελαφροσκυροδεµάτων
Τύπος
ελαφροσκυροδέµατος

Αδρανές

Κίσσηρις
Κισσηρόδεµα
(κενά αδρανούς)
∆ιογκωµένος
Περλιτόδεµα
περλίτης
(κενά αδρανούς και σωρού)
Σκυρόδεµα
ηφαιστειακών Ηφαιστειακή
σκωρία
σκωριών (κενά σωρού)
Σκυρόδεµα σκωριών καµίνων
Σκωρίες
ορισµένης
κοκκοµετρικής
καµίνων
διαβάθµισης(κενά αδρανούς και
σωρού)
Οπτή
Σκυρόδεµα µε σκύρα οπτής
άργιλος
αργίλου ίδιου µεγέθους
(κενά σωρού)
Πορώδης
Σκυρόδεµα µε αδρανή
άργιλος
πορώδη άργιλο (κενά αδρανών)
Σκύρα
Σκυρόδεµα µε αδρανή του ίδιου
µεγέθους (κενά σωρού)
Πριονίδι
Σκυρόδεµα µε φυτικά αδρανή
(κενά αδρανών και σωρού)
Άµµος
Σκυρόδεµα Ytomg, αεροµπετόν
(κενά οµοιόµορφης δοµής)

α

β

Φαινόµενη
πυκνότητα
(Kg/m3)

Αντοχή σε
θλίψη
(ΜPα)

800 ÷1200

2,5÷7,5

Συντελεστής
θερµικής
αγωγιµότητας
W/m *K
0,29÷0,5

300÷ 600



0,10 ÷0,1

1400÷1600

2÷5

0,58 ÷0,7

800÷1200



0,29 ÷0,4

1200÷1600

2÷8

0,47 ÷0,7

800 ÷1200



0,41 ÷0,47

1500 ÷ 1900

2÷5

0,64 ÷1,10

800÷1200



0,41÷0,64

400 ÷800

2,5 ÷ 7,5

0,14 ÷ 0,29

γ

δ

Σχήµα 24
Προϊόντα πορώδους ελαφροσκυροδέµατος, κενά σωρού (α), κενά αδρανούς (β),κενά
σωρού και αδρανών (γ) και κενά οµοιόµορφης δοµής (δ)
α.Ελαφροσκυρόδεµα µε κανονικά αδρανή και κατάλληλη κοκκοµετρική
διαβάθµιση,το οποίο χρησιµοποιείται σπάνια.
β.Ελαφροσκυρόδεµα µε κενά αδρανών ή κενά αδρανών και σωρού. Τα
σηµαντικότερα είναι το κισσηρόδεµα και το περλιτόδεµα ή περλοµπετόν.
γ.Ελαφροσκυρόδεµα µε κενά οµοιόµορφης δοµής. Στη κατηγορία αυτή ανήκει το
κυψελωτό σκυρόδεµα ή αεροµπετόν ή αφρώδες µπετόν.
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2.9.4.2

ΚΙΣΣΗΡΟΛΙΘΟΙ

Οι κισσηρόλιθοι ανήκουν στην κατηγορία των προϊόντων ελαφροσκυροδέµατος µε
πορώδη αδρανή. Παρασκευάζονται, όπως και οι τσιµεντόλιθοι, σε διάφορα σχήµατα
και πάχη, µε τη διαφορά ότι τα αδρανή έχουν αντικατασταθεί από κίσσηρη ή
ελαφρόπετρα, η οποία είναι ηφαιστειογενές υλικό, πορώδες και µε µικρή φαινόµενη
πυκνότητα.
Οι κισσηρόλιθοι έχουν µικρή φαινόµενη πυκνότητα από 800 ÷ 1200 Kg/m3 και µικρό
συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας. Μειονέκτηµά τους είναι η µεγάλη
υδροαπορρόφηση και η µικρή αντοχή τους σε τριβή και θλίψη (Πίνακας 21).
Καταστρέφονται εύκολα κατά τη διάνοιξη οπών για την τοποθέτηση υδραυλικών ή
ηλεκτρικών γραµµών. Χρησιµοποιούνται µόνο στις µη φέρουσες τοιχοποιίες και
πρέπει να επιχρίονται µε µονωτικά ασβεστοτσιµεντοκονιάµατα.
2.9.4.3 ΠΛΙΝΘΟΙ ΑΠΟ ΠΕΡΛΟΜΠΕΤΟΝ

Οι πλίνθοι από περλοµπετόν ανήκουν στην κατηγορία των προϊόντων
ελαφροσκυροδέµατος µε πορώδες σωρού και αδρανών.
Για την παρασκευή τους αναµιγνύεται τσιµέντο µε διογκωµένο περλίτη και νερό.
Έχουν πολύ µικρή φαινόµενη πυκνότητα, η οποία κυµαίνεται από 300 ÷ 600 Kg/m3
και σηµαντικό µικρό συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας από 0,10 ÷ 0,19 W/m*K. Οι
αντοχές ποικίλλουν σύµφωνα µε την αναλογία περλίτη - τσιµέντου.
Ως δοµικά στοιχεία παρουσιάζουν σηµαντικά χαρακτηριστικά γιατί είναι ελαφρείς,
δεν επηρεάζονται από την επίδραση του νερού, δεν καίγονται και παρουσιάζουν
µεγάλη θερµοµονωτική ικανότητα.
2.9.4.4 ΠΛΙΝΘΟΙ ΑΠΟ ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ Ή ΑΕΡΙΟΜΠΕΤΟΝ

Οι πλίνθοι από κυψελωτό σκυρόδεµα είναι προϊόντα ελαφροσκυροδέµατος µε κενά
οµοιόµορφης δοµής. Παρασκευάζεται από τσιµέντο, λεπτή άµµο πλούσια σε πυριτικά
αδρανή ή σκουριές υψικάµινων, όπως το Ytong, νερό και πρόσµικτα παραγωγής
αερίων, όπως σκόνη αλουµινίου. Τα αεροπαραγωγά πρόσµικτα παράγουν φυσαλίδες
αερίων, οι οποίες εγκλωβίζονται στο µίγµα και δηµιουργούν τους αυξηµένους πόρους
µε οµοιόµορφη δοµή. Μετά την ανάµιξη το µίγµα υποβάλλεται σε θερµική
κατεργασία και σταθεροποιείται. Στη συνέχεια, κόβεται από ειδική µηχανή στο
κατάλληλο µέγεθος, υποβάλλονται σε κατεργασία µε ατµό υψηλής πίεσης και
σκληρύνονται , όπως και τα ασβεστοπυριτικά τούβλα.
Τα τούβλα κυψελωτού σκυροδέµατος, όπως τα τύπου «αλφαµπλόκ» , παράγονται σε
διαστάσεις 60,0 × 7,5 × 25,0 cm. Είναι ελαφρά, έχουν φαινόµενη πυκνότητα από 400
÷ 800 Kg/m3 και καλή θερµοµονωτική και ηχοµονωτική συµπεριφορά.
Χαρακτηρίζονται από µειωµένη µηχανική αντοχή σε σχέση µε τους τσιµεντόλιθους.
Επίσης, πριονίζονται και καρφώνονται εύκολα.

2.10

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΥΨΟΥ

Τα προϊόντα γύψου είναι δοµικά υλικά µε βασικά υλικά παραγωγής των γύψων και
περιλαµβάνουν τα γυψότουβλα, τις πλάκες γύψου και διάφορα είδη γυψοσανίδων.
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2.10.1

ΓΥΨΟΤΟΥΒΛΑ

Τα γυψότουβλα παρασκευάζονται από κοινό γύψο, που πήζει γρήγορα, µικρή
ποσότητα ασβέστου και νερό. Στο µίγµα προστίθενται και φυτικές ή συνθετικές ίνες
για ενίσχυση του ιστού. Το µίγµα µορφώνεται σε καλούπια και µετά υποβάλλεται σε
τεχνητή ξήρανση. Παράγονται σε διαστάσεις 67 × 50 cm και µε πάχος 8,0 × 15,0 cm.
Έχουν µικρή φαινόµενη πυκνότητα από 900 ÷ 1000 Kg/m3, µικρή αντίσταση στο
νερό, µεγάλη αντοχή στη φωτιά και µικρή αντοχή σε θλίψη 0,52 ΜPα περίπου.
Κόβονται εύκολα µε το πριόνι και είναι δυνατόν να καρφωθούν και να τρυπηθούν.
Για τη δόµηση χρησιµοποιείται γυψοκονίαµα σε αναλογία 1 : 3 γύψος µε άµµο. Όταν
κτίζονται προσεκτικά µε οδηγούς στις εγκοπές τους, απλά αρµολογούνται και λόγω
και της λείας επιφάνειας των γυψότουβλων, η γύψινη τοιχοποιία δεν χρειάζεται
επίχρισµα. Η σύνδεση των γύψινων γίνεται µε ειδική κόλλα.
2.10.2

ΠΛΑΚΕΣ ΓΥΨΟΥ

Οι πλάκες γύψου παρασκευάζονται από κοινή γύψο µε την προσθήκη ουσιών για το
σχηµατισµό πόρων. Έχουν µικρή φαινόµενη πυκνότητα µε τιµές από 700 ÷ 900
Kg/m3, µικρή αντοχή σε θλίψη και σηµαντική αντοχή στη φωτιά. Επίσης
παρουσιάζουν σηµαντική ηχοµονωτική ικανότητα η οποία εξαρτάται από το βάρος
ανά µονάδα επιφάνειας, τη δυσκαµψία , τον τρόπο συναρµολόγησης των πλακών και
την απόσβεση του ήχου στο χώρο. Χρησιµοποιούνται στην κατασκευή ελαφρών
εσωτερικών χωρισµάτων, στην επένδυση τοίχων και οροφών, στην κατασκευή
ψευδοροφών.
Οι προκατασκευασµένες πλάκες γύψου για την κατασκευή ψευδοροφών έχουν
καθορισµένα γεωµετρικά χαρακτηριστικά και σηµαντικό βαθµό ηχοαπορρόφησης. Η
ορατή επιφάνειά τους είναι συνεχής, διάτρητη ή πτυχωτή.
2.10.3

ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΕΣ

Παρασκευάζονται µε την ανάµιξη γύψου ταχείας πήξης, νερού και φυτικών ινών για
την ενίσχυση του ιστού. Το µίγµα µορφοποιείται σε ορθογώνιες πλάκες µεγάλων
διαστάσεων µε πάχος 9 ÷ 18 mm . Χρησιµοποιούνται ως επένδυση µελών της
κατασκευής. Αντέχουν στην παροδική υγρασία και στη διαβροχή µε νερό, εφόσον
ξηραίνονται γρήγορα και έχουν καλή αντοχή στη φωτιά.
Ακολούθως περιγράφονται τα σηµαντικότερα είδη γυψοσανίδων ανάλογα µε τη
χρήση τους.
α. Γυψοσανίδες τοίχων και οροφών µε χαρτόνι
Είναι ορθογώνιες πλάκες µε πλάτος 125 cm , µήκος από 200 ÷ 400 cm και βάρος
ανάλογα µε το πάχος από 8 ÷ 18 Kg/m2. Φέρουν επένδυση από χαρτόνι στην
επιφάνεια και στην περίµετρο, το οποίο κολλάται στερεά. Η ορατή πλευρά τους είναι
επίπεδη. Χρησιµοποιούνται ως επένδυση τοίχων και οροφών και στην κατασκευή
ελαφρών τοίχων και προκατασκευασµένων στοιχείων.
β. Πυρίµαχες γυψοσανίδες µε χαρτόνι
Οι πυριµάχες γυψοσανίδες διαφέρουν από τις προηγούµενες ως προς τον πυρήνα, ο
οποίος περιέχει πυρίµαχα αδρανή και καθορισµένο ποσοστό υαλοβάµβακα. Το βάρος
τους είναι από 9 ÷ 20 Kg/m2, ανάλογα µε το πάχος τους. Χρησιµοποιούνται σε µέλη
κατασκευής µε απαίτηση πυραντίστασης.
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γ. Γυψοσανίδες – φορείς επιχρισµάτων
Είναι ορθογώνιες πλάκες µε πάχος 9,5 mm, πλάτος 40 cm µήκος από 150 ÷ 200 cm
και βάρος 8 ÷ 12 Kg/m2. Στις διάτρητες πλάκες πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον µια
οπή µε διάµετρο 20 mm σε κάθε 100 cm2.Οι γυψοσανίδες αυτές χρησιµοποιούνται ως
φορείς επιχρισµάτων.
δ. Ηχοαπορροφητικές γυψοσανίδες
Είναι τετράγωνες γυψοσανίδες µε διαστάσεις 9,5 × 500 × 500 mm και βάρος 6,5 × 90
Kg/m2 και 12,5 × 625 × 625 mm , µε βάρος 8,5 ÷ 12 Kg/m2, οι οποίες είναι
επενδυµένες µε χαρτόνι. Στην ορατή επιφάνεια υπάρχουν οπές ή σχισµές κατά τη
διεύθυνση των ινών του χαρτονιού και στην άλλη επιφάνεια τοποθετούνται
ηχοαπορροφητικά υλικά. Οι γυψοσανίδες αυτές χρησιµοποιούνται για την ρύθµιση
της αντήχησης σε κλειστούς χώρους.
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3

∆ΟΜΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το ξύλο είναι ένα από τα παλαιότερα δοµικά υλικά, το οποίο εξακολουθεί να κατέχει
ξεχωριστή θέση στις κατασκευές µέχρι σήµερα παρά τη µεγάλη τεχνολογική πρόοδο
και την ύπαρξη ανταγωνιστικών υλικών, όπως σκυρόδεµα, πλαστικά κ.λ.π.
Είναι πολύ σηµαντικό σε όλους τους τοµείς της τεχνολογίας, παρά την ευπάθειά του
στους µικροοργανισµούς σήψης. Αυτό οφείλεται σε ιδιότητές του, οι οποίες δεν είναι
καθόλου εύκολο να αντικατασταθούν από άλλα τεχνητά υλικά. Ειδικότερα αυτό
ισχύει σχετικά µε τις δυναµικές καταπονήσεις και το αίσθηµα «ζεστασιάς», το οποίο
προσδίδει στις κατασκευές.

3.2 ΣΥΣΤΑΣΗ
Το υλικό του ξύλου αποτελείται από άπειρες κυτταρικές ίνες κατά την κατεύθυνση
του άξονα του δέντρου. Οι κυτταρικές ίνες είναι τοιχώµατα κυττάρων, τα οποία
αποτελούνται από µακροµόρια κυτταρίνης, σε ποσοστό 40 ÷ 50 % του βάρους του
ξηρού ξύλου, ενωµένα σε µακρές αλυσίδες ελικοειδούς µορφής µε προσανατολισµό
γύρω από τον άξονα των κυττάρων.
Οι ίνες περιβάλλονται από ηµικυτταρίνη σε ποσοστό 15 ÷ 30 % και συνδέονται
µεταξύ τους µε µια περίπλοκη χηµική ένωση τη λιγνίνη σε ποσοστό 20 ÷ 35 %.
Στις κυτταρικές ίνες οφείλονται οι σχετικά µεγάλες µηχανικές αντοχές του ξύλου και
ειδικότερα του εφελκυσµού και στη λιγνίνη, η οποία είναι κολλώδης ουσία και
λειτουργεί ως συνδετικό υλικό, η βελτίωση της αντοχής σε θλίψη.
Η λιγνίνη ως υλικό έχει µικρές µηχανικές αντοχές και στη διαφορά αυτή από τις
κυτταρικές ίνες, οφειλεί το ξύλο τη διαφορετική µηχανική αντοχή παράλληλα και
εγκάρσια στις ίνες.
Εκτός από την κυτταρίνη και τη λιγνίνη, στο ξηρό ξύλο υπάρχουν πολυσακχαρίτες
αλυσιδωτής µορφής σε ποσοστό 20 % περίπου για τη συγκόλληση των τοιχωµάτων
των κυττάρων και µικρές ποσότητες ρητίνης, λίπους κ.λ.π. στα τοιχώµατα ή στα
κοιλώµατα των κυττάρων.

3.3 ∆ΟΜΗ
Ο κορµός του δέντρου, από τον οποίο παράγεται η ξυλεία, περιλαµβάνει από την
περιφέρεια προς το κέντρο τα παρακάτω µέρη (Σχήµα 25).
α. Τον εξωτερικό φλοιό . Είναι ξηρός και υλικό προστασίας του κορµού (6).
β. Τον εσωτερικό φλοιό. Είναι ζωντανός προστατευτικός φλοιός, ο οποίος επιτρέπει
τη δίοδο τροφοδοσίας (4).
γ. Το κάµβιο. Είναι λεπτός υµένας και ο φορέας των θρεπτικών χυµών (5).
δ. Το σοµφό. Είναι το κύριο ξύλο των τελευταίων ετών, το οποίο αποτελεί το
λειτουργικό τµήµα του ξυλώµατος. Είναι ελαφρύ, πορώδες µε µικρότερες
µηχανικές αντοχές και προσβάλλεται εύκολα (2).
ε. Το εγκάρδιο. Είναι το κύριο ξύλο των πρώτων ετών µε βαθύτερο χρώµα, λιγότερο
πορώδες, µε µεγαλύτερες µηχανικές αντοχές και προσβάλλεται δύσκολα από τα
έντοµα και τη σήψη(1).
στ.Την εντεριώνη. Είναι ο µικρός πυρήνας στο κέντρο του κορµού. Είναι υλικό
εξαιρετικά σκοτεινό, πορώδες και µε µειωµένες µηχανικές αντοχές (3).
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Σχήµα 25
Τα τµήµατα του κορµού του δέντρου σε τοµή

3.4

ΕΙ∆Η ΞΥΛΕΙΑΣ

3.4.1

ΓΕΝΙΚΑ

Υπάρχουν πολλά είδη ξυλείας. Τα περισσότερα, τα οποία χρησιµοποιούνται στις
κατασκευές, έχουν κοινές ονοµασίες και εµπορικές, που δεν είναι πάντοτε
συνώνυµες. Ασφαλέστερη είναι η κατάταξη που ακολουθείται στη Βοτανική.
Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, διακρίνονται σε φυσική και τεχνητή ξυλεία.
3.4.2

ΦΥΣΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ

∆ιακρίνεται σε µαλακή και σκληρή.
3.4.2.1

ΜΑΛΑΚΗ ΞΥΛΕΙΑ

Περιλαµβάνει είδη ξύλου που προέρχονται από κωνοφόρα και βελανόφυλλα δέντρα,
τα οποία είναι αειθαλή, όπως το έλατο, η πεύκη κ .ά και διακρίνονται σε :
α. Λευκή ή ∆οµική ξυλεία, η οποία χρησιµοποιείται για εξωτερικές χρήσεις και
β. Ερυθρά ή Σουηδική ξυλεία , η οποία εισάγεται από τη Σουηδία και
χρησιµοποιείται κυρίως στην κατασκευή κουφωµάτων.
3.4.2.2

ΣΚΛΗΡΗ ΞΥΛΕΙΑ

Περιλαµβάνει είδη ξύλου που προέρχονται από πλατύφυλλα δέντρα,τα οποία είναι
φυλλοβόλα, όπως η καρυδιά, η οξυά, τα τροπικά δέντρα κ.ά.
Είναι πλουσιότερη σε κυτταρίνη και πτωχότερη σε λιγνίνη σε σχέση µε τη µαλακή
ξυλεία. Η σκληρή ξυλεία χρησιµοποιείται εκεί όπου απαιτούνται µεγάλες µηχανικές
αντοχές, όπως κατασκευές δαπέδων έπιπλα κ.λ.π. και διακρίνεται σε :
α. Ξυλεία εύκρατης ζώνης , όπως η καρυδιά, η οξυά κ.λ.π και
β. Τροπική ξυλεία, η οποία προέρχεται από δέντρα της τροπικής ζώνης.
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3.4.3

ΤΕΧΝΗΤΗ ΞΥΛΕΙΑ

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες της ξυλείας που διατίθεται στο εµπόριο, ανάλογα µε τον
τρόπο µετατροπής των κορµών του δέντρου.
α. Στρογγύλη ξυλεία . Περιλαµβάνει ολόκληρους κορµούς δέντρων από τους
οποίους έχουν αφαιρεθεί ο φλοιός και οι κλώνοι και έχει µορφή κολουροκωνική και
χρησιµοποιείται κυρίως στην κατασκευή ιστών και στύλων, σε υπόγειες δοµικές
κατασκευές για υποστηλώσεις αποφράξεων και υλικό υποστήριξης, όπως και στην
κατασκευή δοκίδων πατωµάτων.
β. Πελεκητή
ξυλεία. Αποτελείται από κορµούς που είναι ορθογωνισµένοι
στοιχειωδώς. Χρησιµοποιείται κυρίως στην κατασκευή τοίχων και κεκλιµένων
επιπέδων για τη δηµιουργία ξυλότυπων στέγης, δοκών, πατωµάτων κ.λ.π.
γ. Πριστή ξυλεία . Αποτελεί το µεγαλύτερο µέρος της τεχνητής ξυλείας. Οι κορµοί
ορθογωνίζονται πλήρως και η πρίση, δηλαδή το πριόνισµα, γίνεται κατά τη χορδή ή
κατά την εφαπτοµένη ή κατά κάθετες διευθύνσεις ή κατά την ακτίνα.
Παράγεται σε µεγάλη ποικιλία διαστάσεων και µορφών, ανάλογα µε το είδος του
δέντρου και του προορισµού του ξύλου. Σε κάθε τµήµα ξύλου διακρίνονται τρεις
κατευθύνσεις η διαµήκης , l, η ακτινική, r και η εφαπτοµενική, t ( Σχήµα 26).

Σχήµα 26
Οι κατευθύνσεις του ξύλου

3.5

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΕΙΑΣ

3.5.1

ΓΕΝΙΚΑ

Η ξυλεία παράγεται από τους κορµούς των δέντρων. Η υλοτοµία γίνεται κατά
τµήµατα δάσους, σε χώρες πλούσιες σε δάση ή κατά επιλογή δέντρων σε χώρες µε
πτωχά δάση. Η κοπή των δέντρων γίνεται οποιαδήποτε εποχή και εκτελείται στο
χαµηλότερο σηµείο του κορµού. Μετά την κοπή γίνεται αποφλοίωση και µεταφορά
στα εργοστάσια παραγωγής ξυλείας. Εκεί, αφού ολοκληρωθεί ο τεµαχισµός, το ξύλο
υποβάλλεται σε ειδικές κατεργασίες, που περιλαµβάνουν την έκπλυση και την
ξήρανση, ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη εφαρµογή των χρήσεών του.
3.5.2

ΕΚΠΛΥΣΗ

Με την έκπλυση αποµακρύνονται οι φυσικοί χυµοί από το ξύλο. Με τη διαδικασία
αυτή µειώνονται οι πιθανότητες να υποστεί σήψη και συγχρόνως σκληρύνεται µε
αποτέλεσµα να αποκτήσει µεγαλύτερες µηχανικές αντοχές.
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Η έκπλυση γίνεται στα εργοστάσια κατεργασίας του ξύλου, κυρίως, σε µεγάλες
δεξαµενές.
3.5.3

ΞΗΡΑΝΣΗ

Με την ξήρανση του ξύλου αποµακρύνεται µέρος της περιεχόµενης υγρασίας και
επιτυγχάνεται η ελάχιστη δυνατή διακύµανση της υγρασίας του ξύλου και εποµένως
και των διαστάσεων του, καθώς και η αποφυγή της σήψης. Επίσης, µε τη ξήρανση
µειώνεται το βάρος του ξύλου και η δαπάνη µεταφοράς και επιτυγχάνεται αύξηση
των µηχανικών αντοχών του. Το ποσοστό της υγρασίας, το οποίο επιτρέπεται να
παραµείνει στο ξύλο µετά την ξήρανσή του, εξαρτάται από τη χρήση του.
Για εξωτερικά κουφώµατα και στέγες πρέπει να κυµαίνεται από 12 ÷ 18 %, για
εσωτερικά κουφώµατα, παρκέτα µε κεντρική θέρµανση από 8 ÷ 10 %.
Οι µέθοδοι ξήρανσης είναι η φυσική, η τεχνητή και η χηµική.
3.5.3.1

ΦΥΣΙΚΗ ΞΗΡΑΝΣΗ

Στη φυσική ξήρανση η ξυλεία στοιβάζεται σε αλλεπάλληλες οριζόντιες στρώσεις, σε
υπαίθριους ή ανοιχτούς στεγασµένους χώρους, σε κάποια απόσταση από το έδαφος
και µεταξύ των στρώσεων παρεµβάλλονται πηχάκια. Με αυτό τον τρόπο
διευκολύνεται η φυσική κυκλοφορία του ατµοσφαιρικού αέρα, ο οποίος παρασύρει το
εξατµιζόµενο νερό και αποφεύγεται η σήψη στα σηµεία επαφής. Επίσης, αποφεύγεται
η παραµόρφωση των ξύλων.
Ο χρόνος ξήρανσης εξαρτάται, κυρίως, από το είδος του ξύλου, από το κλίµα, αν
είναι ξηρό ή υγρό, όπως και από τη διάταξη των στρώσεων.
Τα πιο σηµαντικά πλεονεκτήµατα της φυσικής ξήρανσης είναι ότι το ξύλο, διατηρεί
το αρχικό χρώµα του και αυξάνει τις αντοχές του. Στα µειονεκτήµατά της
περιλαµβάνονται οι µεγάλοι χώροι για τη στοίβαξη των ξύλων και ο µακρύς χρόνος
ξήρανσης,καθώς και η προσβολή του ξύλου από έντοµα και µύκητες.
3.5.3.2

ΤΕΧΝΗΤΗ ΞΗΡΑΝΣΗ

Στην τεχνητή ξήρανση η ξυλεία στοιβάζεται µέσα σε ειδικά ξηραντήρια, όπως και
στη φυσική ξήρανση. Η ξήρανση γίνεται µε την κυκλοφορία θερµού αέρα ή ατµού ή
καπνού, των οποίων ρυθµίζεται η θερµοκρασία και η παροχή.
Με τον τρόπο αυτό µειώνεται ο χρόνος ξήρανσης, ελέγχεται αποτελεσµατικά η
περιεκτικότητα σε υγρασία, η ξήρανση γίνεται οµοιόµορφα και καταστρέφονται οι
µύκητες και τα έντοµα.
Με την τεχνητή ξήρανση είναι δυνατόν να παρατηρηθούν διάφορα σφάλµατα, όπως
αποχρωµατισµός του ξύλου, αποφλοίωση, συστροφή, ραγάδες, σάπισµα, τα οποία
αποφεύγονται όταν ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα.
3.5.3.3

ΧΗΜΙΚΗ ΞΗΡΑΝΣΗ

Η χηµική ξήρανση επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή στο ξύλο διαλύµατος κατάλληλης
αβλαβούς χηµικής ουσίας, όπως είναι η ουρία.
Η βασική διαφορά της από την τεχνητή ξήρανση είναι ότι η χηµική αρχίζει από µέσα
προς τα έξω, επειδή η τάση των ατµών του διαλύµατος είναι µεγαλύτερη από την
τάση των υδρατµών.
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Τα πλεονεκτήµατά της σε σχέση µε την τεχνητή είναι ότι αποφεύγονται οι τάσεις
συστολής και οι ρωγµές, όπως επίσης, ότι είναι δυνατόν να εφαρµοστεί σε τεµάχια
ξύλου µε µεγάλες εγκάρσιες διατοµές.

3.6

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ

3.6.1

ΓΕΝΙΚΑ

Το ξύλο παρουσιάζει ελαττώµατα, τα οποία, είτε οφείλονται στον τρόπο γένεσης και
ανάπτυξης του δέντρου και ονοµάζονται φυσικά ελαττώµατα, είτε οφείλονται στον
τρόπο κατεργασίας του ξύλου και ονοµάζονται τεχνητά :
3.6.2

ΦΥΣΙΚΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ

Τα κυριότερα φυσικά ελαττώµατα του ξύλου είναι :
α. Ρόζοι
Οι ρόζοι είναι τα εσωτερικά των βάσεων των κλαδιών του δέντρου που εµφανίζονται
στον κορµό υπό γωνία και διακόπτουν τη συνέχεια των ινών. ∆ιακρίνονται σε υγιείς ή
σφιχτούς, όταν τα κύτταρα του κλαδιού είναι ζωντανά κατά την υλοτόµηση και σε
νεκρούς ή χαλαρούς , όταν τα κύτταρα είναι νεκρά. Η παρουσία τους δυσκολεύει την
επεξεργασία, µειώνει την αισθητική και τις µηχανικές αντοχές του ξύλου.
β. Λούποι
Οι λούποι είναι εξογκώµατα του κορµού του δέντρου λόγω του ίδιου βάρους ή της
παραµόρφωσης του κορµού σε ορισµένη θέση, η οποία οφείλεται σε κάµψη του
δέντρου ή σε µηχανικές καταπονήσεις µε αποτέλεσµα την καµπύλωση των ινών. Οι
λούποι επειδή διακόπτουν την ευθυγραµµία των ινών µειώνουν την αντοχή των
ξύλων. Εµφανίζονται σπάνια στην οικοδοµική ξυλεία και συχνά στην ξυλεία
επιπλοποιίας.
γ. Ρωγµές
Οι ρωγµές είναι βασικά εσωτερικές και διακρίνονται σε ακτινικές, από την καρδιά
προς το σοµφό και εφαπτοµενικές που σχηµατίζονται στα όρια των δακτυλίων. Οι
πρώτες οφείλονται στον παγετό, στον καύσωνα και στη γήρανση και δηµιουργούνται
µε το διαχωρισµό των ινών λόγω διαστολής ή συστολής των υγρών του δέντρου. Οι
εφαπτοµενικές οφείλονται στους ισχυρούς ανέµους που προκαλούν καταπονήσεις και
στη διάτµηση.
Κορµοί µε εσωτερικές ρωγµές δυσκολεύουν την επεξεργασία του ξύλου, µειώνουν
την αντοχή του και προκαλούν µεγάλες φθορές. Χρησιµοποιούνται µόνο για
στρογγύλη ή πελεκητή ξυλεία.
Μετά την κοπή των δέντρων παρατηρούνται και εξωτερικές ρωγµές, οι οποίες
οφείλονται στην απότοµη ξήρανση του ξύλου.
Μόνο τα ξύλα µε βαθιές ρωγµές είναι ακατάλληλα για τη δόµηση.
δ. Καµπύλες ίνες
Η ακανόνιστη ανάπτυξη του κορµού του δέντρου, η οποία οφείλεται κυρίως στην
επίδραση του ανέµου και στη µεταβολή της υγρασίας, προκαλεί καµπύλωση στις ίνες
µε αποτέλεσµα να αποκλίνουν από την αξονική διεύθυνση και να αναπτυχθούν
σπειροειδείς ή ακανόνιστες ή στριφνές ίνες.
Η ποιότητα του ξύλου, µε εξαίρεση τη σκληρή ξυλεία επιπλοποιίας, καθορίζεται από
την ευθύγραµµη διάταξη των ινών. Συνεπώς, οι καµπύλες ίνες αποτελούν σηµαντικό
ελάττωµα του ξύλου, γιατί κατά την ξήρανση στρεβλώνουν λόγω ανοµοιόµορφων
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τάσεων, δεν πριονίζονται οµαλά και δεν χρησιµοποιούνται στις οικοδοµές, ενώ
χρησιµοποιούνται στην στρογγύλη και στην πελεκητή ξυλεία.
ε. Έκκεντρη καρδιά
Η έκκεντρη καρδιά είναι η ανοµοιόµορφη ανάπτυξη του κορµού γύρω από το κέντρο.
Οφείλεται στο κεκλιµένο έδαφος, στην επίδραση του ανέµου ή στη θέση του δέντρου,
π.χ. στην άκρη του δάσους.
Η έκκεντρη καρδιά καθιστά το ξύλο δύσκολο στην επεξεργασία και µε αυξηµένες
φθορές.
στ. Θύλακες ρητίνης
Είναι συσσωµατώµατα ρητίνης σε σχήµατα λεπτής επιφανειακής γραµµής ή ζώνης ή
βαθέων θυλάκων, τα οποία βρίσκονται στα όρια των δακτυλίων του σοµφού και
µειώνουν την αντοχή του ξύλου. Επίσης, επιδρούν αρνητικά στην εµφάνιση του
ξύλου και προκαλούν κηλίδωση κατά τη βαφή.

3.7 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ
Η ξυλεία πρέπει να αποθηκεύεται ξηρή για να µην αναπτυχθούν µύκητες. Επίσης, οι
χώροι αποθήκευσης πρέπει να είναι ξηροί και να εξαερίζονται επαρκώς.
Η στοίβαξη των ξύλων πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε ο αέρας να
κυκλοφορεί ελεύθερα διαµέσου της ξυλείας και να µην προκαλούνται στρεβλώσεις.
Για το λόγο αυτό η µαλακή ξυλεία στοιβάζεται πάντοτε σε όρθια θέση ή µε κλίση. Η
σκληρή ξυλεία είναι δυνατόν να στοιβαχτεί και οριζόντια πάνω σε ξύλινες σχάρες. Η
αποθήκευση επηρεάζει σηµαντικά την ποιότητα του ξύλου.

3.8

ΓΕΝΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ

3.8.1

ΓΕΝΙΚΑ

Οι ιδιότητες του ξύλου διαφέρουν όχι µόνο λόγω της διαφορετικής προέλευσής του,
αλλά και από το γεγονός ότι το ξύλο δεν είναι οµοιογενές υλικό.
3.8.2

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ

Η πυκνότητα αποτελεί κριτήριο της µηχανικής αντοχής του ξύλου. Αυτό οφείλεται
στο γεγονός ότι το ξύλο αποτελείται βασικά από στερεά ύλη σταθερής, σχεδόν,
πυκνότητας για όλα τα είδη των ξύλων, η οποία είναι περίπου 1,52 Kg/dm3 και από
αέρα. Επειδή όµως η πυκνότητα του σοµφού είναι µικρότερη από την πυκνότητα του
εγκάρδιου παρατηρείται διαφορά πυκνότητας σε τεµάχια του ίδιου ξύλου.
Η πυκνότητα επηρεάζεται σηµαντικά από την υγρασία του ξύλου. Συνήθως, η τιµή
της αναφέρεται σε ξηρά κατάσταση ή σε ποσοστό περιεχόµενης υγρασίας 12 % ή και
15 % και κυµαίνεται από 0,37 ÷ 0,98 gr/cm3. Η τιµή της αυξάνεται ή µειώνεται κατά
0,5 % ,όταν η υγρασία µεταβάλλεται αντιστοίχως κατά 1 % πάνω ή κάτω από το 12
% και για την περιοχή υγρασίας από 5 ÷ 25 %.
3.8.3

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ

Το ξύλο είναι υγροσκοπικό υλικό και συνεπώς πολύ ευαίσθητο στην επίδραση της
υγρασίας του περιβάλλοντος. Όταν απορροφά υγρασία ο όγκος του αυξάνεται , ενώ
όταν αποδίδει υγρασία µειώνεται. Η µεταβολή του όγκου του δεν είναι οµοιόµορφη.
Είναι µεγαλύτερη κατά την εφαπτοµενική κατεύθυνση, ενώ κατά την αξονική είναι
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πολύ µικρή. Γενικά η µεταβολή του όγκου του ξύλου µε την υγρασία είναι
µεγαλύτερη στη σκληρή ξυλεία. Στο Σχήµα 27 αποδίδεται γραφικά η µεταβολή του
όγκου σε συνάρτηση µε το περιεχόµενο ποσοστό υγρασίας για το πεύκο.

Σχήµα 27
∆ιόγκωση του ξύλου του πεύκου σε συνάρτηση µε το περιεχόµενο ποσοστό υγρασίας
3.8.4

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ

Η σκληρότητα του ξύλου επηρεάζει τη δυνατότητα επεξεργασίας του και εξαρτάται
από το ειδικό βάρος του ξύλου, την υγρασία και την κατεύθυνση φόρτισης.
Αυξάνεται καθώς αυξάνεται το ειδικό βάρος και ελαττώνεται µε την αύξηση του
ποσοστού της περιεχόµενης υγρασίας. Επίσης, η σκληρότητα είναι µεγαλύτερη κατά
την κατεύθυνση των ινών.
Στο Σχήµα 28 αποδίδεται γραφικά η σχέση µεταξύ ειδικού βάρους και σκληρότητας
του ξύλου.
3.8.5

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ

3.8.5.1

ΓΕΝΙΚΑ

Η χρησιµοποίηση του ξύλου ως δοµικού υλικού οφείλεται, κατά το µεγαλύτερο
ποσοστό του, στις εξαίρετες µηχανικές αντοχές του.
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Σχήµα 28
Η σκληρότητα κατά Brinell σε συνάρτηση µε το ειδικό βάρος του ξύλου
3.8.5.2

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ

Η αντοχή σε θλίψη του ξύλου επηρεάζεται από την υγρασία και την κατεύθυνση της
φόρτισης. Όταν η υγρασία µειώνεται, τότε η αντοχή σε θλίψη αυξάνεται.
Η αντοχή σε θλίψη παράλληλα στις ίνες είναι σχετικά µεγάλη από 35 ÷ 90 ΜPα.
Όταν η φόρτιση γίνεται κάθετα προς τις ίνες, δεν επέρχεται θραύση, αλλά µόνιµη
παραµόρφωση. Επίσης, όσο πιο κοντά είναι τα ξύλα, τόσο µεγαλύτερη είναι η αντοχή
τους σε θλίψη.
3.8.5.3

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΜΨΗ

Η αντοχή σε κάµψη του ξύλου είναι µεγάλη σχετικά µε το ειδικό βάρος του και
αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό του ξύλου µε µεγάλη πρακτική σηµασία.
Κυµαίνεται από 54 ÷180 ΜPα και η αντοχή σε κάµψη εξαρτάται από τη γωνία
φόρτισης, την υγρασία και τη θερµοκρασία.
Η µεγαλύτερη αντοχή παρατηρείται όταν η φόρτιση είναι κάθετη προς τις ίνες και
µειώνεται µε την αύξηση της γωνίας των ινών (Σχήµα 29).
Η αντοχή σε κάµψη του ξύλου µειώνεται µε την αύξηση της υγρασίας, όπως και µε
την αύξηση της θερµοκρασίας.
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3.8.5.4

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ

Η αντοχή σε εφελκυσµό είναι σχετικά µεγάλη και εξαρτάται από την κατεύθυνση
φόρτισης. Κατά την κατεύθυνση των ινών κυµαίνεται από 100 ÷ 250 ΜPα, ενώ
κάθετα προς τις ίνες είναι δέκα φορές µικρότερη. Επίσης, επηρεάζεται σηµαντικά από
την υγρασία και από την ύπαρξη ρόζων.

Σχήµα 29
Η αντοχή σε θλίψη , κάµψη και εφελκυσµό του ξύλου σε συνάρτηση µε τη γωνία του
άξονα του δοκιµίου και των ινών.
3.8.5.5

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ

Η αντοχή σε κρούση του ξύλου κυµαίνεται σηµαντικά, επειδή µερικά ξύλα
απορροφούν τις κρούσεις πολύ περισσότερο από άλλα.
Η αντοχή σε κρούση µεταβάλλεται σηµαντικά µε την κατεύθυνση φόρτισης. Στο
Σχήµα 30 δίνεται η επίδραση της γωνίας των ινών στην αντοχή σε κρούση του ξύλου
για την οξυά.
3.8.5.6

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ∆ΙΑΤΜΗΣΗ

Η αντοχή σε διάτµηση του ξύλου επηρεάζεται από την κατεύθυνση φόρτισης. Όταν η
καταπόνηση γίνεται κατά την κατεύθυνση των ινών, κυµαίνεται από 5 ÷ 14 ΜPα, ενώ
είναι σηµαντικά µικρότερη, όταν γίνεται κάθετα στις ίνες.
Το ξύλο υφίσταται καταπόνηση κατά διάτµηση κυρίως στις ενώσεις ξύλων µε βίδες,
στερέωση τάκων για κρεµάστρες κ.λ.π.

56

Σχήµα 30
Η αντοχή σε κρούση σε συνάρτηση µε τη γωνία µεταξύ του άξονα του δοκιµίου και
των ινών για την οξυά.
3.8.5.7 ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΟΠΩΣΗ

Όταν το ξύλο υποβάλλεται σε τάσεις κόπωσης
παρουσιάζει σηµαντική
ανθεκτικότητα, η οποία επηρεάζεται αρνητικά από την ύπαρξη ελαττωµάτων στο
ξύλο, όπως οι ρόζοι.

3.9 ΜΕΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Το µέτρο ελαστικότητας εκφράζει τη συµπεριφορά του ξύλου στην περιοχή των
ελαστικών παραµορφώσεων. Επηρεάζεται από την κατεύθυνση επιβολής του φορτίου
και παρουσιάζει τις µεγαλύτερες τιµές κατά την κατεύθυνση των ινών, οι οποίες
κυµαίνονται από 5500 ÷ 21000 ΜPα, ενώ οι µικρότερες τιµές εµφανίζονται κατά την
εφαπτοµενική κατεύθυνση.
Το µέτρο ελαστικότητας αυξάνεται όταν αυξάνεται το ειδικό βάρος και µειώνεται,
όταν αυξάνεται η υγρασία και η θερµοκρασία του ξύλου.
Στο Σχήµα 31 δίνεται η επίδραση της γωνίας των ινών στο µέτρο ελαστικότητας, Ε,
του ξύλου για την οξυά.

3.10 ΘΕΡΜΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΟΛΗ
Η θερµική διαστολή του ξύλου εξαρτάται από την κατεύθυνση διαστολής του. Είναι
µεγαλύτερη κατά την εφαπτοµενική κατεύθυνση και µικρότερη κατά τη διαµήκη.
Στο Σχήµα 32 δίνεται ενδεικτικά η αυξητική µεταβολή της θερµικής διαστολής µε την
αύξηση της θερµοκρασίας κατά την κατεύθυνση των ινών, την εφαπτοµενική και την
ακτινική κατεύθυνση.
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Σχήµα 31
Το µέτρο ελαστικότητας του ξύλου σε συνάρτηση µε τη γωνία των ινών για την οξυά.

Σχήµα 32
Η µεταβολή της θερµικής διαστολής του ξύλου σε συνάρτηση µε τη θερµοκρασία
ανάλογα µε την κατεύθυνση της διαστολής
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3.11

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ

Το ξύλο λόγω του αυξηµένου πορώδους του παρουσιάζει εξαιρετικές
θερµοµονωτικές ιδιότητες, οι οποίες διαφέρουν ανάλογα µε τη σκληρότητά του. Η
τιµή του συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας του ξύλου ανάλογα µε το είδος του και
το ποσοστό περιεχόµενης υγρασίας κυµαίνεται από 0,10 ÷ 0,32 W/m*K. Επίσης,
εξαρτάται από την κατεύθυνση των ινών και µάλιστα κατά τη διεύθυνση των ινών
είναι περίπου διπλάσια σε σχέση µε τη διεύθυνση την κάθετη προς τις ίνες. Ο
συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας του ξύλου αυξάνεται, καθώς αυξάνεται το
ειδικό βάρος και η περιεχόµενη υγρασία.

3.12 ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ
Το ξύλο παρουσιάζει κακή ηχοµονωτική συµπεριφορά ως απλή στρώση, ενώ µε τη
µορφή πλακών ή ως εξωτερική κάλυψη ή επένδυση ηχοαπορροφητικών κατασκευών
συµβάλλει στη σωστή ακουστική σχεδίαση αιθουσών ακροατηρίου.

3.13 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ
3.13.1

ΓΕΝΙΚΑ

Το ξύλο είναι µόνιµο υλικό, µε µεγάλη διάρκεια ζωής, π.χ. ξύλινα έργα τέχνης
πολλών αιώνων, αρκεί να προστατεύεται αποτελεσµατικά από τους παράγοντες που
το καταστρέφουν.
Αναφέρονται οι σηµαντικότερες αιτίες καταστροφής του ξύλου.
3.13.2

Η ΦΩΤΙΑ

Το ξύλο θεωρείται ένα κατεξοχήν εύφλεκτο υλικό. Όταν, όµως, βρίσκεται σε µεγάλες
διαστάσεις, όπως υποστυλώµατα, δοκοί κ.λ.π., σε περίπτωση πυρκαγιάς η
συµπεριφορά του, από πλευράς ασφάλειας είναι πολύ καλύτερη από άλλα υλικά, τα
οποία θεωρούνται άκαυστα. Αυτό συµβαίνει λόγω της µικρής τιµής του συντελεστή
θερµικής αγωγιµότητας και της διαστολής.
Αποτέλεσµα είναι η σχετικά µικρή παραµόρφωση και η βραδεία µείωση της αντοχής
του ξύλου. Η στερεότητά του ελαττώνεται µε βραδύ ρυθµό και προοδευτικά , όταν
αυξάνει η θερµοκρασία.
3.13.3

ΟΙ ΜΥΚΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΚΤΗΡΙ∆ΙΑ

Οι µύκητες και τα βακτηρίδια είναι αντίστοιχα φυτικοί και ζωικοί µικροοργανισµοί,
οι οποίοι µε τη δράση τους επηρεάζουν αρνητικά τις ιδιότητες του ξύλου. Οι µύκητες
είναι περισσότερο επικίνδυνοι από τα βακτηρίδια. Είναι φυτά , όπως π.χ. οι λειχήνες,
που ζουν παρασιτικά και παίρνουν θρεπτικές ουσίες από το περιεχόµενο υλικό των
κυττάρων στον ζωντανό κορµό του δέντρου ή από τα τοιχώµατα των κυττάρων στα
νεκρά τµήµατα των φυτών. Οι µύκητες, είτε προϋπάρχουν στο ξύλο, είτε
µεταφέρονται από τον άνεµο ως σπόροι και ακολούθως αναπτύσσονται. Για την
ανάπτυξή τους απαιτείται υγρασία µεγαλύτερη από 20 % και θερµοκρασία από 5 ÷ 40
0
C. Αποτέλεσµα της δράσης των µυκητών είναι η σήψη του ξύλου, δηλαδή η χηµική
αποσύνθεση και η µείωση των µηχανικών αντοχών του.
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3.13.4

ΤΑ ENTOMA

∆ιάφορα είδη εντόµων, τα οποία τρέφονται από το ξύλο, προκαλούν σηµαντικές
καταστροφές κυρίως όταν βρίσκονται στο στάδιο της προνύµφης. Τα έντοµα έχουν
διαστάσεις από 2 ÷ 7,5 mm και προκαλούν στο ξύλο οπές µε διαστάσεις από 1 ÷ 12
mm.
Επίσης, το ξύλο µέσα στη θάλασσα προσβάλλεται από µερικά είδη µαλακίων.

3.14

ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ

3.14.1

ΓΕΝΙΚΑ

Όλα τα µέσα προστασίας του ξύλου στοχεύουν στην προφύλαξή του από τα αίτια
καταστροφής του. Η αντοχή στην αποσύνθεση του ξύλου εξαρτάται κυρίως από την
πυκνότητα, τη µηχανική αντοχή και το περιεχόµενο είδος του φυσικού ελαίου και της
ρητίνης.Όλα τα µέσα προστασίας αποβλέπουν είτε στη µη κυκλοφορία του αέρα και
της υγρασίας του ξύλου, είτε στην τοξικότητα του περιεχόµενου υλικού των
κυττάρων, είτε στη µείωση της τάσης ανάφλεξης του ξύλου.
Στην περίπτωση ξύλινων κατασκευών, τουλάχιστον όταν χρησιµοποιούνται, τα µέσα
προστασίας στο εσωτερικό χώρο διαµονής πρέπει να είναι άοσµα, µη δηλητηριώδη,
ασφαλή, µόνιµα και κατά κανόνα άχρωµα.
3.14.2

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ανάλογα µε το είδος της προστασίας τα προστατευτικά µέσα του ξύλου διακρίνονται
σε προστατευτικά έναντι των µυκήτων , των εντόµων και εκείνων για τη µείωση της
τάσης για ανάφλεξη.
α. Προστατευτικά έναντι των µυκήτων
Τα προστατευτικά µέτρα έναντι των µυκήτων είναι αρχικά ο περιορισµός των
παραγόντων, οι οποίοι ευνοούν την ανάπτυξή τους. Επίσης η βαφή ή ο εµποτισµός
των κυττάρων µε κατάλληλες ουσίες, οι οποίες είναι τοξικές. Ο εµποτισµός γίνεται µε
διάφορες τεχνικές.
β. Προστατευτικά έναντι των εντόµων
Τα προστατευτικά µέτρα έναντι των εντόµων περιλαµβάνουν προληπτικά µέτρα για
την µη εµφάνιση εντόµων, όπως οι διεργασίες για την αποµάκρυνση του αµύλου και
µέτρα καταπολέµησης, όπως η χρήση εντοµοκτόνων ουσιών, οι οποίες εφαρµόζονται
στο ξύλο µε βαφή ή µε εµποτισµό των κυττάρων.
γ. Προστατευτικά για τη µείωση της τάσης ανάφλεξης
Για την προστασία των ξύλων από τη φωτιά επικαλύπτεται η επιφάνειά τους µε
διάφορα χηµικά υλικά, τα οποία χρησιµοποιούνται στην κατάσβεση των πυρκαγιών.
Αυτό επιτυγχάνεται είτε µε επίχριση του ξύλου, είτε µε εµποτισµό. Με τις µεθόδους
εµποτισµού εξασφαλίζεται η διείσδυση σε βάθος των υλικών προστασίας και η
οµοιόµορφη κατανοµή τους.
3.14.3

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ
ΤΟΥΣ

Τα µέσα που χρησιµοποιούνται για την προστασία του ξύλου διακρίνονται ανάλογα
µε τη χηµική σύστασή τους σε υδατοδιαλυτά, ελαιώδη και πτητικά.
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α. Υδατοδιαλυτά
Τα υδατοδιαλυτά µέσα προστασίας του ξύλου είναι διαλύµατα χηµικών ουσιών στο
νερό, όπως χλωριούχος ψευδάργυρος, φθοριούχο νάτριο κ.ά. Είναι υλικά άοσµα,
άκαυστα και χρησιµοποιούνται σε ξηρά ξύλα µε υγρασία από 20 ÷ 30%, µε ορισµένες
προϋποθέσεις , όπως η υψηλή συγκέντρωση των διαλυµάτων κ.ά.
β. Ελαιώδη
Τα ελαιώδη µέσα προστασίας του ξύλου είναι διαλύµατα ανθρακελαίων κυρίως µε
ενεργές ή µη ουσίες. Είναι αδιάλυτα στο νερό συνήθως έχουν έντονη οσµή και
κατάλληλα για εξωτερική χρήση στις ξύλινες κατασκευές.
Υπάρχουν όµως και άοσµα, τα οποία στεγνώνουν εύκολα και είναι δυνατόν να
χρησιµοποιηθούν σε εσωτερικούς χώρους.
Όταν χρησιµοποιηθούν ελαιώδη µέσα προστασίας, τότε δεν είναι δυνατή η
µεταγενέστερη βαφή του ξύλου.
γ. Πτητικά
Τα πτητικά µέσα προστασίας του ξύλου είναι διαλύµατα πτητικών υγρών, όπως το
ξυλόπνευµα, το πετρέλαιο κ.ά, µε πτητικές ουσίες όπως η φαινόλη, ο ναφθενικός
ψευδάργυρος κ.ά.
3.14.4

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ
ΞΥΛΟΥ

Οι µέθοδοι εφαρµογής των προστατευτικών µέσων, οι οποίες είναι αποτελεσµατικές
διακρίνονται σε εκείνες που πραγµατοποιούνται µε επίχριση και σε εκείνες που
επιτυγχάνουν τον εµποτισµό του ξύλου σε βάθος.
Η επίχρση γίνεται µε χρωστήρα ή µε ψεκασµό. Για την καλύτερη προστασία πρέπει η
επίχριση να επαναλαµβάνεται µέχρις ότου η επιφάνεια απορροφήσει τη µέγιστη
δυνατή ποσότητα υλικού.
Στις µεθόδους µε εµποτισµό περιλαµβάνεται ο εµποτισµός µε πίεση, ο οποίος γίνεται
σε κλιβάνους µε τη δηµιουργία αυξηµένης πίεσης ή υποπίεσης και ο εµποτισµός µε
ώσµωση, ο οποίος εφαρµόζεται σε φρεσκοκοµµένα ξύλα και χρειάζεται σηµαντικό
χρόνο για να ολοκληρωθεί.
Άλλη µέθοδος είναι ο εµποτισµός µε εκτόπιση των χυµών του ξύλου, που
εφαρµόζεται σε φρεσκοκοµµένα ξύλα τα οποία εµποτίζονται δύσκολα. Η µέθοδος
εφαρµόζεται σε σειρά συνδεδεµένων κορµών στους οποίους αντικαθίστανται οι χυµοί
από το διάλυµα εµποτισµού µε τη βοήθεια υδροστατικής πίεσης.
Στην ίδια κατηγορία ανήκει και ο εµποτισµός µε εµβάπτιση, ο οποίος επιτυγχάνεται
µε την εµβάπτιση και για αρκετό χρονικό διάστηµα του ξύλου µέσα στο
προστατευτικό διάλυµα, καθώς και ο εµποτισµός µε επίπλευση, στο υγρό
προστασίας, ο οποίος διαρκεί πολύ λιγότερο χρόνο από τον εµποτισµό µε εµβάπτιση.

3.15

ΤΕΧΝΗΤΗ ΞΥΛΕΙΑ

3.15.1

ΓΕΝΙΚΑ

Η τεχνητή ξυλεία περιλαµβάνει διάφορα βιοµηχανικά προϊόντα, τα οποία
παρασκευάζονται µε βάση το ξύλο. Αποτελούνται από µικρά κοµµάτια ξύλου, τα
οποία µε πίεση και υψηλή θερµοκρασία µορφοποιούνται συνήθως σε φύλλα ή σε
λεπτές πλάκες. Με την κατάλληλη συγκόλληση διασταυρούµενων λεπτών πλακών
επιτυγχάνονται κυρίως η οµοιόµορφη κατανοµή των φυσικών και µηχανικών
ιδιοτήτων του , η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι το ξύλο είναι ανισότροπο υλικό. Τα
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πιο χαρακτηριστικά είδη τεχνητής ξυλείας είναι η αντικολλητή ξυλεία , οι ινοσανίδες,
οι µοριοσανίδες και το ξυλόµαλλο.
3.15.2

ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΗ ΞΥΛΕΙΑ

Η αντικολλητή ξυλεία είναι βασικά τα φύλλα κόντρα πλακέ, τα οποία
κατασκευάζονται από τρία τουλάχιστον λεπτά φύλλα µε πάχος 1 ÷ 25 mm κολληµένα
µεταξύ τους µε τέτοιο τρόπο, ώστε οι ίνες των διαδοχικών στρωµάτων να
σχηµατίζουν γωνία 900. Για την κατασκευή του κόντρα- πλακέ χρησιµοποιείται µονός
αριθµός φύλλων, ώστε οι ίνες των στρωµάτων που ισαπέχουν από το κεντρικό φύλλο
να είναι παράλληλες µεταξύ τους. Με τον τρόπο αυτό εξισορροπούνται οι τάσεις σε
όλη την κατασκευή.
Το κόντρα πλακέ είναι δυνατόν να κατασκευαστεί σε φύλλα µεγάλων διαστάσεων ,
δεν παραµορφώνεται και έχει µεγαλύτερη µηχανική αντοχή από το ξύλο.
Χρησιµοποιείται στην επιπλοποιία, στην ξυλουργική, στις κατασκευές και στην
ναυπηγική. Όταν για την κατασκευή του χρησιµοποιούνται κόλλες ανθεκτικές στο
νερό, τότε χρησιµοποιείται σε εξωτερικούς χώρους.
3.15.3

ΙΝΟΣΑΝΙ∆ΕΣ

Οι ινοσανίδες ή ινόπλακες παρασκευάζονται από ίνες ξύλου κατώτερης ποιότητας και
κυρίως από τα κατάλοιπα των πριονιστηρίων του ξύλου. Οι ίνες λαµβάνονται µε
µεθόδους φυσικές ή µηχανικές σε υδαρές περιβάλλον. Ακολούθως µε κατάλληλη
επεξεργασία µετατρέπονται σε πολτό, ο οποίος µε πίεση και υψηλή θερµοκρασία σε
ειδικά πιεστήρια αποκτά πλήρη συνοχή των ινών και αποκόπτεται σε πλάκες µε
διάφορα πάχη.
Η χρήση τους ποικίλει ανάλογα µε την πυκνότητά τους. Οι ινοσανίδες µε πυκνότητα
περίπου 250 Kg/m3 παρουσιάζουν εξαιρετικές θερµοµονωτικές και ηχοµονωτικές
ιδιότητες. Εκείνες µε πυκνότητα από 800 ÷1100 έχουν αυξηµένες µηχανικές αντοχές
ονοµάζονται hardboard και χρησιµοποιούνται σε διάφορες κατασκευές.
3.15.4

ΜΟΡΙΟΣΑΝΙ∆ΕΣ

Οι µοριοσανίδες γνωστές ως νοβοπάν παρασκευάζονται από µικρά τεµάχια ξύλου,
ροκανίδια, κατάλοιπα µηχανικής επεξεργασίας κατώτερης ποιότητας ξύλου. Το υλικό
αυτό αναµιγνύεται µε συνδετικές ύλες, κυρίως συνθετικές ρητίνες, και µε τη µορφή
πολτού υποβάλλεται σε ισχυρές πιέσεις σε υψηλές θερµοκρασίες. Ακολούθως,
µορφοποιείται σε πλάκες µε διάφορα πάχη και πυκνότητες ,οι οποίες κυµαίνονται
από 400 ÷ 1100 Kg/m3 .
Οι ελαφρύτερες µοριοσανίδες χρησιµοποιούνται ως θερµοµονωτική και ηχοµονωτική
στρώση σε τοίχους και οροφές, ενώ οι βαρύτερες βρίσκουν εφαρµογή στην
κατασκευή πατωµάτων, πλαισίων, θυρών κ.λ.π. Από µοριοσανίδες µε ενδιάµεση
πυκνότητα από 40 ÷ 850 Kg/m3 κατασκευάζονται συνήθως χωρίσµατα και µη ορατές
επιφάνειες επίπλων.
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3.16

ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΙ∆Η ΞΥΛΟΥ ΣΕ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑ∆Α

3.16.1

ΓΕΝΙΚΑ

Μερικά από τα είδη του ξύλου που χρησιµοποιούνται ευρύτατα στην Ελλάδα είναι η
δρυς (∆), η οξυά (Ο)της Σλοβενίας, το λίµπα (Λ) της Αφρικής και το πεύκο (Π) της
Σουηδίας.
Αυτά τα είδη ξυλείας χρησιµοποιούνται, είτε ως υλικά υποδοµής, είτε ως υλικά
επιδοµής ή ανωδοµής. Με τις κατάλληλες πειραµατικές διαδικασίες, σύµφωνα µε
τους κανονισµούς, ελέγχθηκαν διάφορες ιδιότητες αυτών των ειδών ξυλείας.
3.16.2

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

Χαρακτηριστικές ιδιότητες των ξύλων ∆,Α,Ο.Π για τρεις διαφορετικές καταστάσεις
περιεχόµενης υγρασίας αναγράφονται στον Πίνακα 22.
3.16.3

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Η κύρια τεχνολογική συµπεριφορά του ξύλου προσδιορίζεται από την επίδραση της
υγρασίας στο ξύλο και συνεπώς στις ιδιότητές του.
3.16.3.1

ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΙ∆ΙΚΟ ΒΑΡΟΣ

∆ίνεται η µεταβολή του ειδικού βάρους (φαινόµενου) των ξύλων ∆.Λ.Ο.Π, σε σχέση
µε την περιεχόµενη υγρασία ( Σχήµα 33).

Σχήµα 33
Η επίδραση της περιεχόµενης υγρασίας στο ειδικό βάρος του ξύλου
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Πίνακας 22
Χαρακτηριστικές ιδιότητες των ξύλων ∆,Λ,Ο και Π σε συνάρτηση µε το περιεχόµενο
ποσοστό υγρασίας
Νο

Ιδιότητες

περιεχόµενη υγρασία ,u %
u=0

1

Χρώµα

2

Ειδικό βάρος (102) Ν/m2

3

∆ιαµήκης διόγκωση, ως προς
την ξηρά κατάσταση %

4

Πεύκη

∆ρυς

Λίµπα

Οξυά

Πεύκη

Σλοβ.

Αφρ.

Σλοβ.

Σουηδ.

Σλοβ.

Αφρ.

Σλοβ.

Σουηδ.

∆

Λ

Ο

Π

∆

Λ

Ο

καστανο

καστανο

κόκκινο

λευκό

καστανο

καστανο

κόκκινο

λευκό

κίτρινο

πράσινο

κίτρινο

πράσινο

0.70

0.60

0.64

0.45

0.72

0.62

0.65

0.47

0,17

0,09

0,08

0,15

0,19

0,13

0,11

0,17

1,4

1,3

1,9

1,0

2,1

1,9

2,8

1,6

3,1

2,7

3,7

1,8

4,8

4,1

5,5

2,8

4,8

4,1

5,7

3,0

7,0

6,3

8,9

4,7

0,.177

0.,147

0,164

0,114

0,.184

0.,152

0,169

0,116

36

33

32

28

33

31

30

25

16

30

8

Π

Κατά όγκο διόγκωση ως
προς την ξηρά κατάσταση %

7

Οξυά

Εφαπτοµενική διόγκωση ως
προς την ξηρά κατάσταση %

6

Λίµπα

Ακτινική διόγκωση, ως προς
την ξηρά κατάσταση %

5

u=12

∆ρυς

Συντελεστής θερµικής
αγωγιµότητας, κάθετα στις
ίνες W/m.h

8

∆ιαµήκης σκληρότητα, ΜPα

9

Ακτινική σκληρότητα,ΜPα

10

Εφαπτοµενική

17

15

17

11

16

13

16

10

49

60

55

43

42

52

47

36

18,4

15,4

16,4

8.4

17,.3

14,3

15,5

7,7

84

90

103

69

74

80

89

62

53

61

70

36

25

29

39

14

7

12

15

3

Αντοχή σε κάµψη για γωνία
ινων 0 0 ΜPα

14

9

Αντοχή σε θλίψη παράλληλα
στις ίνες, ΜPα

13

22

Αντοχή σε θλίψη παράλληλα
στις ίνες, ΜPα

12

18

σκληρότητα

ΜPα
11

20

18

Αντοχή σε κάµψη για γωνία
ινών 150,ΜPα

15

Αντοχή σε κάµψη για γωνία
ινών 150,ΜPα

16

Αντοχή σε κάµψη για γωνία
ινών 300, ΜPα

17

∆υναµικό µέτρο
ελαστικότητας παράλληλα
στις ίνες, GPα

18

13,5

13,9

15,6

10,0

13,0

13,4

15,1

9,5

2,4

2,2

1,7

2,9

2,6

2,4

1,.9

3,2

ίνες (εφαπτ.) Gpα

1,32

1,44

1,62

0,60

1,18

1,32

1,48

0,54

Συντελεστής απώλειας

6,3

5,6

4,9

8,5

6,9

6,1

5,4

8,5

Συντελεστής απώλειας
παράλληλα στις ίνες (*10-2)

19

∆υναµικό µέτρο
ελαστικότητας κάθετα στις

20

κάθετα στις ίνες (*10-2)

64
Πίνακας 22 (συνέχεια)
Νο

Ιδιότητες

περιεχόµενη υγρασία, u %
u= 30
∆ρυς

Λίµπα

Οξυά

Πεύκη

Σλοβ.

Αφρ.

Σλοβ.

Σουηδ.

∆

Λ

Ο

Π

καστανο

καστανο

κόκκινο

κίτρινο

κίτρινο

πράσινο

βαθύ

λευκό

0.78

0,67

0.70

0,53

0,46

0,32

0.29

0,40

ξηρά

4,9

4,6

6.2

3,9

Κατά όγκο διόγκωση ως προς την ξηρά κατάσταση

10,3

9,7

12.3

6,4

16.2

14,9

18.9

11,0

∆ιαµήκης σκληρότητα, ΜPα

0,212

0,176

0.200

0,128

8

Ακτινική σκληρότητα,ΜPα

26

25

23

18

9

Εφαπτοµενική σκληρότητα ΜPα

24

11

13

6,0

10

Αντοχή σε θλίψη παράλληλα στις ίνες, ΜPα

12

10

11

7.0

11

Αντοχή σε θλίψη παράλληλα στις ίνες, ΜPα

25

29

27

21

0

13,3

10.9

13.0

6.0

0

53

57

60

41

Συντελεστής απώλειας παράλληλα στις ίνες (*10-2)

10,7

11.0

12.8

8,3

18

∆υναµικό µέτρο ελαστικότητας κάθετα στις

3,7

3.4

3.0

4,7

19

ίνες (εφαπτ.) Gpα

0,87

1.01

1.16

0,43

8,1

7.0

6.7

9,6

1

Χρώµα
2

2

2

Ειδικό βάρος (10 ) Ν/m

3

∆ιαµήκης διόγκωση, ως προς την ξηρά κατάσταση %
Ακτινική διόγκωση, ως προς την ξηρά κατάσταση

4

%
Εφαπτοµενική

5

6

διόγκωση

ως

προς

την

κατάσταση %

%
Συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας, κάθετα στις

7

12
13

ίνες W/m.h

Αντοχή σε κάµψη για γωνία ινων 0 ΜPα
Αντοχή σε κάµψη για γωνία ινών 15 ,ΜPα
0

14

Αντοχή σε κάµψη για γωνία ινών 15 ,ΜPα

15

Αντοχή σε κάµψη για γωνία ινών 300, ΜPα

16

∆υναµικό µέτρο ελαστικότητας παράλληλα

17

στις ίνες, GPα

Συντελεστής απώλειας κάθετα στις ίνες (*10-2)
20

3.16.3.2

ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΓΚΟ

Η µεταβολή του όγκου είναι διαφορετική προς τις διάφορες κατευθύνσεις των ινών.
Στο Σχήµα 34 δίνεται η συνολική µεταβολή του όγκου στα ξύλα ∆,Λ,Ο και Π µε την
περιεχόµενη υγρασία .

65

Σχήµα 34
Η επίδραση της περιεχόµενης υγρασίας στη συνολική µεταβολή του όγκου του ξύλου
3.16.3.3

ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

∆ίνεται η µεταβολή του συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας των ξύλων ∆,Λ,Ο,Π σε
σχέση µε την περιεχόµενη υγρασία κατά διεύθυνση κάθετη προς τις ίνες του ξύλου
(Σχήµα 35).

Σχήµα 35
Η επίδραση της περιεχόµενης υγρασίας στη θερµοµονωτική ικανότητα του ξύλου
κατά διεύθυνση κάθετη προς τις ίνες του
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3.16.3.4

ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ

∆ίνεται µε τη µορφή ιστογραµµάτων, η µεταβολή της σκληρότητας των ξύλων ∆,Λ,Ο
και Π κατά διεύθυνση κάθετη προς τις ίνες τους για τρία διαφορετικά ποσοστά
περιεχόµενης υγρασίας (Σχήµα 36).

Σχήµα 36
Η επίδραση της περιεχόµενης υγρασίας στη σκληρότητα του ξύλου κατά διεύθυνση
κάθετη προς τις ίνες του
3.16.3.5

ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΜΨΗ

∆ίνεται η µεταβολή της αντοχής σε κάµψη των ξύλων ∆,Λ,Ο και Π σε σχέση µε την
περιεχόµενη υγρασία κατά διεύθυνση κάθετη προς τις ίνες του ξύλου (Σχήµα 37).

Σχήµα 37
Η επίδραση της περιεχόµενης υγρασίας στην αντοχή σε κάµψη του ξύλου κατά
διεύθυνση κάθετη προς τις ίνες του.
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3.16.4

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

3.16.4.1

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΦΕΡΟΥΣΑ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

∆ίνονται µε τη µορφή ιστογραµµάτων, οι ιδιότητες που επηρεάζουν την αξιολόγηση
των ξύλων ∆,Λ,Ο και Π για την χρήση τους ως υλικών µε µεγάλη φέρουσα ικανότητα
(Σχήµα 38).

Σχήµα 38
Οι ιδιότητες του ξύλου που επηρεάζουν τη χρήση του ως υλικού µε µεγάλη φέρουσα
ικανότητα
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3.16.4.2

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

∆ίνονται µε τη µορφή ιστογραµµάτων, οι ιδιότητες που επηρεάζουν την αξιολόγηση
των ξύλων ∆,Λ,Ο και Π για τη χρήση τους ως υλικών εξωτερικών χώρων χωρίς
µεγάλες απαιτήσεις φέρουσας ικανότητας (Σχήµα 39).

Σχήµα 39
Οι ιδιότητες του ξύλου που επηρεάζουν τη χρήση του ως υλικού εξωτερικών χώρων
χωρίς µεγάλες απαιτήσεις φέρουσας ικανότητας
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3.16.4.3

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΧΩΡΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

∆ίνονται µε τη µορφή ιστογραµµάτων, οι ιδιότητες που επηρεάζουν την αξιολόγηση
των ξύλων ∆,Λ,Ο και Π για τη χρήση ως υλικό για την κατασκευή στοιχείων
εσωτερικών χώρων (Σχήµα 40).

Σχήµα 40
Οι ιδιότητες του ξύλου που επηρεάζουν τη χρήση του ως υλικό για την κατασκευή
στοιχείων εσωτερικών χώρων
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3.16.4.4

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ

∆ίνονται µε τη µορφή ιστογραµµάτων οι ιδιότητες που επηρεάζουν την αξιολόγηση
των ξύλων ∆,Λ,Ο και Π για τη χρήση τους ως υλικών κατασκευής δαπέδων (Σχήµα
41).

Σχήµα 41
Οι ιδιότητες του ξύλου που επηρεάζουν τη χρήση του ως υλικού για την κατασκευή
δαπέδων
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4

ΜΕΤΑΛΛΑ

4.1 ΓΕΝΙΚΑ
Τα µέταλλα παράγονται, κυρίως, από τις διάφορες ενώσεις τους, οι οποίες βρίσκονται
στη φύση µε τη µορφή µεταλλευµάτων. Τα διάφορα µεταλλεύµατα υποβάλλονται σε
φρύξη µέσα σε ειδικές εγκαταστάσεις και ύστερα από κατάλληλη διεργασία
λαµβάνονται τα αντίστοιχα καθαρά µέταλλα.
Τα µέταλλα ενώνονται µε άλλα χηµικά στοιχεία και σχηµατίζουν διάφορες ενώσεις,
οι οποίες ονοµάζονται κράµατα. Τα κράµατα παρουσιάζουν βελτιωµένες ιδιότητες,
οι οποίες εξαρτώνται από τα υλικά και τις αναλογίες ανάµιξης.
Τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των µετάλλων είναι η µεταλλική λάµψη, η υψηλή
θερµική και ηλεκτρική αγωγιµότητα , η µεγάλη σκληρότητα, οι σηµαντικές µηχανικές
αντοχές, η πλαστικότητα, η ελατότητα, η ολκιµότητα, καθώς και η ικανότητά τους να
λαµβάνουν οποιοδήποτε σχήµα, όταν µετά την τήξη τους, χυθούν σε κατάλληλα
καλούπια.
Από την αρχαιότητα χρησιµοποιήθηκαν διάφορα µέταλλα και κράµατα για την
κατασκευή εργαλείων και όπλων. Αρχικά χρησιµοποιήθηκε ο χαλκός, ο µπρούντζος
και ακολούθως ο σίδηρος. Το 19ο αιώνα άρχισε να χρησιµοποιείται σε µεγάλη
κλίµακα ο χάλυβας, όταν έγινε δυνατή η παραγωγή του σε µεγάλες ποσότητες και
περί τα τέλη του ίδιου αιώνα η ανακάλυψη του αλουµινίου προσέφερε νέες
δυνατότητες εφαρµογών.
Στη δοµική τα µέταλλα άργησαν να χρησιµοποιηθούν σε ευρεία κλίµακα. Αυτό έγινε
όταν άρχισαν να κατασκευάζονται µεγαλύτερα και πιο σύνθετα έργα, οπότε έπρεπε
να χρησιµοποιηθούν υλικά µε βελτιωµένες ιδιότητες και µικρότερο κόστος.
Τα πρώτα µεταλλικά δοµικά έργα ήταν οδικές και σιδηροδροµικές γέφυρες, δοκοί και
στύλοι για στέγες και ήταν κατασκευασµένα από χυτοσίδηρο.
Σήµερα λόγω της αλµατώδους ανάπτυξης της παρασκευής και της τεχνολογίας του
σιδήρου και του χάλυβα, τα µέταλλα αυτά χρησιµοποιούνται ευρύτατα σε σηµαντικά
κτηριοδοµικά έργα, καθώς και στις τρέχουσες καθηµερινές κατασκευές. Η κατασκευή
πολύ σηµαντικών έργων, όπως γέφυρες µε εξαιρετικά µεγάλα ανοίγµατα, αίθουσες µε
µεγάλες διαστάσεις χωρίς υποστυλώµατα κ.ά., έγινε δυνατή µόνο µε τη
χρησιµοποίηση αυτών των υλικών. Επίσης, ο χάλυβας µαζί µε το σκυρόδεµα
χρησιµοποιείται σε έργα από οπλισµένο και προεντεταµένο σκυρόδεµα.
Και άλλα µέταλλα και κράµατα χρησιµοποιούνται στις κατασκευές σε περιορισµένη
έκταση, όπως, κυρίως ο χαλκός , ο ψευδάργυρος, ο µόλυβδος κ.ά σε µικρότερη
έκταση. Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να χρησιµοποιείται αρκετά το αλουµίνιο,
κυρίως στις εξωτερικές όψεις των κτηρίων, επειδή είναι ελαφρύ, µε µεγάλη αντοχή
και εξαιρετική ανθεκτικότητα στις καιρικές µεταβολές.

4.2 Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
Οι ιδιότητες των µετάλλων διακρίνονται σε φυσικές και χηµικές, µηχανικές και
τεχνολογικές.
Οι φυσικές και χηµικές ιδιότητες αναφέρονται κυρίως στο ειδικό βάρος, στο σηµείο
τήξης, στην ηλεκτρική και θερµική αγωγιµότητα και γενικότερα στη χηµική
συµπεριφορά των µετάλλων.
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Οι µηχανικές ιδιότητες αναφέρονται στην καταπόνηση των υλικών υπό την επίδραση
διάφορων εξωτερικών δυνάµεων, όπως καταπόνηση σε θλίψη, εφελκυσµό, κρούση
κ.ά.
Οι τεχνολογικές ιδιότητες αναφέρονται στη συµπεριφορά των µετάλλων στις
διάφορες µηχανικές και θερµικές κατεργασίες, όπως είναι η ολκιµότητα, η
χυτευσιµότητα, η συγκολλησιµότητα και η ελατότητα.
Ολκιµότητα ονοµάζεται η ικανότητα των µετάλλων να παίρνουν τη µορφή
σύρµατος, όταν υποβάλλονται σε εφελκυστικές τάσεις σε ειδική συσκευή.
Συγκολλησιµότητα ονοµάζεται η ικανότητα των µετάλλων να συγκολλώνται δύο
κοµµάτια του ίδιου µετάλλου χωρίς να µειώνονται οι µηχανικές ιδιότητες στη
διατοµή συγκόλλησης.
Χυτευσιµότητα ονοµάζεται η ικανότητα των µετάλλων να παίρνουν οποιοδήποτε
σχήµα, όταν χυθούν σε κατάλληλα καλούπια σε κατάσταση τήξης.
Ελατότητα ονοµάζεται η ικανότητα των µετάλλων να µεταβάλλεται το σχήµα τους
υπό την επίδραση εξωτερικών δυνάµεων χωρίς να ρηγµατώνονται . Η µεταβολή του
σχήµατος των µετάλλων γίνεται είτε εν ψυχρώ, σε θερµοκρασία περιβάλλοντος, είτε
εν θερµώ, σε θερµοκρασία ερυθροπύρωσης.

4.3

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΩΝ

4.3.1

∆ΟΚΙΜΗ ΣΕ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ

Ι∆ΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΩΝ

Κατά τη δοκιµή σε εφελκυσµό, κατάλληλα δοκίµια του υλικού τοποθετούνται στις
ειδικές συσκευές και καταπονούνται µε εφελκυστικές τάσεις µέχρις ότου θραυστούν.
Από τη συνεχή καταγραφή, ταυτοχρόνως, των επιβαλλόµενων φορτίων και των
αντίστοιχων επιµηκύνσεων του δοκιµίου κατασκευάζεται το διάγραµµα συµβατικών
τάσεων και συµβατικών παραµορφώσεων.
4.3.1.1 ∆ΟΚΙΜΙΑ

Τα δοκίµια για τη δοκιµή σε εφελκυσµό έχουν συγκεκριµένη µορφή , όπως αυτή
καθορίζεται από τους κανονισµούς. Είναι κυλινδρικά ή πρισµατικά κατάλληλα
διαµορφωµένα στα άκρα τους, ώστε τα φορτία που επικρατούν στις περιοχές
επιβολής του φορτίου να µετατρέπονται σε εφελκυσµό στην κεντρική περιοχή του
δοκιµίου (Σχήµα 42).

Σχήµα 42
∆οκίµια για τη δοκιµή σε εφελκυσµό
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Στις δοκιµές εφελκυσµού οι τάσεις και συνεπώς οι παραµορφώσεις , εξαρτώνται από
τη µορφή και το µέγεθος του δοκιµίου. Για να είναι συγκρίσιµα τα αποτελέσµατα των
δοκιµίων, σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς (ISO 2740: 1999), πρέπει να
υπάρχει σταθερή αναλογία µεταξύ του µήκους µέτρησης, L, της διαµέτρου της
κυκλικής διατοµής, d, για τα κυλινδρικά δοκίµια ή του εµβαδού της διατοµής, S, για
τα πρισµατικά δοκίµια. Το µήκος µέτρησης πρέπει να περιλαµβάνει όλη την πλαστική
παραµόρφωση, η οποία δηµιουργείται σ’ αυτό, γύρω από τη διατοµή θραύσης.
4.3.1.2

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Ένας συνηθισµένος τύπος συσκευής για τη δοκιµή σε εφελκυσµό δίνεται στο Σχήµα
43, στην οποία τόσο η επιβολή του φορτίου, όσο και η µέτρηση γίνονται υδραυλικά.

Σχήµα 43
Συσκευή για τη δοκιµή σε εφελκυσµό
Στο επάνω µέρος της συσκευής είναι δυνατόν να επιβάλλονται και θλιπτικά φορτία.
Στο σχήµα διακρίνεται και το ενδεικτικό όργανο µέτρησης, το οποίο είναι
βαθµολογηµένο σε γραµµική κλίµακα. Το ενδεικτικό όργανο λειτουργεί µε ένα
σύστηµα δύο δεικτών , από τους οποίους ο ένας δείχνει τις διακυµάνσεις του φορτίου
που επιβάλλεται στο δοκίµιο από τις αρπάγες της συσκευής. Ο άλλος δείκτης
συµπαρασύρεται από τον πρώτο , µόνο όµως κατά τη φορά αύξησης του φορτίου,
ώστε να είναι δυνατόν να προσδιοριστεί το φορτίο διαρροής ή το φορτίο θραύσης
του δοκιµίου.
Για τον προσδιορισµό της γραµµικής παραµόρφωσης χρησιµοποιούνται
µηκυνσιόµετρα. Τα όργανα αυτά φέρουν ειδικές βαθµολογηµένες κλίµακες, οι οποίες
τοποθετούνται ή επικολλώνται πάνω στο δοκίµιο που καταπονείται, ώστε να
προσδιοριστεί η µεταβολή του µήκους των δοκιµίων κατά την πειραµατική
διαδικασία.
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4.3.1.3

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΟΚΙΜΗΣ

Μετρούνται τα γεωµετρικά στοιχεία των κατάλληλων δοκιµίων και ιδιαίτερα η
διάµετρος, d, της διατοµής των κυλινδρικών δοκιµίων και το µήκος l και το εµβαδόν
της διατοµής S για τα πρισµατικά δοκίµια. Σε όλα τα δοκίµια , µε τη βοήθεια ειδικής
συσκευής, χαράσσονται ισοµήκη διαστήµατα τα οποία απέχουν µεταξύ τους 5 mm ,
πριν από τη δοκιµή. Ακολούθως, ρυθµίζεται η κατάλληλη κλίµακα των φορτίων και
τοποθετείται το δοκίµιο στη θέση υποδοχής της συσκευής, ώστε ο άξονάς του να
συµπίπτει µε τον άξονα φόρτισης της συσκευής. Επίσης, ρυθµίζεται η ταχύτητα
φόρτισης και προσαρµόζονται τα κατάλληλα µηκυνσιόµετρα επάνω στο δοκίµιο.
Ακολούθως, εφαρµόζεται αυξανόµενη τάση και προσδιορίζονται οι αντίστοιχες
επιµηκύνσεις, µέχρις ότου το δοκίµιο θραυστεί.
Η διαδικασία πρέπει να εξασφαλίζει, ότι η θραύση γίνεται σε περιοχή που
καταπονείται σε καθαρό εφελκυσµό, ώστε να µην επηρεάζονται οι µηχανικές
ιδιότητες του δοκιµίου από επιδράσεις που δηµιουργούν οι περιοχές στήριξης του
δοκιµίου στις αρπάγες της συσκευής. Από τα αποτελέσµατα της πειραµατικής
διαδικασίας κατασκευάζεται το διάγραµµα τάσεων – παραµορφώσεων, από το οποίο
υπολογίζεται, κυρίως, η ελαστική ανάπλαση του υλικού του δοκιµίου.
Επίσης, µετά τη θραύση του δοκιµίου είναι δυνατόν να γίνουν παρατηρήσεις σχετικά
µε την επιφάνεια θραύσης και να διαπιστωθεί αν ο τρόπος θραύσης του υλικού είναι
αποχωρισµός ή ολίσθηση. Στο Σχήµα 44 φαίνονται οι τρόποι και οι διατοµές των
επιφανειών θραύσης για ένα ψαθυρό(α) και ένα όλκιµο υλικό (β).

Σχήµα 44
Τρόπος θραύσης και διατοµή ψαθυρού (α) και όλκιµου (β) υλικού
4.3.2

∆ΟΚΙΜΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ

Η δοκιµή σε θλίψη γίνεται , κυρίως, σε ψαθυρά υλικά, τα οποία στις κατασκευές
αναλαµβάνουν τις θλιπτικές τάσεις. Από τις κατάλληλες µετρήσεις, κατά την
πειραµατική διαδικασία , κατασκευάζεται το αντίστοιχο διάγραµµα τάσεων –
παραµορφώσεων και εξάγονται σηµαντικές πληροφορίες για τις µηχανικές ιδιότητες
των ψαθυρών υλικών, τα οποία παρουσιάζουν µικρές παραµορφώσεις κατά την
εφελκυστική καταπόνηση.
Στα ψαθυρά υλικά το όριο θραύσης και το όριο διαρροής, σχεδόν, ταυτίζονται. Η
θραύση των δοκιµίων πραγµατοποιείται κατά τη διεύθυνση της µέγιστης
διατµηµατικής τάσης.
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Τα όλκιµα υλικά , αντιθέτως, έχουν όριο διαρροής και δεν θραύονται . ∆ιαρρέουν
συνεχώς χωρίς ρωγµές και επιφάνειες θραύσης και αποκτούν τελικά τη µορφή
λεπτόπαχου δίσκου µε ενδιάµεσο στάδιο τη βαρελοειδή µορφή. Συµβατικά,
λαµβάνεται ως όριο θραύσης η τάση, η οποία αντιστοιχεί στη µείωση του αρχικού
ύψους του δοκιµίου κατά 30%.
4.3.2.1

∆ΟΚΙΜΙΑ

Για τη δοκιµή σε θλίψη χρησιµοποιούνται κατάλληλα δοκίµια, κυλινδρικά ή κυβικά,
µε διαστάσεις που καθορίζονται από τους αντίστοιχους διεθνείς κανονισµούς (ISO :
4506:1979). Οι διαστάσεις των δοκιµίων είναι καθοριστικός παράγοντας για την
αντοχή σε θλίψη. Αυτό οφείλεται στο φαινόµενο της τριβής στην επιφάνεια επαφής
των πλακών µε το δοκίµιο, οπότε η καταπόνηση δεν είναι καθαρά σε θλίψη.
Μάλιστα, η αντοχή σε θλίψη µειώνεται όσο αυξάνεται το ύψος του δοκιµίου . Η
αντοχή σε θλίψη κυλινδρικού δοκιµίου είναι µεγαλύτερη από την αντοχή κυβικού ή
πρισµατικού δοκιµίου.
4.3.2.2

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Για τις δοκιµές σε θλίψη χρησιµοποιούνται συσκευές διάφορων τύπων, πρέσες, όπως
η συσκευή του Σχήµατος 45.
Οι πλάκες ανάµεσα στις οποίες τοποθετούνται τα δοκίµια, κατά τη διάρκεια της
δοκιµής, πρέπει να είναι επίπεδες , λείες και το υλικό κατασκευής τους να είναι
σκληρότερο από το υλικό των δοκιµίων , ώστε να αποκλείεται η πλαστική
παραµόρφωσή τους. Τουλάχιστον η µία από τις δύο πλάκες πρέπει να έχει τη
δυνατότητα περιστροφής προς όλες τις κατευθύνσεις, ώστε οι δύο πλάκες να
διατηρούνται παράλληλες σε όλη τη διάρκεια της πειραµατικής διαδικασίας.

Σχήµα 45
Συσκευή για τη δοκιµή σε θλίψη
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4.3.2.3

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΟΚΙΜΗΣ

Τα δοκίµια του υλικού, τα οποία πρόκειται να ελεγχθούν σε καταπόνηση σε θλίψη,
τοποθετούνται στην κατάλληλη θέση στη συσκευή µέτρησης και ακολούθως, αρχίζει
η επιβολή φορτίων µε ταχύτητα µικρότερη από 7 tn/min. Όταν το υλικό του δοκιµίου
είναι όλκιµο, προσδιορίζεται το φορτίο της συσκευής κατά τη διαρροή του φορτίου,
όταν το δοκίµιο έχει υποστεί µείωση του αρχικού ύψους του κατά 30%. Για το σκοπό
αυτό, τοποθετείται δίπλα στο δοκίµιο έλασµα κατάλληλο διαµορφωµένο µε ύψος ίσο
µε το 70% του αρχικού ύψους του δοκιµίου. Όταν το ύψος του δοκιµίου, κατά την
επιβολή των φορτίων, γίνει ίσο µε το ύψος του ελάσµατος, γίνεται δεκτό ότι το
δοκίµιο έχει βραχυνθεί κατά 30%.
Για τα ψαθυρά υλικά προσδιορίζεται το φορτίο, τη στιγµή όπου εµφανίζεται η πρώτη
ρωγµή στην επιφάνεια του δοκιµίου, αφού για τα υλικά αυτά το όριο θραύσης
ταυτίζεται µε το όριο διαρροής.
4.3.3

∆ΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

Σχετικά µε τη σκληρότητα των υλικών βλέπε Κεφ.6 § 1 , 2.1 και 2.2 του Τόµου 3.
Για τις µεθόδους προσδιορισµού της σκληρότητας κατά Brinell και κατά Vickers
βλέπε § 2.3.1 και 2.3.2 του Τόµου 3.
4.3.3.1

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆ΟΚΙΜΗΣ ΚΑΤΑ ROCKWELL

Για την διεξαγωγή της πειραµατικής διαδικασίας στις µεθόδους κατά Brinell και κατά
Vickers, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η λείανση των δοκιµίων και στο τέλος η
επεξεργασία των µετρήσεων για τον προσδιορισµό της σκληρότητας.
Στη µέθοδο Rockwell δεν χρειάζεται λείανση των δοκιµίων και ως σκληρότητα
ορίζεται το βάθος διείσδυσης.
Πρόκειται για την ταχύτερη και απλούστερη µεθόδο προσδιορισµού της
σκληρότητας, η οποία, όµως, είναι ολιγότερο ακριβής από τις δύο άλλες µεθόδους.
Στη µέθοδο Rockwell o διεισδυτής µπορεί να είναι, είτε χαλύβδινη σφαίρα µε
διάµετρο D = 1.59 mm (Σχήµα 46) ,οπότε ο βαθµός σκληρότητας δίνεται από το
δείκτη HRB ,είτε κώνος από διαµάντι (Σχήµα 47), οπότε ο δείκτης σκληρότητας
δίνεται από το δείκτη HRC.
Και στις δύο περιπτώσεις ασκείται στο διεισδυτή µια προφόρτιση 98,07 N, η οποία
και καθορίζει το σηµείο εκκίνησης της σκληροµέτρησης. Λόγω της προφόρτισης δεν
απαιτείται λείανση των δοκιµίων. Ακολούθως, επιβάλλεται το κυρίως φορτίο που

Σχήµα 46
Εφαρµογή της µεθόδου µε σφαιρικό διεισδυτή

77

Σχήµα 47
Εφαρµογή της µεθόδου µε κωνικό διεισδυτή
είναι PB = 882,6 N για τον σφαιρικό διεισδυτή και PC = 1373 N για τον κωνικό
διεισδυτή.Ο χρόνος επιβολής του φορτίου είναι από 10 ÷ 30 s, σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές, όσο δηλαδή χρειάζεται για να σχηµατιστεί η πλαστική παραµόρφωση.
Για να εξασφαλιστεί η συνθήκη ότι, όσο µεγαλύτερο είναι το βάθος διείσδυσης, τόσο
µικρότερη είναι η σκληρότητα του υλικού, στη µέθοδο Rockwell θεωρείται ότι για
ένα µέγιστο βάθος διείσδυσης ο βαθµός σκληρότητας είναι µηδέν. Όσο µεγαλύτερη
είναι η διαφορά από το µέγιστο βάθος , τόσο µεγαλύτερη είναι η σκληρότητα του
υλικού. Η µονάδα µέτρησης του βάθους διείσδυσης είναι τα 2µ.
Για τη µέθοδο µε σφαιρικό διεισδυτή, ως µέγιστο βάθος διείσδυσης ορίζεται η
ποσότητα 0,26 mm , όπου για το βάθος αυτό είναι HRB = 0. Ο δείκτης διείσδυσης
προσδιορίζεται από τη σχέση :
HRB =

0.26mm - e
0.002mm

= 130 – e΄

όπου είναι :
eτο βάθος διείσδυσης σε mm και
e΄το ίδιο µέγεθος σε µονάδες 2µ
Αντιστοίχως , για τη µέθοδο µε κωνικό διεισδυτή, ως µέγιστο βάθος διείσδυσης
ορίζεται η ποσότητα 0,2 mm, οπότε είναι :
HRC =

0.2mm - e
0.002mm

= 100 - e΄

Η ένδειξη για το βαθµό σκληρότητας HRB ή HRC λαµβάνεται απευθείας από το
ενδεικτικό όργανο που διαθέτει η συσκευή προσδιορισµού της σκληρότητας
(Σχήµατα 46 και 47, αντιστοίχως).
4.3.3.2

∆ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

Για τον έλεγχο της σκληρότητας των µετάλλων µε την επιβολή δυναµικού φορτίου
στο εξεταζόµενο δοκίµιο , οι σηµαντικότερες µέθοδοι είναι η µέθοδος του
σκληροσκοπίου Shore, κατά Martel και κατά Herbert.
Στη µέθοδο µε τη χρήση του σκληροσκοπίου Shore, ως σκληρότητα ορίζεται το
ύψος αναπήδησης µιας σφύρας, η οποία προσκρούει στην επιφάνεια του δοκιµίου
µετά από ελεύθερη πτώση. Το ύψος αναπήδησης προσδιορίζεται από κατάλληλη
κλίµακα. Όσο µεγαλύτερο είναι το ύψος αναπήδησης, τόσο σκληρότερο είναι το
υλικό.
Στη µέθοδο Martel ένα κινούµενο βάρος, το οποίο φέρει στην άκρη του διεισδυτή
σε σχήµα πυραµίδας, προσκρούει χωρίς να αναπηδήσει στο εξεταζόµενο δοκίµιο,
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οπότε διεισδύει σε βάθος , h. Ως βαθµός σκληρότητας, ΗΜ, ορίζεται ο λόγος της
ενέργειας, W*h, την οποία απορρόφησε το δοκίµιο κατά τη διείσδυση , ανά µονάδα
όγκου διείσδυσης, V. ∆ηλαδή είναι :
HM = WV*h Kg/mm2
Στη µέθοδο Herbert , σφαίρα από ειδικό χάλυβα, η οποία είναι στερεωµένη στο
άκρο εκκρεµούς, προσκρούει στο εξεταζόµενο δοκίµιο και ο βαθµός σκληρότητας
προσδιορίζεται ως συνάρτηση της κίνησης του εκκρεµούς µετά την κρούση.
Η διάµετρος της σφαίρας είναι 1 mm. Επίσης , είναι δυνατόν να µετρηθεί ο χρόνος, ο
οποίος διέρχεται για την ολοκλήρωση πέντε ή δέκα κύκλων του εκκρεµούς, οπότε
προσδιορίζεται και η ονοµαζόµενη χρονική σκληρότητα του υλικού.
4.3.3.3

ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

Η υπερηχητική µέθοδος έχει το πλεονέκτηµα ότι για την εφαρµογή της, δεν
απαιτείται προλείανση των δοκιµίων. Γίνεται µε την επιβολή πολύ µικρών φορτίων,
τα οποία δηµιουργούν πολύ µικρές ουλές.
Ο βαθµός σκληρότητας του δοκιµίου προσδιορίζεται απευθείας από το ενδεικτικό
όργανο, χωρίς να απαιτείται να µετρηθούν οι διαστάσεις των ουλών.
Κατά την εφαρµογή της µεθόδου, ο διεισδυτής από διαµάντι προσαρµόζεται στην
άκρη του δοκιµίου, το οποίο εξαναγκάζεται σε ταλάντωση , λόγω ηλεκτρικού
φαινοµένου, µε µια αρχική συχνότητα, vO .
Όσο ο διεισδυτής εισχωρεί περισσότερο στο εξεταζόµενο δοκίµιο, η συχνότητα της
ταλάντωσης µεταβάλλεται.
Το βάθος διείσδυσης και συνεπώς η µεταβολή της συχνότητας ταλάντωσης
εξαρτώνται από τη σκληρότητα του µετάλλου.
4.3.4

∆ΟΚΙΜΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ

Ο έλεγχος των µετάλλων σε κρουστική καταπόνηση και οι µέθοδοι δοκιµασίας
αναφέρονται στο Κεφ. 4 του Τόµου 3.
4.3.5

∆ΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΟΠΩΣΗ

Πολλές φορές, τµήµατα κατασκευών ή και ολόκληρες οι κατασκευές , όπως µηχανές
εσωτερικής καύσης , κ.λ.π., καταπονούνται µε φορτία , τα οποία επαναλαµβάνονται
µε το χρόνο και αστοχούν, χωρίς τα φορτία να υπερβούν το όριο θραύσης ή το όριο
διαρροής του υλικού.
Το φαινόµενο κατά το οποίο οι µηχανικές ιδιότητες ενός υλικού µεταβάλλονται και
τελικά οδηγούν στην αστοχία του υλικού, υπό την επίδραση εναλλασσόµενων
τάσεων, ονοµάζεται κόπωση. Τα φορτία και οι αντίστοιχες τάσεις που προκαλούν
την κόπωση ονοµάζονται φορτία και τάσεις κόπωσης. Η αντοχή ενός υλικού σε
κόπωση είναι ιδιαιτέρως σηµαντική , επειδή περίπου το 90% των αστοχιών που
παρουσιάζονται στην πράξη οφείλονται σε τάσεις κόπωσης.
Η αστοχία σε κόπωση οφείλεται κυρίως στις αναπόφευκτες µικροσκοπικές ατέλειες
και στις ασυνέχειες που συσσωρεύονται στον όγκο κάθε υλικού. Αυτές αποτελούν
περιοχές συγκέντρωσης τάσεων, δηλαδή µικρές περιοχές στις οποίες οι τάσεις είναι
δυνατόν να ξεπερνούν το όριο διαρροής του υλικού, παρά το γεγονός ότι σε συνολικό
επίπεδο οι εφαρµοζόµενες τάσεις δεν ξεπερνούν το όριο διαρροής . Στη µεταβολή
των τάσεων στις µικρές αυτές περιοχές οφείλει την ύπαρξή του ο µηχανισµός
δηµιουργίας και επέκτασης µικρορωγµών, οι οποίες εξελίσσονται σε µακρορωγµές
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και ευθύνονται τελικά για τη µείωση της αντοχής του υλικού ως την τελική θραύση
του.
Η µέση τιµή,σm , και το µέγιστο εύρος,σα , της τάσης δίνονται από τις σχέσεις :
σm

=

σmax + σmin
2

,

σα

=

σmax + σmin
2

Σχήµα 48
Τρόποι εναλλασόµενης φόρτισης
Από τη σύγκριση της µέσης τιµής σm µε το εύρος σα διακρίνονται τρεις τρόποι
εναλλασσόµενης φόρτισης.
1. σm > σα, πρόκειται για κυµαινόµενη φόρτιση ( Σχήµα 48α).
2. σm = σα, πρόκειται για επαναλαµβόµενη φόρτιση (Σχήµα 48β).
3. σm = 0, πρόκειται για αντιστρεφόµενη φόρτιση (Σχήµα 48γ).
Οι κυριότεροι παράγοντες που επιδρούν στην αντοχή υλικού σε κόπωση, είναι :
α Οι φυσικές, οι θερµικές και χηµικές κατεργασίες του.
β. Οι ηλεκτρικές κατεργασίες και οι ηλεκτροχηµικές επικαλύψεις της επιφάνειάς
τους.
γ. Το σχήµα και το µέγεθος του υλικού.
δ. Η κατεργασία και η µηχανική κατάσταση του υλικού.
ε. Η συγκέντρωση τάσεων που οφείλεται στην απότοµη αλλαγή του µεγέθους της
διατοµής του εξεταζόµενου δοκιµίου.
στ. Ο τρόπος και οι συνθήκες δοκιµής και οι χρησιµοποιούµενες µηχανές επιβολής
του µεταβαλλόµενου φορτίου.
Η συνηθέστερη καταπόνηση σε κόπωση στις εργαστηριακές δοκιµές
πραγµατοποιείται µε εφελκυστικά ή και θλιπτικά φορτία. Γίνονται όµως και δοκιµές
σε κάµψη ή σε στρέψη ή σε συνδυασµό αυτών των δύο. Ο συνδυασµός αυτός
αποτελεί µια συνδυασµένη µορφή σύνθετης καταπόνησης ατράκτων.
Σε όλες τις δοκιµές σε κόπωση, θεωρείται ότι η συχνότητα δεν επηρεάζει τα
αποτελέσµατα των δοκιµών. Η παραδοχή αυτή ισχύει για συχνότητες µέχρι και 100
Hz. Για µεγαλύτερες συχνότητες, παρατηρείται συχνά σηµαντική αύξηση της
θερµοκρασίας του εξεταζόµενου υλικού, η οποία επηρεάζει τις µηχανικές ιδιότητές
του. Οι κανονισµοί προβλέπουν τη χρήση ειδικών ψυκτικών λαδιών για τον
περιορισµό της αύξησης της θερµοκρασίας.
Η επιφάνεια θραύσης του δοκιµίου, το οποίο υποβλήθηκε σε καµπτικές ή
εφελκυστικές τάσεις κόπωσης, αποτελείται από δύο τµήµατα που διακρίνονται
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εύκολα µεταξύ τους. ∆ηλαδή, διακρίνεται κατά πόσον η αστοχία του υλικού
οφείλεται σε τάσεις κόπωσης ή σε υπέρβαση του ορίου θραύσης από τη µέση τάση.
Η περιοχή Α της επιφάνειας θραύσης είναι λεία και συνήθως αναπτύσσονται
γραµµές κόπωσης εξαιτίας της προσωρινής παύσης της καταπόνησης σε κόπωση
(προσωρινή παύση λειτουργία του κινητήρα). Πρόκειται για την περιοχή θραύσης
λόγω κόπωσης (Σχήµα 49).
Η περιοχή Β αντιστοιχεί στη θραύση της υπόλοιπης διατοµής , λόγω υπέρβασης του
ορίου θραύσης. Είναι τραχεία, χονδρόκοκκη µε έντονα σηµάδια πλαστικής
παραµόρφωσης (Σχήµα 49).

Σχήµα 49
Η επιφάνεια θραύσης του δοκιµίου
Πρέπει να σηµειωθεί ότι και στην περίπτωση όλκιµων υλικών , η θραύση λόγω
κόπωσης γίνεται χωρίς την προΰπαρξη αισθητών πλαστικών παραµορφώσεων.
Πρόκειται δηλαδή για ψαθυρή θραύση. Αυτό συµβαίνει γιατί οι µηχανικές ιδιότητες
ενός υλικού µεταβάλλονται. Σηµαντικό είναι ότι αυξάνεται το όριο θραύσης, καθώς
και το όριο ελαστικότητας , ενώ µειώνεται το όριο αναλογίας. Επειδή, όµως, το όριο
ελαστικότητας αυξάνει µε µεγαλύτερο ρυθµό από το όριο θραύσης, κάποια στιγµή τα
όρια συγκλίνουν και συµπίπτουν. Τότε το όλκιµο υλικό µετατρέπεται σε ψαθυρό.
4.3.5.1

∆ΟΚΙΜΙΑ

Τα δοκίµια για τον προσδιορισµό της αντοχής σε κόπωση διαµορφώνονται
κατάλληλα σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές ISO 1099 : 1975, ISO 1143 : 1975,
ISO 1352 : 1977. Για τη δοκιµή κόπωσης σε θλίψη - εφελκυσµό τα δοκίµια είναι
κυλινδρικά µε διάµετρο d = 15 mm και ελεύθερο µήκος l = 60 mm. Στην επιφάνεια
του δοκιµίου τοποθετείται, µε τη χρήση κατάλληλης κολλητικής ουσίας ,
ηλεκτροµηκυνσιόµετρο. Αυτό επιτρέπει να καταγραφεί η µορφή και το εύρος του
εναλασσόµενου φορτίου µε τη χρήση ενός παλµογράφου.
4.3.5.2

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ∆ΟΚΙΜΗΣ

Για τη δοκιµή κόπωσης σε θλίψη - εφελκυσµό χρησιµοποιείται συσκευή τύπου
Schenk, το σχεδιάγραµµα λειτουργίας της οποίας παρουσιάζεται στο Σχήµα 50.
Μέσω της ατράκτου (1) και του εσωτερικού ελατηρίου (2), επιβάλλεται στο δοκίµιο
(3) η σταθερή τάση σm. Tο σύστηµα µέτρησης του φορτίου (4) συνδέεται µε τη
διόπτρα που φαίνεται στο Σχήµα 51, η οποία επιτρέπει να ληφθεί µε µεγάλη ακρίβεια
η τιµή του µέσου στατικού φορτίου (σm) που επιβάλλεται.
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Σχήµα 50
∆ιάγραµµα λειτουργίας της συσκευής Schenk

Σχήµα 51
∆ιόπτρα της συσκευής Schenk
To ελατήριο (5) στο Σχήµα 50 µεταβιβάζει στο δοκίµιο (3) το εναλλασσόµενο
φορτίο, το οποίο προκύπτει από τη φυγόκεντρο δύναµη που δηµιουργεί το σύστηµα
(6) – κινητήρας. Η µηχανή Schenk είναι συνδεδεµένη µε χειριστήριο µε το οποίο
µπαίνει σε λειτουργία και καταγράφει µε τη βοήθεια ψηφιακού µετρητή τον αριθµό Ν
των εναλλαγών του εναλλασσόµενου φορτίου.
Η συσκευή κόπωσης σε κάµψη φαίνεται στο Σχήµα 52. Στην άτρακτο (Α)
επιβάλλονται οι τέµνουσες δυνάµεις F1 και F2 από τις οποίες προκύπτει η ροπή
κάµψης Μ. Καθώς η άτρακτος περιστρέφεται µε τη βοήθεια του κινητήρα Κ,
µεταβάλλεται συνεχώς και περιοδικά η ροπή κάµψης σε κάθε διαµετρικό επίπεδο της
ατράκτου από τη µέγιστη τιµή + Μ έως την ελάχιστη τιµή – Μ.

Σχήµα 52
Συσκευή κόπωσης σε κάµψη
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4.3.5.3

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΟΚΙΜΗΣ

Τα δοκίµια τοποθετούνται στην κατάλληλη συσκευή, ανάλογα µε το είδος της
δοκιµασίας στην οποία πρόκειται να υποβληθούν και προσδιορίζονται οι τιµές των
εναλλασσόµενων µεγεθών σε κάθε εναλλαγή φόρτισης.
Το σηµαντικότερο µέγεθος που υπολογίζεται στο εργαστήριο είναι το όριο κόπωσης.
Ως όριο κόπωσης ορίζεται η µέγιστη τιµή του εύρους σα της εναλλασσόµενης τάσης,
που για δεδοµένη τιµή της µέσης τάσης σm , µπορεί να επιβληθεί για άπειρο αριθµό
εναλλαγών στο εξεταζόµενο υλικό, χωρίς να προκαλέσει την αστοχία του. Είναι
βέβαια ανέφικτο να εκτελεστούν άπειρα πειράµατα και συνεπώς το όριο κόπωσης
αναφέρεται σε ένα ιδιαίτερα υψηλό, αλλά πεπερασµένο αριθµό δοκιµών, µετά την
ολοκλήρωση των οποίων δεν παρατηρείται αστοχία του υλικού. Στους γερµανικούς
κανονισµούς, ο αριθµός αυτός ορίζεται ως Ν = 10.106 εναλλαγές για το χάλυβα και Ν
= 100.106 εναλλαγές για το αλουµίνιο.
Για τον προσδιορισµό του ορίου κόπωσης εκτελούνται πειράµατα σε περισσότερα
οµοειδή δοκίµια µε σταθερή κάθε φορά τιµή της µέσης τάσης και διαφορετικές τιµές
του σα. Για τιµές του σα µεγαλύτερες από την τιµή που προσδιορίζεται τελικά ως το
όριο κόπωσης του υλικού , τα δοκίµια αστοχούν µετά από έναν ορισµένο αριθµό
εναλλαγών Ν. Η τιµή του σα ,µε σταθερή σm ,για την οποία το υλικό αστοχεί µετά
έναν ορισµένο αριθµό εναλλαγών Ν της φόρτισης ονοµάζεται αντοχή κόπωσης σκ.
∆ηλαδή, η αντοχή κόπωσης εξαρτάται όχι µόνο από τη µέση τάση, αλλά και από τον
αριθµό Ν των εναλλαγών της φόρτισης.
Η γραφική παράσταση της σχέσης, η οποία συνδέει τον αριθµό των εναλλαγών , για
δεδοµένη τιµή της µέσης τάσης, απεικονίζεται από την καµπύλη κόπωσης, η οποία
όταν ο άξονας των τετµηµένων είναι λογαριθµικός, ονοµάζεται καµπύλη Wöhler. Η
καµπύλη Wöhler τείνει ασυµπτωτικά προς το όριο κοπώσεως σκ .
Επειδή τα αποτελέσµατα των δοκιµών κόπωσης παρουσιάζουν µεγάλη διασπορά, η
καµπύλη Wöhler συµπληρώνεται από οικογένεια όµοιων καµπυλών, καθεµιά από τις
οποίες αντιστοιχεί σε µια πιθανότητα θραύσης ( Σχήµα 53). Η καµπύλη Wöhler είναι
στην πραγµατικότητα η µέση καµπύλη κόπωσης , η οποία αντιστοιχεί στην
πιθανότητα p = 0.5.

Σχήµα 53
Καµπύλες κόπωσης διαφορετικών πιθανοτήτων αστοχίας
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4.4

ΣΙ∆ΗΡΟΣ

4.4.1

ΓΕΝΙΚΑ

Ο σίδηρος ήταν γνωστός από την προϊστορική εποχή. Καθαρός σίδηρος σπάνια
βρίσκεται στη φύση και προέρχεται, κυρίως, από µετεωρίτες. Είναι, όµως, πολύ
διαδεδοµένος µε τη µορφή των µεταλλευµάτων του, όπου βρίσκεται ενωµένος µε
άλλα στοιχεία.
Τα σηµαντικότερα µεταλλεύµατα του σιδήρου είναι ο µαγνησίτης, ο αιµατίτης, ο
λεµονίτης και ο σιδηρίτης.
4.4.2

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ο σίδηρος παράγεται από τα σιδηροµεταλλεύµατα, τα οποία, για να αυξηθεί η
περιεκτικότητά τους σε σίδηρο, υποβάλλονται σε εµπλουτισµό µε διάφορες τεχνικές
στον τόπο παραγωγής τους και ακολούθως µεταφέρονται στις µονάδες παραγωγής
σιδήρου.
Ο ακατέργαστος σίδηρος παράγεται σε υψικάµινους συνεχούς λειτουργίας (Σχήµα
54). Εκεί συντήκονται τα σιδηροµεταλλεύµατα µε άνθρακα και συλλιπάσµατα, τα
οποία βοηθούν στην αποµάκρυνση των ξένων προσµίξεων. Ο αέρας που
χρησιµοποιείται στην καύση προθερµαίνεται σε διατάξεις που λέγονται
προθερµαστήρες, όπου ως καύσιµο χρησιµοποιείται µίγµα αερίων. Ακολούθως, στο
κάτω τµήµα της υψικάµινου λαµβάνεται ο χυτοσίδηρος, ο οποίος είναι σίδηρος
ενωµένος µε άνθρακα και ψύχεται µέσα σε καλούπια. Ανάλογα µε την ταχύτητα
απόψυξης, αλλά και τη θερµοκρασία στο κάτω τµήµα της υψικάµινου λαµβάνεται ο
λευκός (γρήγορη ψύξη) ή ο φαιός (αργή ψύξη) χυτοσίδηρος. Επίσης, στα δύο αυτά
είδη χυτοσίδηρου ο άνθρακας περιέχεται µε διαφορετική µορφή.

Σχήµα 54
Τοµή υψικάµινου
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Επειδή η παραγωγή σιδήρου µε τη µέθοδο της υψικάµινου έχει υψηλό κόστος,
εφαρµόζονται και άλλες µέθοδοι για την παρασκευή σιδήρου, κυρίως µε άµεση
αναγωγή του σιδηροµεταλλεύµατος, οι οποίες όµως είναι λιγότερο αποτελεσµατικές.
4.4.3

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

Ο σίδηρος είναι µέταλλο αργυρόλευκο. Είναι σχετικά µαλακός και στις συνηθισµένες
θερµοκρασίες, ελατός και όλκιµος, στις πολύ υψηλές, όµως, καθώς και στις πολύ
χαµηλές θερµοκρασίες θραύεται εύκολα. Επίσης, προσβάλλεται εύκολα από τον υγρό
αέρα, οπότε διαβρώνεται και καλύπτεται επιφανειακά από σκουριά. Επειδή η
διάβρωση µπορεί τελικά να καταστρέψει το µέταλλο, οι σιδερένιες επιφάνειες
προστατεύονται από τη διάβρωση µε διάφορους τρόπους.
4.4.4

ΚΡΑΜΑΤΑ

Από την ανάµιξη σιδήρου µε άνθρακα περιεκτικότητας 2,0 ÷ 4,0 % ,λαµβάνεται ο
χυτοσίδηρος ο οποίος, κοινά, ονοµάζεται µαντέµι.
Ο φαιός χυτοσίδηρος, όπου ο άνθρακας περιέχεται ως γραφίτης, είναι µαλακός, µε
µικρή αντοχή σε εφελκυσµό, κατεργάζεται εύκολα και είναι κατάλληλος για χύτευση.
Ο λευκός χυτοσίδηρος είναι εξαιρετικά σκληρός, κατεργάζεται δύσκολα, είναι
εύθραυστος και εµφανίζει υψηλή αντοχή σε µηχανική φθορά.
Όταν στο χυτοσίδηρο προστεθούν άλλα στοιχεία λαµβάνονται οι ειδικοί
χυτοσίδηροι, οι οποίοι παρουσιάζουν βελτιωµένες µηχανικές ιδιότητες.
Η προσθήκη χαλκού βελτιώνει την αντοχή σε διάβρωση. Το χρώµιο αυξάνει τη
σκληρότητα και την αντοχή σε φθορά από τριβή. Το µολυβδαίνιο αυξάνει τη
σκληρότητα και βελτιώνει την αντοχή σε θραύση. Το πυρίτιο και το µαγγάνιο σε
ποσοστά µικρότερα του 1% βελτιώνουν τη συγκόλληση.
4.4.5

ΧΡΗΣΕΙΣ

Οι εφαρµογές του χυτοσίδηρου είναι περιορισµένες αφού στις περισσότερες έχει
αντικατασταθεί από το χάλυβα. Χρησιµοποιείται για την κατασκευή διάφορων
δοµικών στοιχείων µε διακοσµητικά σχέδια, λόγω της εύκολης χύτευσής του, όπως
πλαίσια παραθύρων, κιγκλιδώµατα, καθώς και σε µπαλκόνια , σκάλες κ.ά.
Επίσης, λόγω του µικρότερου κόστος παραγωγής σε σχέση µε το χάλυβα και την
αυξηµένη αντοχή του στη διάβρωση του περιβάλλοντος, χρησιµοποιείται για την
παρασκευή σωληνώσεων, καθώς και για τη µεταφορά υγρών, τα οποία δεν
προσβάλλουν το σίδηρο. Ακόµη από το χυτοσίδηρο κατασκευάζονται λουτήρες,
σχάρες για την κάλυψη φρεατίων κ.ά.

4.5

ΧΑΛΥΒΑΣ

4.5.1

ΓΕΝΙΚΑ

Η χρησιµοποίηση του χάλυβα έχει επεκταθεί και έχει αυξηθεί σε πολύ υψηλό βαθµό
και είναι σχεδόν απαραίτητος στις κάθε είδους κατασκευές. Σ’ αυτό συνέβαλλε
σηµαντικά και η αλµατώδης ανάπτυξη της παραγωγής και της επεξεργασίας του.
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4.5.2

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ο χάλυβας παράγεται από το χυτοσίδηρο µε µείωση της περιεκτικότητάς του σε
άνθρακα, αλλά και σε άλλα στοιχεία. Η επεξεργασία αυτή γίνεται κυρίως µε τις
µεθόδους Siemens-Martin,Bessemer και την ηλεκτρική µέθοδο (Σχήµα 55).
Στη µέθοδο Siemens Martin η παραγωγή του χάλυβα γίνεται από χυτοσίδηρο σε
ειδικές φλογοβόλους κάµινους , όπου η θέρµανση γίνεται µε καύσιµα αέρια που
προθερµαίνονται , όπως ακριβώς στην περίπτωση της υψικάµινου. Με τη µέθοδο
αυτή παράγεται χάλυβας καλής ποιότητας.
Στη µέθοδο Bessemer χρησιµοποιείται ειδική κάµινος σε σχήµα αχλαδιού γνωστή ως
άπιου του Bessemer. Η κάµινος αυτή περιστρέφεται από την κατακόρυφη θέση ως
την οριζόντια, έτσι ώστε να γεµίζει µε ρευστό χυτοσίδηρο και στη συνέχεια να
χύνεται ο ρευστός χάλυβα µε ευκολία. Η οξείδωση των ξένων προσµίξεων
διοχετεύεται από τις τρύπες του πυθµένα µέσα από το ρευστό χυτοσίδηρο . Στη
συνέχεια συλλέγεται ο χάλυβας σε ρευστή µορφή, αφού αναστραφεί το άπιο
Bessemer.
Στην ηλεκτρική µέθοδο η θέρµανση του λευκού χυτοσίδηρου επιτυγχάνεται µε τη
χρήση ηλεκτρικού τόξου. Η µέθοδος αυτή είναι η καταλληλότερη για την κατασκευή
χαλυβοκραµάτων.
4.5.3

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

Ο χάλυβας παρουσιάζει αυξηµένη σκληρότητα καθώς αυξάνεται η περιεκτικότητά
του σε άνθρακα.

Σχήµα 55
Οι κυριότερες µέθοδοι παραγωγής χάλυβα
Οι χάλυβες είναι δυνατόν να υποβληθούν στις πιο πολύπλοκες κατεργασίες, είτε
φυσικοχηµικές, είτε χηµικές. Παρουσιάζουν ένα σύνολο ιδιοτήτων συχνά
αντιφατικών µεταξύ τους, στις οποίες οφείλεται η τόσο ευρεία χρήση τους. Επίσης,
είναι δυνατόν να υποβληθούν σε όλα τα είδη µηχανικών παραµορφώσεων, όπως
σφυρηλάτηση, εξέλαση, συρµατοποίηση κ.ά., για να παρασκευαστούν διάφορα
προϊόντα.
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4.5.4

ΚΡΑΜΑΤΑ

Τα κράµατα του σιδήρου µε περιεκτικότητα σε άνθρακα από 1,7 % κ.β. ονοµάζονται
χάλυβες. Τα καθαρά κράµατα σιδήρου – άνθρακα, τα οποία περιέχουν µόνο µικρά
ποσοστά, ονοµάζονται κοινοί ή ανθρακούχοι χάλυβες. Οι χάλυβες περιέχουν επίσης,
µικροποσότητες µαγγανίου, πυριτίου, φωσφόρου, θείου και αζώτου , τα οποία δεν
πρέπει να υπερβαίνουν ορισµένα όρια γιατί επηρεάζουν αρνητικά τις ιδιότητες του
χάλυβα.
Η περιεκτικότητα σε µαγγάνιο στους ανθρακούχους χάλυβες υψηλής περιεκτικότητας
πρέπει να είναι µέχρι 0,3% γιατί διευκολύνει τη δηµιουργία ρωγµών κατά βαφή.
Το πυρίτιο πρέπει να βρίσκεται σε µικρό ποσοστό γιατί χειροτερεύει τις µηχανικές
ιδιότητες του χάλυβα. Ο φώσφορος µέχρι ποσοστό 0,05% συµβάλλει στην αύξηση
της σκληρότητας του χάλυβα. Όµως η µεγαλύτερη περιεκτικότητα κάνει το χάλυβα
εύθραυστο. Επίσης το θείο και το άζωτο καθιστούν το χάλυβα ψαθυρό µε
αποτέλεσµα να είναι ακατάλληλος για ψυχρηλασία.
Ανάλογα µε τη χρήση τους, στους χάλυβες προστίθενται και ορισµένα άλλα στοιχεία,
σε µικρές ποσότητες, τα οποία τροποποιούν τις ιδιότητές τους.
Οι χάλυβες παίρνουν την τελική µορφή τους είτε µε κατεργασίες διαµόρφωσης, οπότε
καλούνται χάλυβες διαµόρφωσης, είτε µε απευθείας χύτευση σε κατάλληλα
καλούπια, οπότε καλούνται χυτοχάλυβες ή χάλυβες χύτευσης. Οι κύριες χρήσεις
των χαλύβων διαµόρφωσης καθορίζονται από την περιεκτικότητα σε άνθρακα.
Καθώς αυξάνεται η περιεκτικότητα του χάλυβα σε άνθρακα, αυξάνεται η µηχανική
αντοχή του, ενώ αντίθετα µειώνεται η ολκιµότητά του. Η υψηλή όµως περιεκτικότητα
του χάλυβα σε άνθρακα τον καθιστά δύσκολα συγκολλήσιµο.
Οι ανθρακούχοι χάλυβες παρουσιάζουν ανεπαρκή αντοχή στη διάβρωση και στην
οξείδωση στον ατµοσφαιρικό αέρα, καθώς και χαµηλές µηχανικές αντοχές και
πλαστικότητα.
Επίσης, όταν έχουν σχετικά µεγάλες διατοµές παρουσιάζουν ανοµοιοµορφία στη
θερµική κατεργασία ,οπότε δηµιουργούνται στρεβλώσεις ή ρωγµές ή και τα δύο.
Τα µειονεκτήµατα αυτά των ανθρακούχων χαλύβων καλύπτονται από τα
χαλυβοκράµατα που είναι κράµατα σιδήρου και άνθρακα µε την προσθήκη ενός ή
περισσότερων στοιχείων. Οι χάλυβες αυτοί ονοµάζονται κεκραµένοι. Οι χάλυβες µε
µικρή περιεκτικότητα σε νικέλιο βελτιώνουν την ικανότητα βαφής και τις µηχανικές
ιδιότητες τους, ενώ εκείνοι µε αυξηµένη περιεκτικότητα παρουσιάζουν αυξηµένη
αντοχή στη διάβρωση. Το χρώµιο σε χαµηλή περιεκτικότητα αυξάνει την αντοχή σε
θραύση αλλά τον κάνει λίγο ψάθυρο.
Το µαγγάνιο προσδίδει υψηλή αντοχή στη φθορά από τριβή. Οι χάλυβες που
περιέχουν νικέλιο και χρώµιο συνδυάζουν τα πλεονεκτήµατα του νικελίου και του
χρωµίου και παρουσιάζουν πολλαπλές εφαρµογές. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι
ανοξείδωτοι χάλυβες και µερικοί πυρίµαχοι χάλυβες.
Στον Πίνακα 23 περιγράφονται συνοπτικά η επίδραση των διάφορων στοιχείων στις
ιδιότητες του χάλυβα.
4.5.5

ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ

Θερµική κατεργασία του χάλυβα ονοµάζεται ο συνδυασµός θέρµανσης και
απόψυξης,ώστε να αποκτήσει ορισµένη κρυσταλλική δοµή και µέγεθος κόκκου και
τελικά να παρουσιάσει τις επιθυµητές µηχανικές ιδιότητες.Κατά τη διάρκεια της
κατεργασίας ο χάλυβας θερµαίνεται σε καθορισµένη θερµοκρασία,παραµένει σ’ αυτή

Πίνακας 23
Επίδραση των συστατικών του χάλυβα στις ιδιότητές του

Άνθρακας

Πυρίτιο

Μαγγάνιο

Νικέλιο

Χρώµιο

Βολφράµιο

Βανάδιο

Μολυβδαίνιο

Κοβάλτιο

Τιτάνιο

Φώσφορος

Θείο

++

+

++

+

++

+

+

++

+

+

+

+

κρούση

+

Χ

+

+

+

+

+

+

+

---

Χ

Χ

Σκληρότητα

++

+

++

+

++

+

+

++

Χ

---

+

Χ

Ελατότητα

-

Χ

+

++

+

+

+

+

Χ

+

Χ

-

Σφυρηλάτηση

Χ

Χ

+

+

Χ

Χ

+

+

Χ

+

Χ

-

συγκόλλησης

-

-

+

Χ

Χ

Χ

+

+

Χ

Χ

Χ

-

Επεξεργασία

-

-

-

Χ

-

Χ

Χ

+

Χ

Χ

+

+

φωτιά

Χ

-

-

+

++

+

Χ

+

Χ

+

Χ

Χ

Μαγνητισµός

Χ

-

Χ

-

+

++

Χ

Χ

++

Χ

Χ

Χ

Ελαστικότηατα

+

++

+

Χ

+

Χ

+

+

Χ

Χ

Χ

Χ

Αντοχή σε
εφελκυσµό
Αντοχή σε

Ικανότητα

Αντοχή σε
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X : καµιά επιρροή
- : µείωση της ιδιότητας
--- : σηµαντική µείωση της ιδιότητας
+ : βελτίωση της ιδιότητας
++ : σηµαντική βελτίωση της ιδιότητας
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τη θερµοκρασία για συγκεκριµένο, κάθε φορά, χρονικό διάστηµα και ακολούθως
αποψύχεται µε ορισµένη ταχύτητα.
Με τις κατάλληλες θερµικές κατεργασίες αυξάνεται η σκληρότητα του χάλυβα και
βελτιώνεται η πλαστικότητα, η αντοχή του στη θραύση και οι µηχανικές αντοχές του.
Οι θερµικές κατεργασίες περιλαµβάνουν την ανόπτηση, την εξοµάλυνση, τη βαφή και
την επαναφορά.
4.5.5.1

ΑΝΟΠΤΗΣΗ

Κατά την ανόπτηση ο χάλυβας µε περιεκτικότητα σε άνθρακα 0,05 ÷ 0,50 %
θερµαίνεται σε θερµοκρασίες 770 ÷ 950 0C, ανάλογα µε την περιεκτικότητά του σε
άνθρακα και παραµένει σ’ αυτή τη θερµοκρασία για καθορισµένο χρονικό διάστηµα.
Ακολουθεί ήρεµη απόψυξη του χάλυβα , συνήθως στον ίδιο κλίβανο ανόπτησης, µέχρι
τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος.
Με την ανόπτηση ο χάλυβας γίνεται µαλακός οµοιογενής, λεπτόκοκκος , βελτιώνεται η
δυνατότητα κατεργασίας του και απαλλάσσεται από τυχόν εσωτερικές τάσεις.
4.5.5.2

ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ

Η εξοµάλυνση γίνεται σε χάλυβες µε περιεκτικότητα σε άνθρακα 0,8% ÷ 1,5% σε
θερµοκρασίες 770 ÷ 1550 0C. Η απόψυξη δεν γίνεται στον κλίβανο αλλά στον ήρεµο
αέρα. Κατά την εξοµάλυνση η ταχύτητα απόψυξης είναι µεγαλύτερη σε σχέση µε την
ανόπτηση και τελικά ο χάλυβας γίνεται περισσότερο λεπτόκοκκος. Με την εξοµάλυνση
βελτιώνονται σχεδόν οι ίδιες ιδιότητες του χάλυβα, όπως και µε την ανόπτηση, αλλά σε
υψηλότερο βαθµό.
4.5.5.3

ΒΑΦΗ

Κατά τη διαδικασία της βαφής ο χάλυβας , µεσαίας ή υψηλής περιεκτικότητας σε
άνθρακα, θερµαίνεται σε θερµοκρασίες από 770 ÷ 920 0C, ανάλογα µε την
περιεκτικότητά του σε χάλυβα. Σ’ αυτή τη θερµοκρασία παραµένει για ορισµένο
χρονικό διάστηµα, ώστε να αποκτήσει οµοιόµορφη θερµοκρασία και στη συνέχεια
αποψύχεται γρήγορα µέχρι τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος.
Με τη βαφή ο χάλυβας αποκτά υψηλή σκληρότητα και χαµηλή δυσθραυστότητα. Ο
χάλυβας για να υποβληθεί στη διαδικασία της βαφής πρέπει να έχει περιεκτικότητα σε
άνθρακα τουλάχιστον 0,3%.
4.5.5.4 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

Η επαναφορά γίνεται µετά τη διαδικασία της βαφής. Ο χάλυβας ξαναθερµαίνεται σε
ορισµένη, κάθε φορά, θερµοκρασία, η οποία πρέπει να είναι χαµηλότερη από 723 0C ,
οπότε αρχίζει η τήξη του κράµατος. Παραµένει στη θερµοκρασία αυτή για ορισµένο
χρονικό διάστηµα, ώστε να αποκτήσει οµοιόµορφη θερµοκρασία. Ακολούθως,
αποψύχεται στον ελεύθερο αέρα µέχρι τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος.
Με την επαναφορά ο χάλυβας, ο οποίος έχει υποβληθεί στη διαδικασία της βαφής,
αποκτά βελτιωµένες µηχανικές ιδιότητες και απαλλάσσεται από τις σηµαντικές
εσωτερικές τάσεις, οι οποίες παραµένουν µετά τη βαφή.
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4.5.6

ΧΡΗΣΕΙΣ

Ο χάλυβας µε τη µορφή φύλλων µε οµαλή επιφάνεια χρησιµοποιείται είτε
γαλβανισµένος, είτε χωρίς επικάλυψη. Με τα φύλλα χωρίς επικάλυψη κατασκευάζονται
δεξαµενές αποθήκευσης πετρελαίου, καθώς και αεραγωγοί. Όταν υποβληθούν σε
στραντζάρισµα χρησιµοποιούνται για την κατασκευή ελασµάτων διάφορων διατοµών,
όπως και διάφορα πλέγµατα µε κατάλληλη κοπή του φύλλου.
Με τα γαλβανισµένα φύλλα κατασκευάζονται διάφορα στοιχεία στα συστήµατα
αερισµού, ύδρευσης και αποχέτευσης, όπως υδροροές, αεραγωγοί, δοχεία αποθήκευσης
νερού κ.ά. Ο χάλυβας µε τη µορφή γαλβανισµένων αυλακωτών λαµαρινών
χρησιµοποιείται για την επικάλυψη, στεγνών, υπόστεγων και µικρών οικοδοµών.
Με τη µορφή επίπεδων φύλλων, που στη µία τουλάχιστον πλευρά φέρουν µικρές
διασταυρωµένες ραβδώσεις, χρησιµοποιείται ως δάπεδο κυκλοφορίας ανθρώπων ή
µικρών σχηµάτων σε εργοτάξια ή εργοστάσια, ως καλύµµατα φρεατίων και τάφρων και
ως πεζοδρόµια µεταλλικών γεφυρών.
Ο χάλυβας µε τη µορφή τετραγωνικών ή ορθογωνικών ράβδων χρησιµοποιείται για την
κατασκευή διαχωρισµάτων, κιγκλιδωµάτων, σιδερένιων θυρών και παραθύρων.
Με τη µορφή κυλινδρικών ράβδων χρησιµοποιούνται ως οπλισµός στις κατασκευές. Οι
διάµετροι για ράβδους µε λείες επιφάνειες δίνονται στον Πίνακα 24. Υπάρχουν και
ράβδοι µε την ίδια διάµετρο που φέρουν ραβδώσεις στην επιφάνειά τους για καλύτερη
πρόσφυση στο σκυρόδεµα για να αποφευχθεί η κατασκευή αγκίστρων στα άκρα τους.
Πίνακας 24
Ράβδοι κυκλικής διατοµής
d
mm

Fe
cm2

G
Kg/m

d
mm

Fe
cm2

G
Kg/m

6
8
10
12
14
16
18

0.28
0.50
0.79
1.30
1.54
2.01
2.54

0.222
0.395
1.617
1.888
1.21
1.58
2.00

20
22
24
26
28
30

3.14
3.80
4.52
5.31
6.16
7.07

2.47
2.98
3.55
4.17
4.83
5.55

Η ποιότητα των σιδερένιων ράβδων οπλισµού σκυροδέµατος χαρακτηρίζεται από το
όριο διαρροής και την αντοχή του σε εφελκυσµό. Σύµφωνα µε τους ελληνικούς
κανονισµούς κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα µε τις µηχανικές
ιδιότητές τους (Πίνακας 25). Για το προεντεταµένο σκυρόδεµα χρησιµοποιούνται
ράβδοι ή συρµατόσχοινα µε πολύ µεγαλύτερα όρια διαρροής και αντοχής.
Με τη µορφή δοκών και ελασµάτων, που έχουν διατοµές µε σχήµατα και διαστάσεις,
που καθορίζονται από διεθνείς κανονισµούς . Οι δοκοί χρησιµοποιούνται στην
κατασκευή ικριωµάτων , στεγών ,σιδηρών γεφυρών και άλλων έργων. Σπάνια όµως
χρησιµοποιούνται µεµονωµένοι δοκοί, ενώ συνήθως µε τη χρήση ελασµάτων
διαφορετικής διατοµής διαµορφώνονται περισσότερο σύνθετες διατοµές.
Με τη µορφή σωλήνων σπάνια χρησιµοποιούνται στη δοµική, επειδή έχουν αυξηµένο
κόστος.
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Πίνακας 25
Κατηγορίες ράβδων από χάλυβα που χρησιµοποιούνται στο οπλισµένο σκυρόδεµα
Κατηγορία

Ι
ΙΙ

III

ΙV

Ονοµασία

∆ιάµετρος
d
σε mm

Ελάχιστο
όριο διαρροής
σε Kp/cm2

Αντοχή σε
εφελκυσµό
σε Kp/cm2

Κοινός χάλυβας

≤ 50

2200

3400 -5000

Ελάχιστη
επιµήκυνση
θραύσης
%
18

Χάλυβας ΙΙα
(φυσικά σκληρός)
Ειδικός χάλυβας ΙΙβ
(κατεργάσµενος «εν
ψυχρώ»)
Χάλυβας ΙΙΙα
(φυσικά σκληρός)
Ειδικός χάλυβας ΙΙΙβ
(κατεργάσµενος «εν
ψυχρώ»)
Χάλυβας ΙVα
(φυσικά σκληρός)
Ειδικός χάλυβας ΙΙβ
(κατεργάσµενος «εν
ψυχρώ»)

≤18
>18
≤18

3600
3400
3600

5000-6200
5000-6400

20
18

}≥5000

14

>18
≤18
>18
≤18

3400
4200
4000
4200

}≥5000

18

}≥5000

8

>18
5000

16

5000

8

Με τη µορφή µαλακών συρµάτων κατασκευάζονται διάφορα είδη συρµατοπλεγµάτων
και υλικών πρόσδεσης, όπως τα σύρµατα για την πρόσδεση του οπλισµού στις
κατασκευές. Με τη µορφή σκληρών συρµάτων κατασκευάζονται συρµατόσχοινα για
αγκυρώσεις τεχνικών έργων, για καλώδια γεφυρών για ανάρτηση βαρών κ.ά.
Επίσης κατασκευάζονται είδη ηλεκτρικής εγκατάστασης , όπως πίνακες δικτύων,
σωλήνες καλωδίων κ.λ.π., καθώς και νιπτήρες, νεροχύτες από ανοξείδωτο χάλυβα,
ντουζιέρες και εξαρτήµατα παροχής νερού, εξαρτήµατα στήριξης και λειτουργίας
θυρών κ.λ.π.

4.6 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
4.6.1 ΓΕΝΙΚΑ
Το αλουµίνιο είναι το πιο διαδεδοµένο µέταλλο στη φύση. Η ονοµασία αλουµίνιο
χρησιµοποιείται στην τεχνολογία και στις εφαρµογές, ενώ το αργίλιο αναφέρεται όταν
εξετάζεται από καθαρά χηµική άποψη.
Αν και η βιοµηχανική παραγωγή του αναπτύχθηκε τον τελευταίο αιώνα ,
χρησιµοποιείται ευρύτατα λόγω των σηµαντικών ιδιοτήτων του, κυρίως µε τη µορφή
των κραµάτων του.
Στη φύση βρίσκονται σε µεταλλεύµατα µε τη µορφή διάφορων ενώσεών του. Τα
σηµαντικότερα ορυκτά του αλουµινίου είναι ο βωξίτης, ενώ το αλουµίνιο περιέχεται
στους άστριους και στους µαρµαρυγίες.
4.6.2

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Το αλουµίνιο εξάγεται κυρίως από τους βωξίτες. Με κατάλληλες κατεργασίες και
µεθόδους διαχωρισµού λαµβάνεται από το βωξίτη , το τριοξείδιο του αργιλίου, γνωστό

91
ως αλουµίνα (Σχήµα 56). Η αλουµίνα τήκεται, ανακατεύεται µε κρυόλιθο και
ακολούθως µε ηλεκτρόλυση σε ειδική δεξαµενή µεγάλης χωρητικότητας λαµβάνεται το
αλουµίνιο.
4.6.3

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

Το αλουµίνιο είναι µέταλλο αργυρόλευκο και αρκετά δραστικό χηµικά΄. Είναι αρκετά
ελατό και όλκιµο αλλά έχει µικρές µηχανικές αντοχές. Είναι πολύ καλές αγωγός της
θερµότητας και του ηλεκτρισµού. Παρουσιάζει µεγάλη αντοχή στη διάβρωση.
4.6.4

ΚΡΑΜΑΤΑ

Τα κράµατα του αλουµινίου µε σίδηρο, ο οποίος συµµετέχει µε µικρά ποσοστά,
παρουσιάζουν βελτιωµένες µηχανικές αντοχές, ικανοποιητική αντοχή σε χαµηλές
θερµοκρασίες και αυξάνουν την ικανότητα κατεργασίας.
Τα κράµατα του αλουµινίου µε µαγγάνιο εµφανίζουν αυξηµένη ολκιµότητα, ενώ η
προσθήκη σιδήρου διευκολύνει την ικανότητα χύτευσης. Τα
κράµατα αυτά
παρουσιάζουν αυξηµένη αντοχή στη διάβρωση από ατµοσφαιρικούς ρύπους. Τα
κράµατα του αλουµινίου µε µαγνήσιο παρουσιάζουν αυξηµένη πλαστικότητα και
µηχανικές αντοχές και εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση. Επίσης, µε κατάλληλη
επεξεργασία εµφανίζουν πολύ καλή ποιότητας επιφάνεια.
Το κράµα του αλουµινίου µε χαλκό και µαγνήσιο, που ονοµάζεται ντουραλουµίνιο,
παρουσιάζει µεγάλη αντοχή στον εφελκυσµό, αλλά µικρή αντοχή στη διάβρωση.
1. άνοδος από
ράβδους άνθρακα
2. κάθοδος,η σιδερένια
δεξαµενή επενδεδυµένη
µε άνθρακα
3. Αλουµίνα
4. Άργιλος

Σχήµα 56
Παραγωγή αλουµινίου
Τα κράµατα αργιλίου, µαγνησίου και ψευδάργυρου µετά από κατάλληλη θερµική
κατεργασία παρουσιάζουν τις καλύτερες µηχανικές ιδιότητες απ’ όλα τα κράµατα του
αργιλίου. Επίσης, παρουσιάζουν υψηλή αντοχή στην επίδραση του θαλασσινού νερού.
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Τα κράµατα του αργιλίου µε λίθιο παρουσιάζουν µικρή πυκνότητα, υψηλή µηχανική
αντοχή και υψηλό µέτρο ελαστικότητας. Επίσης, έχουν εξαιρετική αντοχή στην
κόπωση, καθώς και στις χαµηλές θερµοκρασίες.
Στον Πίνακα 26 περιγράφεται συνοπτικά η επίδραση των διάφορων στοιχείων στις
ιδιότητες του αλουµινίου.
Πίνακας 26
Επίδραση των συστατικών του αλουµινίου στις ιδιότητές του
ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Χαλκός
Σίδηρος
Μαγγάνιο
Μαγνήσιο
Πυρίτιο
Ψευδάργυρος

4.6.5

ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΣΤΙΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Σε ποσοστό ως 12% προκαλεί βελτίωση της µηχανικής αντοχής και
κατεργασιµότητας. Επιτυγχάνεται σκλήρυνση µε κατακρήµνιση.
Σε µικρά ποσοστά βελτιώνει την αντοχή και τη σκληρότητα.Μειώνει
τις πιθανότητες θερµής ρηγµάτωσης κατά τη χύτευση.
Βελτιώνει την ολκιµότητα και σε συνδυασµό µε το σίδηρο τη
χυτευσιµότητα.
Βελτιώνει τη µηχανική αντοχή και την αντοχή σε διάβρωση. Σε
ποσοστό µεγαλύτερο από 6% προκαλεί σκλήρυνση σε κατακρήµνιση.
Βελτιώνει κατά πολύ τη χυτευσιµότητα και την αντοχή σε διάβρωση.
Μειώνει τη χυτευσιµότητα, αλλά σε συνδυασµό µε άλλα στοιχεία
προσθήκης βελτιώνει τη µηχανική αντοχή.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το αλουµίνιο χρησιµοποιήθηκε αρχικά στην κατασκευή οικιακών συσκευών και
ηλεκτρικών αγωγών. Μετά την ανάπτυξη, όµως, ανθεκτικών και βελτιωµένων
κραµάτων, τα οποία είναι ελαφρύτερα και οικονοµικότερα, βρίσκει συνεχώς και
περισσότερες εφαρµογές. Χρησιµοποιείται κυρίως στην κατασκευή ηλεκτρολογικού
εξοπλισµού, µηχανηµάτων, προϊόντων συσκευασίας καθώς και στη κατασκευή
αεροπλάνων και στην αυτοκινητοβιοµηχανία. Στην Οικοδοµική χρησιµοποιείται µε τη
µορφή κυµατοειδών φύλλων για την κάλυψη στεγών εργοστασίων και υποστεγών, ενώ
µε τη µορφή επίπεδων φύλλων, χρησιµοποιείται ως προστατευτικό ή διακοσµητικό
κάλυµµα άλλων υλικών.
Επίσης, το αλουµίνιο βρίσκει πολυάριθµες εφαρµογές στις κατασκευές, όπου έχει
αντικαταστήσει διάφορα παραδοσιακά υλικά. Χρησιµοποιείται µε τη µορφή ελασµάτων
ειδικής µορφής για την κατασκευή παραθύρων και εξωτερικών θυρών, ενώ µε τη
µορφή ράβδων, χρησιµοποιείται στην κατασκευή κιγκλιδωµάτων σε εξώστες και
σκάλες. Επίσης, από αλουµίνιο κατασκευάζονται ελαφρά διαχωρίσµατα και
αντιηλιακές σελίδες, καθώς και χειρολαβές και πόµολα.

4.7 ΧΑΛΚΟΣ
4.7.1

ΓΕΝΙΚΑ

Ο χαλκός είναι το πρώτο µέταλλο που χρησιµοποίησε ο άνθρωπος από το τέλος της
νεολιθικής εποχής και µάλιστα µια ολόκληρη περίοδος του πολιτισµού,η οποία
ονοµάζεται εποχή του χαλκού. Ο χαλκός βρίσκεται αυτοφυής στη φύση, καθώς και µε
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τη µορφή διάφορων µεταλλευµάτων του. Λαµβάνεται, κυρίως από τα θειούχα ορυκτά
του, από τα οποία τα σηµαντικότερα είναι ο χαλκοπυρίτης, ο χαλκοσίνης κ.ά. και τα
οξυγονούχα, τα οποία είναι λιγότερα διαδεδοµένα στη φύση , όπως είναι ο κυπρίτης, ο
µαλαχίτης κ.α.
4.7.2

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ο χαλκός λαµβάνεται από τα ορυκτά µεταλλεύµατά του µε διάφορες µεθόδους,
ανάλογα µε το ορυκτό και την περιεκτικότητά του σε χαλκό. Από τα θειούχα
µεταλλεύµατα λαµβάνεται µε δύο µεθόδους. Στην πρώτη µε κατάλληλες διαδικασίες
και τελικά µε θέρµανση στην κάµινο Bessemer διαχωρίζεται κυρίως, από το σίδηρο και
λαµβάνεται ακατέργαστος χαλκός. Στη δεύτερη γίνεται κατεργασία µε οξύ και από
διάλυµα του παραγόµενου θειικού χαλκού λαµβάνεται µε αναγωγή. Ο χαλκός, ο οποίος

Σχήµα 57
Παραγωγή χαλκού
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λαµβάνεται και στις δύο περιπτώσεις δεν είναι καθαρός και γι’ αυτό υποβάλλεται σε
καθαρισµό, είτε µε οξείδωση των προσµίξεων σε φλογοβόλο κάµινο, είτε µε
ηλεκτρόλυση, οπότε λαµβάνεται ο καθαρός χαλκός (Σχήµα 57).
4.7.3

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

Ο χαλκός είναι µέταλλο µε κοκκινωπό χρώµα. Είναι ανθεκτικός και όχι ιδιαίτερα
σκληρός, ελατός και όλκιµος και διαµορφώνεται πολύ εύκολα σε ελάσµατα και
σύρµατα. Μετά τον άργυρο είναι το πιο αγώγιµο µέταλλο. Επίσης παρουσιάζει µεγάλη
αντοχή στη διάβρωση γιατί από την επίδραση της ατµόσφαιρας δηµιουργείται στην
επιφάνειά του ένα λεπτό πρασινωπό προστατευτικό στρώµα, η πατίνα.
4.7.4

ΚΡΑΜΑΤΑ

Το κράµα του χαλκού µε τον ψευδάργυρο ονοµάζεται ορείχαλκος, ήταν γνωστό από
την αρχαιότητα και ονοµαζόταν κίτρινος χαλκός. Ο ορείχαλκος διατηρεί τις καλές
ιδιότητες του χαλκού και είναι οικονοµικότερος. Παρουσιάζει πολύ καλή πλαστικότητα
και αυξηµένες µηχανικές αντοχές.
Ο ορείχαλκος στον οποίο έχουν προστεθεί µικρές ποσότητες κυρίως από κασσίτερο ,
νικέλιο, µαγγάνιο παρουσιάζει πολύ µεγάλη αντοχή στη διάβρωση από την ατµόσφαιρα
και τα άλατα.
Τα κράµατα του χαλκού µε τον κασσίτερο ονοµάζονται κρατερώµατα ή µπρούντζοι
και ήταν γνωστά από την αρχαιότητα.
Οι µπρούντζοι παρουσιάζουν πολύ καλή µηχανική αντοχή, αντοχή σε φθορά από τριβή
και είναι εξαιρετικά ανθεκτικοί στην επίδραση του νερού και της ατµόσφαιρας.
Η προσθήκη µικρής ποσότητας µολύβδου κάνει τον µπρούντζο πιο ευκατέργαστο.
Το κράµα του χαλκού µε άργιλο εµφανίζει πολύ καλή αντοχή στην επίδραση της
ατµόσφαιρας σε ελαφρά υψηλές θερµοκρασίες. Όµως παρουσιάζει σηµαντικές
δυσκολίες στη χύτευση και στη συγκόλληση.
Τα κράµατα χαλκού µε νικέλιο παρουσιάζουν εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση.
Επίσης, έχουν πολύ καλή πλαστικότητα και διαµορφώνονται και εν ψυχρώ και εν
θερµώ µε διάφορες µεθόδους.
4.7.5

ΧΡΗΣΕΙΣ

Ο χαλκός χρησιµοποιείται κυρίως για την παραγωγή αγωγών µεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας.
Με τη µορφή φύλλων χρησιµοποιείται για την κάλυψη στεγών εκκλησιών , δηµοσίων
κτηρίων κ.λ.π., καθώς και για τη στεγανοποίηση κτηρίων.
Στο χαλκό αυτό έχει προστεθεί µικρή ποσότητα φωσφόρου ο οποίος αυξάνει σηµαντικά
την αντοχή του στην οξείδωση.
Με τη µορφή λωρίδων χρησιµοποιείται για την κάλυψη αρµών διαστολής.
Ο ορείχαλκος χρησιµοποιείται για την κατασκευή χυτών υλικών , όπως εξαρτήµατα
σωληνώσεων νερού, πόµολα, βρύσες κ.ά. Τα υλικά αυτά επιµεταλλώνονται, συνήθως,
µε χρώµιο , νικέλιο και αλουµίνιο.
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4.8 ΜΟΛΥΒ∆ΟΣ
4.8.1. ΓΕΝΙΚΑ
Ο µόλυβδος ήταν γνωστός από την αρχαιότητα όπου χρησιµοποιήθηκε, από διάφορους
λαούς, για τη στερέωση των λίθων στην κατασκευή γεφυριών, για την κατασκευή
σωλήνων για τη µεταφορά νερού, για αντιδιαβρωτική στρώση για την επικάλυψη
πλοίων µε τη µορφή οξειδίων του.
Ο µόλυβδος βρίσκεται στη φύση κυρίως µε τη µορφή ορυκτών µεταλλευµάτων, το
σηµαντικότερο από τα οποία είναι ο γαληνίτης.
4.8.2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Ο µόλυβδος λαµβάνεται από τα µεταλλεύµατά του µε φρύξη και µε αναγωγή µέσα σε
καµίνια. Στη συνέχεια για να αποµακρυνθούν οι διάφορες προσµίξεις υποβάλλεται στη
διαδικασία του καθαρισµού. Αυτό επιτυγχάνεται, είτε µε τη µέθοδο της ηλεκτρόλυσης,
είτε µε τη θερµική µέθοδο, όπου αποµακρύνονται οι προσµίξεις µε αναγωγή σε τρεις
διαδοχικές φάσεις.
α. Ηλεκτρολυτική µέθοδος
Με τη µέθοδο αυτή λαµβάνεται µε ηλεκτρόλυση µόλυβδος καθαρότητας 99,995% και
εφαρµόζεται σήµερα όταν ο ακάθαρτος µόλυβδος περιέχει προσµίξεις (εκτός του
χαλκού) σε αναλογία µεγαλύτερη από 2%.
β. Θερµική µέθοδος
Με τη µέθοδο αυτή λαµβάνεται καθαρός µόλυβδος µε αναγωγή και αποµακρύνονται,
σταδιακά σε τρεις διαδοχικές φάσεις, οι προσµίξεις του µόλυβδου. Η λαµβανόµενη
καθαρότητα του µολύβδου είναι 99,99% και λαµβάνεται το 80% της παγκόσµιας
παραγωγής µολύβδου.
4.8.3. Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
Ο µόλυβδος είναι κυανόλευκο µέταλλο , η πρόσφατη τοµή του οποίου παρουσιάζει
χαρακτηριστικά µεταλλική λάµψη. Είναι τόσο µαλακός που µπορεί να χαραχθεί µε το
νύχι ή να κοπεί µε µαχαίρι. Είναι ελατός εν ψυχρώ αλλά παρουσιάζει περιορισµένη
συνεκτικότητα. Είναι το βαρύτερο από τα µέταλλα που χρησιµοποιούνται και
χαρακτηρίζεται από µικρή σχετικά ηλεκτρική αγωγιµότητα.
Παρουσιάζει γενικά ικανοποιητική αντοχή στα χηµικά αντιδραστήρια. Κατά την
παραµονή του στον ατµοσφαιρικό αέρα µαυρίζει ως αποτέλεσµα του σχηµατισµού στην
επιφάνεια του ενός στρώµατος από βασικό ανθρακικό µόλυβδο, το οποίο όµως
προστατεύει το µέταλλο από την περαιτέρω προσβολή.
4.8.4. ΧΡΗΣΕΙΣ
Ο µόλυβδος χρησιµοποιείται κυρίως για την παραγωγή συσσωρευτών. Επίσης,
χρησιµοποιείται στην κατασκευή περιβληµάτων καλωδίων µεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας και κυρίως σωληνώσεων µεταφοράς νερού και αερίων, παρ’ όλο που κατά το
παρελθόν ήταν πολύ σηµαντικός, έχουν µειωθεί αισθητά κατά τα τελευταία χρόνια ως
αποτέλεσµα των ραγδαίων τεχνολογικών και οικονοµικών εξελίξεων. Αντίθετα, άλλες
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χρήσεις του, που αναφέρονται στην κατασκευή φύλλων και ταινιών µολύβδου, που
χρησιµοποιούνται για την επένδυση και ηχοµόνωση κτηρίων και στην παρασκευή
συγκολλητικών κραµάτων (µε ανάµιξη συνήθως µε κασίτερο) έχουν γνωρίσει σήµερα
σηµαντική ανάπτυξη.
Σηµαντική είναι η χρησιµοποίηση φύλλων και πλακών µολύβδου για την προστασία
κατασκευών από τη διάβρωση (κυρίως στη χηµική βιοµηχανία) και την προστασία από
τις ακτινοβολίες σε εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούν ακτίνες Χ, ακτίνες γ ή άλλες
πυρηνικές ακτινοβολίες.
Ο µόλυβδος υπεισέρχεται στη σύνθεση µεγάλης ποικιλίας κραµάτων χαµηλού σηµείου
τήξης, καθώς και σε κράµατα αντιτριβής σε συνδυασµό µε τον κασσίτερο και το χαλκό.
Η µεγάλη πυκνότητα και πλαστικότητα του µολύβδου τον καθιστούν κατάλληλο για
την κατασκευή µικροαντικειµένων µε µεγάλο σχετικά βάρος, όπως τα βαρίδια που
χρησιµοποιούνται για τη ζυγοστάθµιση των τροχών των αυτοκινήτων, τα βαρίδια για
τις πετονιές των ψαράδων, οι µολυβδοσφραγίδες κ.ά.
Το οξείδιο του µολύβδου µε τη µορφή του λιθάργυρου χρησιµοποιείται για την
κατασκευή συσσωρευτών . Επίσης, το κρύσταλλο περιέχει µέχρι 30% λιθάργυρο ο
οποίος αυξάνει το δείκτη διάθλασης του γυαλιού και το καθιστά στιλπνό, συνεκτικό και
το κάνει να ηχεί ευχάριστα κατά την κρούση του. Το ξύλο του µολύβδου βρίσκει
εφαρµογή και ως ξηραντικό βερνικιών.
Το διοξείδιο του µολύβδου χρησιµοποιείται ως οξειδωτικό µέσο κατά την παραγωγή
χρωµάτων και βαφών, χηµικών προϊόντων, πυροτεχνηµάτων, σπίρτων και ως
πληρωτικό µέσο προϊόντων από πολυθειούχο καουτσούκ.
Το επιτεταρτοξείδιο του µολύβδου γνωστό και ως µίνιο χρησιµοποιείται για την
παρασκευή αντισκωριακών βαφών, για την επικάλυψη επιφανειών σιδηρών και
χαλύβδινων κατασκευών.
Το λευκό του µολύβδου αποτελείται από ουδέτερο ανθρακικό µόλυβδο και δύο
βασικούς ανθρακικούς µολύβδους και ονοµάζεται κοινά στουπέτσι. Το στουπέτσι
αποτέλεσε την κυριότερη λευκή χρωστική που χρησιµοποιήθηκε σε βαφές κατά τη
διάρκεια του 18ου αιώνα. Η αξία του έγκειται στη µεγάλη καλυπτική ικανότητά του και
στην ικανότητά του να αντιδρά µε λινέλαιο, οπότε σχηµατίζονται προϊόντα µε
εξαιρετική προσφυτική ικανότητα, αντοχή και ελαστικότητα. Παρουσιάζει, όµως, το
µειονέκτηµα ότι µαυρίζει µε την παρουσία υδρόθειου , το οποίο αποτελεί έναν από τους
συνήθεις ρυπαντές της ατµόσφαιρας στις βιοµηχανικές περιοχές.
Ο θειικός µόλυβδος χρησιµοποιείται ως συστατικό σταθεροποιητών ορισµένων
πλαστικών υλικών και ως χρωστική ύλη εξωτερικών βαφών. Ο οξεικός µόλυβδος
χρησιµοποιείται ως πρόστυµµα στη βαφική και ως ξηραντικό στις βαφές.
Ο πυριτικός µόλυβδος αποτελεί συστατικό δύο τύπων λευκών χρωστικών που
χρησιµοποιούνται για την παρασκευή των βαφών. Παρουσιάζουν όλα τα
πλεονεκτήµατα του ανθρακικού µολύβδου και επιπλέον αυξηµένη αντοχή στη
διάβρωση. Κατά την αποθήκευσή τους σε ξύλινες επιφάνειες επικαλύπτουν και
εξαφανίζουν όλα τα στίγµατα του ξύλου.Ο θειούχος µόλυβδος χρησιµοποιείται για την
παρασκευή κεραµικών υλών και ηµιαγωγών.
Ο νιτρικός µόλυβδος χρησιµοποιείται ως πρόστυµµα στη βαφική, επίσης στη
φωτογραφική ,στη λιθογραφία , στη βυρσοδεψία και για την παρασκευή χρωστικών
υλών και εκρηκτικών υλών.
Ο χρωµικός µόλυβδος χρησιµοποιείται ως χρωστική ύλη σε βιοµηχανικές βαφές, καθώς
και για τον χρωµατισµό προϊόντων από πλαστικά υλικά ή καουτσούκ.
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4.9 ΝΙΚΕΛΙΟ
4.9.1. ΓΕΝΙΚΑ
Το νικέλιο βρίσκεται σε µικρές σχετικές πυκνότητες στη φύση , κυρίως µε τη µορφή
ορυκτών µεταλλευµάτων του. Στην αρχαιότητα , αν και δεν ήταν γνωστό , το
χρησιµοποιούσαν µε τη µορφή των κραµάτων του. Τα σηµαντικότερα ορυκτά του είναι
ο γαρνιερίτης και ο λατερίτης , καθώς και τα θειούχα ορυκτά µε σπουδαιότερο τον
πεντλαδίτη.
4.9.2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Η διαδικασία παρασκευής του νικελίου εξαρτάται από τα διαθέσιµα κοιτάσµατα. Τα
θειούχα ορυκτά του νικελίου υποβάλλονται σε διαδικασία εµπλουτισµού και
διαχωρισµού των θειούχων ενώσεων του νικελίου, από τις οποίες µε ηλεκτρόλυση
λαµβάνεται το νικέλιο. Από το λατερίτη, το νικέλιο λαµβάνεται µε δύο µεθόδους. Στην
µία µέθοδο από το µετάλλευµα µε κατάλληλη διαδικασία, που περιλαµβάνει και τη
διαλυτοποίησή του σε διάλυµα που περιέχει αµµωνία, λαµβάνεται υδροξείδιο του
νικελίου. Από το τελευταίο λαµβάνεται µε αναγωγή µε το νικέλιο.
Στην άλλη, το µετάλλευµα υποβάλλεται σε κατάλληλη κατεργασία µε θειικό οξύ υπό
πίεση,από την οποία προκύπτει τελικά η θειούχος ένωση του νικελίου. Από αυτή
λαµβάνεται το νικέλιο µε την ίδια διαδικασία, όπως και στην περίπτωση των θειούχων
ορυκτών του.
4.9.3. Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
Το νικέλιο είναι µέταλλο λευκό, µε έντονη µεταλλική λάµψη, εξαιρετική αντοχή και
σκληρότητα , υψηλό σηµείο τήξης, ελατό και όλκιµο. Είναι πολύ ανθεκτικό στα
διάφορα ανόργανα και οργανικά αντιδραστήρια και παρουσιάζει µεγάλη αντοχή στην
επίδραση της υγρασίας και του ατµοσφαιρικού αέρα.
4.9.4. ΚΡΑΜΑΤΑ
Τα κράµατα νικελίου και σιδήρου παρουσιάζουν σχεδόν µηδενικό συντελεστή θερµικής
διαστολής για µια περιοχή θερµοκρασιών και χρησιµοποιούνται στην κατασκευή
στοιχείων µηχανών, εργαλείων και οργάνων ακριβείας. Κράµατα µε βάση το σίδηρο
και το νικέλιο παρουσιάζουν εξαιρετικές µαγνητικές ιδιότητες.
Κράµατα νικελίου µε χαλκό που περιέχουν µικρές ποσότητες µαγγανίου, σιδήρου,
πυριτίου και άνθρακα εµφανίζουν υψηλές µηχανικές αντοχές, αυξηµένη σκληρότητα
και µεγάλη αντοχή στη διάβρωση και στην επίδραση του νερού και των αλκαλίων.
Κράµατα νικελίου µε χρώµιο και σίδηρο παρουσιάζουν σηµαντική αντοχή στη
διάβρωση και πολύ καλές µηχανικές ιδιότητες σε υψηλές θερµοκρασίες και
χρησιµοποιούνται στη χηµική βιοµηχανία και σε τµήµατα µηχανηµάτων που κατά τη
λειτουργία τους αναπτύσσονται υψηλές θερµοκρασίες.
Κράµατα που περιλαµβανουν κυρίως νικέλιο και χρώµιο εµφανίζουν καλή αντοχή στον
ερπυσµό, στην κόπωση και στη διάβρωση σε υψηλές θερµοκρασίες , όταν περιέχουν
προσµίξεις τιτανίου, αργιλίου, κιβαλτίου, σιδήρου και άνθρακα.
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Οι χάλυβες που περιέχουν νικέλιο µέχρι 5% παρουσιάζουν αυξηµένες µηχανικές
αντοχές και σκληρότητα, χωρίς να µειώνεται η πλαστικότητά τους. Επίσης,
παρουσιάζουν ευκολία στη συγκόλληση.
4.9.5

ΧΡΗΣΕΙΣ

Μεγάλες ποσότητες νικελίου χρησιµοποιούνται για την παρασκευή νικελιοχάλυβων, οι
οποίοι βρίσκουν εφαρµογή στην κατασκευή σιδηρών γεφυρών, καλωδίων , οπλισµού
προεντεταµένου σκυροδέµατος κ.λ.π.
Το νικέλιο χρησιµοποιείται ευρέως στην επινικέλωση, δηλαδή ως προστατευτική
επικάλυψη επιφανειών άλλων µετάλλων ή κραµάτων, λόγω της αυξηµένης αντοχής
του στη διάβρωση, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί τη λαµπρότητά του.
Το ανθρακικό νικέλιο χρησιµοποιείται στις επινικελώσεις και στην παρασκευή
χρωµάτων κεραµικών και σµάλτων.

4.10

ΧΡΩΜΙΟ

4.10.1.

ΓΕΝΙΚΑ

Το χρώµιο δεν βρίσκεται ελεύθερο στη φύση, αλλά ενωµένο, κυρίως µε το οξυγόνο.
Συνήθως, τα µεταλλεύµατα του χρωµίου περιέχουν και οξείδια άλλων µετάλλων, όπως
του αργιλίου, του µαγνησίου κ.ά. Τα σηµαντικότερα ορυκτά του είναι ο χρωµίτης και ο
καµµερίτης.
4.10.2.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Για την παραγωγή του χρωµίου τα µεταλλεύµατά του υποβάλλονται σε εµπλουτισµό
και κατόπιν µε κατάλληλη διεργασία λαµβάνεται τριοξείδιο του χρωµίου. Ακολούθως,
λαµβάνεται το χρώµιο είτε µε αναγωγή, κυρίως µε αργίλιο, είτε µε ηλεκτρόλυση
(Σχήµα 58).

Σχήµα 58
Παραγωγή χρωµίου µε αναγωγή
4.10.3.

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

Το χρώµιο είναι µέταλλο κυανόλευκο µε µεγάλη σκληρότητα και µε υψηλό σηµείο
τήξης. Παρουσιάζει εξαιρετική ανθεκτικότητα στα συνηθισµένα οξειδωτικά µέσα και
σε διαβρωτικούς παράγοντες.
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4.10.4.

ΚΡΑΜΑΤΑ

Τα κράµατα του χρωµίου µε σίδηρο παρουσιάζουν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ιδιότητες,
ανάλογα µε το ποσοστό προσµίξεις του χρωµίου.Επίσης,παρουσιάζουν αυξηµένη
σκληρότητα, µεγάλη αντοχή σε φθορές,καθώς και µεγάλη αντοχή στην οξείδωση και
στη διάβρωση.
Μετά από θερµική κατεργασία και µε µικρές προσµίξεις από άλλα µέταλλα εµφανίζει
µικρό βαθµό παραµόρφωσης.
Τα κράµατα χρωµίου και νικελίου µε µικρές προσµίξεις τιτανίου, αργιλίου , κοβαλτίου,
κ.ά.,παρουσιάζουν υψηλή αντοχή στον ερπυσµό, στην κόπωση και στη διάβρωση στις
υψηλές θερµοκρασίες.
4.10.5.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Οι µεγαλύτερες ποσότητες χρησιµοποιούνται για την παρασκευή κραµάτων µε σίδηρο
τους χρωµοχάλυβες που παρουσιάζουν εξαιρετικές ιδιότητες και χρησιµοποιούνται
στην κατασκευή σιδερένιων γεφυρών, οπλισµού προεντεταµένου σκυροδέµατος.
Το χρώµιο χρησιµοποιείται για την επικάλυψη αντικειµένων κατασκευασµένων από
άλλα µέταλλα κυρίως σε βρύσες, σιφώνια κ.ά.
Το τριοξείδιο του χρωµίου, γνωστό ως πράσινο του χρωµίου, εφαρµόζεται σε τσιµέντα
και επιχρίσµατα.
Το κίτρινο του χρωµίου µε βάση το χρωµικό µόλυβδο χρησιµοποιείται ευρύτατα για τη
βαφή µετάλλων και ξύλων.
Επίσης, µε βάση άλλες ενώσεις του χρωµίου παρασκευάζεται σηµαντικός αριθµός
χρωµάτων,τα οποία παρουσιάζουν κυρίως µεγάλη καλυπτική ικανότητα.

4.11

ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΣ

4.11.1.

ΓΕΝΙΚΑ

Ο ψευδάργυρος, που κοινά ονοµάζεται τσίγκος, άρχισε να παράγεται αργότερα από τα
άλλα κοινά µέταλλα, όµως το κράµα του µε το χαλκό, ο ορείχαλκος ήταν γνωστός από
την αρχαιότητα.
Ο ψευδάργυρος βρίσκεται σε σηµαντικές ποσότητες στη φύση.
Τα σηµαντικότερα µεταλλεύµατά του είναι τα ανθρακικά και πυριτικά ορυκτά , όπως
είναι ο σµιθσονίτης, ο ορειχαλκίτης, ο βιλλεµίτης κ.ά. και τα θειούχα, όπως είναι ο
σφαλερίτης, ο ζινκοσίτης κ.ά.
4.11.2.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Για την παραγωγή του ψευδαργύρου, τα µεταλλεύµατά του υποβάλλονται σε
εµπλουτισµό και ακολούθως σε φρύξη, ώστε να σχηµατιστεί οξείδιο του ψευδαργύρου.
Ακολούθως, λαµβάνεται ο ψευδάργυρος, είτε µε ηλεκτρόλυση, είτε µε υψηλή θέρµανση
σε καµίνους, όπου συλλέγονται οι ατµοί και µε τη βοήθεια κατάλληλου ψυκτήρα
συµπυκνώνονται και σχηµατίζεται ο µεταλλικός ψευδάργυρος.
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4.11.3. Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
Ο ψευδάργυρος είναι µέταλλο αργυρόλευκο µε κυανίζουσα λάµψη και κρυσταλλική
υφή. Παρουσιάζει µέτρια σκληρότητα και είναι εύθραυστος. Είναι ελατός µόνο σε
θερµοκρασίες 100 ÷ 150 0C και διατηρεί την ευκαµψία του και αφότου ψυχθεί.
Σε χαµηλότερες και υψηλότερες θερµοκρασίες κονιοποιείται, όταν σφυρηλατηθεί. Είναι
ανθεκτικό στη διάβρωση και δεν προσβάλλεται από τις οργανικές ουσίες.
4.11.4. ΚΡΑΜΑΤΑ
Τα κράµατα του ψευδάργυρου µε το αργίλιο παρουσιάζουν πολύ καλές µηχανικές
ιδιότητες, ενώ η προσθήκη µικρών ποσοτήτων χαλκού διευκολύνει πολύ τη κατεργασία
και τη διαµόρφωσή του.
Το κράµα του ψευδαργύρου µε τιτάνιο µε κατάλληλη επεξεργασία αποκτά υψηλές
αντοχές σε ερπυσµό, καλές µηχανικές αντοχές και βελτιώνει σηµαντικά το εργάσιµο.
4.11.5. ΧΡΗΣΕΙΣ
Ο ψευδάργυρος χρησιµοποιείται κυρίως για την παρασκευή του ορείχαλκου και στο
γαλβανισµό σιδερένιων φύλλων και ελασµάτων.
Επίσης, χρησιµοποιείται, κυρίως για επικαλύψεις στεγών και µαρκιζών, για την
κατασκευή αγωγών απορροής του νερού της βροχής, αν και οι υδρορροές
κατασκευάζονται από γαλβανισµένη λαµαρίνα για οικονοµικούς λόγους.
Το οξείδιο του ψευδάργυρου χρησιµοποιείται για την παρασκευή λευκής χρωστικής, το
λευκό του ψευδαργύρου, το οποίο είναι πολύ σταθερό και ανθεκτικό στους
ατµοσφαιρικούς ρύπους.
Ο χλωριούχος ψευδάργυρος χρησιµοποιείται στη µεταλλουργία και τη
τσιµεντοβιοµηχανία.
Ο θειικός ψευδάργυρος χρησιµοποιείται για την παραγωγή του τεχνητού µεταξιού, ως
συντηρητικό του ξύλου µε διαποτισµό ξύλινων στοιχείων για να προφυλαχθούν από τη
σήψη και για την παρασκευή βαφών και βερνικιών.

4.12 ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ
4.12.1. ΓΕΝΙΚΑ
Ο κασσίτερος είναι γνωστός από την αρχαιότητα µε τη µορφή του κράµατός του µε
χαλκό. ∆εν είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένος στη φύση και βρίσκεται στα πυριγενή
πετρώµατα. Το σηµαντικότερο ορυκτό του κασσίτερου είναι ο κασσιτερίτης, ενώ τα
άλλα ορυκτά του είναι χαµηλής περιεκτικότητας σε κασσίτερο.
4.12.2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Επειδή η περιεκτικότητα σε κασσίτερο των ορυκτών του δεν είναι σηµαντική, αρχικά
εµπλουτίζεται µε κατάλληλες διαδικασίες και µετά µε αναγωγή σε διάφορους τύπους
κλιβάνων λαµβάνεται ακάθαρτος κασσίτερος. Ακολούθως, λαµβάνεται καθαρός
κασσίτερος, αφού αποµακρυνθούν οι ξένες προσµίξεις µε θέρµανση σε υψηλές
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θερµοκρασίες,
θερµοκρασίες.
4.12.3.

ενώ

εκείνες

του

σιδήρου,

αποµακρύνονται

σε

χαµηλότερες

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

Ο κασσίτερος είναι µέταλλο αργυρόλευκο µε έντονη λάµψη. Επίσης, είναι πολύ
µαλακός και κατεργάζεται εύκολα, µε µικρή αντοχή στον εφελκυσµό. Παρουσιάζει
µεγάλη αντοχή στη διάβρωση.
4.12.4.

ΚΡΑΜΑΤΑ

Τα σηµαντικότερα κράµατα του κασσίτερου λαµβάνονται µε την ανάµιξή του µε χαλκό
σε διάφορες αναλογίες, τα οποία ονοµάζονται κρατερώµατα. Στην κατηγορία αυτή
ανήκουν τα λευκά κράµατα, που είναι πλούσια σε κασσίτερο και περιορίζουν
σηµαντικά τις τριβές.
Σε συνδυασµό µε το µόλυβδο σχηµατίζει κράµατα, που ονοµάζονται καλάϊ και
χρησιµοποιούνται για συγκολλήσεις. Επίσης κράµατα κασσίτερου- µολύβδου
χρησιµοποιούνται για προστασία από τη διάβρωση. Επίσης το κράµα µε µόλυβδο και
µικρό ποσοστό αντιµόνιου παρουσιάζει βελτιωµένη αντοχή σε κρούση. Μαζί µε
βισµούθιο , κυρίως δίνει κράµατα µε πολύ χαµηλό σηµείο τήξης που χρησιµοποιούνται
σε πολλές τεχνικές εφαρµογές, όπως είναι η πρόληψη υπερθερµάνσεων και πυρκαγιών,
καθώς και σε κλιµακωτές συγκολλήσεις.
Η προσθήκη µικρού ποσοστού του κράµατος κασσίτερου – χαλκού στο σίδηρο , δίνει
στο χάλυβα βελτιωµένες θερµοκρασίες τήξης και πρακτικά βελτιώνει την ακρίβεια των
διαστάσεων.
4.12.5. ΧΡΗΣΕΙΣ
Ο κασσίτερος χρησιµοποιείται για την επικάλυψη, η οποία ονοµάζεται
επικασσιτέρωση, χαλκού και σιδήρου, κυρίως επειδή είναι πολύ ανθεκτικός στη
διάβρωση από την υγρασία και του ατµοσφαιρικού αέρα. Με τη µορφή φύλλων
χρησιµοποιείται στην επένδυση δεξαµενών.
Το καλάϊ χρησιµοποιείται για µαλακές κολλήσεις διάφορων µετάλλων και οι αναλογίες
ανάµιξης του µολύβδου και του κασσίτερου καθορίζουν το σηµείο τήξης της
συγκόλλησης.
Ο τετραχλωριούχος κασσίτερος χρησιµοποιείται στην υαλουργία και κυρίως για την
κατασκευή θερµαντικού γυαλιού. Επίσης, το διοξείδιο του κασσίτερου χρησιµοποιείται
στην υαλουργία, για τη στίλβωση µαρµάρου και διακοσµητικών λίθων και στο
χρωµατισµό κεραµικών προϊόντων.

4.13 ΚΑ∆ΜΙΟ
4.13.1. ΓΕΝΙΚΑ
Το κάδµιο είναι σπάνιο στοιχείο και λαµβάνεται κυρίως ως παραπροϊόν κατά την
παραγωγή του ψευδάργυρου από τα µεταλλεύµατά του.
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4.13.2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Κατά την διαδικασία της αναγωγής των ορυκτών του ψευδαργύρου συγκεντρώνεται
σκόνη µε αυξηµένη περιεκτικότητα σε κάδµιο, η οποία ονοµάζεται καδµία. Από την
καδµία λαµβάνεται , κυρίως, το κάδµιο, µε αναγωγή µε θέρµανση και κλασµατική
απόσταξη ή µε ηλεκτρόλυση.
4.13.3. Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
Το κάδµιο είναι µέταλλο αργυρόλευκο πολύ µαλακό, το οποίο µπορεί να γίνει πολύ
στιλπνό. Έχει χαµηλό σηµείο τήξης, µεγάλη αντοχή στην κόπωση και στη διάβρωση.
Προσβάλλεται πολύ εύκολα από τα ανόργανα οξέα. Είναι τοξικό και συνεπώς
επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.
4.13.4. ΧΡΗΣΕΙΣ
Το κάδµιο χρησιµοποιείται για επιµεταλλώσεις, οι οποίες ονοµάζονται επικαδµιώσεις.
Η επικαδµίωση του χάλυβα τον προστατεύει από τη διάβρωση του ατµοσφαιρικού αέρα
και της υγρασίας.
Το κάδµιο σχηµατίζει κράµατα κυρίως µε το µόλυβδο, του κασσίτερου και άλλα
µέταλλα µε χαµηλό σηµείο τήξης που χρησιµοποιούνται για συγκολλήσεις µετάλλων ή
κραµµάτων.
Επίσης, το κάδµιο προστίθεται σε ορισµένα κράµατα για τη βελτίωση των µηχανικών
ιδιοτήτων τους και κυρίως για τη σηµαντική µείωση της επιφανειακής τριβής.
Το θειούχο κάδµιο χρησιµοποιείται ως κίτρινη χρωστική µε λαµπρό χρώµα για την
παρασκευή χρωµάτων υψηλής ποιότητας λόγω της σταθερότητάς τους και της αντοχής
του στην οξείδωση και στην επίδραση του θείου.

4.14

ΤΙΤΑΝΙΟ

4.14.1. ΓΕΝΙΚΑ
Το τιτάνιο είναι µέταλλο πολύ διαδεδοµένο στη φύση και µε τη µορφή των ενώσεων
του βρίσκεται σε όλα σχεδόν τα πετρώµατα. Επίσης, περιέχεται στο νερό και στο νερό
των θαλασσών.
Τα σηµαντικότερα ορυκτά του τιτανίου είναι ο ελµενίτης και το ρουτίλο.
4.14.2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Το τιτάνιο λαµβάνεται από τα µεταλλεύµατά του µε την κατεργασία τους σε υψηλή
θερµοκρασία, οπότε λαµβάνεται η χλωριούχος ένωση του τιτανίου, από την οποία, είτε
µε κλασµατική απόσταξη και αναγωγή, είτε µε ηλεκτρόλυση λαµβάνεται το τιτάνιο.
4.14.3. Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
Το τιτάνιο είναι µέταλλο αργυρόλευκο. Έχει µικρή πυκνότητα, εξαιρετικές µηχανικές
αντοχές και µεγάλη σκληρότητα. Επίσης, παρουσιάζει µεγάλη αντοχή στα διάφορα
διαβρωτικά µέσα και ιδιαίτερα στο θαλασσινό νερό.
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4.14.4. ΚΡΑΜΑΤΑ
Τα κράµατα του τιτανίου µε µαγγάνιο, χρώµιο και αλουµίνιο παρουσιάζουν εξαιρετικά
µηχανικά χαρακτηριστικά, αλλά και υψηλό κόστος παρασκευής.
Τα κράµατα του τιτανίου µε άνθρακα παρουσιάζουν µεγάλη σκληρότητα και υψηλή
αντοχή στην κρούση.
Επίσης, το τιτάνιο προστίθεται σε διάφορα κράµατα του χαλκού και του αλουµινίου,
στους ανοξείδωτους χάλυβες και τα πυρίµαχα κράµατα και αυξάνει τις µηχανικές
ιδιότητές τους και την αντοχή τους στη διάβρωση.
4.14.5. ΧΡΗΣΕΙΣ
Το τιτάνιο λόγω των µηχανικών ιδιοτήτων του βρίσκει εφαρµογή στην αεροναυπηγική.
Επίσης, λόγω της µεγάλης αντοχής του στα διαβρωτικά µέσα χρησιµοποιείται ως
κατασκευαστικό υλικό στη χηµική βιοµηχανία.
Το διοξείδιο του τιτανίου, γνωστό ως λευκό του τιτανίου, χρησιµοποιείται ως λευκή
χρωστική. Παρουσιάζει πολύ µεγάλη καλυπτικότητα, λαµπρότητα και δεν είναι τοξικό.
Επίσης χρησιµοποιείται για την επικάλυψη επιφανειών και την παρασκευή πυρίµαχων
κεραµικών.

4.15

ΜΑΓΝΗΣΙΟ

4.15.1. ΓΕΝΙΚΑ
Το µαγνήσιο βρίσκεται σε µεγάλες ποσότητες στη φύση κυρίως µε τη µορφή ορυκτών
του. Το σπουδαιότερο είναι ο µαγνησίτης ενώ σηµαντικά είναι ο δολοµίτης και ο
καρναλίτης. Επίσης, το µαγνήσιο λαµβάνεται και από το ορυκτό οξείδιο του µαγνησίου.
4.15.2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Το µαγνήσιο παρασκευάζεται από τα διάφορα ορυκτά, αφού προηγουµένως µε
κατάλληλες µεθόδους, ανάλογα µε το ορυκτό, παρασκευαστεί άνυδρο χλωριούχο
µαγνήσιο. Από το τελευταίο λαµβάνεται µαγνήσιο µε ηλεκτρόλυση.
Οικονοµικότερη είναι η µέθοδος όπου γίνεται αναγωγή της µαγνησίας σε υψηλές
θερµοκρασίες και συλλέγεται το µαγνήσιο σε ειδικούς συµπυκνωτές (Σχήµα 59).
Ακολούθως, µε διάφορους τρόπους λαµβάνεται το µαγνήσιο.
4.15.3.

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

Είναι µέταλλο αργυρόλευκο , µε µικρό ειδικό βάρος και µικρή µηχανική αντοχή. Είναι
ελατό, αλλά ελάχιστα όλκιµο λόγω της µικρής συνεκτικότητάς του. Παρουσιάζει
µεγάλη τάση να αντιδρά µε το οξυγόνο, µάλιστα λεπτή σκόνη µαγνησίου. Όταν έρθει
σε επαφή µε το οξυγόνο αναφλέγεται. Επίσης, είναι πολύ ισχυρό αναγωγικό υλικό.
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Σχήµα 59
Παραγωγή µαγνησίου
4.15.4. ΚΡΑΜΑΤΑ
Με την ανάµιξη του µαγνησίου µε αλουµίνιο ψευδάργυρο και µαγγάνιο λαµβάνονται τα
κράµατα χυτηρίου, τα οποία εµφανίζουν αυξηµένη αντοχή στον εφελκυσµό.
Τα κράµατα του µαγνησίου µε ψευδάργυρο, ζιρκόνιο και µικρές ποσότητες από σπάνιες
γαίες διατηρούν σταθερές τις µηχανικές ιδιότητές του σε αυξηµένες θερµοκρασίες και
γι’αυτό χρησιµοποιούνται στην αεροναυπηγική.
Επίσης , παρασκευάζονται και κράµατα του µαγνησίου µε το αργίλιο.
4.15.5

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το µαγνήσιο χρησιµοποιείται ως ισχυρό αναγωγικό µέσο για χηµικό καθαρισµό, καθώς
και στη φωτογραφική και τα πυροτεχνήµατα. Η ιδιότητά του όµως αυτή, παρά το µικρό
βάρος του, καθιστούσε προβληµατική τη χρησιµότητα του µαγνησίου και των
κραµάτων του ως κατασκευαστικό υλικό. Όµως,
η εκπληκτική εξέλιξη της
αεροναυπηγικής βοήθησε σηµαντικά στη χρησιµοποίηση του κασσίτερου στις ελαφρές
δοµικές κατασκευές. Για δοµικές χρήσεις κατασκευάζονται µε εξέλαση φύλλα
µαγνησίου.
Το οξείδιο του µαγνησίου χρησιµοποιείται στην κατασκευή πυρίµαχων κεραµικών
υλικών, θερµοµονωτικών υλικών, τσιµέντων, καθώς και στις βιοµηχανίες ελαστοµερών
και πλαστικών υλικών.
Το ανθρακικό µαγνήσιο χρησιµοποιείται ως θερµοµονωτικό υλικό σε λέβητες και ως
πρόσθετο σε ελαστοµερή και στο γυαλί.
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5

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η άσφαλτος και η χρησιµότητά της ως υλικό στις κατασκευές, είναι γνωστή από
αρχαιοτάτων χρόνων. Χρησιµοποιείται ως δοµικό, µονωτικό και συνδετικό υλικό για
την κατασκευή οδοστρωµάτων. Εκτός από τη φυσική άσφαλτο υπάρχει και η άσφαλτος
από τη διύλιση αργού πετρελαίου, η οποία χρησιµοποιείται
στις σύγχρονες
κατασκευές.
Το αργό πετρέλαιο αποτελείται από µία σειρά συγγενικών, σύνθετων
υδρογονανθράκων, οι οποίοι ποικίλλουν από το ελαφρύ αέριο µεθάνιο, µέχρι τα πιο
βαριά στερεά, όπως το βιτουµένιο. Τα διάφορα µίγµατα, που αποτελούν το υγρό ή το
αργό πετρέλαιο, διαχωρίζονται µε κλασµατική απόσταξη σε συνεχώς αυξανόµενες
θερµοκρασίες. Τα συστατικά του µίγµατος, από τα ελαφρύτερα προς τα βαρύτερα είναι
τα ελαφρά αέρια και οι ελαφροί διαλύτες, οι βενζίνες, το φωτιστικό πετρέλαιο, το
ακάθαρτο πετρέλαιο, τα ορυκτέλαια, τα διάφορα υπόλοιπα και τέλος, η πίσσα, η
άσφαλτος και η παραφίνη.
Επειδή η χηµική σύσταση των πετρελαίων δεν είναι σταθερή, οι φυσικές ιδιότητές τους,
όπως το χρώµα, το βάρος και το ιξώδες διαφέρουν ,επίσης, σηµαντικά.
Η βιοµηχανία του πετρελαίου παράγει µεγάλες ποσότητες ασφάλτου, οι οποίες µπορεί
να έχουν διαφορετικές ιδιότητες που τροποποιούνται ανάλογα µε τη χρήση της. Η
τροποποίηση των ιδιοτήτων της ασφάλτου γίνεται µε τη χρήση πρόσθετων υλών σε
διάφορα στάδια της παραγωγής της . Η σηµαντικότερη τροποποίηση των ιδιοτήτων
οφείλεται στην θερµοκρασία απόσταξης, η οποία ρυθµίζει το ποσοστό των ελαιωδών
συστατικών στο υπόλειµµα. Η άσφαλτος διακρίνεται σε σκληρή και σε µαλακή.
Η άσφαλτος είναι ένα πολύπλοκο χηµικό µίγµα οργανικών ενώσεων, το οποίο
αποτελείται, κυρίως, από υδρογονάνθρακες, µε ένα µικρό ποσοστό ετεροκυκλικών
ενώσεων που περιέχουν στα ενεργά τους κέντρα θείο, άζωτο και οξυγόνο. Επίσης,
περιέχει και ίχνη µετάλλων. Μια στοιχειακή ανάλυση ασφάλτων, οι οποίοι προέρχονται
από αργό πετρέλαιο, έδειξε ότι περιέχουν άνθρακα 82 ÷88 %,υδρογόνο 8÷11 %, θείο
0÷6 %, οξυγόνο 0 ÷1.5 % και άζωτο 0 ÷1 %. Παρά την πολυπλοκότητα της χηµικής
ένωσης της ασφάλτου, η άσφαλτος περιέχει δυο ευρύτερες χηµικές οµάδες που
επηρεάζουν άµεσα την συµπεριφορά της σε διαφορές εφαρµογές, όπως στην οδοποιία.
Οι δυο χηµικές οµάδες είναι τα ασφαλτένια και τα µαλτένια. Τα µαλτένια µπορούν να
υποδιαιρεθούν σε κορεσµένους υδρογονάνθρακες,σε αρωµατικούς και σε ρητίνες. Τα
ασφαλτένια είναι πολύπλοκες πολικές αρωµατικές ενώσεις, οι οποίες περιέχουν, εκτός
από άνθρακα και υδρογόνο και άζωτο, θείο και οξυγόνο.
Τα βασικά χαρακτηριστικά της ασφάλτου είναι η συγκολλητική ικανότητά της και οι
υγροµονωτικές ιδιότητές της.

5.2
5.2.1

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ
ΓΕΝΙΚΑ

Η άσφαλτος είναι ένας σύνθετος υδρογονάνθρακας, ο οποίος παρασκευάζεται από την
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κλασµατική απόσταξη του αργού πετρελαίου (Σχήµα 60). Για τις διάφορες εφαρµογές
της αναµιγνύεται, συχνά, µε διάφορα αδρανή υλικά, τα οποία εξαρτώνται από την
µετέπειτα χρήση της.
Πολύ µεγάλη χρήση της ασφάλτου γίνεται στην οδοστρωσία και σε υλικά
επιστρώσεων, αλλά χρησιµοποιείται και ως υγροµονωτικό υλικό σε στέγες, οροφές,
γέφυρες, καταστρώµατα και υπόγειες κατασκευές.

Σχήµα 60
Επεξεργασία αργού πετρελαίου
Γενικά η άσφαλτος θεωρείται ως ένα κολλώδες σύστηµα, το οποίο αποτελείται από
ασφαλτένια µε υψηλό µοριακό βάρος διεσπαρµένα η διαλυµένα σε ένα ελαιικό µέσο
διασποράς, µε χαµηλότερο µοριακό βάρος τα µαλτένια .
Η τυπική σύνθεση της ασφάλτου περιέχει (~25%) ασφαλτένια και (~65%) µαλτένια,
ενώ περιέχει και (~10 %) κορεσµένα. Επίσης, περιέχεται άζωτο (~1%) και θείο (~3%).
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Οποιαδήποτε αυξοµείωση των ασφαλτενίων και των µαλτενίων, ιδιαίτερα των ρητινών
και των κορεσµένων, επηρεάζει το ιξώδες και τη θερµοκρασιακή ευαισθησία της
ασφάλτου.
Η περιεκτικότητα της ασφάλτου σε ασφαλτένια επηρεάζει άµεσα τις ρεολογικές
ιδιότητές της, δηλαδή µε την αύξηση του ποσοστού των ασφαλτενίων λαµβάνεται
άσφαλτος µε χαµηλή διεισδυτικότητα, υψηλό σηµείο µάλθωσης, συνεπώς υψηλό
ιξώδες. Το ποσοστό ασφαλτενίων στην άσφαλτο κυµαίνεται από 5%, τύπος 280/300,
µέχρι 28% ,τύπος 20/30. Στις περιοχές µε ψυχρό κλίµα, χρησιµοποιείται συνήθως
«µαλακή» άσφαλτος, ενώ αντίθετα σε περιοχές µε θερµό κλίµα χρησιµοποιείται
«σκληρή» άσφαλτος.
5.2.2

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

Η άσφαλτος είναι υγρό µε µεγάλο ιξώδες σε υψηλές θερµοκρασίες και είναι εύθρυπτο
στερεό σε χαµηλές θερµοκρασίες. Για τον προσδιορισµό των κυριότερων
χαρακτηριστικών της ασφάλτου ενδιαφέρει το ιξώδες της, αλλά και η σκληρότητά της
σε διάφορες θερµοκρασίες. Οι σχέσεις µεταξύ των αντοχών και των θερµοκρασιών
είναι ιδιαίτερα σηµαντική, αφού η άσφαλτος πρέπει να είναι σε ρευστή κατάσταση για
να αναµιχθεί µε διάφορα αδρανή και να µορφοποιηθεί, ώστε να συµπεριφέρεται ως
στερεό σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος (Σχήµα 61).

Σχήµα 61
Επίδραση της θερµοκρασίας στα ασφαλτικά υλικά
Η άσφαλτος είναι βισκοελαστικό υλικό και οι ιδιότητές της επηρεάζονται όχι µόνο από
τη θερµοκρασία αλλά και από τα φορτία που παραλαµβάνει. Η βισκοελαστική
συµπεριφορά της ασφάλτου προκαλεί φαινόµενα ερπυσµού σε διάφορες εφαρµογές της
στα οδοστρώµατα. Τα φαινόµενα αυτά προκαλούνται από στατική αλλά και από
κυλιόµενη επαναλαµβανόµενη φόρτιση.
Ο τύπος της ασφάλτου, ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί σε κάθε έργο, είναι συνάρτηση,
κυρίως, του τύπου του ασφαλτικού σκυροδέµατος που θα επιλεγεί και των
θερµοκρασιών του περιβάλλοντος που επικρατούν στο έργο.
Ο τύπος του ασφαλτικού σκυροδέµατος των οδοστρωµάτων επιλέγεται µε βάση τα
φορτία και τις ανάγκες του έργου και είναι σε άµεση συνάρτηση µε τις επικρατούσες
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θερµοκρασίες στο έργο. Στην Ελλάδα εφαρµόζεται η Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή
(ΠΤΠ) Α 200 του 1966.
Γενικά λαµβάνεται υπόψη η χηµική ανάλυση της ασφάλτου, µε στόχο να προσδιοριστεί
η επίδραση της θερµοκρασίας της ατµόσφαιρας στο σώµα του ασφαλτοτάπητα για την
προδιαγραφή και την εξάλειψη των συνήθων προβληµάτων των οδών, όπως η
τροχοαυλάκωση, ο ερπυσµός και η φθορά από το νερό.

5.3

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ – ∆ΙΑΛΥΜΑΤΑ

5.3.1

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ

Η γαλακτοποίηση ή γαλάκτωση της ασφάλτου είναι ένας τρόπος διάλυσης της
ασφάλτου σε νερό που έχει το πλεονέκτηµα να χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε
ψυχρά ή θερµά αδρανή.
Το υλικό που βοηθά την γαλακτοποίηση και διατηρεί το γαλάκτωµα, µετά το
σχηµατισµό του, ονοµάζεται «παράγοντας γαλάκτωσης» ή «γαλακτοποιητής».
Τα ασφαλτικά γαλακτώµατα παράγονται µε τη µηχανική διασπορά της ασφάλτου, η
οποία ρευστοποιείται µε θέρµανση µέσα σε νερό που έχει τον κατάλληλο παράγοντα
γαλάκτωσης. Παράλληλα ο «παράγοντας γαλάκτωσης» βελτιώνει τις φυσικές ιδιότητες
του ασφαλτικού γαλακτώµατος.
Τα ασφαλτικά γαλακτώµατα, ανάλογα µε τον τύπο του παράγοντα γαλακτώσης,
διακρίνονται σε όξινα και σε αλκαλικά. Τα αλκαλικά γαλακτώµατα έχουν πολύ καλή
πρόσφυση σε ασβεστολιθικά πετρώµατα, ενώ τα όξινα προσφύονται καλύτερα στα
πυριγενή πετρώµατα. Η επαφή µεταξύ όξινου και αλκαλικού γαλακτώµατος δεν
επιτρέπεται γιατί γίνεται άµεση διάσπαση και των δύο.
Τα αλκαλικά γαλακτώµατα διακρίνονται σε ταχείας, µέσης και βραδείας διάσπασης,
ενώ τα όξινα γαλακτώµατα διακρίνονται σε ταχείας και µέσης διάσπασης.
5.3.2

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΑ

Τα ασφαλτικά διαλύµατα παρασκευάζονται µε ανάµιξη της ασφάλτου µε ορισµένους
διαλύτες. Όταν το ασφαλτικό διάλυµα εκτεθεί στον ατµοσφαιρικό αέρα, ο διαλύτης
εξατµίζεται και παραµένει η άσφαλτος, ως συνδετικό υλικό των αδρανών.
Ανάλογα µε την πτητικότητα του διαλύτη, τα ασφαλτικά διαλύµατα διακρίνονται σε
ταχείας, µέσης και βραδείας εξάτµισης.
Συνήθως, χρησιµοποιούνται ασφαλτικά διαλύµατα µέσης εξατµίσης µε διαλύτη
φωτιστικό πετρέλαιο και άσφαλτο 80/100.
Η χρήση ακάθαρτου πετρέλαιου (diesel), ως διαλύτη στα ασφαλτικά διαλύµατα,
αποτελεί αιτία κακοτεχνιών στην κατασκευή, γιατί η παραµονή των βαρέων κλασµάτων
στο ασφαλτικό συνδετικό διατηρεί την πλαστικότητα των ασφαλτικών µιγµάτων για
µεγάλο διάστηµα µε δυσµενή επίδραση στην ευστάθεια της κατασκευής.

5.4 ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ
5.4.1

ΓΕΝΙΚΑ

Η χρήση της ασφάλτου στην οδοποιία είναι ευρύτατη µε τη µορφή των ασφαλτικών
σκυροδεµάτων. Τα ασφαλτικά σκυροδέµατα χρησιµοποιούνται στην κατασκευή έργων
οδοποιίας, αεροδροµίων και, γενικότερα, όπου πρόκειται να κυκλοφορήσουν ή να
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σταθµεύσουν τροχοφόρα. Τα ασφαλτικά σκυροδέµατα είναι κονιάµατα µε συνδετικό
υλικό από άσφαλτο και αδρανή µε συγκεκριµένες κοκκοµετρικές διαβαθµίσεις. Είναι
οµοιογενή υλικά ,τα οποία παρασκευάζονται σε µόνιµη εγκατάσταση µε την ανάµιξη
θερµών και ξηρών αδρανών υλικών µαζί µε θερµή άσφαλτο, η οποία έχει τις
κατάλληλες αντοχές για να χρησιµοποιηθεί σε τεχνικά έργα.
Το υλικό, το οποίο είναι το κύριο συστατικό του ασφαλτικού σκυροδέµατος και
ουσιαστικά του προσδίδει όλες τις ιδιότητές του, είναι η άσφαλτος. Η άσφαλτος είναι
το συνδετικό υλικό , το οποίο, εξασφαλίζει ουσιαστικά τη συνοχή του ασφαλτοτάπητα.
5.4.2

ΣΤΑ∆ΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

Για την παρασκευή του ασφαλτικού σκυροδέµατος χρειάζεται µόνιµη εγκατάσταση. Τα
στοιχεία της συσκευής και τα στάδια της παραγωγής του ασφαλτικού σκυροδέµατος
είναι τα παρακάτω (Σχήµα 62) .

Σχήµα 62
∆ιαδικασία παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέµατος
Σιλό αδρανών.
Ροή αδρανών σε ταινίες µεταφοράς.
Μεταφορική ταινία και τροφοδότηση µε ψυχρό αδρανές του ξηραντήρα.
Ξηραντήρας.
Καυστήρας.
Εξάτµιση.
Αναβατόριο θερµού υλικού .
Σύστηµα κοκκοµετρικής ανάλυσης και αποθήκευσης του θερµού υλικού µετά την
έξοδό του από τον ξηραντήρα. .
9. Το αδρανές, µε τη βοήθεια κοσκίνων διαχωρίζεται ανάλογα µε το µέγεθος των
κόκκων και αποθηκεύεται σε κατάλληλα σιλό. Από τα σιλό θερµού υλικού το
αδρανές µεταφέρεται στη ζυγαριά .
10. Ζυγαριά αδρανών. Ζύγιση διαφόρων αδρανών, ώστε τα αδρανή να έχουν την
απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση.
11. ∆ηµιουργία µίγµατος µε την προσθήκη θερµής ασφάλτου στα θερµά αδρανή.
Ανάµιξη της θερµής ασφάλτου µε τα αδρανή.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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12. Φίλτρο καθαρισµού της ασφάλτου.
13. Χώρος αποθήκευσης θερµής ασφάλτου.
14. Ζυγαριά ασφάλτου.
5.4.3

Α∆ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ

Τα αδρανή υλικά φέρουν, ουσιαστικά, το φορτίο ενός ασφαλτικού έργου, ενώ
αποτελούν το 90-95% κατά βάρος του συµπυκνωµένου ασφαλτικού σκυροδέµατος.
Συνεπώς, οι ιδιότητές τους είναι καθοριστικής σηµασίας, ώστε το τελικό προϊόν να
είναι δυνατόν να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και συνθήκες του έργου για τις οποίες
σχεδιάστηκε.
Ο ρόλος τους στο ασφαλτικό σκυρόδεµα είναι καταλυτικός. Μεταφέρουν τα φορτία στα
υποκείµενα στρώµατα µε την ελάχιστη δυνατή συνδροµή του ασφαλτικού συνδετικού,
ενώ διατηρούν την αρχική µορφή του έργου στο οποίο συµµετέχουν και του
προσδίδουν ειδικές ιδιότητες ανάλογα µε τη χρήση και τις απαιτήσεις του σχεδιασµού.
Η πιο κοινή περίπτωση ασφαλτικών σκυροδεµάτων είναι αυτά που παρασκευάζονται µε
την εν θερµώ ανάµιξη αδρανών υλικών και ασφαλτικού συνδετικού σε συγκροτήµατα
ανάµιξης. Τα αδρανή υλικά, αφού αναµιχθούν, διέρχονται από ξηραντήρα µε
φλόγιστρο. Ακολούθως, κοσκινίζονται για να διαχωριστούν σε κλάσµατα ανάλογα µε
το µέγεθός τους και αποθηκεύονται σε ενδιάµεσα σιλό. Οι ποσότητες των αδρανών, οι
οποίες απαιτούνται για κάθε µίγµα, ζυγίζονται και τροφοδοτούν τον αναµικτήρα του
συγκροτήµατος, όπου ανακατεύονται βίαια µε ταυτόχρονο ψεκασµό του θερµού
ασφαλτικού συνδετικού σύµφωνα µε τους κανονισµούς.
Υπάρχει η δυνατότητα κατά την κατασκευή στρώσεων κυκλοφορίας, αµέσως µετά τη
διάστρωση και συµπύκνωση, να κυλινδρωθεί προεπαλειµµένη ψηφίδα ή κάποιο άλλο
υλικό, το οποίο θα δώσει ειδικές αντιολισθητικές ιδιότητες στον τάπητα.
Τα αδρανή που χρησιµοποιούνται για ασφαλτικά σκυροδέµατα πρέπει να προέρχονται
πάντα από θραύση και να µη χρησιµοποιούνται στην πρωτογενή µορφή τους, ώστε να
προκύπτουν υγιείς γωνιώδεις και τραχείς επιφάνειες και το σχήµα τον κόκκων να µην
έχει ανοµοιοµορφίες διαστάσεων. Ανάλογα µε την χρήση, για την οποία προορίζονται,
προδιαγράφονται επιτρεπτά όρια για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές τους (Πίνακες
27,28,29,30,31). Οι κρίσιµες παράµετροι,οι οποίες χαρακτηρίζουν ένα αδρανές υλικό
για χρήση σε ασφαλτικό µίγµα είναι η κοκκοµετρική διαβάθµιση, το σχήµα των
κόκκων, η επιφανειακή υφή, οι προσµίξεις, η σαθρότητα του πετρώµατος, η
απορροφητικότητα και η χηµική συγγένεια µε το ασφαλτικό συνδετικό.
Αναλυτικότερα:
· Ανάλογα µε τη χρήση, το µίγµα των αδρανών θα πρέπει να ακολουθεί κάποια
κοκκοµετρική διαβάθµιση που θα του προσδώσει συγκεκριµένες ιδιότητες, σύµφωνα µε
τη µελέτη σύνθεσης. Τα αδρανή θα πρέπει να προσκοµίζονται σε όσο το δυνατόν
περισσότερες διαφορετικές διαβαθµίσεις µεγέθους. Τα αδρανή για ασφαλτικά
σκυροδέµατα θα πρέπει να προσκοµίζονται σε δύο κλάσµατα τουλάχιστον, για τις
ασφαλτικές βάσεις, όταν δεν είναι ,γενικά, οµοιόµορφα.
· Οι κόκκοι πρέπει να έχουν κυβικό γωνιώδες σχήµα, µε αµελητέο ποσοστό
πεπλατυσµένων και επιµήκων κόκκων. Με το κυβικό σχήµα επιτυγχάνεται η βέλτιστη
γεωµετρική τακτοποίηση των κόκκων, ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή
συµπύκνωση. Το γωνιώδες εξασφαλίζει αυξηµένη ικανότητα φυσικής στήριξης των
κόκκων µεταξύ τους και µειώνει την καταπόνηση του ασφαλτικού συνδετικού.
Αντιθέτως, οι επιµήκεις και πεπλατισµένοι κόκκοι πρέπει να αποφεύγονται επειδή,
λόγω σχήµατος, τα φορτία κατανέµονται ανοµοιόµορφα µε κίνδυνο θραύσης τους.
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· Οι κόκκοι των χονδρόκοκκων κλασµάτων πρέπει να έχουν επιφάνεια τραχεία και όχι
λειασµένη, όπως µπορεί να συµβαίνει στα πρωτογενή φυσικά αδρανή. Παράλληλα
πρέπει να έχουν αντοχή στη στίλβωση, ώστε να είναι δυνατόν να διατηρήσουν την
τραχύτητα της επιφάνειάς τους µε την πάροδο του χρόνου.
· Πρέπει να είναι απαλλαγµένα από επιβλαβείς αργιλικές και οργανικές προσµίξεις,
επικαλύψεις των κόκκων, σβόλους και εύθρυπτα τεµάχια. Ειδικά οι αργιλικές
προσµίξεις είναι ισχυρά υδρόφιλες, µε τάση διόγκωσης.
· Τα χονδρόκοκκα κλάσµατα θα πρέπει να είναι απαλλαγµένα από αποσαθρωµένα
τεµάχια και περιβλήµατα. Μ’αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η αντοχή του
ασφαλτοτάπητα στην απότριψη της επιφάνειάς του από τους τροχούς των οχηµάτων και
αποφεύγεται η αυλάκωση και αποδιοργάνωση του οδοστρώµατος.
· Το πορώδες των υλικών πρέπει να είναι µικρό, ώστε να µην απορροφούν άσφαλτο
εσωτερικά. Σε αντίθετη περίπτωση την άσφαλτο που θα απορροφήσουν θα την
αποβάλουν αργότερα ,κατά τη λειτουργία του έργου και θα δηµιουργήσουν λεία
επιφάνεια στο οδόστρωµα.
· Πρέπει να παρουσιάζουν αυξηµένη αντίσταση στην αφαίρεση της ασφαλτικής
µεµβράνης, όπως ο ασβεστόλιθος, οι δολοµίτες και οι πυριτικοί σχιστόλιθοι. Μη
κατάλληλα αδρανή θεωρούνται ο χαλαζίας και µερικοί γρανίτες.
Πίνακας 27
Αδρανή για ασφαλτικό σκυρόδεµα. Γενικά χαρακτηριστικά

∆ειγµατοληψία

Όρια του
υλικού µε
βάση τις
ΠΤΠ
Ποσότητα
30-40 Kg.

Ελάχιστη συχνότητα ελέγχου
σύµφωνα µε την ΠΤΠ ή συνήθης
πρακτική

Ελάχιστη συχνότητα
ελέγχου µε βάση ΕΝ

α.
Καθηµερινά
από
τα
παραλαµβανόµενα φορτία και τα σιλό.
β. Τουλάχιστον 3-5 µέρες νωρίτερα
από την έναρξη της παραγωγής του Προηγείται όλων των
ασφαλτικού σκυροδέµατος,
δοκιµών
γ. Όταν υπάρχει αλλαγή της πηγής ή
της ποιότητας.

Πίνακας 28
Αδρανή για ασφαλτικό σκυρόδεµα.. Γεωµετρικά χαρακτηριστικά Ι.
Όρια υλικού µε βάση τις
ΠΤΠ
∆είκτης
Πλακοειδούς
∆είκτης
Σχήµατος

Όσο το δυνατό κυβικής
µορφής και απαλλαγµένα από
πλακοειδείς και επιµήκεις
κόκκους.
Χωρίς σαφές όριο.

Όρια υλικού µε βάση το
ΕΛΟΤ ΕΝ 13043
Το
επιθυµητό
υλικό
προσδιορίζεται από την τιµή του
δείκτη
πλακοειδούς
και
συµπληρωµατικά από το δείκτη
σχήµατος αν χρειαστεί.

Ελάχιστη
συχνότητα ελέγχου
µε βάση ΕΝ
1 κάθε µήνα
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Πίνακας 29
Αδρανή για ασφαλτικό σκυρόδεµα. Γεωµετρικά χαρακτηριστικά ΙΙ.

Kοκκοµετρική ∆ιαβάθµιση

Όρια υλικού µε βάση τις
ΠΤΠ

Ποσοτικός Προσδιορισµός
παιπάλης

Άνοιγµα
Βροχίδας
63,5mm
38,1mm
19,1mm
2,38mm
0,075mm

Ολικό
∆ιερχόµενο
100%
35-70%
0-15%
0-5%
0-3%

Πρέπει
να
µικρότερη
από
προσδιοριζόµενη
0,075mm.

είναι
3%
στα

Ελάχιστη συχνότητα
ελέγχου σύµφωνα µε την
ΠΤΠ ή συνήθης πρακτική
1. Καθηµερινά
για
εσωτερικό έλεγχο από τα
παραλαµβανόµενα φορτία
και τα σιλό,
2. Τουλάχιστον 3-5 µέρες
νωρίτερα από την έναρξη
της
παραγωγής
του
ασφαλτικού σκυροδέµατος,
3. Όταν υπάρχει αλλαγή
της πηγής ή της ποιότητας.
4. Όταν τα χονδρόκοκκα
αδρανή εναποτίθενται σε
µεγάλους σωρούς πρέπει
να
γίνονται
συχνά
κοκκοµετρήσεις κατά τη
διάρκεια της εργασίας.

Όρια υλικού µε βάση το
ΕΛΟΤ ΕΝ 13043

Ελάχιστη
συχνότητα
ελέγχου µε
βάση ΕΝ

Επιτρέπεται µίγµα 2
γειτονικών διαβαθµίσεων.
Το υλικό προσδιορίζεται
µε 2 χαρακτηριστικές
διαστάσεις D–d και µε τις
επιτρεπτές ανοχές ως
προς το ολικό διερχόµενο.

1κάθε
εβδοµάδα

Η
παιπάλη
προσδιορίζεται
στο
κόσκινο 0,063mm.
1κάθε
εβδοµάδα
Το
επιθυµητό
υλικό
προσδιορίζεται και από το
επιτρεπτό ποσοστό της
παιπάλης .

Πίνακας 30
Αδρανή για ασφαλτικό σκυρόδεµα. Φυσικά χαρακτηριστικά

Αντοχή σε φθορά και κρούση Los Angeles

Όρια υλικού µε βάση
τις ΠΤΠ

LA 35 %
Πρέπει η τιµή από
«τµήµα» σε «τµήµα»
του υλικού να είναι
περίπου η ίδια, ώστε το
υλικό
να
κρίνεται
οµοιογενές.
∆εν
υπάρχει
σαφές
επιτρεπτό
όριο
διακύµανσης.

Ελάχιστη συχνότητα
ελέγχου µε την ΠΤΠ ή
συνήθης πρακτική

α. Τουλάχιστον 3-5
µέρες νωρίτερα από την
έναρξης της παραγωγής
του
ασφαλτικού
σκυροδέµατος,
β.
Όταν
υπάρχει
αλλαγή της πηγής ή της
ποιότητας

Όρια υλικού µε βάση το
ΕΛΟΤ ΕΝ 13043

Ελάχιστη
συχνότητα
ελέγχου
µε
βάση ΕΝ

Προδιαγράφεται η κατηγορία.
Είναι η δοκιµή αναφοράς για την
αντοχή σε φθορά του αδρανούς.
Κατη- LA
γορία
LA15 15
LA20 20
LA25 25
LADeclared >50

Κατη-. LA
γορία
LA30 30
LA40 40
LA50 50

1 κάθε χρόνο
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Πίνακας 31
Αδρανή για ασφαλτικό σκυρόδεµα. Χηµικά χαρακτηριστικά

Πετρογραφικά
χαρακτηριστικά

Χονδρόκοκκες
ελαφροβαρείς
οργανικές

Όρια υλικού µε βάση τις ΠΤΠ

Πρέπει να είναι «καθαρά», χωρίς
αποσαθρωµένα τεµάχια, αργιλικές
επικαλύψεις και «σβώλους» και γενικά
περιβλήµατα και προσµίξεις που
επηρεάζουν την ευστάθεια και την
αντοχή του ασφαλτικού σκυροδέµατος.
∆εν αναφέρονται σαφή όρια.

∆εν υπάρχουν συστάσεις.

5.4.4

Όρια υλικού µε βάση το
ΕΛΟΤ ΕΝ 13043

Προσδιορίζεται όταν χρειαστεί.
Κατηγορία
Ιδιότητα
0,1
LPC0,1
0,5
LPC0,5
>0,5
LPCDeclared
Η εξέταση θα δείξει την πιθανή ύπαρξη
ασθενών ή ισχυρά απορροφητικών
κόκκων,
επικίνδυνων
για
την
ανθεκτικότητα σε ψύξη-απόψυξη. Σε
αυτή την περίπτωση πρέπει να
ελέγχονται τα σχετικά χαρακτηριστικά
του υλικού. Πρέπει να αποφεύγονται:
σχίστης, µίκα, φυλίτης, κιµωλία,
µάργα,
σχιστόλιθος,
πυρόλιθος,
µεταµορφωσιογενής
πωρόλιθος
ή
κόκκοι συσσωµατωµένοι µε άργιλο.

Ελάχιστη
συχνότητα ελέγχου
µε βάση ΕΝ

1 κάθε χρόνο

1 κάθε πέντε χρόνια

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ

Για τη βελτίωση των ιδιοτήτων των ασφαλτικών σκυροδεµάτων είναι δυνατόν να
χρησιµοποιηθούν διάφορα πρόσθετα. Ένα από αυτά είναι ο γκλιλσονίτης.
Ο γκλιλσονίτης είναι φυσικός υδρογονάνθρακας µε µορφή λεπτόκοκκου στερεού, ο
οποίος είναι συµβατός µε την άσφαλτο και έχει υψηλή περιεκτικότητα σε ασφαλτίνες,
και σε άζωτο και ,ουσιαστικά, δεν περιέχει καθόλου θείο.
Με τη χρήση του γκλιλσονίτη στην άσφαλτο επιτυγχάνεται ριζική αύξηση της αντοχής
του ασφαλτικού σκυροδέµατος και συνεπώς του ασφαλτοτάπητα, ουσιαστική µείωση
της φθοράς και της καταστροφής του ασφαλτοτάπητα και µείωση των επιδράσεων της
θερµοκρασίας του περιβάλλοντος, καθώς και σηµαντική αύξηση της ικανότητας
αντοχής βαριάς κυκλοφορίας στον ασφαλτοτάπητα χωρίς την παραµόρφωσή του .
Ο γκλιλσονίτης τροποποιεί την άσφαλτο, ώστε να µην µειώνεται δραστικά το µέτρο
ελαστικότητας του ασφαλτοτάπητα,ούτε να παραµορφώνεται στις υψηλές
θερµοκρασίες του περιβάλλοντος , ενώ αυξάνει την αντοχή του στις χαµηλές
θερµοκρασίες περιβάλλοντος και διατηρεί την ελαστικότητά του.
Άλλα υλικά, τα οποία χρησιµοποιούνται στα ασφαλτικά σκυροδέµατα,είναι αδρανή από
µεταλλουργική σκουριά για την κατασκευή αντιολισθητικών ταπήτων στην οδοποιία.
Οι µεταλλουργικές σκουριές παρουσιάζουν υψηλές αντοχές και οι ιδιότητές τους είναι
σταθερές, αφού εξαρτώνται από την παραγωγική διαδικασία του χαλυβουργείου, η
οποία είναι σταθερή και αµετάβλητη.
5.4.5

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΠΥΣΜΟΥ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ

Τα ασφαλτικά σκυροδέµατα περιέχουν,συνήθως,άσφαλτο 12% κατ’ όγκο, διάφορα
αδρανή υλικά 83% κατ’ όγκο και κενά 3% κατ’ όγκο. Τα χαρακτηριστικά ερπυσµού

114
αυτού του µίγµατος, οφείλονται στις ιδιότητες των στερεών, τα οποία αναµιγνύονται,
δηλαδή στην άσφαλτο και τα αδρανή. Το πλέγµα των αδρανών, καθώς συνδέεται µε την
άσφαλτο, είναι δυνατόν να προκαλέσει µεγάλα ερπυστικά φαινόµενα, τα οποία µπορεί
να µην είναι αποδεκτά στην κατασκευή. Τα χαρακτηριστικά αυτά εξαρτώνται και από
τα κενά που περιέχονται στο υλικό.
Η άσφαλτος, ως βισκοελαστικό υλικό, είναι υπεύθυνη για την έντονη ερπυστική
συµπεριφορά των ασφαλτικών σκυροδεµάτων που εξαρτάται πάντοτε από τη
θερµοκρασία, το χρόνο και τον τρόπο καταπονήσης.

5.5

ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

5.5.1

ΓΕΝΙΚΑ

Οι συνηθισµένες δοκιµές για τα ασφαλτικά σκυροδέµατα αναγράφονται στον Πίνακα
32 και ακολούθως εξετάζονται αναλυτικότερα.
Πίνακας 32
Συνηθισµένες δοκιµές για τα ασφαλτικά σκυροδέµατα
α/α
Ιδιότητα

AASHOT-51
ASTMD113
ASHOT
48
ASTMD 92
AASHOT
53
ASTMD 36
AASHOT
49
ASTMD 5
RI
NOMOGRAPH
AASHOT
47
ASTMD 6

1

Ολκιµότητα σε 25°C

2

Σηµείο ανάφλεξης

3

Σηµείο µάλθωσης

4

∆ιείσδυση (100 g 5 s στους 25° C)

5

Τέφρα % κ.β.

6

Απώλεια
βάρους
µετά
από
θέρµανση 5 h στους 163° C,% κ.β.
Παραφίνη % κ.β.
DIN 1995
∆ιαλυτότητα σε οργανικούς διαλύτες
AASHOT
(διθειάνθρακα τετραχλωράνθρακα) %κ.β ASTMD 165

7
8

5.5.2

Μέθοδος

45

ΟΛΚΙΜΟΤΗΤΑ

Στη δοκιµή για τον προσδιορισµό της ολκιµότητας µετράται η επιµήκυνση του
ασφαλτικού υλικού µέχρις ότου θραυστεί σε κατάλληλη συσκευή.
Η δοκιµή εφελκυσµού γίνεται σε θερµοκρασία 25º C µε ταχύτητα 5 cm/s, ενώ η δοκιµή
σε χαµηλές θερµοκρασίες γίνεται σε θερµοκρασία 4º C µε ταχύτητα 1 cm/s.
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5.5.2.1

ΟΡΓΑΝΑ

Τα όργανα, τα οποία χρησιµοποιούνται, είναι η συσκευή εφελκυσµού, µήτρα δοκιµής
και υδατόλουτρο.
Ως συσκευή εφελκυσµού είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί οποιαδήποτε συσκευή, η
οποία είναι κατασκευασµένη µε τέτοιο τρόπο, ώστε το δοκίµιο να βρίσκεται συνέχεια
εµβαπτισµένο µέσα στο νερό και οι λαβές της µήτρας να κινούνται µε οµοιόµορφη
ταχύτητα χωρίς υπερβολική δόνηση.
Η µήτρα δοκιµής έχει την µορφή οκταρίου και είναι κατασκευασµένη από ορείχαλκο
(Σχήµα 63). Τα τµήµατα α και α΄ χαρακτηρίζονται ως πλευρές και τα άκρα β και β΄ ως
λαβές.

Σχήµα 63
Μήτρα δοκιµής για τον έλεγχο της ολκιµότητας των ασφαλτικών υλικών
Οι διαστάσεις της µήτρας πρέπει να είναι τέτοιες, ώστε όταν συναρµολογηθεί να
προκύπτει δοκίµιο µε τις διαστάσεις, οι οποίες αναγράφονται στον Πίνακα 33.
Πίνακας 33
∆ιαστάσεις δοκιµίου για τον έλεγχο της ολκιµότητας
Γεωµετρικά χαρακτηριστικά του δοκιµίου

∆ιαστάσεις σε cm

Ολικό µήκος

7,45 ÷7,55

Απόσταση µεταξύ των λαβών

2,87÷ 3,03

Πλάτος στο στόµιο της λαβής

1,98 ÷2,02

Πλάτος ελάχιστης εγκάρσιας διατοµής

0,99 ÷1,01

Άνοιγµα στην
εγκάρσιος άξονας
άκρη
της Ηµιέλλειψη
επιµήκης άξονας
λαβής

3,02 ± 0,05cm
1,45 ÷ 1,55

Το υδατόλουτρο πρέπει να διατηρεί σταθερή τη θερµοκρασία δοκιµής µε ακρίβεια ±
0,1ºC. Ο όγκος του νερού δεν πρέπει να είναι µικρότερος από 10 lt και το δοκίµιο να
εµβαπτίζεται σε βάθος όχι µικρότερο από 10 cm. Η στήριξη του δοκιµίου κατά τη
διάρκεια της δοκιµής γίνεται σε διάτρητο πλέγµα ,το οποίο απέχει από τον πυθµένα του
λουτρού τουλάχιστον 5 cm.
5.5.2.2

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΤΟΥ

∆ΟΚΙΜΙΟΥ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΤΗΣ

∆ΟΚΙΜΗΣ

-

Το υλικό, το οποίο πρόκειται να δοκιµαστεί, προετοιµάζεται σε κατάλληλη
θερµοκρασία µέχρις ότου ρευστοποιηθεί µέσα σε ελαιόλουτρο. Στη συνέχεια,
τοποθετείται στη µήτρα και στερεοποιείται στη θερµοκρασία δοκιµής, µέσα στο
υδατόλουτρο, µέχρι την εκτέλεση της δοκιµής.
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Η µήτρα της δοκιµής τοποθετείται στο υδατόλουτρο επάνω στο κατάλληλο πλέγµα και
τα άκρα της τοποθετούνται στη συσκευή εφελκυσµού.
Ακολούθως, επιβάλλεται η εφελκυστική δύναµη σύµφωνα µε τους κανονισµούς, ώστε
η ταχύτητα εφαρµογής στο δοκίµιο να είναι σταθερή.
Η ταχύτητα εφαρµογή, εξαρτάται όµως, από τη θερµοκρασία της δοκιµής και µ’ αυτόν
τον τρόπο προσδιορίζεται η επιµήκυνση του δοκιµίου µέχρι την θραύση του.
Η επιµήκυνση αυτή αποτελεί το δείκτη, ο οποίος προσδιορίζει την ολκιµότητα του
δοκιµίου.
5.5.3

∆ΟΚΙΜΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ

Σκοπός της δοκιµής αυτής είναι ο προσδιορισµός της θερµοκρασίας ανάφλεξης της
ασφάλτου για την αποφυγή ανάφλεξης κατά την επεξεργασία της. Η δοκιµή γίνεται
σύµφωνα µε το αντίστοιχο πρότυπο.
5.5.3.1

ΟΡΓΑΝΑ

Τα όργανα, τα οποία χρησιµοποιούνται για τη δοκιµή ανάφλεξης ασφαλτικών υλικών,
είναι ένας ανοικτός δοκιµαστήρας Cleveland (Σχήµα 64), ο οποίος αποτελείται από το
δοχείο του δείγµατος, τη θερµαινόµενη πλάκα και το µηχανισµό εφαρµογής
δοκιµαστικής φλόγας, καθώς και ένα θερµόµετρο µε κλίµακα από -6 µέχρι 400 °C.

Σχήµα 64
Ανοιχτός δοκιµαστήρας Cleveland
5.5.3.2

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΤΟΥ

∆ΟΚΙΜΙΟΥ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΤΗΣ

∆ΟΚΙΜΗΣ

-

Γεµίζεται το δοχείο µε το ασφαλτικό υλικό, το οποίο πρόκειται να ελεγχθεί µέχρι τη
χαραγή και ανακατεύεται το δείγµα, ώστε να αποφευχθεί η δηµιουργία φυσαλίδων.
Αρχίζει να λειτουργεί η δοκιµαστική φλόγα κοντά στην επιφάνεια του δείγµατος και
παράλληλα αρχίζει η θέρµανση του δείγµατος µε τέτοιο ρυθµό, ώστε η θερµοκρασία
του να ανέρχεται κατά 14 - 17 °C στο λεπτό. Όταν η θερµοκρασία του δείγµατος
φτάσει περίπου 56 ° C κάτω από το αναµενόµενο σηµείο ανάφλεξης, τότε ελαττώνεται
η ταχύτητα αύξησης θερµοκρασίας σε 5 - 6 ° C το λεπτό.
Η δοκιµαστική φλόγα τοποθετείται πάνω από το δείγµα µε χρόνο παραµονής της
φλόγας περίπου 1 s.
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Σε κάθε µεταβολή της θερµοκρασίας του δείγµατος κατά 2°C επαναλαµβάνεται η
επαφή της φλόγας στην επιφάνεια του δείγµατος, µέχρις ότου να εµφανιστεί λάµψη σ’
όλη την επιφάνειά του. Στο σηµείο αυτό δεν πρέπει να γίνεται σύγχυση της
πραγµατικής ανάφλεξης µε το γαλάζιο φωτοστέφανο, το οποίο σχηµατίζεται µερικές
φορές γύρω από το δείγµα.
Η θερµοκρασία αυτή είναι η θερµοκρασία ανάφλεξης του δείγµατος .
Ακολούθως, συνεχίζεται η αύξηση της θερµοκρασίας µέχρι να ανάψει και η φλόγα
συνεχίζει να καίει για τουλάχιστον 5 s και τότε προσδιορίζεται το σηµείο καύσης του
ασφαλτικού υλικού.
Όταν τα αποτελέσµατα δύο δοκιµών, στο ίδιο εργαστήριο και από τον ίδιο χειριστή,
διαφέρουν πάνω από 8°C η δοκιµή επαναλαµβάνεται. Το ίδιο ισχύει και όταν οι
δοκιµές έγιναν σε διαφορετικά εργαστήρια και τα αποτελέσµατά τους διαφέρουν
περισσότερο από 17°C.
5.5.4

∆ΟΚΙΜΗ ΜΑΛΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Η άσφαλτος είναι θερµοπλαστικό, µη οµοιογενές σώµα και συνεπώς δεν παρουσιάζει
σαφές σηµείο τήξης.
Η δοκιµή µάλθωσης των ασφαλτικών υλικών προσδιορίζει το σηµείο µάλθωσης,
δηλαδή προσδιορίζεται πότε τα υλικά αυτά µετατρέπονται από ψαθυρά ή παχύρευστα
υγρά σε πιο ρευστά, µε µικρό ιξώδες.
5.5.4.1

ΟΡΓΑΝΑ

Τα όργανα , τα οποία χρησιµοποιούνται για τη δοκιµή µάλθωσης των ασφαλτικών
υλικών είναι ορειχάλκινος δακτύλιος, χαλύβδινη σφαίρα, γυάλινο δοχείο και
θερµόµετρο µε κλίµακα από -2 εως 80 °C ( Σχήµα 65).

Σχήµα 65
Όργανα για τη δοκιµή µάλθωσης των ασφαλτικών υλικών
5.5.4.2

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ∆ΟΚΙΜΙΟΥ

Οι δακτύλιοι τοποθετούνται πάνω σε ορειχάλκινη πλάκα, η οποία προηγουµένως έχει
αλειφθεί µε αντικολλητική ουσία.
Το δείγµα θερµαίνεται µε προσοχή, ανακατεύεται συνεχώς και όταν γίνει ρευστό
τοποθετείται στους δακτύλιους. Το επιπλέον υλικό αποµακρύνεται από τους δακτύλιους
µε τη βοήθεια θερµής σπάτουλας και το δείγµα ψύχεται για τουλάχιστον 30 min και όχι
περισσότερο από 240 min.
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5.5.4.3

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ∆ΟΚΙΜΗΣ

Το γυάλινο δοχείο γεµίζεται µε απεσταγµένο νερό µε θερµοκρασία 5±1 °C.
Ακολούθως ,οι δακτύλιοι µε το δείγµα, καθώς και οι χαλύβδινες σφαίρες τοποθετούνται
στη συσκευή. Η συσκευή εµβαπτίζεται στο λουτρό και θερµαίνεται µε ταχύτητα
αύξησης της θερµοκρασίας κατά 5 °C/min.
Με την αύξηση της θερµοκρασίας του λουτρού και του δείγµατος, το δείγµα γίνεται πιο
ρευστό µε αποτέλεσµα ,υπό την επίδραση του βάρους της χαλύβδινης σφαίρας, το
υλικό να αγγίξει την πλάκα της βάσης της συσκευής.
Ως θερµοκρασία µάλθωσης λαµβάνεται η θερµοκρασία κατά τη στιγµή όπου το δείγµα
αγγίζει την πλάκα. Όταν ο προσδιορισµός εκτελείται ταυτοχρόνως µε δύο δακτυλίους,
η µέγιστη επιτρεπόµενη διαφορά µεταξύ των τιµών της θερµοκρασίας είναι 1 °C.
Στην περίπτωση του διπλού προσδιορισµού, ως σηµείο µάλθωσης λαµβάνεται ο µέσος
όρος των µετρήσεων.
5.5.4.4

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα ασφαλτικά υλικά µε χαµηλό σηµείο µάλθωσης είναι, γενικά, πιο «µαλακά» και
συµπεριφέρονται ως ρευστά. Αντιθέτως, τα υλικά µε υψηλό σηµείο µάλθωσης έχουν
καλύτερες ιδιότητες.
Υπάρχει άµεση σχέση µεταξύ του σηµείου µάλθωσης και της διείσδυσης. Όσο
υψηλότερο είναι το σηµείο µάλθωσης µιας ασφάλτου, τόσο µικρότερη τιµή διείσδυσης
παρουσιάζει , ενώ έχουν προσδιοριστεί πειραµατικά εµπειρικές σχέσεις,οι οποίες
συνδέουν το σηµείο µάλθωσης µε το σηµείο διείσδυσης.
5.5.5.

∆ΟΚΙΜΗ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Η αύξηση της περιεκτικότητας σε ασφαλτένια και µαλτένια, αυξάνει τον δείκτη
διεισδυτικότητας της ασφάλτου, Pen. Όσο µικρότερος είναι ο δείκτης, τόσο πιο
ευαίσθητη είναι η άσφαλτος σε θερµοκρασιακές µεταβολές, ενώ παράλληλα αυξάνεται
η δυσκαµψία του ασφαλτικού σκυροδέµατος και η συγκολλητική ικανότητα της
ασφάλτου. Η αύξηση της δυσκαµψίας του ασφαλτικού σκυροδέµατος βελτιώνει την
ικανότητα της στρώσης για κατανοµή και µεταβίβαση του φορτίου στις υποκείµενες
στρώσεις και στο έδαφος, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η κατασκευαστική αντοχή του
οδοστρώµατος και η διάρκεια της ζωής του. Μ’ αυτόν τον τρόπο θα ήταν δυνατή η
µείωση του πάχους του οδοστρώµατος για την ίδια διάρκεια ζωής.
Οι άσφαλτοι οδοποιίας στις περισσότερες χώρες, όπως και στην Ελλάδα ,ταξινοµούνται
µε βάση το βαθµό διεισδυτικότητάς τους και οι πιο συνηθισµένοι τύποι είναι 20/30,
60/70, 80/100, 120/150 και 180/200. Η «µαλακότερη» άσφαλτος είναι αυτή που έχει
τον µεγαλύτερο βαθµό διεισδυτικότητας και η «σκληρότερη» αυτή που έχει τον
µικρότερο βαθµό διεισδυτικότητας, δηλαδή η 60/70 είναι σκληρότερη από την 80/100.
Η δοκιµή γίνεται σύµφωνα µε το αντίστοιχο πρότυπο. Σκοπός της δοκιµής είναι ο
προσδιορισµός της απόστασης, σε δέκατα του χιλιοστού, την οποία διανύει η πρότυπη
βελόνα µε διείσδυση κάθετα στο δείγµα, σε καθορισµένες συνθήκες θερµοκρασίας,
φορτίου και χρόνου.
5.5.5.1

ΟΡΓΑΝΑ

Η συσκευή διείσδυσης των ασφαλτικών υλικών (Σχήµα 66) επιτρέπει την κίνηση του
στελέχους, που φέρει τη βελόνα, χωρίς σηµαντικές τριβές και επίσης φέρει διάταξη, η
οποία δίνει απευθείας τη διείσδυση σε δέκατα του χιλιοστού. Το συνολικό βάρος της
βελόνας και του στελέχους είναι 50 g. Με την προσθήκη πρόσθετων βαρών είναι
δυνατόν το συνολικό βάρος της φόρτισης να γίνει 100 ή και 200 g.
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Το στέλεχος της συσκευής φέρει βελόνα κατασκευασµένη από ανοξείδωτο χάλυβα µε
µήκος 50,8 mm και διάµετρο 1 mm.
Το δοκίµιο, το οποίο εξετάζεται, τοποθετείται στον υποδοχέα της συσκευής. Ο
υποδοχέας είναι κυλινδρικό µεταλλικό δοχείο µε επίπεδο πυθµένα. Η χωρητικότητα
του υποδοχέα είναι 85 cm3, η εσωτερική διάµετρός του 55 mm και το εσωτερικό ύψος
του 35 mm.
Για την εκτέλεση της δοκιµής απαιτείται κατάλληλο υδατόλουτρο, στο οποίο, ελέγχεται
η θερµοκρασία της δοκιµής µε ανοχή ± 0,1 °C. Ο όγκος του νερού δεν πρέπει να είναι
µικρότερος από 10 lt. Το βάθος του υδατόλουτρου πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε να
επιτρέπει τη βύθιση δείγµατος σε βάθος τουλάχιστον 10 cm.
Η συσκευή συνοδεύεται από θερµόµετρο κατάλληλα βαθµολογηµένο και από
χρονόµετρο µε.ακρίβεια 0,1 s.

Σχήµα 66
Συσκευή διείσδυσης
5.5.5.2

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ∆ΟΚΙΜΙΟΥ

Το δείγµα θερµαίνεται προσεκτικά µέχρις ότου να γίνει ρευστό. Ακολούθως,
ανακατεύεται συνεχώς για να αποφευχθεί η δηµιουργία φυσαλίδων και η θερµοκρασία
του δείγµατος αυξάνεται κατά 100 °C περίπου πάνω από το σηµείο µάλθωσής του.
Αφού ο υποδοχέας γεµίσει µε το υλικό, ψύχεται σε συνθήκες περιβάλλοντος για 1 - 1,5
h. Στη συνέχεια τοποθετείται το δείγµα στο υδατόλουτρο, το οποίο έχει αποκτήσει τη
σταθερή θερµοκρασία της δοκιµής και παραµένει εκεί για 1 - 1,5 h.
5.5.5.3

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ∆ΟΚΙΜΗΣ

Η δοκιµή πραγµατοποιείται σε θερµοκρασία 25 °C, µε συνολικό βάρος 100 g και χρόνο
5 s. Είναι, όµως ,δυνατόν η δοκιµή να πραγµατοποιηθεί και σε διαφορετικές συνθήκες.
Η βελόνα τοποθετείται στο στέλεχος του οργάνου και κάτω απ’ αυτή βρίσκεται ο
υποδοχέας, ο οποίος περιέχει το δείγµα. Η βελόνα ρυθµίζεται, ώστε να εφάπτεται στην
επιφάνεια του δείγµατος, στη συνέχεια ελευθερώνεται το στέλεχος και η βελόνα
εισχωρεί στο δείγµα για 5 s. Ακολούθως, µετακινείται προσεκτικά το κινητό στέλεχος
του µετρητή διείσδυσης και προσδιορίζεται η ένδειξη του οργάνου.
Για κάθε µέτρηση της διείσδυσης γίνονται τρεις διεισδύσεις σε σηµεία, τα οποία να
απέχουν τουλάχιστον 1 cm τόσο από τα τοιχώµατα του υποδοχέα, όσο και µεταξύ τους.
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Πριν από κάθε δοκιµή η βελόνα καθαρίζεται καλά µε την βοήθεια κάποιου διαλύτη,
όπως τετραχλωράνθρακα, πετρέλαιο κ.ά..
5.5.5.4

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ως τιµή διείσδυσης του δείγµατος αναφέρεται ο µέσος όρος των τριών τιµών
διείσδυσης, όταν οι τιµές τους δε διαφέρουν από τις τιµές που αναγράφονται στον
Πίνακα 34. Σε διαφορετική περίπτωση η δοκιµή επαναλαµβάνεται.
Πίνακας 34
Επιτρεπόµενα όρια µεταξύ της µικρότερης και της µεγαλύτερης τιµής στη δοκιµή
διείσδυσης των ασφαλτικών υλικών
∆ιείσδυση
Όρια µεταξύ µικρότερης και

0 - 49

50 - 149

150 - 248

> 250

2

4

6

8

µεγαλύτερης τιµής
Σε περίπτωση επανάληψης της δοκιµής από τον ίδιο χειριστή τα αποτελέσµατα πρέπει
να διαφέρουν λιγότερο από 4%. Όταν η δοκιµή επαναληφθεί από άλλο εργαστήριο τα
αποτελέσµατα πρέπει να διαφέρουν το πολύ 10%.
Η άσφαλτος κατατάσσεται στην αντίστοιχη κατηγορία µε βάση την τιµή διείσδυσης.
Χρήσιµες πληροφορίες για τη συµπεριφορά της ασφάλτου σε σχέση µε τη µεταβολή
της θερµοκρασίας λαµβάνονται από την επανάληψη της πειραµατικής διαδικασίας σε
διάφορες θερµοκρασίες. Η απεικόνιση των αποτελεσµάτων αυτών σε ηµιλογαριθµική
κλίµακα δίνει µια ευθεία γραµµή, η εξίσωση της οποίας έχει τη γενική µορφή:
log Pen = α T + β ,
όπου είναι :
Τ το σηµείο µάλθωσης της ασφάλτου,
α
η κλίση της ευθείας και
β παράµετρος που εκφράζει την σκληρότητα της ασφάλτου.
Η κλίση α δίνει το µέτρο της θερµικής ευαισθησίας της ασφάλτου.
5.5.6

ΑΛΛΕΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ

Άλλες δοκιµές, οι οποίες χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό της καταλληλότητας
των ασφαλτικών οδοστρωµάτων είναι οι παρακάτω :
• ο προσδιορισµός της περιερχόµενης τέφρας στο ασφαλτικό σκυρόδεµα % κ.β.,
• η απώλεια βάρους µετά από θέρµανση 5 h στους 163 °C,% κ.β.,
• η περιεκτικότητα του υλικού σε παραφίνη % κ.β. και
• η διαλυτότητα σε οργανικούς διαλύτες όπως διθειάνθρακα, τετραχλωράνθρακα
% κ.β
Οι παραπάνω έλεγχοι γίνονται σύµφωνα µε τους αντίστοιχους κανονισµούς, οι οποίοι
αναφέρονται στον Πίνακα 32.
5.5.7

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ
Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ

Στον Πίνακα 35 αναγράφονται τα ποιοτικά όρια των ασφαλτικών σκυροδεµάτων
οδοστρωσίας.

Πίνακας 35
Ποιοτικά όρια των ασφαλτικών σκυροδεµάτων οδοστρωσίας
Ολκιµότητα 25 ºC (σε cm)

25

70

100

100

100

100

---

Σηµείο ανάφλεξης ºC

250

230

230

230

220

220

175

Σηµείο µάλθωσης δακτύλιος-σφαίρα ºC

55-69

48-58

48-58

44-53

40-48

37-43

34-39

∆ιείσδυση (100 g 5 s στους 25°C)

20-30

50-60

60-70

80-100

120-150

180-220

220-320

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

∆ιαλυτότητα σε τετραχλωράνθρακα (%)

99

99

99

99

99

99

99

Θερµοκρασία εφαρµογής

Για διάχυση ºC

---

---

---

150-180

135-175

135-170

135-170

Για ανάµιξη ºC

175-200

180-185

150-175

150-165

135-165

135-165

100-135

Τέφρα % κατά βάρος
Απώλεια βάρους µετά από θέρµανση
5 h στους 163°C,% κ.β.
Παραφίνη % κ.β.
∆ιαλυτότητα σε διθειάνθρακα (%)
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5.6

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

5.6.1

ΦΕΡΟΥΣΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ - ΕΠΙ∆ΟΜΗΣ

Το φυσικό έδαφος, δεν παραλαµβάνει µε ασφάλεια τα φορτία κυκλοφορίας των
οχηµάτων, συνεπώς, η φέρουσα ικανότητά του είναι σηµαντικά µικρότερη απ’ αυτή, η
οποία απαιτείται. Εποµένως, είναι απαραίτητη η κατασκευή ενός συστήµατος
περισσότερων στρώσεων, δηλαδή οδοστρώµατος, του οποίου η φέρουσα ικανότητα θα
είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη του φυσικού εδάφους.
Πρώτη προτεραιότητα για το σχεδιασµό των οδοστρωµάτων είναι ο υπολογισµός των
φορτίων, τα οποία αναµένεται να καταπονήσουν το οδόστρωµα. Οι φορτίσεις αυτές
είναι δυνατόν να κυµαίνονται από ελαφρά φορτία 9 KN µέχρι εξαιρετικά βαριά φορτία.
Σε πολλές χώρες, υπάρχουν κατάλληλες βάσεις δεδοµένων στις οποίες καταγράφονται
τα οχήµατα, τα ίδια βάρη τους, τα φορτία που µεταφέρουν, καθώς επίσης και το που
κυκλοφορούν τα οχήµατα αυτά. Μ’ αυτό τον τρόπο προσδιορίζεται η κατανοµή των
φορτίων στους οδικούς άξονες και προκύπτει η ορθή διαστασιολόγησή τους για µια
εξασφαλισµένη διάρκεια ζωής.
5.6.2

ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

5.6.2.1

ΓΕΝΙΚΑ

Στο κόστος κατασκευής των οδών, εκτός από τη χάραξη, η οποία χρειάζεται για την
κατασκευή τους, προστίθεται και το κόστος του ασφαλτοτάπητα, ο οποίος, συνήθως,
αποτελείται από πολλές στρώσεις.
Συνήθως, τα προβλήµατα εµφανίζονται µόνο σε µια επιφανειακή στρώση
συµπιεσµένου ασφαλτοτάπητα, µε πάχος πέντε εκατοστών, ο οποίος είναι
κατασκευασµένος µε ασβεστολιθικά αδρανή, ανάλογα µε την τοποθεσία του έργου. Η
επισκευή µόνο αυτής της επιφανειακής στρώσης κύλισης χρειάζεται εκτός από την
αντικατάστασή της και επιπλέον δαπάνη για την αποξήλωση του κατεστραµµένου
επιφανειακού τάπητα µε την εφαρµογή φρεζαρίσµατος ή άλλης τεχνικής.
Το κόστος της επισκευής αυξάνεται υπερβολικά, όταν η αστοχία προκύψει στις
κατώτερες στρώσεις της επιδοµής, οπότε και χρειάζεται ριζική αντικατάσταση.
Σηµαντική είναι η περίπτωση αστοχίας από διείσδυση παγετού, ο οποίος δεν έχει
προβλεφτεί.
Η έγκαιρη διάγνωση και η προληπτική προγραµµατισµένη συντήρηση είναι δυνατόν να
µειώσουν σηµαντικά το συνολικό κόστος της συντήρησης ενός οδοστρώµατος.
Κύριες αιτίες φθοράς-αστοχίας του οδοστρώµατος είναι οι παρακάτω:
5.6.2.2

ΓΗΡΑΝΣΗ

Η γήρανση της ασφάλτου και η προοδευτική «σκλήρυνσή» της στην επιδοµή του
οδοστρώµατος προκαλεί ρωγµές µε τριχοειδή µορφή, οι οποίες µε την πάροδο του
χρόνου διευρύνονται και επιτρέπουν την δίοδο νερού στο οδόστρωµα µε αποτέλεσµα τη
µείωση της φέρουσας ικανότητας της βάσης του οδοστρώµατος.
Η κύρια αιτία της γήρανσης της ασφάλτου είναι η οξείδωση και η εξαφάνιση των
πτητικών συστατικών της.
Στη γήρανση της ασφάλτου συµβάλουν, επίσης ,η επίδραση της υπεριώδους
ακτινοβολίας, η σκλήρυνση λόγω ηλικίας και η επίδραση του νερού.
Η επιφανειακή οξείδωση της ασφάλτου στις κατασκευές προέρχεται και από την
επίδραση του φωτός, τη φωτοοξείδωση και είναι περισσότερο έντονη στις ελαφρές
ασφαλτικές επαλείψεις.
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5.6.2.3 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΓΡΑΣΙΑΣ – ΚΕΝΑ ΚΑΤΩ ΑΠ’ ΤΟ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑ

Το νερό εισέρχεται στο οδόστρωµα από πολλές αιτίες. Το νερό αυτό διαπερνά την
επιδοµή και δηµιουργεί µια σηµαντική αιτία πρόωρης καταστροφής του. Ενδεχόµενες
καταπονήσεις, λόγω παγετού µέσα στο υλικό του οδοστρώµατος, επιταχύνουν τη
γήρανση του υλικού. Η διείσδυση του νερού µέσα από την επιδοµή προκαλεί
σηµαντικές µεταβολές στη σταθερότητα του υποστρώµατος (Σχήµα 67).
Η διείσδυση νερού στη βάση του οδοστρώµατος προκαλεί καθιζήσεις και δηµιουργεί
κενά.

Σχήµα 67
Ποιοτική µεταβολή της ευστάθειας του υποστρώµατος οδοστρωσίας σε σχέση µε τις
κλιµατολογικές συνθήκες
Ο εντοπισµός περιοχών µε αυξηµένο ποσοστό υγρασίας στο οδόστρωµα δίνει την
δυνατότητα επεµβάσεων για την εξυγίανση της επιδοµής. Ο προσδιορισµός της
µεταβολής στο ποσοστό υγρασίας γίνεται µε γεωφυσικές µεθόδους, αφού πρώτα
καθοριστεί ως σηµείο αναφοράς, το σηµείο που έχει την ολιγότερη υγρασία. Με βάση
το σηµείο αυτό και µε διαρκή σύγκριση ελέγχονται όλες οι επιφάνειες ενός
οδοστρώµατος.
5.6.2.4

ΤΡΟΧΟΑΥΛΑΚΩΣΗ

Οι τροχοαυλακώσεις στο οδόστρωµα δηµιουργούνται από το συνδυασµό υψηλών
θερµοκρασιών περιβάλλοντος, οι οποίες προκαλούν µείωση του µέτρου ελαστικότητας,
λόγω υψηλών θερµοκρασιών, και µείωση της αντοχής, όπως, επίσης, και από την
επίδραση των φορτίων κυκλοφορίας.
5.6.2.5

ΕΡΠΥΣΜΟΣ

Το ασφαλτικό υλικό, ως βισκοελαστικό υλικό την περίοδο υψηλών θερµοκρασιών, σε
συνδυασµό µε τα φορτία κυκλοφορίας, παρουσιάζει σηµαντική µείωση του µέτρου
ελαστικότητας και έντονη ερπυστική συµπεριφορά µε αποτέλεσµα µεγάλες µόνιµες
παραµορφώσεις, ιδιαίτερα, από τα επιβαλλόµενα ωφέλιµα φορτία, όπως τα φορτία
τροχοπέδησης κ.λ.π.
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5.6.2.6

ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΑ

ΤΗΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ

Πολλές φορές συµβαίνει κατά τη διάρκεια της διάστρωσης µε το ασφαλτικό υλικό, να
αλλάζει η διαβάθµιση του µίγµατος µε αποτέλεσµα την ανοµοιόµορφη µηχανική
συµπεριφορά του. Αυτό έχει ως συνέπεια την αποκόλλησή του από το υπόστρωµα, τη
δηµιουργία πτυχώσεων κ.ά.
5.6.3

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Ο Ποιοτικός Έλεγχος, ΠΕ, είναι δυνατόν να οριστεί ως η εφαρµογή όλων των τεχνικών
µέτρησης και ελέγχου των κατασκευών µε στόχο να διασφαλίσουν την ποιότητά τους.
Σε αντίθεση µε τον παραπάνω ορισµό, η ∆ιασφάλιση Ποιότητας, ∆Π, είναι δυνατόν να
οριστεί ως ο έλεγχος και η δοκιµή ενός τελειωµένου προϊόντος και η συµβατότητά του
µε τις προδιαγραφές, η οποία έχει ως σκοπό την εξακρίβωση της ποιότητας του
τελειωµένου οδοστρώµατος.
Οι δύο παραπάνω ορισµοί – έννοιες, αν και είναι αρκετά όµοιοι, έχουν, όµως,
συγκεκριµένες διαφορές:
Τα Προγράµµατα Ποιοτικού Ελέγχου αναφέρονται στην ποιότητα της κατασκευής του
οδοστρώµατος και, συνήθως, περιλαµβάνουν οπτικό έλεγχο της διαδικασίας
κατασκευής τους και προσεκτικό εργαστηριακό έλεγχο των υλικών, τα οποία έχουν
χρησιµοποιηθεί.
Τα Προγράµµατα ∆ιασφάλισης Ποιότητας έχουν ως σκοπό να επιβεβαιώσουν την
ποιότητα νέων ή παλαιών κατασκευών. Είναι δυνατόν να ενσωµατώσουν γεωφυσικές
τεχνικές και εργαλεία και να προµηθεύσουν ένα ισχυρό εργαλείο, το οποίο να
διασφαλίζει τη συµβατότητα των έργων µε τις απαιτήσεις των προδιαγραφών.
Η γεωφυσική είναι δυνατόν να δώσει σηµαντικές πληροφορίες για την κατάσταση ενός
οδοστρώµατος, ιδιαίτερα, όταν επιλεγούν οι κατάλληλες µέθοδοι και εφαρµοστούν στα
σωστά διαστήµατα. Οι µέθοδοι αυτές θα πρέπει να προηγούνται σε κάθε λήψη
σηµαντικών αποφάσεων, όπως, για παράδειγµα, η διατρητική δειγµατοληψία και οι
εργαστηριακοί έλεγχοι. Το επιπλέον κόστος των τεχνικών αυτών είναι ελάχιστο σε
σχέση µε την αντίστοιχη πληροφορία που λαµβάνεται. Ακόµη, η γεωφυσική είναι
δυνατόν να συνεισφέρει στην προληπτική συντήρηση των οδοστρωµάτων και να
αυξήσει σηµαντικά το χρόνο της ζωής τους.
Η σηµερινή τεχνική της λήψης δειγµάτων είναι περιορισµένη δεδοµένου ότι,
εφαρµόζεται σε σηµεία, όπου τελικά η φθορά είναι αρκετά µεγάλη και συνεπώς, πρέπει
να ληφθούν, οπωσδήποτε, δραστικά µέτρα επιδιόρθωσης και ,επιπλέον, δεν έχει την
ευχέρεια κάλυψης µεγάλων αποστάσεων.
5.6.4

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

5.6.4.1

ΓΕΝΙΚΑ

Ο ποιοτικός έλεγχος των νέων οδοστρωµάτων µε γεωφυσικές µεθόδους είναι δυνατόν
να εφαρµοστεί λίγες ώρες µετά τη διάστρωσή τους. Ο ποιοτικός έλεγχος έχει ως σκοπό
να προσδιοριστεί το µέτρο ελαστικότητας και το πάχος των νέων οδοστρωµάτων.
5.6.4.2

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΒΑΣΗΣ»

Η εγκατάσταση της «συνθήκης βάσης» αφορά στην ακριβή αποτύπωση ενός νέου
οδοστρώµατος σε όλο το µήκος του. Το αρχείο, το οποίο προκύπτει από τις µετρήσεις
είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί µετέπειτα ως οδηγός ελέγχου και προγραµµατισµού
επισκευών. Η µέθοδος αυτή είναι και η µοναδική, η οποία είναι δυνατόν να δώσει
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αξιόπιστα αποτελέσµατα σε µεγάλο µήκος, όταν συνδυαστεί µε αντίστοιχες σηµειακές
µεθόδους, όπως η λήψη δειγµάτων κ.ά.
Οι γεωφυσικές µέθοδοι, οι οποίες χρησιµοποιούνται σήµερα στον τοµέα της
∆ιασφάλισης Ποιότητας των νέων οδοστρωµάτων είναι η µέθοδος του υπεδάφιου
ραντάρ και η µέθοδος της φασµατικής ανάλυσης των επιφανειακών κυµάτων
5.6.5

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

5.6.5.1

ΓΕΝΙΚΑ

Για τη συνολική εικόνα της κατάστασης των παλαιών οδοστρωµάτων χρησιµοποιείται
η µέθοδος του υπεδάφιου ραντάρ GPR (Σχήµα 68).
Το υπεδάφιο ραντάρ χρησιµοποιεί έναν υψηλής συχνότητας παλµό, από 80 ÷1500
MHz, ο οποίος εκπέµπει µε κεραία για να ερευνά το υπέδαφος. Οι παλµοί που
εκπέµπονται, ανακλώνται στα διάφορα υπόγεια σώµατα ή στρώµατα και επιστρέφουν
στην επιφάνεια, όπου και ανιχνεύονται από δέκτη. Οι επιφάνειες, οι οποίες ανακλούν
τους παλµούς του ραντάρ είναι στρώµατα του εδάφους, αντικείµενα ή οτιδήποτε
διαφέρει στην ηλεκτρική αντίσταση από το περιβάλλον του.
5.6.5.2

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Τα πλεονεκτήµατα , τα οποία παρουσιάζει η µέθοδος του υπεδάφιου ραντάρ είναι ότι,
δίνει πολύ γρήγορα και ακριβή αποτελέσµατα, εµφανίζει υψηλή ευκρίνεια και τα
δεδοµένα είναι συνεχή, σε αντίθεση µε τις δειγµατοληπτικές µετρήσεις, οι οποίες
δίνουν σηµειακά δεδοµένα. Επίσης ,είναι µη καταστροφική µέθοδος αφού δεν
χρειάζεται γεώτρηση για την εφαρµογή της.
5.6.5.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα αποτελέσµατα καταγράφονται κατά µήκος διατοµών, όπου διακρίνεται ο εδαφικός
ορίζοντας, σωληνώσεις ή άλλα αντικείµενα, ρήγµατα, κενά, ή άλλες δοµές που
διαφέρουν. Η ακρίβεια εξαρτάται από το είδος του δέκτη, ο οποίος χρησιµοποιείται
είναι, όµως, της τάξης των εκατοστών για τα πρώτα 5 m και µειώνεται µε το βάθος.

Σχήµα 68
Αρχή λειτουργίας του υπεδάφιου ραντάρ
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5.7 ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
5.7.1

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ-∆ΙΑΛΥΜΑΤΑ

Τα ασφαλτικά γαλακτώµατα είναι κατάλληλα για στεγανωτικές επαλείψεις και
αντιδιαβρωτική προστασία επιφανειών διαφόρων υλικών .
Χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία φράγµατος υδρατµών, στεγανοποίησης θεµελίων,
δαπέδων, τοίχων, επιπέδων και κεκλιµένων στεγών. Χρησιµοποιούνται επίσης, ως
υπόστρωµα για την εφαρµογή ασφαλτικών µεµβρανών και άλλων ασφαλτικών υλικών.
Είναι υψηλών απαιτήσεων και είναι συµβατά µε σκυρόδεµα, οπτόπλινθο, ξύλο,
µέταλλο, γυψοσανίδα, πολυουρεθάνη και ασφαλτικά υλικά.
∆ιακρίνονται γενικά σε θερµά ασφαλτικά γαλακτώµατα, τα οποία θερµαίνονται πριν
από την εφαρµογή τους στην κατασκευή και σε ψυχρά ασφαλτικά γαλακτώµατα, τα
οποία εφαρµόζονται αφού αραιωθούν σε διαλυτικό µέσο µε ρολό, πινέλο ή ψεκασµό
Τα ψυχρά ασφαλτικά γαλακτώµατα, τα οποία επικαλύπτουν την επιφάνεια,
εφαρµόζονται µε πινέλο ή ρολό ,τουλάχιστον σε δύο στρώσεις σταυρωτά, ή µε
ψεκασµό. Για την κάλυψη µεταλλικών επιφανειών χρειάζονται , γενικά, 0,1 ÷ 0,4
Κg/m2 ,ανάλογα µε τη µορφή του γαλακτώµατος ,ενώ για την κάλυψη επιφανειών
σκυροδέµατος χρειάζονται 0,3 ÷ 0,5 Κg/m2, ανάλογα µε τη µορφή του γαλακτώµατος.
Ελαστοµερή ασφαλτικά διαλύµατα, µετά τη στερεοποίησή τους, παρουσιάζουν
εξαιρετικά µεγάλη ικανότητα παραµόρφωσης , µέχρι 130 % και είναι κατάλληλα για
υγροµονώσεις µε επάλειψη. Είναι υψηλών απαιτήσεων και τοποθετούνται σε αρµούς
διαστολής κ.ά.
5.7.2

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

Οι ασφαλτικές µεµβράνες περιέχουν ως συνδετική ύλη άσφαλτο και είναι οπλισµένες
µε υαλοπίληµα ή πολυεστέρα υψηλής σταθερότητας, ενώ είναι δυνατόν να οπλιστούν
µε υαλόπλεγµα ή και άλλους σύνθετους συνδυασµούς οπλισµών.
Το επάνω µέρος της επικάλυψης της µεµβράνης γίνεται από πολυαιθυλένιο ή ψηφίδες
αλουµινίου, ενώ το κάτω µέρος γίνεται από αλουµίνιο. Ειδικές επικαλύψεις είναι
δυνατόν να γίνουν µε χαλαζιακή άµµο, γεωύφασµα, έγχρωµο αλουµίνιο κ.ά.
Οι ασφαλτικές µεµβράνες χρησιµοποιούνται ευρύτατα για την προστασία από το νερό
της βροχής και γενικότερα σε εφαρµογές της στεγανοποίησης, ενώ διάτρητες
ασφαλτικές µεµβράνες είναι δυνατόν να τοποθετούνται στην κατασκευή και για
δηµιουργία εξαεριστικών στρώσεων.
Η συνηθισµένη µορφή των ασφαλτικών µεµβρανών είναι σε ρολά 1 x 10÷ 20 m και το
βάρος τους κυµαίνεται, συνήθως, από 3 ÷6 Kg/m2.
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6

∆ΟΜΙΚΗ ΥΑΛΟΣ

6.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ύαλος αποτελούσε άλλοτε βασικό υλικό διακόσµησης , ενώ στις κατασκευές τη
χρησιµοποιούσαν µόνο σε παράθυρα και φεγγίτες, λόγω της διαφάνειάς της. Στις
σύγχρονες οικοδοµές χρησιµοποιούνται διάφορα προϊόντα της υάλου, όπως απλοί
υαλοπίνακες, επίπεδοι και καµπυλωτοί, χρωµατιστοί, απορροφητικοί,
αλεξίσφαιροι, διπλοί και τριπλοί, θερµοµονωτικοί και ηχοµονωτικοί, οπλισµένοι,
προεντεταµένοι, κρύσταλλα κοινά και ασφαλείας, υαλόπλινθοι και υαλόπλακες ,
καθώς και θερµοµονωτικά υλικά υάλου, όπως κυψελωτή ύαλος, υαλοϋφάσµατα
και υαλοβάµβακες.
Η µεγάλη ποικιλία των προϊόντων της ύαλου και η συνεχής εξέλιξης τους
οφείλεται στη δυνατότητα µεταβολής της χηµικής σύστασης της υάλου κατά την
παραγωγή της και στη δυνατότητα ανάπτυξης ή όχι εσωτερικών τάσεων κατά την
περαιτέρω διεργασία.

6.2

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Οι πρώτες ύλες για την παρασκευή της υάλου είναι η χαλαζιακή άµµος,
ασβεστόλιθος, σόδα ή ποτάσα και θεϊκά άλατα του Να και του Κα. Η έγχρωµη
ύαλος περιέχει επιπλέον µικρές προσµίξεις από οξείδια µετάλλων. Το µίγµα των
πρώτων υλών διέρχεται από τριβεία ώστε να οµοιογενοποιηθεί και ακολούθως
υποβάλλεται σε σύντηξη σε ειδικές υαλουργικές καµίνους. Μετά τη σύντηξη
γίνεται καθαρισµός του τήγµατος, οµοιογενοποίηση και σχηµατισµός των
προϊόντων. Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας το τήγµα παραµένει ιξώδες και
πλαστικό. Για την παρασκευή ορισµένων προϊόντων εφαρµόζονται πρόσθετες
θερµικές επεξεργασίες, όπως η ανόπτηση και η βαφή.
Με την ανόπτηση εξαλείφονται οι τάσεις, οι οποίες εµφανίστηκαν στο προϊόν ,
κατά τη διάρκεια της κατασκευής του από τη θερµή ύαλο. Επιτυγχάνεται µε
ελεγχόµενη θέρµανση και προοδευτική ψύξη.
Η βαφή βελτιώνει τις µηχανικές αντοχές, επειδή συµπιέζονται οι εξωτερικές
στρώσεις και αναπτύσσονται τάσεις στις εσωτερικές. Επιτυγχάνεται µε
αναθέρµανση του προϊόντος µέχρι την πλαστική κατάσταση και ακολούθως µε
απότοµη ψύξη µε αεροβολή.
Γενικά ο τρόπος επεξεργασίας της υάλου έχει σηµαντική επίδραση στην ποιότητά
της.

6.3

ΣΥΣΤΑΣΗ

Η σύσταση της υάλου αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τις ιδιότητές της. Μια
τυπική χηµική σύσταση της υάλου περιλαµβάνει SiO2 72,0 %, CαO 7,0 %, Al2O3
1,0 %, SO3 0,4 %, Nα2Ο 15,0 %, MgO 4,0 %, Fe2O3 0,5 % και Κ2Ο 0,1 %. Τα
κυριότερα συστατικά της κοινής υάλου είναι τα οξείδια του Si, του Να και του Cα.
Στη δοµική ύαλο η µεταβολή των χαρακτηριστικών της καθορίζεται από την
αναλογία Να και Cα. Σε πολλές από τις ειδικές υάλους χρησιµοποιούνται και άλλα
στοιχεία ή αντικαθιστούν µερικά από τα βασικά. Τα στοιχεία Να, Κ και Li
αντικαθίστανται αµοιβαία, ενώ τα Al,Μg, Bα, Βο και Pb αντικαθίστανται
αµοιβαία, ενώ τα Al, Mg,Bα, Βο και Pb αντικαθιστούν τα Cα και Al. Σε µερικές
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περιπτώσεις το Βο ή το Τi χρησιµοποιούνται στη θέση του Si και ο P µπορεί να
αντικαταστήσει πλήρως το Si.
To Nα και το Κ µαζί αυξάνουν τη θερµική διαστολή της υάλου και µειώνουν τη
θερµική αγωγιµότητα. Ο Pb µειώνει επίσης τη θερµική αγωγιµότητα, ενώ το Si και
το Βο την αυξάνουν. Η ηλεκτρική αγωγιµότητα της υάλου ελέγχεται µέσα από τη
σύστασή της και αυξάνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας. Επίσης ορισµένα
στοιχεία, τα οποία εισάγονται στη σύσταση της υάλου, συνήθως µε τη µορφή
οξειδίων , επηρεάζουν µόνο το χρώµα, το ιξώδες, τη διαπερατότητα του φωτός ή
µερικές ειδικές επιθυµητές ιδιότητες (Πίνακας 36).
Πίνακας 36
Επίδραση µερικών χηµικών στοιχείων σε φυσικές ιδιότητες της υάλου
Στοιχείο
Αντιµόνιο (Sb)

Επίδραση
Εξουδετερώνει το πράσινο
χρώµα που οφείλεται στον
ακάθαρτο σίδηρο

Άργυρος (Αg)
Βανάδιο (V)

Κίτρινο χρώµα
Πράσινο χρώµα. Απορροφά
µέρος του φάσµατος
Αυξάνει το δείκτη διάθλασης
και την αντίσταση στις
καιρικές συνθήκες
Βοηθά στην οξείδωση του
σιδήρου και τη µείωσή του.
Αυξάνει την πυκνότητα, τη
φωτεινότητα και το δείκτη
διάθλασης
Ροζ χρώµα
Χρώµα της θάλασσας
Ιώδες χρώµα και µαζί µε
σίδηρο κίτρινο
Μειώνει το δείκτη διάθλασης
και το ιξώδες της πλαστικής
κατάστασης
Κόκκινη ύαλος µε Cu2O και
µπλε µε CuO
Μειώνει
το
συντελεστή
διαστολής και αυξάνει την
αντίσταση
στις
καιρικές
συνθήκες

Βιρύλλιο (Βe)
Κασσίτερος (Sn)
Μόλυβδος (Pb)
Σελήνιο (Se)
Σίδηρος (Fe)
Τιτάνιο (Τi)
Φθόριο (F)
Χαλκός (Cu)
Ψευδάργυρος
(Ζn)

Εφαρµογή
Σε πολλούς τύπους
υάλου. Επιτρέπει
τη διέλευση του
υπέρυθρου φωτός.
Χρωµατιστή ύαλος
Χρωµατιστή ύαλος
Σε πολλούς τύπους
υάλου
Σε όλους τους
τύπους υάλου
Κρύσταλλα
Χρωµατιστή ύαλος
Χρωµατιστή ύαλος
Χρωµατιστή ύαλος
Φωτεινή ύαλος
Χρωµατιστή ύαλος
Σε πολλούς τύπους
υάλου

6.4 Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΑΛΟΥ
6.4.1 ΦΥΣΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
Η ύαλος είναι ανόργανο υλικό, το οποίο παράγεται κατά την πήξη του τήγµατος των
πρώτων υλών χωρίς κρυστάλλωση. Η δοµή της είναι άµορφη, χαρακτηριστική των

129
υγρών. Επίσης είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως στερεό υλικό, το οποίο προήλθε από
την υπέρψυξη υγρού κεραµικού υλικού.
Η ύαλος είναι δυνατόν , να ξαναθερµανθεί και να µορφοποιηθεί πάλι, δηλαδή είναι
θερµοπλαστικό υλικό.
Είναι υλικό σκληρό, εύθραυστο, συνήθως διαφανές ή ηµιδιαφανές, οµογενές,
ισότροπο και παρουσιάζει χηµική αδράνεια. Η διαφάνεια εξαρτάται από τη σύστασή
της, το πάχος της και τη διαµόρφωση της επιφάνειας της.
Πολύ σηµαντικές ιδιότητες της υάλου για την χρήση της στις κατασκευές είναι η
θερµική διαστολή και η θερµική αγωγιµότητα για την πρόβλεψη των
αναπτυσσόµενων τάσεων και των θερµικών απωλειών από τα ανοίγµατα,
αντιστοίχως, καθώς και η ανθεκτικότητα στις επιδράσεις του περιβάλλοντος. Οι
σηµαντικότερες γενικές φυσικές ιδιότητες της ύαλου αναγράφονται στον Πίνακα 37.
Πίνακας 37
Βασικές φυσικοµηχανικές ιδιότητες της δοµικής υάλου
Ιδιότητα
Ειδικό βάρος (Ν/m3)
Σηµείο ανόπτησης ( 0Κ)
Σηµείο πλαστικότητας (0Κ)
Αντοχή σε θλίψη (ΜPα)
Αντοχή σε εφελκυσµό (ΜPα)
Μέτρο ελαστικότητας (ΜPα)
Λόγος Poisson, µ
Σκληρότητα (κλίµακα Mohs)
Συντελεστής θερµικής διαστολής
(Κ-1)
Συντελεστής
θερµικής
αγωγιµότητας
(W/m * 0K)
Ειδική θερµότητα (Κ*J/Kg*0K)
∆ιαπερατότητα φωτός (%)
(του κάθετα στην επιφάνεια
προσπίπτοντος ορατού φωτός)
Μέση τιµή δείκτη διάθλασης
ορατού φωτός (380 ÷780 nm)
6.4.2

Περιοχή τιµών
21250 ÷81200
623 ÷1163
773 ÷2285
200 ÷1400
30 ÷10500
6 ÷90000
0,2
6 ÷8
0,6 × 10-6 ÷ 9 × 10-6
0,55 ÷ 1,10
0,70 ÷ 0,90
45 ÷ 95

1,5

ΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

Η δοµική ύαλος είναι ανθεκτική στις καιρικές επιδράσεις. Παρουσιάζει µεγάλη
αντοχή στην επίδραση των οξέων µε εξαίρεση το υδροφθορικό οξύ, προσβάλλεται ,
όµως, από τα αλκαλικά διαλύµατα.
Η παρατεταµένη επίδραση της υγρασίας σε χώρους, οι οποίοι δεν αερίζονται καλά ,
δηµιουργεί εξανθήσεις στην επιφάνεια της υάλου.
Οι χηµικές ιδιότητες της , όπως και οι φυσικές, είναι δυνατόν να µεταβληθούν µε τη
µεταβολή της σύστασής της.
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6.4.3

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

Οι µηχανικές αντοχές της υάλου επηρεάζονται από τη σύσταση, τη θερµική
επεξεργασία και τη µορφή της. Όταν η ύαλος δεν παρουσιάζει επιφανειακά
ελαττώµατα χαρακτηρίζεται από υψηλές µηχανικές αντοχές.
Παρατηρείται µεγάλη διακύµανση στις τιµές των µεγεθών, για τα διάφορα προϊόντα
της υάλου, όπως για παράδειγµα οι ίνες υάλου παρουσιάζουν αντοχή σε εφελκυσµό
10.500 ΜPα, περίπου ενώ η ύαλος µε διατοµή 650 mm2,µόνο 30Mpα.
Η αστοχία της υάλου, προέρχεται από κρούση και οφείλεται στη µικρή αντοχή του
υλικού σε εφελκυσµό.

6.5

ΕΙ∆Η ∆ΟΜΙΚΗΣ ΥΑΛΟΥ

6.5.1

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

6.5.1.1

ΓΕΝΙΚΑ

Η σηµαντική τεχνολογική εξέλιξη στον τοµέα των ανοιγµάτων (πόρτες ,παράθυρα)
και των υαλοστασίων είχε ως αποτέλεσµα την κατασκευή εντυπωσιακών κτηρίων, µε
σηµαντικά τµήµατα, τοίχους ή οροφές, η και ολόκληρα από ύαλο.
Το σηµαντικότερο µειονέκτηµα αυτών των κατασκευών ήταν η υπερθέρµανση των
εσωτερικών χώρων κατά τη θερινή περίοδο το οποίο αντιµετωπίστηκε, αρχικά, µε τη
λειτουργία συστηµάτων κλιµατισµού στους χώρους.
Όµως η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη της υάλου οδήγησε στην κατασκευή
υαλοπινάκων και συνθέτων συστηµάτων υαλοπινάκων, στα οποία λαµβάνεται υπόψη
οι βασικές παράµετροι που αναφέρονται παρακάτω. Συνεπώς σε κάθε περίπτωση
επιλέγεται ο κατάλληλος υαλοπίνακας.
Οι βασικές παράµετροι είναι ο φυσικός φωτισµός , οι θερµικές απώλειες, η µη
υπερθέρµανση του κτηρίου, τα ηλιακά κέρδη, η θέα και η αισθητική.
6.5.1.2

ΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

α. ∆ιαπερατότητα
Είναι το ποσοστό του ορατού φάσµατος του φωτός, το οποίο εισέρχεται στο κτήριο.
β. Ανακλαστικότητα
Είναι το ποσοστό του ορατού φάσµατος του φωτός, το οποίο ανακλάται από τον
υαλοπίνακα.
γ. Απορροφητικότητα
Είναι το ποσοστό του ορατού φάσµατος του φωτός, το οποίο απορροφάται από τον
υαλοπίνακα.
δ. Συντελεστής ηλιακών κερδών
Είναι το ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας σε σχέση µε την προσπίπτουσα ηλιακή
ακτινοβολία, το οποίο εισέρχεται στο κτήριο, αφού ληφθεί υπόψη και η εκπεµπόµενη
ακτινοβολία από τον υαλοπίνακα (Σχήµα 69).
ε. Συντελεστής σκίασης
Είναι το αντίστροφο του συντελεστή ηλιακών κερδών.
στ. Συντελεστής ψυχρότητας
Είναι ο λόγος της διαπερατότητας του ορατού φάσµατος του φωτός προς το
συντελεστή σκίασης. Για τον απλό διαφανή υαλοπίνακα η τιµή του συντελεστή είναι
περίπου 1, για τον οπτικά ιδανικό, µε ελάχιστο εισερχόµενο ποσοστό θερµικού
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φάσµατος, περίπου 2 και για τους φασµατικά επιλεκτικούς είναι µεγαλύτερη από 1
(Σχήµα 70). Οι τελευταίοι θεωρούνται κατάλληλοι για κτήρια χωρίς υπερθέρµανση το
καλοκαίρι.

Σχήµα 69
Συνιστώσες της ηλιακής ακτινοβολίας σε υαλοπίνακα

Σχήµα 70
Η διαπερατότητα του φωτός σε σχέση µε το συντελεστή σκίασης για τρεις
κατηγορίες υαλοπινάκων
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ζ. Συντελεστής θερµοπερατότητας Κ σε W/m2*K
Χαρακτηρίζει τις θερµικές απώλειες Q σε W*h από τον υαλοπίνακα και
προσδιορίζεται από τη σχέση Κ1 = R i + R α + R υ , όπου είναι
Rιη αντίσταση θερµικής µεταβίβασης εσωτερικά του υαλοπίνακα σε m2*K/W,
Rαη αντίσταση θερµικής µεταβίβασης εξωτερικά του υαλοπίνακα σε m2*K/ W και
Rυη αντίσταση θερµοδιαφυγής του υαλοπίνακα σε m2*K/W.
Η ανάπτυξη της τεχνολογίας των υαλοπινάκων οδήγησε στην κατασκευή
υαλοπινάκων µε συντελεστή θερµοπερατότητας µε τιµές 1,2 µέχρι και 0,4 W/m2*K,
µε τάση να µειωθεί ακόµα περισσότερο η τιµή.
6.5.2 ΚΟΙΝΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ Ή ΤΖΑΜΙΑ
Οι κοινοί υαλοπίνακες είναι επίπεδες πλάκες, διαφανείς, λείες και από τις δύο
πλευρές, ισοπαχείς και χρησιµοποιούνται, κυρίως, για την κάλυψη ανοιγµάτων, όπως
παράθυρα, φεγγίτες κ.λ.π. Κατασκευάζονται από τήγµα νατριοασβεστούχου υάλου µε
κατακόρυφη ανέλκυση σε συνεχή ταινία, η οποία διέρχεται από κυλίνδρους
απόψυξης και ακολούθως κόβεται σε πλάκες. Η ανέλκυση γίνεται µηχανικά µε τη
βοήθεια κυλίνδρου και ειδικής µήτρας µε σχισµή.
Ανάλογα µε τις διαστάσεις της σχισµής και την ταχύτητα ανέλκυσης διαµορφώνονται
οι διαστάσεις του υαλοπίνακα.
Οι υαλοπίνακες καλής ποιότητας έχουν σκληρότητα 6 ÷ 7 της κλίµακας Mohs. Τα
ελαττώµατά τους, όπως µικρές και ελάχιστες φυσαλίδες και στίγµατα, ασθενέστατες
γραµµώσεις και πολύ µικρές αποκλίσεις του δείκτη διάθλασης, κατά περιοχή, πρέπει
να βρίσκονται µέσα στα επιτρεπτά όρια των κανονισµών.
Η επιλογή του πάχους του υαλοπίνακα καθορίζεται από το είδος και τις διαστάσεις
του ανοίγµατος, την αντοχή του υαλοπίνακα στη µέση ταχύτητα ανεµοπίεσης της
περιοχής και τα σηµεία στήριξης του υαλοπίνακα.
6.5.3

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

6.5.3.1

ΚΟΙΝΟΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

Οι κοινοί κρυσταλλοπίνακες κατασκευάζονται από καλιοµολυβδούχο ύαλο (Si – K –
Pb) µε περιεκτικότητα σε PbΟ ≥ 80 %. Μετά την ψύξη υποβάλλονται σε λείανση και
στίλβωση και από τις δύο πλευρές, ώστε οι επιφάνειες τους να είναι εντελώς επίπεδες,
στιλπνές και τελείως διαφανείς. Όταν κρούονται εκπέµπουν χαρακτηριστικό ήχο.
Όταν επαργυρωθούν από τη µια πλευρά γίνονται καθρέπτες.
Τα κρύσταλλα µε πάχος 3 mm ονοµάζονται ηµικρύσταλλα και είναι περισσότερο
διαφανή και µε µεγαλύτερες αντοχές από τους κοινούς υαλοπίνακες.
Οι βασικές φυσικοµηχανικές ιδιότητές τους αναγράφονται στον Πίνακα 38.
Πίνακας 38
Βασικές φυσικοµηχανικές ιδιότητες των κρυσταλλοπινάκων
Ιδιότητα
Τιµή
Ειδικό βάρος (Ν/m3)
25000 ÷25500
Αντοχή σε θλίψη (ΜPα)
245 ÷ 250
Αντοχή σε εφελκυσµό από κάµψη
40 ÷50
(ΜPα)
4,5 × 10-6 ÷6,0 ×10-6
Συντελεστής γραµµικής διαστολής
(Κ-1)
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6.5.3.2 ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

Οπλισµένοι ονοµάζονται οι κρυσταλλοπίνακες οι οποίοι έχουν ενσωµατωµένο
χαλύβδινο πλέγµα, µε µορφή τετραγώνου µε πλευρά 12,5 mm και µε πάχος σύρµατος
0.42mm σύµφωνα µε τους κανονισµούς. Το πάχος κυµαίνεται από 5 ÷ 30 mm. Το
πλέγµα αυξάνει την αντοχή σε κρούση και εµποδίζει τη δηµιουργία επικίνδυνων
θραυσµάτων. Οι οπλισµένοι κρυσταλλοπίνακες είναι ανθεκτικοί στη θερµοκρασία
µέχρι τους 500 0C και παρουσιάζουν µειωµένη διαφάνεια. Χρησιµοποιούνται κυρίως
σε τµήµατα κατασκευών µε απαιτήσεις πυρασφάλειας, σε φρεάτια ανελκυστήρων
κ.λ.π.
6.5.4

ΧΥΤΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

6.5.4.1 ΚΟΙΝΟΙ ΧΥΤΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

Κατασκευάζονται µε χύτευση τήγµατος ασβεστονατριούχου υάλου σε
προθερµανθείσα χυτοσιδηρά πλάκα. Ακολούθως γίνεται εξοµάλυνση και
διαµόρφωση της επιφάνειάς τους µε κυλίνδρωση και βαθµιαία απόψυξη.
Είναι υαλοπίνακες καλής ποιότητας και, επειδή παρασκευάζονται σε µεγάλες
διαστάσεις, χρησιµοποιούνται για την κάλυψη µεγάλων επιφανειών.
6.5.4.2

ΑΥΛΑΚΩΤΟΙ – ΣΦΥΡΗΛΑΤΟΙ ΧΥΤΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

Είναι κοινοί χυτοί υαλοπίνακες µε επιφάνεια, η οποία έχει υποβληθεί σε διαµόρφωση
ή τύπωση. Λόγω της τύπωσης της επιφάνειας είναι αδιαφανείς χωρίς να εµποδίζεται η
διαπερατότητα του φωτός.
Στα Σχήµατα 71α και 71β δίνονται αυλακωτός και σφυρήλατος υαλοπίνακας,
αντιστοίχως.
6.5.4.3

∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΙ ΧΥΤΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

Είναι κοινοί χυτοί υαλοπίνακες µε πολυτελή εµφάνιση, οι οποίοι είναι αδιαφανείς
αλλά εµφανίζουν συγχρόνως και καλή διαπερατότητα του φωτός (Σχήµατα 71γ και
71δ).
6.5.4.4

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΙ ΧΥΤΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

Είναι κοινοί χυτοί υαλοπίνακες µε ενσωµατωµένο χαλύβδινο πλέγµα στο µέσον του
πάχους τους, το οποίο αποτελείται από τετράγωνους βρόγχους µε µήκος πλευράς 12,5
mm ή 25,0 mm και πάχος σύρµατος ≥ 0,42 mm.
Οι οπλισµένοι χυτοί ( Σχήµα 71ε) και οι διακοσµητικοί οπλισµένοι χυτοί ( Σχήµα
71στ) υαλοπίνακες κατά τη θραύση τους δεν εκτινάσσονται και είναι πυρασφαλείς.
Χρησιµοποιούνται συνήθως σε στέγες, φωταγωγούς, κ.λ.π.
6.5.5

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

6.5.5.1

Α∆ΙΑΦΑΝΕΙΣ Ή ΜΑΤ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

Κατασκευάζονται από τους διαφανείς υαλοπίνακες µε αµµοβολή ή µε την επίδραση
υδροφθορικού οξέος στη µία ή και στις δύο επιφάνειές τους, ώστε να γίνουν αδρές.
Έχουν γαλακτώδες χρώµα και είναι αδιαφανείς. Χρησιµοποιούνται κυρίως σε χώρους
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όπου επιδιώκεται µείωση της ορατότητας, όπως παράθυρα ισόγειων χώρων, µπάνια,
κ.λ.π.

α.

β.

γ.

δ.

ε.

στ.

Σχήµα 71
Είδη χυτών υαλοπινάκων : α. αυλακωτός, β. σφυρήλατος, γ. διακοσµητικός, δ.
διακοσµητικός µε ανάγλυφες πυράµιδες, ε. οπλισµένος και στ. διακοσµητικός
οπλισµένος
6.5.5.2

ΑΝΑΓΛΥΦΟΙ Ή ∆ΙΑΜΑΝΤΕ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

Κατασκευάζονται ώστε η µία επιφάνειά τους να φέρει διακόσµηση µε ανάγλυφα
διακοσµητικά σχέδια, ταινίες ή ραβδώσεις, που σχηµατίστηκαν από ειδικούς
κυλίνδρους κατά την πρώτη φάση της παραγωγής τους. Παρουσιάζουν µειωµένη
διαφάνεια και χρησιµοποιούνται σε πολυτελείς κατασκευές.
6.5.5.3

ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

Κατασκευάζονται µε την προσθήκη µικρών ποσοτήτων µετάλλων ή οξειδίων των
µετάλλων στο τήγµα των πρώτων υλών της υάλου. Η προσθήκη χρυσού δίνει βαθύ
κόκκινο χρώµα , οξειδίου του χρωµίου πρασινοκίτρινο και µεταλλικά πρόσθετα υλικά
δίνουν διάφορους χρωµατισµούς.
6.5.5.4

ΘΕΡΜΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

Είναι κοινοί ή χυτοί υαλοπίνακες ή κρυσταλλοπίνακες χρωµατιστοί, γκρι,
κυανοπράσινοι κ.λ.π. Παρασκευάζονται µε την προσθήκη στο τήγµα της υάλου
ορισµένων µεταλλοξειδίων, όπως το οξείδιο του σιδήρου, που απορροφούν τις
ερυθρές και υπέρυθρες ακτινοβολίες του ηλιακού φάσµατος, αποταµιεύουν στην
ύαλο µεγαλύτερες ποιότητες θερµότητας και συνεπώς µειώνουν το εισερχόµενο
θερµικό φορτίο του ηλιακού φωτός στον εσωτερικό χώρο.
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Η απορροφητικότητα που επιτυγχάνεται κυµαίνεται από 35÷75 % της προσπίπτουσας
ηλιακής ακτινοβολίας.
Λόγω της αύξησης της θερµοκρασίας της υάλου απαιτείται µεγαλύτερη απόσταση
περιθωρίου και πλαισίου στα παράθυρα τουλάχιστον 5 mm και επαρκής αερισµός.
6.5.5.5

ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

Είναι κρυσταλλοπίνακες χρωµατιστοί στην υαλόµαζα ή στην επιφάνεια µε στρώµα
µεταλλοξειδίων εξωτερικά.
Η µείωση της θερµικής ενέργειας οφείλεται στην ανάκλαση του µεγαλύτερου µέρους
της άµεσης ηλιακής ακτινοβολίας. Οι αντιηλιακοί υαλοπίνακες, οι οποίοι
τοποθετούνται εξωτερικά στα παράθυρα, συνδυάζονται µε κοινούς κρυσταλλοπίνακες
εσωτερικά, σε µικρή απόσταση , µε ενδιάµεσο στρώµα αέρα.
Η διαπερατότητά τους κυµαίνεται από 25 ÷ 65 % ανάλογα µε το χρώµα και το πάχος
των υαλοπινάκων.
6.5.5.6

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΙ – ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

Είναι προκατασκευασµένες θερµοµονωτικές ή ηχοµονωτικές µονάδες έτοιµες για
τοποθέτηση. Αποτελούνται από δύο ή περισσότερους υαλοπίνακες. Συνηθέστεροι
είναι οι διπλοί υαλοπίνακες (Σχήµα 72), οι οποίοι είναι σύστηµα δύο κοινών
υαλοπινάκων ή κρυσταλλοπινάκων σε απόσταση µεταξύ τους. Τα διάκενο, το οποίο
περιέχει ξηρό αέρα, κλείνεται περιµετρικά αεροστεγώς µε µόλυβδο ή ειδική µαστίχη,
ώστε να εµποδίζεται η είσοδος της υγρασίας και των υδρατµών.

1. υαλοπίνακας
2. στρώµα αέρα
3. χάλκινη λωρίδα
4. µολύβδινος σύνδεσµος (ρυθµιστής απόστασης)
Σχήµα 72
Τύποι διπλών υαλοπινάκων
Τόσο η θερµοµονωτική όσο και η ηχοµονωτική ικανότητά τους εξαρτάται από τα
είδη και τα πάχη των διπλών κρυστάλλων, καθώς και από το πάχος του µεταξύ τους
διάκενου.
Στον Πίνακα 39 αναγράφεται η επίδραση του ενδιάµεσου ή ενδιάµεσων στρωµάτων
αέρα στο συντελεστή θερµοπερατότητας.
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Σήµερα παράγονται θερµοµονωτικοί υαλοπίνακες µε συντελεστή θερµοπερατότητας
µικρότερο από 1 W/m2*K. Οι υαλοπίνακες αυτοί είναι πολλαπλών στρώσεων, διπλοί
ή τριπλοί, µε ή χωρίς αδρανή αέρια.
Το αδρανές αέριο είναι συνήθως αργό ή κρυπτό. Τα ηµιδιαφανή υλικά
aerogel ( Σχήµα 73 και Πίνακας 41) είναι υλικά, τα οποία επιτρέπουν τη µερική
διέλευση του φωτός και οι ειδικές επιστρώσεις , οι οποίες φιλτράρουν την υπέρυθρη
ακτινοβολία και επιτρέπουν την επιλεκτική διέλευση της ηλιακής ακτινοβολίας µε
χαµηλή εκποµπή θερµικής ακτινοβολίας ( Low- e). Οι ειδικές επιστρώσεις , ανάλογα
µε τη θέση τους στο σύστηµα των πολλαπλών στρώσεων είναι δυνατόν να
περιορίζουν, είτε την είσοδο των υπέρυθρων ακτινών το καλοκαίρι, είτε την έξοδο
από το κτίριο θερµικών φορτίων το χειµώνα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 39
Συντελεστές θερµικής διαπερατότητας απλών, διπλών και τριπλών υαλοπινάκων
Τύπος

Απλός

∆ιπλοί

Τριπλοί

Πάχος
υαλοπινάκων
(mm)
3
4
5
6
3
4
5
6
3
4
5
6
3
4
5
6
3
4
5
6

Πάχος στρώµατος
ξηρού αέρα
(mm)


6

12

6

12

Σχήµα 73
Υαλοπίνακας µε aerogel

Συντελεστής θερµικής
διαπερατότητας
(W/m2 0K)
7,20
7,13
7,06
7,00
3,59
3,56
3,54
3,50
3,22
3,20
3,17
3,14
2,43
2,41
2,38
2,36
2,11
2,08
2,07
2,05
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Στον Πίνακα 40 δίνονται οι τιµές του συντελεστή θερµοπερατότητας και του
συντελεστή ηλιακών κερδών, για διάφορους θερµοµονωτικούς υαλοπίνακες.
Πίνακας 40
Χαρακτηριστικές ιδιότητες υαλοπινάκων
Τύπος υαλοπίνακα
Απλός
∆ιπλός
(4mm,12mm αέρα, 4mm)
Θερµοµονωτικός διπλός µε
επίστρωση Low-e και αργό
(6mm-15mm-6mm)
Θερµοµονωτικός τριπλός µε
επίστρωση Low-e και κρυπτό
(4mm–8mm–4mm-8mm-4mm)

Συντελεστής θερµικής
Συντελεστής
2 0
διαπερατότητας(W/m * K) κερδών (%)
5,8
87
2,9
78
1,3

60

0,7

48

ηλιακών

Στον Πίνακα 41 δίνονται οι τιµές της διαπερατότητας του ηλιακού φωτός και του
συντελεστή θερµικής διαπερατότητας για διάφορους τύπους θερµοµονωτικών
υαλοπινάκων, οι οποίοι χρησιµοποιούν ηµιδιαφανή ή διαφανή θερµοµονωτικά υλικά.
Στον Πίνακα 42 δίνονται οι τιµές του σταθµισµένου δείκτη ηχοµείωσης, για διάφορα
διπλά κρύσταλλα.
6.5.6

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

6.5.6.1

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Είναι οι υαλοπίνακες, οι οποίοι αναφέρθηκαν στις § 4.5.3.2 και 4.5.4.4.
6.5.6.2

ΣΥΝΘΕΤΟΙ ΥΑΛΠΙΝΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατασκευάζονται από δύο ή περισσότερους κοινούς υαλοπίνακες ή
κρυσταλλοπίνακες µε ενδιάµεσο στρώµα ή στρώµατα από λεπτές, ελαστικές, πλήρως
διαφανείς τεχνητές ρητίνες. Η συγκόλληση γίνεται µε συµπίεση στους 150 0C
περίπου. Η διαπερατότητα του φωτός στους σύνθετους υαλοπίνακες κυµαίνεται από
85 ÷ 90 % και η θραύση τους , λόγω συγκόλλησης, δεν προκαλεί επικίνδυνα
θραύσµατα.Για µεγαλύτερη ασφάλεια κατασκευάζονται σύνθετοι µε τρεις ή
περισσότερους συγκολληµένους υαλοπίνακες ή κατασκευάζονται οπλισµένοι.
Χρησιµοποιούνται σε παράθυρα και πόρτες ασφάλειας, σε υαλοχωρίσµατα και σε
κλιµακοστάσια.
6.5.6.3

ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΑΦΑΛΕΙΑΣ

Η προένταση επιτυγχάνεται µε τη βαφή κρυσταλλοπινάκων, θέρµανση στους 700 0C
περίπου και απότοµη ψύξη µε αεροβολή και των δύο επιφανειών.
Οι προεντεταµένοι υαλοπίνακες παρουσιάζουν µεγάλη ανθεκτικότητα στις
παραµορφώσεις. Το βασικό τους πλεονέκτηµα είναι ότι η αντοχή τους σε κάµψη είναι
πενταπλάσια της αντίστοιχης στους κοινούς υαλοπίνακες. Χαρακτηρίζονται από
υψηλή αντοχή σε κρούση και ανθεκτικότητα στις απότοµες µεταβολές της
θερµοκρασίας. Όταν θραύονται δηµιουργούνται µικρά σφαιρικά θραύσµατα.
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Χρησιµοποιούνται σε πόρτες χωρίς πλαίσιο, σε προσθήκες, σε υαλοστάσια , για
σκαλοπάτια κ.λ.π.
Πίνακας 41
Οπτικές και θερµικές ιδιότητες διάφανων υλικών
∆ιαφανή θερµοµονωτικά
υλικά
Οκτώ
φύλλα
cellulose
acetate ανάµεσα σε δύο
στρώµατα υάλου
200 mm σπειροειδούς υλικού
ανάµεσα σε δύο στρώµατα
υάλου µε πάχος 6 mm
40 mm aerogel ανάµεσα σε
δύο στρώµατα υάλου µε
πάχος 6 mm και επικάλυψη
υλικού ανακλαστικού στην
υπέρυθρη ακτινοβολία
20 mm silica aerogel σε κενό
αέρα ανάµεσα σε δύο
στρώµατα υάλου µε πάχος
4 mm
Τιµές αναφοράς συµβατικών
διάφανων υλικών
∆ιπλός υαλοπίνακας µε
12 mm κενό
∆ιπλός υαλοπίνακας µε
επικάλυψη Low-E και αργό

Ολική
διαπερατότητα
ηλιακής
ενέργειας
(%)

Συντελεστής θερµικής
διαπερατότητας
(W/m2* 0K)

44

1,20

71

0,52

34

0,51

73

0,51

75

3,05

65

1,60

Πίνακας 42
Ο σταθµισµένος δείκτης ηχοµείωσης διάφορων διπλών κρυστάλλων
Πάχος
κρυστ
άλλου
mm
6
10
7
10
6

Πάχος
διάκεν
ου
mm
12
12
12
100
200

Πάχος
κρυστά
λλου
mm
6
6
4
6
6

Σταθµισµένος
δείκτης
ηχοµείωσης
Rw, dB
32
34
36
45
44
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6.5.7

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

6.5.7.1

ΓΕΝΙΚΑ

Η προσπάθεια για βελτίωση της απόδοσης των υαλοπινάκων, οδήγησε σε νέα χηµική
κατεργασία της χρωµατιστής υάλου, ώστε να τροποποιηθούν οι ιδιότητές της.
Συγχρόνως η εξέλιξη των υλικών επιστρώσεις µείωσε τις θερµικές απώλειες, τη
θάµβωση, το συντελεστή εκποµπής θερµικής ακτινοβολίας και αύξησε την επιλεκτική
διέλευση τµηµάτων του ηλιακού φάσµατος.
Τα σηµαντικότερα είδη προηγµένων συστηµάτων υαλοπινάκων, είναι :
6.5.7.2

ΗΛΕΚΤΡΟΧΡΩΜΙΚΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

Κατασκευάζονται από δύο λεπτά κρύσταλλα επικολληµένα , µεταξύ των οποίων
παρεµβάλλεται φύλλο χαµηλής θερµικής απορροφητικότητας, ή από δύο
ηλεκτροχρωµικά κρύσταλλα µε µικρό διάκενο, το οποίο πληρούται µε ειδικό αέριο
(Σχήµα 47). Στους ηλεκτροχρωµικούς υαλοπίνακες, µε τη βοήθεια τάσης ηλεκτρικού
πεδίου 1 ÷ 3 V ρυθµίζεται η διαπερατότητα του φωτός. Παρουσιάζουν υψηλές τιµές
θερµοµόνωσης και ηχοµόνωσης και προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία.

Σχήµα 74
Ηλεκτροχρωµικός υαλοπίνακας
6.5.7.3

ΘΕΡΜΟΧΡΩΜΙΚΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

Οι θερµοχρωµικοί υαλοπίνακες µε την αύξηση της θερµοκρασίας µετατρέπονται από
διαφανείς σε γαλακτοχρώµους. Αυτό επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή στους
υαλοπίνακες ειδικών θερµοχρωµικών χρωµάτων.
6.5.7.4

ΦΩΤΟΧΡΩΜΙΚΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

Στους φωτοχρωµικούς υαλοπίνακες η διαπερατότητα του φωτός µεταβάλλεται
αντιστρόφως ανάλογα των εκτεθιµένων επιπέδων φωτισµού. Αυτό επιτυγχάνεται µε
τη χρήση βαφών µε οξείδια αλογόνων καθώς και διάφορα οργανικά ή ανόργανα
συνθετικά υλικά. Χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο της θάµβωσης.
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6.5.7.5

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ∆ΙΑΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

Είναι σύστηµα δύο υαλοπινάκων, όπου ενδιάµεσα τοποθετείται στρώµα από
κυψελωτό υλικό, το οποίο ρυθµίζει τη συνολική διαπερατότητα του φωτός από 0 ÷ 70
%. Με το σύστηµα αυτό των υαλοπινάκων συλλέγεται το ηλιακό φως και αποδίδεται
οµοιογενώς στον εσωτερικό χώρο.
6.5.7.6

ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

Είναι διάφοροι υαλοπίνακες µε πρισµατικές επιφάνειες. Μέσα από τις πρισµατικές
επιφάνειες επιτυγχάνεται η αλλαγή της διεύθυνσης ποσοστού ηλιακών ακτινών. Με
τη χρησιµοποίηση των πρισµατικών υαλοπινάκων εξασφαλίζεται, κυρίως διάχυτος
φυσικός φωτισµός και εµποδίζεται η θάµβωση.
∆ιακρίνονται σε :
α. Πρισµατικούς υαλοπίνακες σκίαστρο
Είναι πρισµατικές επιφάνειες µε επιστρωµένη την εσωτερική επιφάνεια µε
ανακλαστικό υλικό. Το ηλιακό φως ανακλάται στο εξωτερικό του κτηρίου και το
διάχυτο φως εισέρχεται στον εσωτερικό χώρο (Σχήµα 75).

Σχήµα 75
Πρισµατικός υαλοπίνακας σε κατακόρυφο παράθυρο
β. Πρισµατικούς υαλοπίνακες περσίδα
Είναι πρισµατικές επιφάνειες χωρίς ανακλαστικό στρώµα, οι οποίες τοποθετούνται
υπό γωνία (Σχήµα 76).

Σχήµα 76
Πρισµατικός υαλοπίνακας, ο οποίος λειτουργεί ως περσίδα
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γ. Σύστηµα πρισµατικών υαλοπινάκων
Είναι συνδυασµός δύο πρισµάτων, όπου το ένα λειτουργεί ως περσίδα και το άλλο ως
σκίαστρο. Το διάχυτο φως το οποίο διέρχεται από την πρώτη επιφάνεια εισέρχεται σε
αρκετό βάθος στον εσωτερικό χώρο, χωρίς θάµβωση.
6.5.7.7 ∆ΙΠΛΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΟΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΜΕΝΙΟ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

Οι υαλοπίνακες αυτοί ανακλούν τη θερµική ακτινοβολία, φιλτράρουν επιλεκτικά
περιοχές του ηλιακού φάσµατος και επιτρέπουν τη δίοδο του διάχυτου ορατού φωτός.
Τοποθετούνται στην οροφή ή στους τοίχους και χρησιµοποιούνται για τη διάχυση και
την αναδιανοµή του φωτός στον εσωτερικό χώρο του κτηρίου (Σχήµα 77).

Σχήµα 77
∆ιπλός υαλοπίνακας µε ολογραφικό υµένιο στο εσωτερικό
6.5.8 ΥΑΛΟΣΩΜΑΤΑ
6.5.8.1

ΥΑΛΟΠΛΙΝΘΟΙ Ή ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΑ

Είναι δοµικά στοιχεία από χυτοπρεσσαριστή ύαλο σε δύο τύπους µε διάκενο αέρα και
συµπαγή (Σχήµα 78).

α

β
Σχήµα 78
Είδη υαλόπλινθων

Ο πρώτος τύπος , µε διάκενο αέρα, κατασκευάζεται µε συγκόλληση δύο
χυτοπρεσσαριστών τεµαχίων υάλου, µε θέρµανση και πίεση. Κατά τη διάρκεια της
ψύξης δηµιουργείται ανάµεσα στα δύο τεµάχια της υάλου στρώµα ξηρού αέρα
µερικώς αραιωµένου.
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Κατασκευάζονται τετράγωνοι ή µακρόστενοι και παρουσιάζουν εξαιρετική
θερµοµονωτική και ηχοµονωτική ικανότητα. Χρησιµοποιούνται στην κατασκευή µη
φέρουσας εξωτερικής τοιχοποιίας, όταν απαιτείται η δίοδος του φωτός. Η δόµηση
γίνεται µε τσιµεντοκονίαµα ή µε ειδική µαστίχη. Για ενίσχυση ο τοίχος από
υαλότουβλα είναι δυνατόν να φέρει οπλισµό.
Ο δεύτερος τύπος, οι συµπαγείς, έχει οµοιότητες µε τις υαλόπλακες, οι οποίες
ενσωµατώνονται στο σκυρόδεµα. Χρησιµοποιούνται στην κατασκευή εσωτερικών
τοίχων, όταν απαιτείται δίοδος του φωτός χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος να
υγροποιηθούν οι υδρατµοί στην επιφάνεια των υαλοπινάκων.
Ιδιότητες των υαλοπλίνθων, αναγράφονται στον Πίνακα 43.
Πίνακας 43
Ιδιότητες υαλοπλίνθων
Ιδιότητες υαλόπλινθων
Βάρος ανά m2 (Kg/m2)
Μέγιστη αντίσταση στον άνεµο (Kg/m2) (σε
απλή υαλοτοιχοποιία)

Τιµή
90 ÷100
95

Θερµική διαπερατότητα (W/m2*K)

2,5 ÷ 3,4

∆ιαπερατότητα φωτός (%)

50 ÷ 85

6.5.8.2 ΥΑΛΟΠΛΑΚΕΣ

Είναι χυτοπρεσσαριστά υαλοσώµατα, τα οποία κατασκευάζονται σε διάφορα
σχήµατα και διαστάσεις, µε πάχος µεγαλύτερο από 20 mm. Η πάνω επιφάνειά τους
είναι ακανόνιστα ανάγλυφη για αντιολισθητική προστασία και η άλλη λεία για
οµοιόµορφη κατανοµή του φωτός. Φέρουν εγκοπές για την καλύτερη πρόσφυση µε το
σκυρόδεµα. Χρησιµοποιούνται για την κατασκευή φωταγωγών, τµηµάτων δαπέδων
κ.λ.π. (Σχήµα 79).

Σχήµα 79
Τύποι πλακών υάλου
6.5.9

ΚΥΨΕΛΩΤΗ Ή ΑΦΡΩ∆ΗΣ ΥΑΛΟΣ

Παρασκευάζεται από µίγµα κόκκων υάλου µε ανθρακικό υλικό ή ασβεστόλιθο, το
οποίο τοποθετείται σε καλούπια και θερµαίνεται µέχρι τη θερµοκρασία
πλαστικοποίησης της υάλου. Ακολούθως προστίθεται οξειδωτικό υλικό, το οποίο
παράγει φυσσαλίδες και µετά ψύχεται.
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Η αφρώδης ύαλος περιέχει µεγάλο αριθµό µικρών φυσσαλίδων αέρα. Παρουσιάζει
φαινόµενη πυκνότητα µικρότερη από 1000 Kg/m3, υδροαπορρόφηση µέχρι 2 % κ.β.
και καλή θερµοµονωτική συµπεριφορά. Είναι µη υδατοπερατή και αντέχει σε φορτίο
µέχρι 7500 Mpα.
Χρησιµοποιείται ως θερµοµονωτικό υλικό σε τοίχους και δάπεδα.
6.5.10

ΥΑΛΟΜΑΛΛΟ

Παρασκευάζεται από βιοπυριτική ύαλο, το οποίο περιέχει αυξηµένο ποσοστό Al2O3
για την αύξηση του ιξώδους του. Οι πρώτες ύλες αναµιγνύονται και τήκονται σε
ειδικά καµίνια. Ακολούθως το τήγµα διοχετεύεται µε αγωγό σε συσκευή ινοποίησης.
Οι παραγόµενες ίνες έχουν µήκος 50 ÷ 200 mm και πάχος 2 ÷12 mm. Μετά την έξοδο
τους από τη συσκευή ινοποίησης, οι ίνες ψεκάζονται είτε µε λάδι είτε µε βακελίτη.
Στην πρώτη περίπτωση το υαλόµαλλο είναι λευκό και φέρεται σε σάκους ή µε τη
µορφή στρωµάτων, ενώ στη δεύτερη περίπτωση είναι κίτρινο και φέρεται σε πλάκες
µαλακές ή σκληρές διάφορων διαστάσεων.
Ανάλογα µε το υλικό επικάλυψης αντέχει σε θερµοκρασίες 200 ÷ 500 0C. Έχει
φαινόµενη πυκνότητα 15 ÷ 80 Kg/m3 και συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας 0,03 ÷
0,04 W/m*K, ο οποίος επηρεάζεται σηµαντικά από την απορρόφηση υγρασίας.
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7

ΧΡΩΜΑΤΑ

7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το χρώµα είναι ένα υλικό σε υγρή ή πλαστική µορφή, το οποίο αποτελείται, κυρίως,
από µια χρωστική ουσία διαλυµένη σε κατάλληλο µέσο διασποράς. Επιστρώνεται µε
τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτει οµοιόµορφα την επιφάνεια µελών της κατασκευής ή
άλλων αντικειµένων. .Με την έκθεσή του στον αέρα ξηραίνεται και δηµιουργεί στην
επιφάνεια µια συνεκτική προστατευτική στρώση.
Το βερνίκι είναι ένα υγρό υλικό, το οποίο περιέχει ρητίνη διασπαρµένη σε
ξηραινόµενο υγρό. ∆εν περιέχει χρωστική ουσία και χρησιµοποιείται για την
επικάλυψη και επίστρωση µεταλλικών, ξύλινων ή άλλων επιφανειών. Μετά την
επίστρωσή του στερεοποιείται και σχηµατίζει ένα λεπτό, σκληρό και αδιαφανή
προστατευτικό υµένα πάνω στην επιφάνεια.
Ο χρωµατισµός των επιφανειών τις προστατεύει από τις διάφορες επιβλαβείς
επιδράσεις του περιβάλλοντος και την ατµοσφαιρική ρύπανση. Επίσης, παρέχει
προστασία από τις µηχανικές καταπονήσεις, τις χηµικές επιδράσεις, καθώς και από
την ανάπτυξη διάφορων µικροοργανισµών και µούχλας. Συγχρόνως, συµβάλει στην
καλαίσθητη εµφάνιση του έργου.

7.2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Η ποιότητα του χρώµατος εξαρτάται από την ποιότητα των επιµέρους συστατικών
του και από την αναλογία ανάµιξής τους για την παρασκευή του.
Τα βασικά συστατικά του χρώµατος είναι ο φορέας, τα πιγµέντα, τα πρόσθετα και το
διαλυτικό µέσο. Στο Σχήµα 80 δίνονται τα συστατικά αντιπροσωπευτικών χρωµάτων.

Χρώµα κόλλας κυτταρίνης

Χρώµα διασποράς

Λακόχρωµα αλκυδικής ρητίνης

Λάκα πολυεστέρα

Σχήµα 80
Συστατικά αντιπροσωπευτικών χρωµάτων
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7.2.1

ΦΟΡΕΑΣ

Ο φορέας είναι το µέσο διασποράς της χρωστικής ουσίας και αποτελεί το συνδετικό
µέσο που ενώνει στερεά τα µικρά τεµαχίδια των πιγµέντων µεταξύ τους, καθώς και
µε το υπόστρωµα.
Η στερεοποίηση γίνεται, είτε µε φυσικό τρόπο, δηλαδή µε την εξάτµιση του
διαλυτικού και του µέσου διασποράς (π.χ. βερνίκια οινοπνεύµατος ή χρώµατα
κόλλας), είτε µε χηµικό τρόπο, δηλαδή µε οξείδωση ή πολυµερισµό των
ξηραινόµενων ελαίων ή µε πολυµερισµό των συνθετικών ρητινών, είτε και µε τους
δύο τρόπους.
Η ποιότητα και η ποσότητα του φορέα επηρεάζει την οµοιόµορφη κατανοµή και
πρόσφυση του χρώµατος στην επιφάνεια επίστρωσης, την ελαστικότητά του, την
αντοχή του στις επιδράσεις του περιβάλλοντος, στο νερό και στα απορρυπαντικά,
ώστε να καθαρίζεται από τους ρύπους και να διατηρεί τη λάµψη του. Οι φορείς των
χρωµάτων διακρίνονται :
7.2.1.1

ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΕ ΝΕΡΟ

∆ιακρίνονται σε ανόργανα και οργανικά :
7.2.1.1.1 ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει :
Γαλάκτωµα ασβέστου
Το γαλάκτωµα ασβέστου είναι πολτός υδρασβέστου αραιωµένος µε νερό. Η
στερεοποίηση και η πρόσφυσή του γίνονται µε τη βοήθεια του διοξειδίου του
άνθρακα της ατµόσφαιρας και της υγρασίας. Για καλύτερα αποτελέσµατα
προσθέτεται στο γαλάκτωµα µικρή ποσότητα από υδατοδιαλυτή κόλλα.
Αιώρηµα τσιµέντου
Τα υδατοχρώµατα του τσιµέντου έχουν εξαιρετική πρόσφυση και µεγάλη αντοχή στις
καιρικές συνθήκες. Η χρησιµοποίηση του κοινού τσιµέντου Portland περιορίζει τις
δυνατές αποχρώσεις.
∆ιάλυµα υδρυάλου
Είναι διάλυµα υδρυάλου σε νερό. Η υδρύαλος παρασκευάζεται µε την πύρωση
µίγµατος άµµου µε ανθρακικό νάτριο ή κάλιο. Χρησιµοποιείται σε επιφάνειες λίθων
και κονιαµάτων, όπου µε τη στερεοποίησή της σχηµατίζει µια στεγανή
προστατευτική µεµβράνη. Η παρασκευή της υδρυάλου δίνεται στο Σχήµα 81.
7.2.1.1.2

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει :
Κόλλες
Είναι διαλύµατα κόλλας µε νερό. Οι κόλλες είναι ζωικής ή φυτικής προέλευσης,
καθώς και ψυχρές που εφαρµόζονται χωρίς θέρµανση. Χρησιµοποιούνται κυρίως οι
προερχόµενες από τη διάλυση παραγωγών κυτταρίνης. Εφαρµόζονται µόνο σε
εσωτερικές επιφάνειες και µάλιστα σε χώρους, όπου δεν δηµιουργούνται υδρατµοί
γιατί αναπτύσσονται µικροοργανισµοί πάνω σ’ αυτές.
Γαλακτώµατα
Τα υδατικά γαλακτώµατα σχηµατίζονται µε τη διασπορά λινελαίου, ξυλελαίου και
ελαίων
µε αλκαλική βάση µέσα σε νερό. Για τη σταθεροποίησή τους
χρησιµοποιείται.
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Σχήµα 81
Παρασκευή υδρύαλου
γαλακτωµατοποιητής. Τελευταία, τα γαλακτώµατα δεν χρησιµοποιούνται λόγω της
παρασκευής χρωµάτων µε παρόµοιες αλλά πολύ βελτιωµένες ιδιότητες.
∆ιασπορές
Οι διασπορές είναι µίγµατα οργανικών ουσιών ,οι οποίες βρίσκονται σε λεπτό
διαµερισµό και νερού µέσα στο οποίο είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένες.
Χρησιµοποιούνται κυρίως µικτά πολυµερή από στυρόλιο, βουταδιένιο και
πολυακριλικοί εστέρες. Σχηµατίζουν στην επιφάνεια µια µεµβράνη µε µικρή
ατµοπερατότητα.
7.2.1.2

ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΠΟ ΕΛΑΙΑ

∆ιακρίνονται σε ξηραινόµενα και µη ξηραινόµενα έλαια
7.2.1.2.1 ΞΗΡΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΛΑΙΑ

Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει βασικά το :
Λινέλαιο
Το λινέλαιο έχει την ευρύτερη χρήση στην παραγωγή χρωµάτων. Η ποιότητά του
βελτιώνεται µε την αύξηση της καθαρότητάς του. Με τη διύλιση του λινελαίου
λαµβάνεται το ωµό λινέλαιο. Με αυτό επιτυγχάνονται πιο ανοιχτοί χρωµατισµοί,
καθώς και η δηµιουργία συµπαγούς και οµοιόµορφης στρώσης. Με βρασµό
λαµβάνεται το βρασµένο ή εξευγενισµένο λινέλαιο , το οποίο δίνει µεµβράνη µε
αυξηµένη σκληρότητα και αντοχή στις καιρικές επιδράσεις.
Για την παρασκευή βερνικιών χρησιµοποιούνται το έλαιο του κινεζόδεντρου, το
σογιέλαιο και άλλα παρόµοια έλαια.
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7.2.1.2.2 ΜΗ ΞΗΡΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΛΑΙΑ

Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει το ρινικέλαιο, το έλαιο του κόκο και το καρυδέλαιο.
Χρησιµοποιούνται για την παραγωγή γλυκεροφθαλµικών ρητινών, οι οποίες δίνουν
µεµβράνες µε αυξηµένη σκληρότητα και υψηλές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και
στις καταπονήσεις.
7.2.1.2.3 ΛΑΚΕΣ ΑΠΟ ΕΛΑΙΑ

Είναι µίγµατα από ξηραινόµενα έλαια µε φυσικές η τεχνητές ρητίνες. Μεγαλύτερη
εφαρµογή στον τοµέα των βερνικιών βρίσκουν οι τεχνητές λάκες µε βάση τις
αλκυδικές ρητίνες, γιατί δίνουν µεµβράνες µε αυξηµένη σκληρότητα και
ελαστικότητα, καθώς και µε υψηλές αντοχές.
7.2.1.3 ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΠΟ ΡΗΤΙΝΕΣ

Γενικά οι ρητίνες αυξάνουν τη σκληρότητα, µειώνουν το χρόνο που απαιτείται για το
στέγνωµα και συµβάλλουν στο σχηµατισµό οµοιογενούς µεµβράνης του χρώµατος
στην επιφάνεια επίστρωσης.
Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει :
Εποξειδικές ρητίνες
Χρησιµοποιούνται κυρίως ακόρεστες ρητίνες πολυεστέρων οι οποίες µετά τη
σκλήρυνση παρουσιάζουν υψηλή αντοχή στο νερό και στην επίδραση οξέων,
σκληρυνόµενες ρητίνες ουρίας µε οξέα, οι οποίες δίνουν στρώσεις ανθεκτικές στην
υγρασία και στις καιρικές µεταβολές και θερµοσκληρυνόµενες εποξειδικές ρητίνες, οι
οποίες προσδίδουν αυξηµένη αντοχή στις µεταβολές της θερµοκρασίας και των
καιρικών επιδράσεων.
Βινυλικές ρητίνες
Οι βινυλικές ρητίνες είναι διαλύµατα µέσα σε κατάλληλα διαλυτικά από οξικό
πολυβινύλιο που σχηµατίζει εύπλαστη µεµβράνη, πολυβινυλικό χλωρίδιο που
προσδίδει σκληρότητα και αντοχή στη διάβρωση, από πολυβινυλικούς αιθέρες που
καθιστούν τη στρώση διαυγή και µε υψηλή αντοχή στον εφελκυσµό κ.λ.π.
Λάκες νιτροκυτταρίνης
Οι λάκες νιτροκυτταρίνης είναι διαλύµατα νιτροκυτταρίνης σε εστέρες, κετόνες,
αλκοόλες κ.λ.π. µε την προσθήκη µαλακτικού υλικού που δίνουν ανθεκτικές
στρώσεις µε σταθερότητα χρωµατισµού.
Βερνίκια ρητινών
Τα βερνίκια ρητινών είναι διαλύµατα φυσικών και τεχνητών ρητινών σε διαλύµατα
βερνικιών χωρίς λάδι. ∆ίνουν στρώσεις µε εξαιρετική πρόσφυση, ελαστικότητα και
στεγανότητα.
Βερνίκια οινοπνεύµατος
Τα βερνίκια οινοπνεύµατος είναι αλκοολικά διαλύµατα από προϊόντα κολοφωνίου
και άλλων τεχνητών ρητινών που δίνουν στρώσεις µε γρήγορη στερεοποίηση.
Βερνίκια επίχρωσης
Τα βερνίκια επίχρωσης είναι συνδετικά µέσα από άσφαλτο, βιτουµένια κ.λ.π. που
δίνουν πορώδεις στρώσεις µε ανθεκτικότητα σε αραιά οξέα.
Παράγωγα καουτσούκ
Τα παράγωγα καουτσούκ είναι διαλύµατα χλωριωµένου καουτσούκ και κυκλικά
παράγωγά του, χλωροπρένια κ.λ.π. που δίνουν αυτοκαθαριζόµενες στρώσεις µε
εξαιρετική λάµψη.
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7.2.2 ΠΙΓΜΕΝΤΑ
Τα πιγµέντα είναι χρωστικές ουσίες, κυρίως ανόργανης προέλευσης, φυσικές ή
τεχνητές, αδιάλυτες µη πτητικές και επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τις ιδιότητες των
προστατευτικών επιστρώσεων.
Τα λεπτοαλεσµένα συστατικά των πιγµέντων είναι αδιάλυτα στο νερό και στα
χρησιµοποιούµενα διαλυτικά βερνίκια και φέρονται προς χρήση έτοιµα σε κατάσταση
διασποράς.
Η χρωστική ουσία είναι διεσπαρµένη, είτε µε τη µορφή αιωρήµατος λεπτών κόκκων
µε µέγεθος συνήθως µικρότερο από 0,05 mm, είτε µε τη µορφή διαλύµατος. Οι
οργανικές χρωστικές δεν έχουν τη διάρκεια και τη σταθερότητα των ανόργανων.
∆ηµιουργούν την αίσθηση του χρωµατισµού και εξασφαλίζουν τη λάµψη, τη
διάρκεια και τη σταθερότητα των χρωµατισµών. Τα πιγµέντα πρέπει να έχουν µια
ανεκτικότητα προς τα άλλα συστατικά ή τις βοηθητικές ουσίες του χρώµατος για να
µην δηµιουργούνται συµπυκνώµατα ή άλλες µεταβολές στο συνδετικό υγρό ή στις
στεγνές επιχρώσεις. Επιπλέον, πρέπει να παρουσιάζουν εξαιρετική πρόσφυση και
ανεκτικότητα στα υλικά του υποστρώµατος, κυρίως στον ασβέστη και στο τσιµέντο.
Επίσης, επηρεάζουν την καλυπτικότητα και την αντοχή στην υγρασία και στις
καιρικές επιδράσεις. Για να αυξηθεί η καλυπτική ικανότητα των χρωµάτων, καθώς
και για να γίνουν περισσότερο παχύρευστα, ώστε να διευκολύνεται η διάστρωσή
τους, χρησιµοποιούνται τα µέσα πλήρωσης, τα οποία είναι κυρίως λειοτριβηµένα
ορυκτά, όπως ο ασβεστόλιθος, η πυριτική άµµος, ο καολίνης, ο βαρυτίνης και η µίκα.
Οι σηµαντικότερες και πιο συχνά χρησιµοποιούµενες χρωστικές είναι :
Κιµωλία
Η κιµωλία είναι φυσικό ανθρακικό ασβέστιο. Άσπρη χρωστική ουσία που
χρησιµοποιείται κυρίως ως µέσο πλήρωσης και δίνει παχιά στρώση.
Γραφίτης
Ο γραφίτης είναι αλλοτροπική µορφή του άνθρακα φυσικός ή τεχνητός. Τεφρή
χρωστική ουσία χρησιµοποιείται , σε συνδυασµό µε άλλες χρωστικές ουσίες για την
παρασκευή αντισκωριακών χρωµάτων.
Ώχρα
Η ώχρα είναι φυσική χρωστική που διακρίνεται σε κόκκινη και σε κίτρινη. Η κόκκινη
ώχρα σχηµατίζεται από µείγµατα οξειδίων και υδροξειδίων του σιδήρου. Η κίτρινη
είναι µίγµα οξειδίων του σιδήρου, του αργίλου και του πυριτίου. Οι ώχρες δίνουν
στρώση λεπτής υφής που εµφανίζεται σηµαντική αντοχή στα ασθενή οξέα και στην
επίδραση ατµοσφαιρικών παραγόντων. Ως χρωστικές ουσίες χρησιµοποιούνται και οι
ιώδεις ώχρες, οι οποίες είναι τεχνητές που παρουσιάζουν καλή ικανότητα επικάλυψης
επειδή είναι αδιαφανείς, καθώς και ανθεκτικότητα στο φως και στις καιρικές
επιδράσεις.
Μίνιο του σιδήρου
Το µίνιο του σιδήρου είναι κοκκινοκάστανη φυσική χρωστική που παρασκευάζεται
από αιµατίτη και λειµωνίτη. Χαρακτηρίζεται από τη σταθερότητα του χρώµατος και
την ανθεκτικότητα στη διάβρωση.
Κυανούν του ουλτραµαρίνου
Το κυανούν του ουλτραµαρίνου είναι χρωστική µε βαθύ µπλε χρώµα που παλαιότερα
παρασκευαζόταν από τον λαζουρίτη. Σήµερα παράγεται τεχνητά µε τη µορφή µικτού
πυριτκού άλατος του νατρίου και του αργίλου µαζί µε ορισµένη ποσότητα θείου.
Παρουσιάζει µεγάλη αντοχή στην επίδραση του φωτός, χαµηλή καλυπτικότητα,
υψηλή αντοχή στη θερµότητα και στις βάσεις και µέτρια αντοχή στην επίδραση των
οξέων.
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Κυανούν του Βερολίνου
Το κυανούν του Βερολίνου είναι ο σιδηροκυανιούχος σίδηρος, µια χρωστική µε
ωραίο µπλε χρώµα. Παρουσιάζει χαµηλή καλυπτική ικανότητα, σηµαντική αντοχή ως
προς την σταθερότητα του χρωµατισµού, προσβάλλεται όµως από τις βάσεις γιατί
έχει όξινο χαρακτήρα.
Κυανούν του Τέναρ ή του κοβαλτίου
Το κυανούν του κοβαλτίου είναι χρωστική µπλε χρώµατος φυσικής ή συνθετικής
προέλευσης µε βάση πυριτικά αργιλικά και κασσιτερικά άλατα του κοβαλτίου.
Παρουσιάζει σταθερότητα χρωµατισµού και χρησιµοποιείται ως χρωστική του
γυαλιού και των κεραµικών υλικών.
Λευκό του µόλυβδου ή στουπέτσι
Το στουπέτσι είναι ο βασικός ανθρακικός µόλυβδος, λευκή χρωστική µε µεγάλη
καλυπτική ικανότητα. Είναι σκόνη και µε την αντίδρασή του µε λινέλαιο σχηµατίζει
προϊόντα µε µεγάλη ικανότητα πρόσφυσης, µε µεγάλη ελαστικότητα, καθώς και µε
εξαιρετική αντοχή στις καταπονήσεις. Έχει το µειονέκτηµα ότι µαυρίζει από την
επίδραση υδρόθειου ή θειούχων ενώσεων. Χρησιµοποιείται σπάνια επειδή είναι
δηλητηριώδης ουσία. Η παρασκευή του λευκού του µολύβδου αποδίδεται στο Σχήµα
82.

Σχήµα 82
Παρασκευή λευκού του µολύβδου
Μίνιο ή επιτεταρτοξείδιο του µολύβδου
Το µίνιο είναι τεχνητή ερυθρά χρωστική που παρασκευάζεται µε περαιτέρω οξείδωση
του µονοξειδίου του µολύβδου. Χρησιµοποιείται ως αντισκωριακή βαφή για την
προστασία από την οξείδωση µεταλλικών επιφανειών. Επίσης, επιβραδύνει την
εξάπλωση της σκουριάς.
Είναι τοξική ουσία και θέλει προσοχή στη χρήση της για να αποφευχθούν δυσάρεστες
καταστάσεις. Είναι ανθεκτική στα αλκάλια, αλλά προσβάλλεται από τα οξέα, ενώ υπό
την επίδραση του υδρόθειου µαυρίζει.
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Αιθαλή ή φούµος
Η αιθάλη είναι τεχνητή µαύρη χρωστική ουσία, σχεδόν καθαρός άνθρακας, σε λεπτό
διαµερισµό που παράγεται από την ατελή καύση ή θερµική διάσπαση αερίων
υδρογονανθράκων. Παρουσιάζει σταθερότητα χρωµατισµού, µεγάλη καλυπτική
ικανότητα, καθώς και ανθεκτικότητα στην επίδραση αλκαλίων και οξέων.
Λευκό ή διοξείδιο του τιτανίου
Το λευκό του τιτανίου βρίσκεται στη φύση µε τη µορφή ορυκτών , από τα οποία τα
σηµαντικότερα είναι ο ανατάσης και το ρουτίλιο. Το πρώτο χρησιµοποιείται για την
παρασκευή λευκών χρωµάτων και το δεύτερο για χρωµατιστά. ∆εν είναι τοξικό,
διαστρώνεται εύκολα και παρουσιάζει µεγάλη καλυπτική ικανότητα, υψηλή
ανακλαστικότητα και δεν αλλοιώνεται από διάφορες επιδράσεις.
Λευκό ή οξείδιο του ψευδαργύρου ή τσίγκος
Ο τσίγκος είναι τεχνητή άσπρη χρωστική µε τη µορφή λεπτής άµορφης σκόνης, µη
τοξικής . ∆ιατηρείται σε ξηρό περιβάλλον γιατί η υγρασία και το ανθρακικό οξύ το
µετατρέπουν σε σκληρή ουσία. Παρουσιάζει περιορισµένη καλυπτικότητα, αλλά δίνει
µεγάλη φωτεινότητα και σταθερότητα χρωµατισµού και εµποδίζει την ανάπτυξη
µυκήτων και µούχλας.
Λιθοπόνιο ή βαρύς τσίγκος
Το λιθοπόνιο είναι λευκή χρωστική ουσία που παρασκευάζεται από µίγµα θειούχου
ψευδάργυρου και θειικού βαρίου. Είναι µη τοξικό, παρουσιάζει εξαιρετικά
ικανοποιητική καλυπτικότητα και αυξάνει την ταχύτητα του στεγνώµατος. Επειδή
είναι θειούχος ουσία δεν κιτρινίζει από την επίδραση του υδρόθειου.
Πράσινο ή οξείδιο του χρωµίου
Το πράσινο του χρωµίου είναι το οξείδιο του χρωµίου που χρησιµοποιείται ως
πράσινη χρωστική και παρασκευάζεται µε την πύρωση του διχρωµικού νατρίου
παρουσία άνθρακα η θείου. Παρουσιάζει σταθερότητα χρωµατισµού και µεγάλη
ανθεκτικότητα στην επίδραση του φωτός, των οξέων και των αλκαλίων. Στις υψηλές
θερµοκρασίες µαυρίζει.
Κίτρινο του χρωµίου
Το κίτρινο του χρωµίου είναι ο χρωµικός µόλυβδος που χρησιµοποιείται ως κίτρινη
χρωστική ουσία. Παρουσιάζει ανθεκτικότητα στην υγρασία και στα οξέα και µαυρίζει
από την επίδραση θειούχων ενώσεων.
Κιννάβαρι
Το κιννάβαρι είναι το ερυθρό σουλφίδιο του υδράργυρου που χρησιµοποιείται ως
ερυθρά φυσική ή τεχνητή χρωστική ουσία. Παρουσιάζει µεγάλη καλυπτικότητα και
δίνει λαµπρό χρωµατισµό. Εµφανίζει, όµως, µικρή αντίσταση στην επίδραση των
ηλιακών ακτίνων και είναι πολύ τοξικό όταν εισπνέεται ή καταπίνεται.
Κίτρινο του καδµίου
Το κίτρινο του καδµίου είναι το θειούχο κάδµιο που χρησιµοποιείται ως τεχνητή
κίτρινη χρωστική ουσία. ∆ίνει βαφές υψηλής ποιότητας µε έντονο χρωµατισµό.
Παρέχει σταθερότητα χρωµατισµού µε µεγάλη καλυπτικότητα και µεγάλη
ανθεκτικότητα στην επίδραση του θείου και στην οξείδωση.
Ερυθρό του καδµίου
Το ερυθρό του καδµίου είναι το σεληνιούχο κάδµιο που χρησιµοποιείται ως τεχνητή
ερυθρά χρωστική υψηλής ποιότητας. Είναι ανθεκτικό στην οξείδωση αλλά ευπαθές
στο φως.
Αργίλιο ή αλουµίνιο
Είναι πολύ λεπτή σκόνη αλουµινίου που χρησιµοποιείται ως αργυρόχρωµη χρωστική.
Μαζί µε συνθετικές ρητίνες παρέχει προστατευτικές στρώσεις για ξύλινες και
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µεταλλικές επιφάνειες.
θερµοκρασίες.
7.2.3

Παρουσιάζει

εξαιρετική

ανθεκτικότητα

σε

υψηλές

ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Τα πρόσθετα χρησιµοποιούνται σε µικρό ποσοστό στην παρασκευή του χρώµατος,
δίνουν όµως την τελική ένδειξη στην ποιότητα του χρώµατος. Προσδίδουν τις
κατάλληλες ρεολογικές ιδιότητες για την εύκολη και σωστή διάστρωσή του, την
εµφάνιση της στερεοποιηµένης στρώσης, εµποδίζουν τον αφρισµό και βελτιώνουν το
στέγνωµα.
Τα στεγνωτικά υλικά επιταχύνουν την ξήρανση των χρωµάτων και συνεπώς τη
σκλήρυνσή τους και αυξάνουν την πυκνότητά τους. Μειώνουν, όµως, την
ελαστικότητα και συντελούν στην αλλαγή των αποχρώσεων και της φωτεινότητας
του χρωµατισµού.
Τα στεγανωτικά υλικά είναι γενικά άλατα των βαρέων µετάλλων µε τα λιπαρά οξέα
των ελαίων. Σήµερα χρησιµοποιούνται ουσίες που προέρχονται από
τη
σαπωνοποίηση του κολοφωνίου ή των ναφθικών οξέων µε οξείδια διαφόρων
µετάλλων, όπως του µολύβδου, του µαγγανίου, κ.ά. Είναι αδιάλυτα στο νερό αλλά
διαλυτά σε έλαια και στα παράγωγα του πετρελαίου και της πίσσας.
Τα στεγνωτικά υλικά προτού αναµιχθούν µε τις χρωστικές ουσίες διαλύονται
προηγουµένως σε µείγµα µε ίση περιεκτικότητα λινελαίου και τερεβινθελαίου.
∆ιατίθενται και µε τη µορφή σκόνης και σε υγρή µορφή. Τα πρώτα χρησιµοποιούνται
για την παρασκευή λευκών χρωµάτων, ενώ για τα χρωµατιστά χρησιµοποιούνται τα
στεγνωτικά σε υγρά µορφή.
Τα υγρά στεγνωτικά διακρίνονται σε τερεβινθέλαιο και σε λινέλαιο.
Τα πρώτα γνωστά ως τερεβίνες παρασκευάζονται µε τη διάλυση της κύριας
στεγνωτικής ουσίας σε τερβινθέλαιο ή σε βενζόλη, που έχουν την ικανότητα να
διαλύουν µεγάλο ποσοστό των στεγνωτικών ουσιών.
Τα στεγνωτικά λινελαίου παρασκευάζονται µε την προσθήκη ακόµα και µικρής
ποσότητας στεγνωτικών υλικών σε τερεβινθέλαιο, το οποίο έχει έντονο ξηραινόµενο
χαρακτήρα, αφού απορροφά οξυγόνο από τον ατµοσφαιρικό αέρα και µετατρέπεται
σε βερνικοειδή µάζα. Τα στεγανωτικά του λινελαίου είναι καλύτερα από τις τερεβίνες
γιατί αναµιγνύονται ευκολότερα στο χρώµα.
Στη βιοµηχανία των χρωµάτων εκτός από τα στεγνωτικά µέσα χρησιµοποιούνται και
διάφορες άλλες ουσίες, οι οποίες βελτιώνουν το εργάσιµο, συντελούν στη δηµιουργία
συνεχούς και ελαστικής µεµβράνης, όπως, επίσης και µεµβράνης, η οποία να µην
ξηραίνεται µόνο επιφανειακά, στη δηµιουργία τραχείας επιφάνειας, στην αποφυγή
καθίζησης των χρωστικών ουσιών, στην αποφυγή αφρού κατά τη διάστρωση κ.λ.π.
7.2.4

∆ΙΑΛΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Τα διαλυτικά µέσα είναι διάφορες οργανικές ουσίες, οι οποίες προσδίδουν κυρίως,
στα χρώµατα το κατάλληλο ιξώδες, ώστε η διάστρωσή τους να γίνεται εύκολα.
Επίσης, βελτιώνουν την πρόσφυση µεταξύ των διάφορων στρώσεων και διεκολύνουν
τον επαναχρωµατισµό των επιφανειών. Συνήθως, όµως, µειώνουν την αντοχή των
χρωµάτων και την ανθεκτικότητά τους στον καθαρισµό.
Ως διαλυτικά µέσα χρησιµοποιούνται διάφορα είδη υδρογονανθράκων, όπως
βενζόλιο, τολουόλιο, νάφθα, τετραλίνη, τερεβινθέλαιο κ.ά. Επίσης, χρησιµοποιούνται
διάφορες αλκοόλες, κετόνες, αιθέρες. και εστέρες.
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7.3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
Τα χρώµατα βασικά διακρίνονται βασικά σε :
7.3.1

ΠΛΑΣΤΙΚΑ

Τα πλαστικά χρώµατα εφαρµόζονται εύκολα στην επιφάνεια επίστρωσης και δίνουν
οµοιογενή στρώση. Παρουσιάζουν µεγάλη καλυπτικότητα και εξαιρετική
σταθερότητα χρωµατισµού. Είναι ανθεκτικά στο συχνό πλύσιµο, στα απορρυπαντικά,
στις αλλοιώσεις από το κάπνισµα, στις δυσµενείς καιρικές συνθήκες και στη φωτιά.
Χρησιµοποιούνται κυρίως για το χρωµατισµό εσωτερικών επιφανειών.
Με την προσθήκη ειδικών πρόσθετων παρουσιάζουν ανθεκτικότητα στις δυσµενείς
καιρικές µεταβολές και χρησιµοποιούνται σε εξωτερικές επιφάνειες.
7.3.2

ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑΤΑ

Τα ακρυλικά χρώµατα παρουσιάζουν εξαιρετική πρόσφυση στην επιφάνεια
επίστρωσης και διακρίνονται για τη µεγάλη καλυπτικότητά τους και την υψηλή
απόδοσή τους.
Οι χρωµατισµοί των επιφανειών τους είναι λαµπροί, σταθεροί και ανθεκτικοί στο
χρόνο. ∆ίνουν λεία και άψογη τελική επιφάνεια.
Επίσης, παρουσιάζουν αυξηµένες αντοχές στις µηχανικές καταπονήσεις, καθώς και
υψηλή αντοχή στη φωτιά , στις ακραίες µεταβολές των καιρικών συνθηκών και στην
επίδραση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Είναι ανθεκτικά στην επίδραση αλκαλίων και
κατάλληλα για το χρωµατισµό εξωτερικών επιφανειών από σκυρόδεµα ή µε
επίχρισµα.
7.3.3

ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ

Τα βερνικοχρώµατα επεξεργάζονται και διαστρώνονται εύκολα . Απλώνονται πολύ
καλά και παρουσιάζουν µεγάλη καλυπτικότητα, σηµαντική σκληρότητα και
ελαστικότητα, εξαιρετική λαµπρότητα και σταθερότητα χρωµατισµού. Προστατεύουν
την επιφάνεια επίστρωσης από τις δυσµενείς καιρικές µεταβολές και ιδιαίτερα από
την ηλιακή ακτινοβολία.
Χρησιµοποιούνται κυρίως στις µεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες.
7.3.4

ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ

Είναι βερνικοχρώµατα µε βάση το νερό. Εφαρµόζονται εύκολα, απλώνουν
οµοιόµορφα, εµφανίζουν καλή πρόσφυση, σταθερότητα χρωµατισµού και οµαλή
επιφάνεια. Παρουσιάζουν µεγάλη ελαστικότητα, εξαιρετική αντοχή στις µηχανικές
καταπονήσεις και κυρίως στην τριβή, καθώς και στην επίδραση του ήλιου και της
υγρασίας. Επίσης, δεν κιτρινίζουν από την επίδραση θειούχων, κυρίως, επιβλαβών
ουσιών. Είναι άοσµα και συνεπώς κατάλληλα για εσωτερικούς χώρους.
Χρησιµοποιούνται κυρίως σε ξύλινες επιφάνειες, αλλά και στους τοίχους.
7.3.5

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

Τα χρώµατα αυτά είναι κυρίως, ακρυλικής βάσης. ∆ιαστρώνονται εύκολα και
γρήγορα και παρουσιάζουν εξαιρετική πρόσφυση σε κάθε επιφάνεια.
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Έχουν µεγάλη ελαστικότητα, είναι αδιαπέραστα από το νερό, µε εξαιρετική αντοχή
σε ακραίες θερµοκρασιακές διακυµάνσεις και στην υπεριώδη ακτινοβολία.
Χρησιµοποιούνται σε τοίχους και σε ταράτσες για την προστασία των κτηρίων από το
νερό και την υγρασία.
7.3.6

ΑΣΤΑΡΙΑ ΤΟΙΧΩΝ

Τα αστάρια τοίχων χρησιµοποιούνται ως υποστρώµατα, δηλαδή προετοιµάζουν την
επιφάνεια επίστρωσης, ώστε να µπορεί να χρωµατιστεί. Παρουσιάζουν ισχυρή
διεισδυτικότητα, εξαιρετική πρόσφυση στην επιφάνεια, µεγάλη καλυπτικότητα και
ελαστικότητα. Απλώνονται οµαλά, τρίβονται εύκολα και δίνουν οµοιόµορφη
επιφάνεια. Εµποτίζουν την επιφάνεια επίστρωσης,
την ενδυναµώνουν, την
αδιαβροχοποιούν, της επιτρέπουν να αναπνέει και την προστατεύουν από τη
διάβρωση. Στεγνώνουν πολύ γρήγορα και συνεπώς είναι δυνατόν να εφαρµοστεί
γρήγορα και δεύτερη στρώση.
7.3.7

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Ως υπόστρωµα των βερνικοχρωµάτων για τις ξύλινες επιφάνειες χρησιµοποιείται η
βελατούρα. ∆ουλεύεται µαλακά, απλώνεται θαυµάσια, τρίβεται εύκολα και δίνει
οµαλή επιφάνεια. Παρουσιάζει µεγάλη καλυπτικότητα και ελαστικότητα και ισχυρή
διεισδυτικότητα και πρόσφυση. Ενδυναµώνει την επιφάνεια επίστρωσης, στεγνώνει
γρήγορα και είναι αβλαβής για τους χρήστες.
7.3.8

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΑ

Τα αντισκωριακά χρώµατα χρησιµοποιούνται ως υπόστρωµα για την προετοιµασία
των µεταλλικών επιφανειών. Παρουσιάζουν πολύ µεγάλη
πρόσφυση και
ελαστικότητα. Απλώνονται εύκολα και στεγνώνουν γρήγορα. Είναι ανθεκτικά στο
νερό, στις µηχανικές καταπονήσεις και στις δυσµενείς καιρικές συνθήκες.
Προστατεύουν τις µεταλλικές επιφάνειες από τη σκουριά και είναι φιλικά προς το
περιβάλλον.
7.3.9

ΑΝΑΓΛΥΦΑ Ή RELIEF

Τα ανάγλυφα χρώµατα δηµιουργούν ανάγλυφες επιφάνειες και εσωτερικά και
εξωτερικά. Έχουν κατάλληλη ρευστότητα για εύκολη κατεργασία και τοποθέτηση.
Παρουσιάζουν εξαιρετική και µακροχρόνια προστασία από τις δύσκολες καιρικές
συνθήκες, την ατµοσφαιρική ρύπανση και την υπεριώδη ακτινοβολία. ∆ιορθώνουν τις
κακοτεχνίες και καλύπτουν τις ατέλειες των επιφανειών επίστρωσης.
7.3.10

ΜΟΝΩΤΙΚΑ

Τα µονωτικά χρώµατα παρουσιάζουν µεγάλη καλυπτικότητα,γεφυρώνουν τις
υπάρχουσες µικρές ρωγµές και είναι αδιάβροχα. Εµφανίζουν εξαιρετική πρόσφυση
και ελαστικότητα που τους επιτρέπει να ακολουθούν τις συστολές και διαστολές της
επιφάνειας επίστρωσης χωρίς σκασίµατα και ρηγµατώσεις. ΄Εχουν εξαιρετική αντοχή
στον παγετό, στους βιοµηχανικούς ρύπους και στις έντονες καιρικές µεταβολές.
Χρησιµοποιούνται για τη στεγανοποίηση ταρατσών, αρµών, τοίχων και δεξαµενών.
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7.3.11 ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΑ
Τα αντιµουχλικά χρώµατα εµποδίζουν την ανάπτυξη µούχλας σε σηµεία µε
αυξηµένη υγρασία και χρησιµοποιούνται σε χώρους µε αυξηµένη υγρασία ή µε
αισθητές διακυµάνσεις θερµοκρασίας. Απλώνονται οµοιόµορφα µε µεγάλη
καλυπτικότητα και ισχυρή πρόσφυση και παρουσιάζουν µεγάλη αντοχή στο συχνό
πλύσιµο. Είναι µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
7.3.12

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ

Τα µυκητοκτόνα χρώµατα περιέχουν ειδικά πρόσθετα και χρησιµοποιούνται για τη
βαφή ξύλινων επιφανειών. Εφαρµόζονται εύκολα, παρουσιάζουν µεγάλη
ελαστικότητα. και δεν απολεπίζονται. Είναι αδιάβροχα και παρουσιάζουν µεγάλη
αντοχή στα καυσαέρια και στις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Προστατεύουν το ξύλο
από την απορρόφηση υγρασίας και την εµφάνιση καταστρεπτικών µικροοργανισµών,
όπως µύκητες και έντοµα (σαράκι).
7.3.13

ΛΑΚΕΣ

Οι λάκες παρουσιάζουν εξαιρετική πρόσφυση , γεµίζουν τελείως τους πόρους του
ξύλου και τρίβονται εύκολα. Εµφανίζουν µεγάλη ελαστικότητα και άριστες
µηχανικές ιδιότητες. Επίσης, έχουν µεγάλη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, καθώς
και στα διαλυτικά µέσα και στα υγρά καθαρισµού.
7.3.14

ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Ειδικά ονοµάζονται τα χρώµατα, τα οποία χρησιµοποιούνται σε ιδιαίτερες
περιπτώσεις. Τα πιο συνηθισµένα είναι :
α. ∆ιακοσµητικά
Τα διακοσµητικά χρώµατα χρησιµοποιούνται συνήθως για την αποµίµηση της
παλαιότητας εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών, καθώς και του ξύλου. Επίσης,
στη δηµιουργία και συντήρηση καλλιτεχνικών επιτευγµάτων σε εσωτερικές
επιφάνειες. Παρουσιάζουν µεγάλη διάρκεια σκλήρυνσης, λαµπρότητα χρωµατισµού
και αυξηµένη αντοχή στην υγρασία και στην ηλιακή ακτινοβολία.
β. Χρώµατα για πισίνες
Τα χρώµατα αυτά εµφανίζουν άριστη πρόσφυση, ελαστικότητα και σκληρότητα.
Παρέχουν τέλεια αντίσταση στα χηµικά και στο νερό. Στεγνώνουν γρήγορα ανάλογα
µε τις καιρικές συνθήκες. Όσο διαρκεί η σκλήρυνση, δεν πρέπει να βρέχονται γιατί
είναι δυνατόν να προκληθούν προβλήµατα στην πρόσφυση του χρώµατος.
γ. Χρώµατα για δάπεδα
Τα χρώµατα που χρησιµοποιούνται για τα τσιµεντένια δάπεδα παρουσιάζουν ισχυρή
πρόσφυση και σκληρότητα και αυξηµένη αντοχή στα χηµικά και στο νερό. Εκείνα
που χρησιµοποιούνται για ξύλινα δάπεδα παρουσιάζουν πολύ µεγάλη πρόσφυση,
υψηλή σκληρότητα και λαµπρότητα χρωµατισµού.
Γενικά τα χρώµατα για τα δάπεδα είναι ανθεκτικά στο χρόνο, µε υψηλές αντοχές
στην τριβή, τα χτυπήµατα και τις χαράξεις.
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7.4 Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥΣ
Οι σηµαντικότερες ιδιότητες των χρωµάτων και οι αντίστοιχοι έλεγχοί τους
παρουσιάζονται παρακάτω.
7. 4.1 ΙΞΩ∆ΕΣ
Το ιξώδες του χρώµατος καθορίζει, ως ένα βαθµό, τη µέθοδο εφαρµογής του
χρώµατος, την ταχύτητα και την ευχέρεια εφαρµογής του και ελέγχεται µε
ιξωδόµετρα διάφορων τύπων (Σχήµα 83).
Για τον έλεγχο του ιξώδους προσδιορίζεται ο χρόνος εκροής των χρωµάτων από το
στόµιο του δοχείου µέτρησης του χρόνου εκροής. Από την τιµή του χρόνου αυτού
κρίνεται η συµπεριφορά της ροής των χρωµάτων για τη διαδικασία επικάλυψης.

Σχήµα 83
Ιξωδόµετρα
7.4.2

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσδιορίζεται ο αριθµός των επιστρώσεων που χρειάζονται για να καλυφθεί πλήρως
ο χρωµατισµός της επιφάνειας. Ο προσδιορισµός σύµφωνα µε τους κανονισµούς
γίνεται µε τον υπολογισµό του λόγου αντίθεσης σε χρώµατα λευκά ή ανοιχτές
αποχρώσεις µε ανακλαστικότητα µεγαλύτερη του 40%, όταν αυτό εφαρµόζεται πάνω
σε µαύρη και άσπρη επιφάνεια. Λόγος αντίθεσης 100% σηµαίνει ότι το χρώµα
καλύπτει πλήρως το µαύρο µέρος της επιφάνειας βαφής. Θεωρητικά γίνεται
αποδεκτό, ότι υπάρχει πλήρης κάλυψη για λόγο αντίθεσης 98%. Ως πρότυπη
επιφάνεια χρησιµοποιείται επιφάνεια λευκού χρώµατος που φέρει στο µέσον µαύρη
λωρίδα (Σχήµα 84). Στο Σχήµα 85 δείχνεται η πορεία των φωτεινών ακτίνων
διαµέσου της στρώσης του χρώµατος στην περίπτωση καλής (α) και κακής (β)
ικανότητας για επικάλυψη.
7.4.3

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΣΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ

Προσδιορίζεται το εµβαδόν της επιφάνειας, το οποίο είναι δυνατόν να καλύψει µε µια
στρώση 1 λίτρο χρώµατος. Ο προσδιορισµός γίνεται µε τη βοήθεια ενός µαθηµατικού
µοντέλου που περιγράφεται στον αντίστοιχο κανονισµό.
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α
καλή ικανότητα
επικάλυψης

β
κακή ικανότητα
επικάλυψης

Σχήµα 84
Επικάλυψη χρωµατισµού

7.4.4

Σχήµα 85
Η πορεία των φωτεινών ακτίνων
διαµέσου της στρώσης χρώµατος

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σύµφωνα µε τους κανονισµούς εξετάζεται η ελαστικότητα ενός χρώµατος µε τη
δοκιµή ευκαµψίας. Στη δοκιµή αυτή εφαρµόζεται το χρώµα σε µεταλλικό δοκίµιο, το
οποίο υποβάλλεται σε κάµψη γύρω από έναν κυλινδρικό άξονα µε συγκεκριµένη
διάµετρο. Αξιολογείται η τάση που εµφανίζεται το χρώµα αυτό στη δηµιουργία
ρηγµατώσεων, καθώς και αν αυτό αποκολλάται από την επιφάνεια εφαρµογής του,
όταν υπόκειται σε τέτοιες τάσεις.
7.4.5

ΠΡΟΣΦΥΣΗ

Για την αξιολόγηση της πρόσφυσης ενός χρώµατος στην επιφάνεια εφαρµογής,
µετράται η ελάχιστη τάση εφελκυσµού που χρειάζεται για την αποκόλλησή του από
την επιφάνεια, ή αξιολογείται αν το χρώµα αποκολλάται ή όχι , όταν εφαρµόζεται
συγκεκριµένη δύναµη ανά µονάδα επιφάνειας.
7.4.6

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΞΗΡΑΝΣΗ

Ο βαθµός ξήρανσης µιας στρώσης σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή , είναι δυνατόν να
προσδιοριστεί µε τη ρίψη λεπτής άµµου ή µε την τοποθέτηση ειδικού χαρτιού µε
φόρτιση πάνω σ’ αυτή τη στρώση και στη συνέχεια µε τον έλεγχο της δυνατότητας
αποµάκρυνσής της χωρίς να καταστραφεί η στρώση. Η σχέση µεταξύ του πάχους της
στρώσης σε υγρή κατάσταση και του χρόνου ξήρανσης για την περίπτωση
ξηραινόµενων χρωµάτων µε χηµικό (Α) και φυσικό(Β) τρόπο δείχνεται στο Σχήµα
86.
7.4.7

Υ∆ΑΤΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ

Αξιολογείται η δυνατότητα διόδου του νερού από στεγνή µεµβράνη χρώµατος
σύµφωνα µε τους κανονισµούς. Κατά τη διαδικασία του ελέγχου εφαρµόζεται το
χρώµα, το οποίο πρόκειται να αξιολόγηθεί, στην πορώδη επιφάνεια δοκιµής και µετά
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εµβαπτίζεται στο νερό. Ακολούθως, προσδιορίζεται η ποσότητα του νερού που
απορροφάται από τη χρωµατισµένη επιφάνεια.

Σχήµα 86
Το πάχος της στρώσης σε υγρή κατάσταση σε σχέση µε το χρόνο ξήρανσης
7.4.8

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Για την αξιολόγηση της αντοχής των χρωµάτων στο νερό τα κατάλληλα δοκίµια
βρίσκονται σε επαφή µε το νερό για 24 ώρες. Ακολούθως, αφήνονται να στεγνώσουν
και µετά από 16 ώρες παρατηρούνται για τυχόν αλλοιώσεις. Τα χρώµατα µε πολύ
καλή αντοχή στο νερό δεν παρουσιάζουν καµιά αλλοίωση.
7.4.9

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ

Εξετάζεται η ταχύτητα εξάπλωσης της φλόγας κατά την καύση ενός δοκιµίου που
έχει βαφεί µε χρώµα. Τα χρώµατα που παρουσιάζούν µικρή αναφλεξιµότητα
συµβάλλουν στην καλύτερη πυροπροστασία των επιφανειών.
7.4.10 ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΤΡΙΨΙΜΟ – ΠΛΥΣΙΜΟ
Αξιολογείται η ικανότητα του χρώµατος να αντέχει στην καταπόνηση σε τρίψιµο πλύσιµο που γίνεται µε τη χρησιµοποίηση ειδικής βούρτσας και µε υγρό σαπούνι µε
συγκεκριµένη σύσταση. Μετρώνται οι κύκλοι που απαιτούνται, ώστε να καταστραφεί
η µεµβράνη του χρώµατος και να αποκαλυφθεί πλήρως το υπόστρωµα.
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7.4.11

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ

Ελέγχεται σύµφωνα µε τους κανονισµούς η αλλοίωση που υφίσταται ο χρωµατισµός
της επιφάνειας, όταν τρίβεται µε το χέρι ή µε ειδικό ύφασµα.
7.4.12

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ

Ο έλεγχος γίνεται µε την έκθεση χρωµατισµένης επιφάνειας σε φυσικές ή τεχνητά
κατασκευασµένες καιρικές συνθήκες. Ακολούθως, εξετάζονται οι διάφορες
αλλοιώσεις και φθορές που παρουσιάζει ο χρωµατισµός της επιφάνειας.
7.4.13 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ
Στον Πίνακα 44 αναγράφονται οι κυριότερες ιδιότητες διάφορων προστατευτικών
επιφανειών.

7.5

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

7.5.1

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
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+

+

+
+

+
+

+
+

+
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αντοχή στη
φωτιά

+

+
+

ποστασία από
την οξείδωση

ανθεκτικότητα
στις καιρικές
συνθήκες

+
+
+
+
+
+
+
+
+

δυνατότητα
πλυσίµατος µε
βούρτσα

ασβεστόχρωµα
πυριτικό γάλα
χρώµα κόλλας
χρώµα γαλακτώµατος
ελαιόχρωµα µε κερί
ελαιόχρωµα
χρώµα αλκυδικής ρητίνης
xρώµα Latex - PVAC
χρώµα Vinoflex
(PVC – ισοβουτυλαιθέρας)
χρώµα πολυβυνιλικού
ισοβουτυλαιθέρα
χρώµα χλωροκαουτσούκ
χρώµα εποξειδικής ρητίνης

δυνατότητα
πλυσίµατος

σταθερότητα
στην τριβή

Πίνακας 44
Οι κυριότερες ιδιότητες διάφορων προστατευτικών επιφανειών

+
+

+
+

+

+
+

+
+

Βοηθητικά ονοµάζονται όλα τα υλικά, τα οποία χρησιµοποιούνται για διάφορες
προεργασίες απαραίτητες για να γίνει σωστά ο χρωµατισµός των επιφανειών.
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Τέτοια είναι η κατάλληλη προετοιµασία της επιφάνειας του υποστρώµατος, η
προστασία του ξύλου από τη σήψη και τον κίνδυνο ανάφλεξης και η µετεπεξεργασία
µε λάκες, βερνίκια ή στιλβωτικά µέσα.
Tα βοηθητικά µέσα που χρησιµοποιούνται συνήθως, αναγράφονται στον Πίνακα 45 .
Πίνακας 45
Τα βοηθητικά µέσα που χρησιµοποιούνται συνήθως για το χρωµατισµό επιφανειών

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
(ΣΚΟΠΟΣ)
µέσα για τη βελτίωση των
ιδιοτήτων της επιφάνειας,
επίστρωσης

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ
ΥΛΙΚΑ

ΧΡΗΣΗ

λάκες νιτροκυτταρίνης

άχρωµα µέσα για τη βελτίωση των
ιδιοτήτων της επιφάνειας επίστρωσης για
ξύλα, χαρτί, ιστούς κ.ά.
στεγανοποιητικά µέσα για επιστρώσεις
πίσσας,ανθρακινελαίου κ.ά.

λάκες
ρητινών

πολυµερισµένων

µέσα για τη βελτίωση των ιδιοτήτων της
επιφάνειας επίστρωσης για ξύλα,
επιχρίσµατα, λίθους και µέταλλα
στεγανοποιητικά µέσα, όπως και οι
λάκες νιτροκυτταρίνης

λάκες
πολυµερισµένων
ρητινών, αλκυδικής ρητίνης ή
ειδικής ρητίνης πολυουρεθάνης

µέσα για τη βελτίωση των ιδιοτήτων της
επιφάνειας επίστρωσης για όλα τα
επιχρίσµατα

στεγανοποιητικές λάκες
ελαίου

στεγανοποίηση αερικών επιχρισµάτων
ασβέστου και τσιµέντου, «καπνισµένων»
οροφών, κηλίδων νερού, κηλίδων
αιθάλης κ.ά.

στεγανοποιητικές λάκες
αλκοόλης

στεγανοποίηση επιφανειών πίσσας ή
βιτουµενίων,
επιστρώσεων
µε
ανθρακινέλαιο
(ακατάλληλο
για
επίχρισµα γύψου)

στεγανοποιητικές
πολυµερισµένες ρητίνες

στεγανοποιητικές λάκες για όλες τις
χρήσεις

µέσα εµποτισµού
προσόψεων

διαλύµατα ρητινών
σιλικόνης, διαλύµατα αλάτων
σιλικόνης µε νερό

στεγανοποίηση επιχρισµάτων και
λιθοδοµών από την υγρασία του
περιβάλλοντος

φθοριοπυριτικά άλατα (άλατα
του φθοριοπυριτικού οξέως
Η2 Si F6)

φθοριοπυριτικό
αργίλιο,
φθοριοπυριτικό µαγνήσιο,
φθοριοπυριτικός ψευδάργυρος,
φθοριοπυριτικός µόλυβδος

εξουδετέρωση
και
σκλήρυνση
επιχρισµάτων ασβέστου και τσιµέντου,
σκυροδέµατος
και
πλακών
αµιαντοτσιµέντου,
στεγανοποίηση
κηλίδων νερού,
συντήρηση του ξύλου από τους µύκητες,
την ξηρά σήψη και τα έντοµα του ξύλου

στεγανοποιητικά µέσα

στεγανοποιητικές
λάκες
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Πίνακας 45 (Συνέχεια)

προστασία ξύλου
προστασία από τους µύκητες
:Μ
προληπτική προστασία από τα
έντοµα : Επ
µόνο
σε
περίπτωση
προστασίας σε βάθος : (Επ)
καταπολέµηση εντόµων :Εκ
για ξύλο εκτεθειµένο σε
καιρικές συνθήκες : Σ
προστασία από την κυάνωση :
Κ

µέσα για την προστασία από
τη φωτιά

έλαια για την προστασία του
ξύλου :
ανθρακινέλαια
παρασκευάσµατα πισσελαίου
παρασκευάσµατα
χλωροναφθαλινίου
παρασκευάσµατα που
περιέχουν διαλυτικά µέσα
µίγµατα ελαίων - αλάτων
(πολτοί)
άλατα για την προστασία του
ξύλου:
φθοριούχα αλκάλια (NF)
φθοριούχα
αλκάλια
και
διχρωµικό άλας (CF)

Μ, Επ, Σ
Μ, Επ, µερικά Εκ, Σ
Μ, Επ, µερικά Σ
Μ
Μ, (Επ), µερικά Σ

φθοριούχα, αρσενικικά και
διχρωµικά αλκάλια (CFA)

Μ, (Επ), µερικά κατά την προστασία του
περιβλήµατος Επ

φθοριοπυριτικά (SF)

Μ, (Επ), µερικά κατά την προστασία του
περιβλήµατος Επ
Μ, Επ, ειδική οµάδα επίσης Εκ

άλατα υδροφθορικού οξέος
(διφθοριούχα) (HF)
παρασκευάσµατα βορίου (Β)

Μ, Επ

1. χρώµατα για την προστασία
από τη φωτιά

για την επάλειψη στερεών, µη ελαστικών
δοµικών υλικών

χρώµατα υδρυάλου
µέσα για τη δηµιουργία αφρού

κατάλληλα µόνο για ακατέργαστο ξύλο
για όλες σχεδόν τις άκαµπτες επιφάνειες
επίστρωσης, καθώς και για τις στιλπνές
εµποτισµός (δοµηµένων ή όχι) ξύλων,
σκηνικών θεάτρων κ.ά.

2. άλατα για την προστασία
από τη φωτιά
απαλειπτικά µέσα

Μ, Σ, ( Επ), µερικά Εκ
Μ, Επ, Σ

αλκαλικά (άσβεστος,
ασβεστοσάπωνες, ανθρακικό
νάτριο, υδρύαλος, ρευστοί
σάπωνες, αµµωνία)
διαλυτικά µέσα (βενζόλιο,
τολουόλιο,ξυλόλιο κ.ά.)

µόνο για την απάλειψη (για καυστικά
αλκάλια) γαλακτωµάτων που περιέχουν
έλαια, ελαιοχρώµατα, λάκες ελαίου και
λάκες αλκυδικής ρητίνης ξηραινόµενες
στον αέρα
για την αποµάκρυνση χρωµάτων
διασποράς,
ελαιοχρωµάτων
και
λακοχρωµάτων
µερικά για την αποµάκρυνση λακών µε
θερµική µετεπεξεργασία και λακών
αντίδρασης
για
τον
καθαρισµό
«ξηρανθέντων» χρωστήρων
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Πίνακας 45 (Συνέχεια)
απολιπαντές

οργανικοί : τερεβινθέλαιο,
καθαρό
πετρέλαιο
(white
spirit)
βενζόλιο, αλκοόλη, εστέρας,
µονοχλωροµεθάνιο
µε νερό : ισχυρά αλκαλικοί

ελαφρά αλκαλικοί

αποσκωριωτικά

απάλειψη λιπών, κεριών και καθαρισµός
παλαιότερων
επιστρώσεων και µη
«ξηρανθέντων» χρωστήρων και των
υπόλοιπων συσκευών
αποµάκρυνση παλιών επιστρώσεων
ελαιοχρωµάτων και λακοχρωµάτων,
«µαλάκωµα» σκληρυνθέντων
χρωστήρων
απολυπαντές για σίδηρο και χάλυβα,για
ρύπους, καθώς και για απάλειψη (για
καυστικά αλκάλια) παλιών επιστρώσεων
ελαιοχρώµατων και λακοχρωµάτων
απολυπαντές, επίσης, για µέταλλα εκτός
από
σίδηρο,
καθαρισµοί
παλιών
επιστρώσεων και επιστρώσεων λάκας,
καθαρισµός δαπέδων, καθαρισµός µη
«ξηρανθέντων» χρωστήρων

υδροχλωρικό και θειικό οξύ

στη βιοµηχανία για την αποµάκρυνση
της σκουριάς και των λεπιών από τη
σφυρηλάτηση

φωσφορικό οξύ

όπως τα παραπάνω και επίσης :
αποσκωρίωση σταθερών εγαταστάσεων,
όπως γέφυρες, πλέγµατα, µηχανές κ.λ.π.

οργανικά οξέα

χηµική αποσκωρίωση και αποµάκρυνση
των λεπιών από τη σφυρηλάτηση στο
σίδηρο και στο χάλυβα
υπόστρωµα
µε
επάλειψη,
µε
«σπατουλάρισµα», καθώς και ως
πρόσθετο στα χρώµατα κόλλας και στους
στόκους

υλικά για ίνες

σύσταση (περίπου) :
60% ίνες χαρτιού
10% σκόνη κόλλας
30% αδρανή υλικά

µέσα για τη λείανση
επιφανειών

1. κισσηρόλιθοι
φυσικοί
(χαλαζίας
µε
πρόσµιξη αργίλου και άλλων
ορυκτών

λεπτές εργασίες λείανσης (βασικές
επιστρώσεις για λάκες, επικαλυπτικές
στρώσεις λάκας)

τεχνητοί (χαλαζίας που έχει
υποβληθεί σε όπτηση µε
λίγες προσµίξεις αργίλου,
χωρίς
άλλες
ορυκτές
προσµίξεις)

κατάλληλα για προλειάνσεις και λεπτές
λειάνσεις όλων των ειδών εκτός από τη
λείανση για τη στιλπνή µέταξα

2. χαρτί λείανσης :
σκληρότητα (κατά Mohs)
χαρτί µε ύαλο ,
4-6
7
χαρτί µετά SiO2,
«» µε κορούνδιο,
8-9
«» µε ανθρακοπυρίτη 9

για «υγρή» και «ξηρή» λείανση
επιφάνειας επίστρωσης, για στρώση µε
στόκο και για επιστρώσεις
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Πίνακας 45 (Συνέχεια)
στιλβωτικά µέσα

γαλακτώµατα και διαλύµατα
ελαίων και κεριών ( Polish,
στιλβωτικό νερό, διαλύµατα
κεριών, στιλβωτικοί πολτοί)

στίλβωση, καθαρισµός
επιστρώσεων λάκας

οπλισµοί
προστατευτικών
επιστρώσεων επιφανειών

«πιλήµατα» από ίνες υάλου µε
συνδετικό υλικό

για επικόλληση
σε λεπτές ρωγµές
(τριχοειδείς ή δικτυωτές), οι οποίες
οφείλονται κυρίως σε λανθασµένη
σύνθεση του επιχρίσµατος
ως επιφάνεια επίστρωσης για επενδύσεις
τοίχων (ταπετσαρίας)

«πιλήµατα» από τεχνητές ίνες
µε συνδετικό υλικό

για οπλισµούς επιστρώσεων που έχουν
πολύ στιλπνή επιφάνεια

ιστοί από υαλοµέταξα
τεχνητές ίνες

για οπλισµό επιφανειών επιχρισµάτων µε
µεγαλύτερες ρωγµές

7.5.2

και

και

λείανση

ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ

Πλίνθοι τοιχοποίιας
που έχουν υποβληθεί
όπτηση

Τεχνητoί .λίθοι τοιχοποιίας
Λίθοι από ασβεστοκονίαµα

Αµιαντοτσιµέντο

Χάλυβας
Σίδηρος

Κράµατα αργιλίου
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Τροπική ξυλεία

Επιχρίσµατα

Ψευδάργυρος

Εµφανές σκυρόδεµα

Α = Εξωτερικά
Ι = Εσωτερικά
Ι. Συνδετικά µέσα µε νερό
1. άσβεστος
2. λευκό τσιµέντο σε
µίγµα µαζί µε τα 1, 15 και
16
3. υδρύαλος (πυριτικά
συνδετικά)
Κόλες
4.Ζωικές κόλες (οστών και
δερµάτων)
5. αλγινικά άλατα
6. µεθυλοκυτταρίνη (MC)
7. γλυκολοκυτταρίνη (ΜC)
8. κόλλα καζεΐνης
9.ασβέστιο-καζεΐνη
(στεγανοποίησης)

Ευρωπαϊκή ξυλεία

Σκυρόδεµα από καλούπι

Α

Επιφάνεια
επίστρωσης

Είδος
συνδετικού
µέσου

σε

Τα συνδετικά µέσα, τα οποία χρησιµοποιούνται,ανάλογα µε το είδος του
υποστρώµατος, όταν το υλικό βρίσκεται στην εξωτερική (Α) και στην εσωτερική
πλευρά (Ι), δίνονται στον Πίνακα 46.
Πίνακας 46
Συνδετικά µέσα ανάλογα µε το είδος του υποστρώµατος
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Πίνακας 46 (Συνέχεια)
Γαλακτώµατα και διασπορές
10.γαλακτώµατα καζεΐνης
–ελαίου
11.αλκυδικά γαλακτώµατα
(ΟW)
12.συµπολυµερής
ακρυλική ρητίνη
13.διασπορές οξικού
πολυβινυλίου
14.διασπορές
συµπολυµερούς PVAC
µόνο σε µίγµα µε τα 1, 2
15. διασπορές πολυστυρολίου
16. διασπορές προπιονικού
πολυβινυλίου
17. τεχνητό καουτσούκ (Latex)
II Συνδετικά µέσα ελαίου και
λάκας
18. βερνίκι λινελαίου
19. ξηραινόµενο λινέλαιο και
ξυλέλαιο
Λάκες ελαίου
20. λάκες ξηραινόµενου ελαίου
(µε στιλπνότητα σµάλτου)
21.λάκες
ελαιορητίνων
(άχρωµοι ή έγχρωµοι)
22. λάκες αλκυδικής ρητίνης
γρήγορα ξηραινόµενες
Λάκες από δύο συστατικά
23. λάκες DD (PUR)
24. λάκες εποξειδικής ρητίνης
ξηραινόµενες παρουσία
αµινών
25.
λάκες
αντίδρασης
ξηραινόµενες
παρουσία
οξέος
Λάκες για θερµική
µετεπεξεργασία
26. ένωση αλκυδορητίνης –
αµινορητίνης σε 800 για
βαφή αυτοκινήτων
Λάκες απαλλαγµένες ελαίων
(ξηραινόµενες φυσικά)
27. λάκες αλκοόλης (από Shellack κ.ά ρητίνης διαλυτές σε
αλκοόλη)
28. λάκες νιτροενώσεων
(έγχρωµες)
29.λάκες συµπολυµερούς
βινυλικής ρητίνης
Παράγωγα καουτσούκ
30. λάκες χλωροκαουτσούκ
31. λάκες κυκλοκαουτσούκ
32. πολυχλωροπρένιο
Ειδική οµάδα
33.ακόρεστες λάκες πολυεστέρα
34. χλωριοσουλφονώµενο
πολυαιθυλένιο
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Οι συµβολισµοί στον Πίνακα 46 είναι + = κατάλληλο, - = ακατάλληλο, / =
κατάλληλο υπό όρους – µη σκόπιµο.
Σηµειώνεται ότι οι χρωστικές ουσίες, οι οποίες περιέχουν λάδι, χρησιµοποιούνται
µόνο σε επιφάνειες χηµικά ουδέτερες.
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7.5.3 ΕΚΛΟΓΗ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
Οι χρωστικές ουσίες, οι οποίες χρησιµοποιούνται, ανάλογα µε το είδος των
συνδετικών µέσων και του υποστρώµατος δίνονται στον Πίνακα 47.
Οι συµβολισµοί είναι ακριβώς οι ίδιοι , όπως και στον Πίνακα 46.

Λευκές
λευκό του µολύβδου
Lithopone
οξείδιο του τιτανίου και
λευκό του τιτανίου
οξείδιο του ψευδάργυρου
λευκό του ψευδάργυρου
κιµωλία
χαλαζίας
Κίτρινες
κίτρινο του βαρύτου
µολυβδοκυαναµίδιο
κίτρινο του χρωµίου και
κίτρινο του οξειδίου του σιδήρου και
κίτρινο της Νεάπολης και
κίτρινη ώχρα
Terra di Siena
κίτρινο του ψευδάργυρου
Καφέ
καφέ του οξειδίου του σιδήρου
ώχρα, Umbra
καφέ του µαγγανίου
καφέ του Kassel
Ερυθρές και πορτοκαλόχροµες
µίνιο µολύβδου
πορτοκαλόχροµο του καδµίου, ερυθρό του καδµίου και
πορτοκαλόχροµο του χρωµίου, ερυθρό του χρωµίου
ερυθρό του οξειδίου του σιδήρου, φυσικό ή τεχνητό
ερυθρό του κινναβαρίτη, τεχνητό (υποκατάστατο του
κινναβαρίτη)
ερυθρό της Περσίας, ερυθρό της Ισπανίας και
ερυθρό Ultramarin
Ιώδεις
ιώδες του κοβαλτίου
ιώδες του µαγγανίου
ιώδες Ultramarin

Κονιάµατα επιχρισµάτων
Ασβεστούχα και περιέχοντα
τσιµέντου (ευγενή

λινέλαιο συνδετικά µέσα
λάκας , ελαιούχα
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λάκες νιτροενώσεων

κόλες αµύλου και

Ι

πυριτικά συνδετικά

Α

Π.Ε ασβεστούχοι ή µετά
λευκού τσιµέντου

Χρησιµοποιούµενες
χρωστικές ουσίες

διασπορές και γαλακτώµατα,
επιχρίσµατα για επάλειψη και
τεχνητές ρητίνες και συνδετι-

Πίνακας 47
Οι χρωστικές ουσίες ανάλογα µε το είδος των συνδετικών µέσων και του
υποστρώµατος

5

6

7
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Πίνακας 47 (Συνέχεια)
Κυανές
κυανούν του κοβαλτίου
κυανούν του µαγγανίου
κυανούν Miliori (κυανούν του Βερολίνου- Παρισίου)
κυανούν Ultramarin
Πράσινες
πράσινο του χρωµίου
πράσινο του οξειδίου του χρωµίου και
πράσινο ένυδρο οξείδιο του χρωµίου
Umbra πρασινίζουσα
πράσινο Ultramarin
πράσινο της Βικτωρίας και πράσινο του ψευδαργύρου
Μαύρες κ.λ.π.
µαύρο του οξειδίου του σιδήρου
γραφίτης
σκόνη ψευδάργυρου
σκόνη αλουµινίου
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΟΡΥΚΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Ανάλογα µε το είδος της επιφάνειας που πρόκειται να βαφτεί χρησιµοποιούνται
διάφορα υλικά και ακολουθείται διαφορετική διαδικασία.
7.6.1

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΑΣΒΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΑΠΟ

Στον Πίνακα 48 αναγράφεται η διαδικασία προστασίας των επιχρισµάτων από
κονιάµατα ασβέστου και τσιµέντου, ανάλογα µε τις εξωτερικές επιδράσεις, οι οποίες
συµβολίζονται ως εξής :
Ι
κανονική επίδραση, µέσα
ΙΙ
αυξηµένη φθορά από τριβή σε ξηρή κατάσταση, µέσα
ΙΙΙ αυξηµένη φθορά από τριβή σε υγρή κατάσταση, µέσα
ΙV επίδραση καιρικών συνθηκών, έξω
V
αυξηµένη µηχανική καταπόνηση σε κρούση
VI προσβολή από χηµικές ουσίες

7.6.2

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΟΥΣ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

Οι προστατευτικές επιστρώσεις
αναγράφονται στον Πίνακα 49.
7.6.3

για

επιφάνειες

εµφανούς

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΡΩΓΜΕΣ

σκυροδέµατος
Η΄

Οι διαδικασίες προστασίας επιφανειών επιχρισµάτων ή σκυροδέµατος µε ρωγµές
αναγράφονται στον Πίνακα 50 .

Πίνακας 48
∆ιαδικασίες για την προστασία επιχρισµάτων από κονιάµατα ασβέστου και τσιµέντου
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

επιχρίσµατα µε κονιάµατα
αερικής, υδραυλικής ή πολύ
υδραυλικής ασβέστου

ΕΞ..ΕΠ

Ι

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ
αποµάκρυνση σκόνης και
ακαθαρσιών µε βούρτσα
επιδιόρθωση των
ζηµιών του επιχρίσµατος
µε κατάλληλο κονίαµα

ΙΙ
(επεξεργασία µε
φθοριοπυριτικά άλατα
και ακολούθως πλύσιµο)

ΒΑΣΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ
ασβεστόχρωµα πολύ
αραιό ( + 0,5% βερνίκι
λινελαίου)

(επεξεργασία µε
φθοριοπυριτικά άλατα
και ακολούθως πλύσιµο)

ΠΡΩΤΗ ΣΤΡΩΣΗ
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ

επιδιόρθωση των
ζηµιών µε στόκο γύψου

ασβεστόχρωµα
αραιωµένο, ελαφρά
χρωµατισµένο

διάλυµα κόλλας, για
την
αύξηση
της
ικανότητάς της για
επικάλυψη προστίθεται
20 % χρώµα κόλλας
υλικό
για
βασική
επίστρωση µε διαλύτη
υλικό
για
βασική
επίστρωση µε διαλύτη

ΙΙΙ

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ

διάλυµα
αλκυδικής
ρητίνης αραιωµένο µε
καθαρό
πετρέλαιο
(white spirit), ελαφρά
χρωµατισµένο

∆ΕΥΤΕΡΗ ΣΤΡΩΣΗ
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ
(ΤΕΛΙΚΗ)
ασβεστόχρωµα

α/α

1

χρώµα κόλλας
2
πλαστικό
(διασπορά),
χρωµατισµένο
(σπατουλάρισµα
µε
στόκο
µε
βάση
διασπορά πλαστικού,
λείανση µε υαλόχαρτο
και αποµάκρυνση της
σκόνης)
(σπατουλάρισµα
µε
στόκο
µε
βάση
αλκυδική ρητίνη,
λείανση µε υαλόχαρτο
και αποµάκρυνση της
σκόνης)

χρώµα

ανάγλυφο επίχρισµα
(διασπορά)

πλαστικό χρώµα
(διασπορά) αραιωµένο
µε νερό

πλαστικό
χρώµα(διασποράς)
διάστρωση µε κύλινδρο

λακόχρωµα αλκυδικής
ρητίνης

λακόχρωµα αλκυδικής
ρητίνης

3

4

5
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Πίνακας 48 (Συνέχεια)
(επεξεργασία µε
φθοριοπυριτικά άλατα
και ακολούθως πλύσιµο)

υλικό
για
βασική
επίστρωση µε διαλύτη

ΙΙΙ

(σπατουλάρισµα
µε
στόκο
µε
βάση
αλκυδική ρητίνη,
λείανση µε υαλόχαρτο
και αποµάκρυνση της
σκόνης)

ασβεστόχρωµα πολύ
αραιό (+ 0,5% βερνίκι
λινελαίου)

ασβεστόχρωµα
αραιωµένο,
χρωµατισµένο
(δύο στρώσεις)
πυριτικό
χρώµα
ή
πυριτικό χρώµα µε
οργανικές προσµίξεις

ΙV

(
πριν
από
την
επιφανειακή επίστρωση
διαβροχή µε νερό)
επιχρίσµατα µε κονιάµατα
υπερυδραυλικής ασβέστου,
ασβεστοτσιµεντοκονιάµατος
ή τσιµεντοκονιάµατος

υλικό
για
βασική
επίστρωση µε βάση τη ν
υδρύαλο
λευκό τσιµέντο ή
τσιµεντόχρωµα

Ι
ΙΙ
ΙΙΙ
IV

βλ.
βλ.
βλ.
βλ.
υλικό για βασική
επίστρωση µε βάση
πολυµερή
ρητίνη,
αραιωµένο µε διαλυτικό
µέσο

V
διάλυµα λάκας PVC,
αραιωµένο µε ειδικό
διαλύτη

πλαστικό χρώµα
(διασπορά), ανθεκτικό
στο
πλύσιµο
µε
βούρτσα
και
απορρυπαντικά µέσα,
λίγο αραιωµένο µε νερό
χρωµατισµένο ελαφρά

1
3,4
6
8,9
πλαστικό χρώµα
(διασποράς) ανθεκτικό
στις καιρικές συνθήκες,
λίγο αραιωµένο µε νερό
( ή και µε υλικό µε
µέγεθος κόκκων ως 0,2
mm)
λακόχρωµα
πολυµερούς ρητίνης (µε
βάση PVC)
µε
εκτόξευση

πλαστικό χρώµα
(διαπορά) ανθεκτικό στο
πλύσιµο µε βούρτσα και
απορρυπαντικά µέσα (ή σε
µορφή «πάστας»,
ανάγλυφο,
ελάχιστη
κατανάλωση : 500 – 800
gr/m2
ασβεστόχρωµα (+20%
καζεϊνη
γαλακτικού
οξέος)
πυριτικό
χρώµα
πυριτικό
χρώµα
οργανικές προσµίξεις
λευκό
τσιµέντο
τσιµεντόχρωµα

ή
µε

6

7

8

ή

πλαστικό χρώµα
(διασποράς)
ανθεκτικό
στις καιρικές συθήκες,
λίγο αραιωµένο µε νερό
( ή και µε υλικό µε
µέγεθος κόκκων ως 0,2
mm)
λακόχρωµα πολυµερούς
ρητίνης (µε βάση PVC),
µε εκτόξευση

9

10

11
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Πίνακας 48 (Συνέχεια)
εποξειδική ρητίνη για
βασική επίστρωση
V
εποξειδική ρητίνη για
βασική επίστρωση

VI

για λείες εσωτερικές
επιφάνειες :
σπατουλάρισµα
µε
στόκο
µε βάση το τσιµέντο,
υαλοχαρτάρτισµα και
απόµακρυνση
της
σκόνης

επιδιόρθωση
των
ζηµιών του
επιχρίσµατος µε στόκο
µε βαση την εποξειδική
ρητίνη
επιδιόρθωση των ζηµιών του επιχρίσµατος
µε στόκο µε βάση την
εποξειδική ρητίνη

λακόχρωµα
χλωροπρενίου
αραιωµένο µε ειδικούς
διαλύτες

λακόχρωµα
κυκλοκαουτσούκ, λίγο
αραιωµένο µε καθαρό
πετρελαίο
(white spirit)

(για λείες επιφάνειες :
σπατουλάρισµα
µε
στόκο
µε
βάση
διασπορά πλαστικού,
« υαλοχορτάρισµα» και
και αποµάκρυνση της
σκόνης)

εποξειδική ρητίνη
για βασική επίστρωση,
χωρίς χρωστικές ουσίες

(για λείες επιφάνειες :
σπατουλάρισµα
µε
στόκο µε βάση την
εποξειδική ρητίνη,
«υαλοχαρτάρισµα» και
αποµάκρυνση
της
σκόνης)

λακόχρωµα
εποξειδικής ρητίνης

λακόχρωµα
ρητίνης

εποξειδικής

λακόχρωµα
πολυουρεθάνης

λακόχρωµα
πολυουρεθάνης

λακόχρωµα
χλωροπρενίου
(δύο στρώσεις)

λακόχρωµα
χλωροπρενίου

14

λακόχρωµα
κυκλοκαουτσούκ

λακόχρωµα
κυκλοκαουτσούκ

15

λακόχρωµα
εποξείδικής ρητίνης
(µία, δύο ή τρεις
στρώσεις, ανάλογα µε
τις εξωτερικές
επιδράσεις και τον τύπο
του υλικού) ή
πολυουρεθάνης ή
πολυαιθυλένιου
χλωριοσουλφονωµένου

λακόχρωµα εποξειδικής
ρητίνης ή πολυουρεθάνης
ή πολυαιθυλενίου
χλωριοσουλφονωµένου

16

12

13
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Πίνακας 49
Προστατευτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέµατος
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ
εξωτερικές επιφάνειες
εµφανούς σκυροδέµατος
α. επίστρωση επικάλυψης
(αδιαφανής)

β. ηµιδιαφανής επίστρωση

γ. άχρωµη επίστρωση µε λάκα
(διαφανής)

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ

λακόχρωµα πλαστικό,
λίγο λακόχρωµα πλαστικό, στο χρώµα
αραιωµένο
του σκυροδέµατος, µη αραιωµένο
διάστρωση µε µάλλινο κύλινδρο διάστρωση µε µάλλινο κύλινδρο

αποµάκρυνση της σκόνης,
των χαλαρών τεµαχίων του
κονιάµατος, των ακαθαρσιών
και των υπολειµµάτων από
τα διαχωριστικά µέσα
λακόχρωµα πλαστικό, άχρωµο
(π.χ. µε ακρυλική βάση),
αραιωµένο
διάστρωση µε κύλινδρο

λακόχρωµα πλαστικό, λευκό,
αναµεµιγµένο µε άχρωµο, ώστε
να γίνει ηµιδιαφανές στο χρώµα
του σκυροδέµατος
διάστρωση µε κύλινδρο

λακόχρωµα πλαστικό άχρωµο όπως η βασική επίστρωση,
(π.χ µε ακρυλική βάση), ανάλογα µε την απορροφητική
αραιωµένο
δράση του σκυροδέµατος, λίγο
διάστρωση µε κύλινδρο
αραιωµένο
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Πίνακας 50
Προστασία επιφανειών επιχρισµάτων ή σκυροδέµατος µε ρωγµές
ΕΙ∆ΟΣ ΡΩΓΜΩΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΑΣΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ

τριχοειδείς ρωγµές
δικτυωτές, ρωγµές λόγω
συστολής ξήρανσης στο
πάνω
τµήµα
του
επιχρίσµατος
ή
του
σκυροδέµατος

διασποράς όπως η βασική
µέσα εµποτισµού ή χρώµα
επίστρωση, ενδεχόµενα
βασική επίστρωση µε λευκό, που περιέχει
βάση συνθετική ρητίνη ίνες, ενδεχόµενα πριν ελαφρά διαµόρφωση
αυτό
άχρωµη
(µία ως δύο στρώσεις) από
βασική επίστρωση µε
στρώση διασποράς µε
αυξηµένο πάχος.

ρωγµές από καθιζήσεις,
ρωγµές από υποχωρήσεις
εδάφους, ρωγµές από
µετακινήσεις
ορεινών
µαζών,
ρωγµές
από
θερµικές τάσεις κ.ά.

πλήρης αποµάκρυνσης µέσα εµποτισµού µε
βάση συνθετική ρητίνη
της σκόνης, των
ακαθαρσιών ή των ενδεχόµενα αραιωµένα
παλιών επιστρώσεων,
ενδεχόµενα µε
απάλειψη ή αµµοβολή

ΠΡΩΤΗ ΣΤΡΩΣΗ
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ

∆ΕΥΤΕΡΗ ΣΤΡΩΣΗ
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ

χρώµα διασποράς,
λευκό
ή
άλλου
χρώµατος, θαµπό ως
πολύ στιλπνό

όπως
η
πρώτη
επίστρώση για πολύ
στιλπνό ή στιλπνή
µέταξα
ή : επίχρισµα µε
πλαστικό

ξανά «οπλισµένο»
διεύρυνση των
χρώµα
πλατυτέρων ρωγµών
σφηνοειδώς, βασική
επίστρωση και
ακολούθως, πλήρωση
µε ελαστικό υλικό
πλήρωσης.
Σε περίπτωση ειδικού
«οπλισµένου»
χρώµατος τοποθετείται
ιστός Trevira πλάτους
40 cm ώσπου να
εισχωρήσει µέσα σ’
αυτόν η συγκολλητική
ουσία

δύο στρώσεις, χρώµα
διασποράς θαµπό,
στιλπνή µέταξα ή πολύ
στιλπνό ή επίχρισµα
από πλαστικό
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εργασίες µετά την τοποθέτησή τους και µετά
την τοποθέτηση των υαλοπινακών πάνω σ΄αυτούς

εργασίες πριν από την τοποθέτηση στον
τόπο κατασκευής των παραθύρων

Πίνακας 51
Προστατευτικές επιστρώσεις ξύλινων επιφανειών κουφωµάτων από κωνοφόρα δέντρα
Προστατευτικές
επιστρώσεις
επιφανειών
Στάδια
εργασιών
προεργασία
βασική επίστρωση

πρώτη ενδιάµεση
στρώση
δεύτερη ενδιάµεση
στρώση

αδιαφανείς
λακόχρωµα
αλκυδικής
ρητίνης
−

ελαιόχρωµα
µόνο για έξω

λακόχρωµα
διασποράς
πλαστικού
(για ξύλο)

−

−

−

υλικό για βασική επίστρωση που εξασφαλίζει προστασία από την
κυάνωση
λακόχρωµα
αλκυδικής
ρητίνης
λακόχρωµα
αλκυδικής
ρητίνης

τρίτη ενδιάµεση
στρώση

τελική στρώση

λακόχρωµα
ελαίου

λακόχρωµα
αλκυδικής
ρητίνης

λακόχρωµα
ελαίου

ελαιόχρωµα
για έξω

λακόχρωµα
διασποράς
πλαστικού

διαφανείς,
διαφανείς
έγχρωµες (δ.ε)
άχρωµες
υλικό προστατευτικών επιστρώσεων
λάκα
δ..ε ( και λάκα αλκυδικής ρητίνης)
αλκυδικής
α. εξωτερική
β. εσωτερική
ρητίνης
πλευρά
πλευρά
επίστρωση µε λακόχρωµα (στο χρώµα του ξύλου) στις
στροφές και άλλων µεταλλικών
τεµαχίων ,
προστατευµένων από τη διάβρωση
επίσης «χηµικά» µέσα προστασίας ξύλου)
υλικό προστατευτικών
επιστρώσεων δ.ε

υλικό
προστατευτικών
επιστρώσεων δ.ε
επίστρωση στις
επιφάνειες που µετά
δεν είναι προσιτές µε
λάκα αλκυδικής ρητίνης
για εργασίες κατά τη διάρκεια του χειµώνα απαιτείται και τρίτη ενδιάµεση στρώση,
όµοια µε την κάθε προηγούµενη στρώση
λακόχρωµα
ελαίου

ελαιόχρωµα
για έξω

λακόχρωµα
διασποράς
πλαστικού

λακόχρωµα
ελαίου

χρώµα
πολυµερισµένου ελαίου
µε θέρµανση

λακόχρωµα
διασποράς
πλαστικού

υλικό
προστατευτικών
επιστρώσεων
δ.ε.

υλικό
προστατευτικών
επιστρώσεων
δ.ε.
(λάκα αλκυδικής
ρητίνης)

λάκα
αλκυδικής
ρητίνης
λάκα
αλκυδικής
ρητίνης

λάκα
αλκυδικής
ρητίνης
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7.6.4

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΩΝΟΦΟΡΑ ∆ΕΝΤΡΑ

Οι εργασίες που πρέπει να γίνονται πριν από την τοποθέτηση των κουφωµάτων στον
τόπο κατασκευής των παραθύρων, καθώς και οι εργασίες που πρέπει να γίνονται µετά
την τοποθέτηση των κουφωµάτων και µετά την τοποθέτηση των τζαµιών πάνω σ’
αυτά , αναφέρονται στον Πίνακα 51.
7.6.5

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ ∆ΕΝΤΡΑ

Οι εργασίες που πρέπει να γίνονται πριν από την τοποθέτηση των κουφωµάτων στον
τόπο κατασκευής των παραθύρων, καθώς και οι εργασίες που πρέπει να γίνονται µετά
την τοποθέτηση των κουφωµάτων και µετά την τοποθέτηση των τζαµιών πάνω σ’
αυτά, αναφέρονται στον Πίνακα 52.
7.6.6

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΕ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Οι εργασίες που πρέπει να γίνονται για την επίστρωση ξύλινων επιφανειών σε
εσωτερικούς χώρους αναφέρονται στον Πίνακα 53.
7.6.7

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ∆ΙΑΒΡΩΣΗ

Τα συνδετικά µέσα και οι χρωστικές ουσίες, οι οποίες χρησιµοποιούνται για
επιστρώσεις επιφανειών µετάλλων ως προς τη διάβρωση αναφέρονται στον Πίνακα
54, ενώ αντίστοιχα, εκείνες οι οποίες χρησιµοποιούνται ανάλογα µε τις συνθήκες του
περιβάλλοντος αναγράφονται στον Πίνακα 55.
7.6.8

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
ΤΩΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Οι εργασίες που πρέπει να γίνονται πριν από την τοποθέτηση των κουφωµάτων στον
τόπο κατασκευής των παραθύρων, καθώς και οι εργασίες που πρέπει να γίνονται µετά
την τοποθέτηση και των τζαµιών, αναφέρονται στον Πίνακα 56.

7.7

ΦΘΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Οι πιο συνηθισµένες φθορές, οι οποίες εµφανίζονται στις προστατευτικές
επιστρώσεις των επιφανειών, καθώς και τα πιθανά αίτια που τις προκαλούν,
αναφέρονται στον Πίνακα 57.
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Πίνακας 52
Προστατευτικές επιστρώσεις ξύλινων επιφανειών εξωτερικών κουφωµάτων από
φυλλοβόλα δέντρα
προστατευτικές
επιστρώσεις

διαφανείς, έγχρωµες (δ.ε)

λακόχρωµα
αλκυδικής
ρητίνης

υλικό προστατευτικών επιστρώσεων
δ.ε. (και λάκα αλκυδικής ρητίνης)
α. εξωτερική πλευρά β.εσωτερική
πλευρά
επίστρωση µε λακόχρωµα (στο
χρώµα του
ξύλου) στους στροφείς και άλλων
χαλύβδινων
τµηµάτων, τα οποία προστατεύονται
από την διάβρωση

προεργασία

βασική επίστρωση

πρώτη
στρώση

ενδιάµεση

δεύτερη
στρώση

ενδιάµεση

τρίτη
στρώση

ενδιάµεση

τελική στρώση

ύ

εργασίες µετά την τοποθέτηση
τους και µετά την τοποθέτηση
των υαλοπινάκων πάνω σε

εργασίες πριν από την τοποθέτηση (στον
τόπο κατασκευής των παραθύρων

επιφανειών
στάδια
εργασιών

αδιαφανείς

συνήθως,
στα
«φυλλοβόλα», δεν
χρησιµοποιούνται
αδιαφανείς
επιστρώσεις . Αν
αυτό
απαιτείται
τότε, η βασική
στρώση θα πρέπει
να είναι σύµφωνη
µε το είδος του
ξύλου ⋅ Στα ξύλα
από φυλλοβόλα δεν
χρησιµοποιούνται
µέσα προστασίας
οι εργασίες είναι οι
ίδιες όπως µε τα
«κωνοφόρα »

διαφανείς,
άχρωµες
λάκα αλκυδικής
ρητίνης

αποµάκρυση της
ρητίνης,
όταν απαιτείται

υλικό προστατευτικών επιστρώσεων
δ.ε.

λάκα
αλκυδικής
ρητίνης
ή
λάκα
πολυουρεθάνης

υλικό προστατευτικών επιστρώσεων
δ.ε.

λάκα αλκυδικής
ρητίνης

επίστρωση στις
επιφάνειες, οι οποίες δεν
θα είναι προσιτές µε
λάκα αλκυδικής ρητίυης

υλικό προστατευτικών επιστρώσεων
δ.ε.

λάκα αλκυδικής
ρητίνης





λάκα αλκυδικής
ρητίνης

υλικό
προστατευτικών
επιστρώσεων
δ.ε.

υλικό
προστατευτικών
επιστρώσεων
δ..ε.
(λάκες
αλκυδικής
ρητίνης)

λάκα αλκυδικής
ρητίνης
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Πίνακας 53
Προστατευτικές επιστρώσεις ξύλου σε εσωτερικούς χώρους
είδος εργασιών

στάδια εργασιών

1. αδιαφανής επίστρωση
( συνήθης µέθοδος)

- βασική επίστρωση ( λακόχρωµα ή ελαιόχρωµα)
- δύο στρώσεις στόκου ( µε σπάτουλα)
- λείανση
- πρώτη επίστρωση λάκας
- λείανση
- τελική στρώση λάκας, λευκή ή έγχρωµη, µε υψηλή στιλπνότητα ή µε
στιλπνότητα µετάξης

(νέα µέθοδος)

- πλήρωση των πόρων µε στόκο (µε σπάτουλα)
- επίστρωση µεγάλου πάχους µε «λακοχρώµατα πλήρωσης» µε χρωστήρα ή µε
εκτόξευση
- λείανση
- τελική στρώση λάκας, λευκή ή έγχρωµη, µε υψηλή στιλπνότητα ή µε
στιλπνότητα µετάξης

2. διαφανής έγχρωµη
επίστρωση

- βασική στρώση ( λάκα ελαίου)
-διαφανής έγχρωµη επίστρωση µε έγχρωµη διαφανή λάκα µε στιλπνότητα
µετάξης ή αραιωµένου βερνικιού λινέλαιου
- επίστρωση µε διάφανη λάκα στιλπνή ή µε στιλπνότητα µετάξης

3. χρωµατισµένες επιφάνειες

- διαβροχή µε νερό
- λείανση
- χρωµατισµός του ξύλου µε ειδικά µέσα
- επίστρωση διαφανούς λάκας µε λάκα αντίδρασης ή νίτρου (θαµπή), δύο ως
τρεις φορές

4. άχρωµη επίστρωση µε λάκα
(µε ανοιχτούς πόρους)

- λείανση
- επίστρωση µε διαφανή άχρωµη λάκα µε στιλπνότητα µετάξης

5.άχρωµη επίστρωση µε λάκα,
µε αυξηµένη ανθεκτικότητα
µε (ανοικτούς πόρους)

- λείανση
- επίστρωση µε λάκα πολυουρεθάνης ( ενός ή δύο συστατικών) ή µε λάκα
αντίδρασης που σκληραίνει µε οξύ, δύο ως τρεις φορές

6. άχρωµη επίστρωση µε λάκα
(µε κλειστούς πόρους)

- λείανση
- στρώση διαφανούς στόκου
- επίστρωση µε λάκα (δύο φορές) διαφανάς µε στιλπνότητας µετάξης ή µε λάκα
αντίδρασης, όπως στο 5

7. όπως προηγουµένως

- διαβροχή µε νερό
- λείανση
- βασική επίστρωση µε λάκα « νίτρου »
- πλήρωση των πόρων µε κατάλληλα µέσα
- λείανση
- επίστρωση µε λάκα «νίτρου» (θαµπή) µε εκτόξευση δύο φορές
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Πίνακας 54
Συνδετικά µέσα και χρωστικές ουσίες που χρησιµοποιούνται ως επίστρωση για την
προστασία επιφανειών µετάλλων από τη διάβρωση
αυξηµένη
αντοχή
στις
καιρικές συνθήκες
συνδετικό
µέσο

χρωστική
ουσία

ανθεκτικότητα στην
επίδραση χηµικών ουσιών
συνδετικό
µέσο

χρωστική
ουσία

ανθεκτικότητα σε αυξηµένη
θερµοκρασία
συνδετικό
µέσο

χρωστική
ουσία

λινέλαιο

αργίλιο

χλωροκαουτσούκ

σκόνη
µολύβδου

τιτανικός
βουτυλεστέρας

αργίλιο

έλαιο –
αλκυδική
ρητίνη

µίνιο µολύβδου

κυκλοκαουτσούκ

οξείδιο του
σιδήρου

ρητίνες
φαινόλης

οξείδιο του
σιδήρου

λευκό του
µολύβδου

εποξειδικές
ρητίνες (+πίσσα)

γραφίτης

ρητίνες
σιλικόνης

γραφίτης

πυριτιοχρωµικός
µόλυβδος

χλωριωµένο
πολυαιθυλένιο

ανθρακοπυρίτιο

οξείδιο του
ψευδάργυρου

µολυβδικό
ασβέστιο

χλωριοσουλφονωµένο πολυαιθυλένιο

διοξείδιο του
τιτανίου

σκόνη
ψευδάργυρου

οξείδιο του
σιδήρου

πολυχλωροπρένιο

οξείδιο του
ψευδάργυρου

οξείδιο του
τιτανίου

πολυεστέρας
(ακόρεστος)

χρωµιούχος
ψευδάργυρος

πολυουρεθάνη

οξείδιο του
ψευδάργυρου

συµπολυµερείς
ρητίνες

σκόνη
ψευδάργυρου

χλωριωµένο
πολυπροπυλένιο

πίσσα,
µάλθη,
άσφαλτος

σκόνη ευγενούς
χάλυβα
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Πίνακας 55
Τα συνδετικά µέσα και οι χρωστικές ουσίες που χρησιµοποιούνται για την προστασία
µεταλλικών επιφανειών ανάλογα µε τις συνθήκες του περιβάλλοντος

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

µίνιο µολύβδου / λινέλαιο
µίνιο µολύβδου – οξειδίου του σιδήρου – χρωµιούχος
ψευδάργυρος/ αλκυδική ρητίνη
χρωµιούχος ψευδάργυρος – οξείδιο του ψευδάργυρου /
οξείδιο του σιδήρου/αλκυδική ρητίνη
χρωµιούχος ψευδάργυρος – µίνιον µολύβδου-οξείδιο του
σιδήρου / ρητίνη φαινόλης - ελαίου
οξείδιο του σιδήρου – χρωµιούχος ψευδάργυρος / αλκυδική
ρητίνη
βρασµός ελαίου – µάλθης
χρωµιούχο τετραοξείδιο ψευδάργυρου / εποξειδική ρητίνη –
πολυοµίξη
µίνιο µολύβδου / ρητίνη φαινόλης – ελαίου
χρωµιούχος ψευδάργυρος / ρητίνη φαινόλης – ελαίου
χρωµιοπυριτικός µόλυβδος / ρητίνη φαινόλης ελαίου
µίνιο µολύβδου / αλκυδική ρητίνη
χρωµιούχος µόλυβδος – οξείδιο του ψευδάργυρου – µίνιο
µολύβδου / αλκυδική ρητίνη
χρωµιούχος ψευδάργυρος – οξείδιο του ψευδάργυρουοξείδιο του σιδήρου / χλωροκαουτσούκ
µίνιο µολύβδου / διασπορά ρητίνης και φαινόλης
χρωµιούχος ψευδάργυρος / διασπορά ρητίνης και φαινόλης
αλουµίνιο/ βινυλική ρητίνη
σκόνη ψευδάργυρου / πολυστυρόλιο
σκόνη ψευδάργυρου / χλωροκαουτσούκ
σκόνη ψευδάργυρου / εποξειδική ρητίνη(από δύο συστατικά)
σκόνη ψευδάργυρου / πυριτικά άλατα (από δύο συστατικά)
( πυριτικός ψευδάργυρος)

+

= κατάλληλος

- = ακατάλληλος

µέσα στο
έδαφος

συνεχώς κάτω
από το
θαλάσσιο νερό

κάτω
συνεχώς

υψηλή υγρασία
εσωτερικά.και
εξωτερικά

βιοµηχανικό

θάλασσα
βιοµηχανικο

ΕΙ∆ΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ξηρά

ΕΙ∆ΟΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ

+ +

+

-

-

-

-

-

+ +

+

-

-

-

-

-

+ -

-

-

-

-

-

-

+ +

+

-

-

-

-

-

+ - -

-

-

+

-

-

+

+ +
+ +
- + +
+ +

+
+
-

+
+
-

+
-

+
-

-

+ +

+

-

-

-

-

-

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
-

+
+

-

+ +

+

+

+

+

+

-

+
+
+
+

+
+
+
+
+

εργασίες µετά την τοποθέτηση
και των υαλοπινάκων

εργασίες πριν από την τοποθέτηση ( στον τόπο
κατασκευής των παραθύρων)

Πίνακας 56
Προστατευτικές επιστρώσεις επιφανειών µεταλλικών κουφωµάτων
προστατευτικές
επιστρώσεις
επιφανειών
στάδια
εργασιών
προεργασία
βασική επίστρωση

πρώτη ενδιάµεση
στρώση

δεύτερη ενδιάµεση
στρώση

τελική στρώση

παράθυρα από χάλυβα
λακόχρωµα τεχνητής ρητίνης

ελαιόχρωµα µόνο
για έξω

αποσκωρίωση , καθαρισµός, αποµάκρυνση λίπους

επιψευδαργυρώµενα παράθυρα από
χάλυβα
µε φωτιά
µε εκτόξευση
λακόχρωµα
λακόχρωµα
αλκυδικής ρητίνης
τεχνητής ρητίνης

παράθυρα από
αλουµίνιο
λακόχρωµα τεχνητής
ρητίνης

καθαρισµός,αποµάκρυνση
του λίπους



καθαρισµός,αποµάκρυνση
του λίπους

υλικό βασικής
επίστρωσης (κατά
τον κατασκευαστή)

υλικό βασικής
επίστρωσης µε αλουµίνιο,
που ενισχύουν την
πρόσφυση

λακόχρωµα
τεχνητής ρητίνης

λακόχρωµα τεχνητής
ρητίνης

µίνιο µολύβδου
«τεχνητή ρητίνη»

υλικό βασικής
επίστρωσης
µε
σκόνη ψευδάργυρου
(σε
στιλπνές
επιφάνειες)

µίνιο µολύβδου
έλαιο

υλικό βασικής επίστρωσης
µε ψευδάργυρο,
που ενισχύουν την
πρόσφυση

µίνιο µολύβδου
τεχνητή ρητίνη

υλικό
βασικής
επίστρωσης
επιχρωµιούχος
ψευδάργυρος

µίνιο µολύβδου
έλαιο

λακόχρωµα αλκυδικής
ρητίνης

λακόχρωµα
τεχνητής
ρητίνης

λακόχρωµα
τεχνητής
ρητίνης

ελαιόχρωµα







λακόχρωµα
τεχνητής
ρητίνης

λακόχρωµα
τεχνητής
ρητίνης

χρώµα
πολυµερισµένου
ελαίου (µε
θέρµανση)

λακόχρωµα
αλκυδικής
ρητίνης

λακόχρωµα
τεχνητής ρητίνης

λακόχρωµα τεχνητής
ρητίνης
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Πίνακας 57
Φθορές των προστατευτικών επιστρώσεων επιφανειών
Φαινόµενα

1. µούχλα
2. φουσκάλες

5

ξεθώριασµα

6

σχισίµατα

7

εξαφάνιση της λάµψης

8

ζαρωµατιές

9

θάµβωµα και είδος πέπλου, ελαφρά
κυανόλευκο (πάνω σε στιλπνές στρώσεις
λάκας)

10 κιτρίνισµα

διάσπαση, εµφάνιση της επιφάνειας
επίστρωσης ή του υποστρώµατος
12 ξεφλούδισµα
11

13 εµφάνιση «κρυστάλλων»

12. ερπυσµός των επιστρώσεων

Πιθανά αίτια, περιπτώσεις
- υψηλή υγρασία στο χώρο και στο αντικείµενο
- υγρασία µέσα στην επιφάνεια επίστρωσης (που
έχει εξατµιστεί)
- γρήγορη εξάτµιση του διαλύτη λόγω θέρµανσης,
σε διάφορες στρώσεις
- καταστροφή του συνδετικού µέσου, λόγω των
καιρικών συνθηκών, στην επάνω επιφάνεια
- εµφανίζεται συνήθως σε συνδετικά που δεν
περιέχουν λίπος παρά σε λιπαρά
- παράβαση του κανόνα « κάτω αδύνατο, πάνω
λιπαρό»
- ανεπαρκής ξήρανση της βασικής επίστρωσης
- διαστολή της επιφανειακής επίστρωσης, την
οποία δεν µπορεί να παρακολουθήσει η
στρώση από λάκα
- διείσδυση (απώλεια) του συνδετικού µέσου
µέσα στην πορώδη επιφάνεια επίστρωσης
- λανθασµένη σύνθεση λάκας
- µεγάλη ταχύτητα ξήρανσης
- µεγάλο πάχος στρώσης
- αυξηµένη περιεκτικότητα σε ξυλέλαιο
(στις λάκες)
- βροχοπτώσεις στις στρώσεις (ιδιαίτερα κατά τη
διάρκεια της ξήρανσης)
- αποβολή ελαίου από την ξύλινη επιφάνεια
επίστρωσης (η επιφάνεια γίνεται θαµπή,
«γαλακτώδης»)
- σε περίπτωση ξηραινοµένων ελαίων µε
οξείδωση και αποκλεισµό του φωτός
- σε ορισµένες λάκες ρητινών, µε άµεσο
φωτισµό
- η επιφάνεια επίστρωσης
περιέχει µάλθη,
νικοτίνη,διαλυτές χρωστικές ουσίες κ.ά.
- ανεπαρκής ικανότητα της στρώσης για
ελαστική παραµόρφωση
- ανεπαρκής πρόσφυση
- προσβολή της επιφάνειας επίστρωσης από
σκουριά (σε µέταλλα)
- προσβολή του ξύλου από µύκητες
- ουσίες µερικά υδατοδιαλυτές
(υδροξείδιο του ασβεστίου) µέσα σε ορυκτή
επιφάνεια επίστρωσης (σκυρόδεµα, τεχνητοί
λίθοι, επίχρισµα) σε περίπτωση µεγάλης
περιεκτικότητας σε υγρασία
- ανοµοιοµορφίες στην επιφανειακή τάση
- υγρή επιφανειακή επίστρωση (ελαιοχρώµατα)
- λιπαρή επιφανειακή επίστρωση (κόλες και
χρώµατα διασποράς)
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8

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

8.1 ΓΕΝΙΚΑ
Τα πλαστικά υλικά χρησιµοποιούνται ευρύτατα στις σύγχρονες κατασκευές, επειδή
παρουσιάζουν συνδυασµούς ιδιοτήτων, οι οποίες δεν παρατηρούνται σε άλλα υλικά.
Τα πλαστικά υλικά δίνουν λύσεις σε διάφορα κατασκευαστικά προβλήµατα και µε
την πάροδο του χρόνου, θα αποτελέσουν µία από τις περισσότερο συνηθισµένες
επιλογές, γιατί µε τη χρησιµοποίησή τους θα καλύπτεται ο λειτουργικός σχεδιασµός
και οι ανάγκες του κτηρίου, µε το µικρότερο κόστος και συγχρόνως, θα διατηρείται η
περιβαλλοντική ισορροπία.

8.2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
8.2.1

ΓΕΝΙΚΑ

Τα πλαστικά είναι πολυµερισµένα υλικά, τα οποία µορφοποιούνται σε ρευστή
κατάσταση και γι’ αυτό µε τη χρήση πλαστικών κατασκευάζονται αντικείµενα
εξαιρετικής ακρίβειας. Τα περισσότερα πλαστικά είναι οργανικά και οι εξαιρετικές
ιδιότητές τους οφείλονται στα µεγάλα µακροµόρια, τα οποία µορφοποιούνται από ένα
ή περισσότερα µονοµόρια µε πολυµερισµό (Σχήµα 87). Πολλά οργανικά πλαστικά
µορφοποιούνται µε τη βοήθεια καταλύτη, ο οποίος επιδρά στη διαδικασία
στερεοποίησης του υλικού.

α.Στυρένιο
(µονοµερές)

β. Προ-διόγκωση

γ.∆ιογκωµένη
πολυστερίνη

ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΣ
Σχήµα 87
Στάδια παραγωγής της διογκωµένης πολυστερίνης (EPS)
Θεωρητικά, τα πλαστικά είναι δυνατόν να παρασκευαστούν από πολλούς
ανανεώσιµους πόρους, όπως είναι η καζεΐνη ή η κυτταρίνη. Συνήθως, όµως ,τα
πλαστικά λαµβάνονται από την κλασµατική απόσταξη του πετρελαίου, το οποίο είναι
φθηνό και εύκολα διαθέσιµο, αλλά είναι πεπερασµένος και µη ανανεώσιµος πόρος.
Η βάση όλων των πλαστικών είναι ένα πολυµερές σώµα µε υψηλό µοριακό βάρος, το
οποίο είναι αδρανές. Πολλές φορές, όµως, το σώµα αυτό είναι ακατάλληλο για να
χρησιµοποιηθεί στην οικοδοµική. Για να βελτιωθούν οι ιδιότητές του προστίθενται
σ’ αυτό διάφορα αντιοξειδωτικά µέσα, σταθεροποιητές υπεριώδους φωτός και άλλες
ουσίες, οι οποίες ονοµάζονται µέσα πλήρωσης.
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Τα διάφορα υλικά, τα οποία χρησιµοποιούνται ως µέσα πλήρωσης στα πλαστικά,
βελτιώνουν τις φυσικές ιδιότητές τους, όπως την αντοχή τους στις µηχανικές
καταπονήσεις και στην επίδραση της θερµότητας.Επίσης βελτιώνουν τη σκληρότητά
τους και την απώλεια όγκου κατά τη σταθεροποίησή τους.
Τα υλικά αυτά βρίσκονται µε τη µορφή , σκόνης, όπως το ξύλο, η µίκα, ο χαλαζίας,
το θειικό βάριο, ο γραφίτης, ο καολίνης, ο άνθρακας και το τάλκ,ινών, όπως είναι το
βαµβάκι, ο αµίαντος και ο υαλοβάµβακας και φύλλων, όπως είναι το χαρτί, η µίκα
και υφάσµατα από βαµβάκι, γυαλί και άνθρακα.
Όλα αυτά τα πρόσθετα υλικά, προτού χρησιµοποιηθούν, πρέπει να ελέγχονται ως
προς την καταλληλότητά τους.
8.2.2

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ
ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ

Ο βαθµός πολυµερισµού, Dp, παριστάνει τον αριθµό των βασικών µονάδων σε ένα
µακροµόριο. Τα πολυµερή δεν αποτελούνται από µόρια µε το ίδιο µοριακό βάρος,
αλλά τα µόριά τους έχουν διαφορετικό µοριακό βάρος σε διαφορετικό βαθµό
πολυµερισµού. Όλες οι µηχανικές ιδιότητές τους, όπως η αντοχή σε θλίψη, η αντοχή
σε κάµψη,η αντοχή σε εφελκυσµό, καθώς, επίσης και η ελαστικότητα του υλικού
εξαρτώνται από το µέσο µοριακό βάρος και το βαθµό πολυµερισµού.
Τα πλαστικά µε χαµηλό βαθµό πολυµερισµού εµφανίζουν ασήµαντες µηχανικές
αντοχές. Η µηχανική αντοχή αυξάνει µε την αύξηση του βαθµού πολυµερισµού µέχρι
ενός ορισµένου ορίου. Μετά από αυτό, µε την αύξηση του βαθµού πολυµερισµού δεν
παρατηρείται αύξηση των µηχανικών αντοχών. Για κάθε πολυµερές υπάρχουν
κρίσιµες τιµές του βαθµού πολυµερισµού, µεταξύ των οποίων µεταβάλλονται οι
µηχανικές αντοχές του υλικού.
8.2.3

ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗ

Μερικά από τα µόρια των πολυµερών έχουν την τάση να κρυσταλλωθούν. Σε µια
µάζα πλαστικού δεν είναι δυνατόν όλα τα µόρια να αποκτήσουν διεύθυνση
κρυσταλλικής δοµής.

άµορφη

κρυσταλλική
Σχήµα 88
Κρυστάλλωση πλαστικών υλικών

Η διευθέτηση αυτή, η οποία µοιάζει µε τη δοµή ενός κρυστάλλου, αντιπροσωπεύει
ένα ποσοστό της µάζας του υλικού. Στις περιοχές της κρυστάλλωσης, όµως, δεν
παρουσιάζεται η δοµή του στοιχειώδους κρυστάλλου. Οι κρύσταλλοι δεν
χαρακτηρίζονται από κανονικότητα στο σχήµα και παρουσιάζουν πλήθος από
ατέλειες. Τα όρια µεταξύ κρυσταλλικών και άµορφων περιοχών είναι µάλλον ασαφή.
Μία αλυσίδα µορίων είναι δυνατόν να συµµετέχει, κατά ένα µεγάλο µέρος, στην
κρυσταλλική δοµή και κατά το υπόλοιπο στην άµορφη (Σχήµα 88).
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Η ικανότητα µε την οποία τα µακροµόρια κρυσταλλώνονται αυξάνει την σκληρότητα
στα πλαστικά. Τα κρυσταλλικά πολυµερή παρουσιάζουν µεγάλο σηµείο τήξης και
µεγάλες πυκνότητες.

8.3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
8.3.1 ΓΕΝΙΚΑ
Ανάλογα µε τη διαδικασία παραγωγής τους, τα πλαστικά διαχωρίζονται σε
θερµοπλαστικά, τα θερµοσυνθετικά πλαστικά και τα χηµικά συντιθέµενα πλαστικά
(Σχήµα 89).

Πρώτη ύλη

Θερµοπλαστικά

Άσφαλτος

Χηµικά
συντιθέµενα

Συνθετικά

Φυσικά

Ρητίνες

Θερµοσυνθετικά

Σελουλόζη

Πολυαµίδια
Αθροιστικά
πολυµερή

Συµπυκνωµένα
πολυµερή

Σχήµα 89
∆ιαχωρισµός των πλαστικών υλικών
8.3.2

ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ

Τα θερµοπλαστικά είναι οργανικά πλαστικά, φυσικά ή συνθετικά, τα οποία
ρευστοποιούνται σε υψηλές θερµοκρασίες. Με τη µείωση των θερµοκρασιών του
περιβάλλοντος, στο οποίο βρίσκονται, στερεοποιούνται. Τα υλικά αυτά είναι δυνατόν
να µορφοποιηθούν πάρα πολλές φορές µε κατάλληλη µεταβολή της θερµοκρασίας.
Τα µόρια, από τα οποία αποτελούνται, είναι σε ευθεία αλυσίδα µε πλευρικές
συνδέσεις προσθήκης και συµπύκνωσης.
Τα θερµοπλαστικά διακρίνονται σε φυσικά πλαστικά, στα οποία
συµπεριλαµβάνονται φυσικές ρητίνες και ασφαλτικά προϊόντα και τα συνθετικά
πλαστικά, στα οποία συµπεριλαµβάνονται η σελουλόζη, τα πολυαµίδια (νάιλον), το
στυρένιο, το βινυλοχλωρίδιο, η φορµαλδεΰδη κ.ά.
Τα θερµοπλαστικά είναι γενικά εύκαµπτα υλικά, κατάλληλα για την κατασκευή
φύλλων, ινών σχοινιών, εύκαµπτων σωλήνων, καθώς και για την επένδυση καλωδίων
κ.ά.
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8.3.3 ΘΕΡΜΟΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
Τα θερµοσυνθετικά πλαστικά είναι οργανικά πλαστικά, τα οποία παρουσιάζουν,
γενικά, µικρές αντοχές. Το ιξώδες τους αυξάνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας,
όµως, µετά από ένα κρίσιµο όριο της αύξησης της θερµοκρασίας σκληραίνουν
απότοµα. Τα θερµοσυνθετικά πλαστικά στερεοποιούνται µε χηµικές διεργασίες, µε
την προσθήκη καταλύτη ή µε συνδυασµό των δύο. Τα θερµοσυνθετικά πλαστικά
χρησιµοποιούνται για επενδύσεις επίπλων, ως µονωτικά υλικά σε ηλεκτρολογικές και
ηλεκτρονικές συσκευές κ.ά. Επίσης, διατηρούν τη µορφή τους χωρίς να εξαρτώνται
από τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος.
Τα θερµοσυνθετικά πλαστικά είναι γενικά δύσκαµπτα, δεν καίγονται και δεν είναι
δυνατόν να επαναµορφοποιηθούν χωρίς να υποστούν χηµική διάσπαση. Τα µόρια,
από τα οποία αποτελούνται, δεν είναι επιµήκη, αλλά στην πλευρική ένωσή τους
δηµιουργούν πλέγµατα χώρου.
Το περισσότερο συνηθισµένο θερµοσυνθετικό πλαστικό είναι ο πολυεστέρας.
8.3.4

ΧΗΜΙΚΑ ΣΥΝΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

Τα χηµικά συντιθέµενα πλαστικά σκληραίνουν µε την κατάλληλη χηµική διεργασία,
κατά την παραγωγή τους, ακριβώς πριν τη µορφοποίηση, ή µε χηµικές διεργασίες, οι
οποίες γίνονται µετά τη διαδικασία της µορφοποίησής τους.
Συνήθως, χρησιµοποιούνται ως υλικά µε αντοχή σε υψηλές θερµοκρασίες και
ηλεκτρικές µονώσεις.
8.3.5

ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

8.3.5.1

ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (PP-HPDE)

Το πολυαιθυλένιο και το πολυπροπυλένιο είναι πλαστικά υλικά,τα οποία
παρασκευάζονται µε διεργασίες πολυµερισµού και χρησιµοποιούνται για την
παραγωγή σωλήνων κ.λ.π. Είναι θερµοπλαστικά και ανακυκλώσιµα..
∆ιακρίνονται σε πολυπροπυλένιο χαµηλής πυκνότητας (PP) και σε πολυπροπυλένιο
υψηλής πυκνότητας (HPDE).
Το πολυπροπυλένιο χαµηλής πυκνότητας (PP) είναι ανθεκτικό υλικό µε µικρή
πυκνότητα. Παρουσιάζει καλή χηµική αντίσταση και είναι καλός ηλεκτρικός
µονωτής. Παραµορφώνεται µε µικρή πίεση,αλλοιώνεται από την επίδραση του φωτός
και προσελκύει τη σκόνη.
Με το πολυπροπυλένιο χαµηλής πυκνότητας κατασκευάζονται δοχεία και παιχνίδια,
πλαστικές τσάντες και φύλλα. Χρησιµοποιείται στη συσκευασία διάφορων
αντικειµένων, στις τηλεπικοινωνίες ως ηλεκτρικός µονωτής και ως µονωτής
καλωδίων.
∆ιατίθεται µε τη µορφή σκόνης ή φύλλων σε µεγάλη ποικιλία χρωµάτων.
Το πολυαιθυλένιο µεγάλης πυκνότητας (HPDE) είναι, συνήθως, σκληρό και
άκαµπτο. Οι µηχανικές αντοχές του και η σκληρότητά του εξαρτώνται από την
πυκνότητά του. Παρουσιάζει µεγάλη χηµική αντίσταση, έχει πολύ υψηλή αντοχή σε
κρούση και αλλοιώνεται από την επίδραση του φωτός.
Με το πολυαιθυλένιο µεγάλης πυκνότητας κατασκευάζονται βαρέλια, δοχεία
γάλακτος, αγωγοί χηµικών προϊόντων, έπιπλα και εξαρτήµατα κατοικίας.
∆ιατίθεται µε τη µορφή σκόνης, κόκκων ή φύλλων, σε µεγάλη ποικιλία χρωµάτων.
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8.3.5.2

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Τα συνθετικά ασφαλτικά (µονωτικά) υλικά λαµβάνονται από ειδικούς τύπους
πετρελαίου.
8.3.5.3 ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗ (EPDM)

Τα καουτσούκ ελαστοµερή EPDM είναι θερµοπλαστικά και παράγονται µε βάση το
µονοµερές αιθυλένιο. Χρησιµοποιούνται ευρύτατα χάρη στην εξαιρετική αντίστασή
τους στη θερµότητα, στη γήρανση και στις περιβαλλοντικές συνθήκες. Έχουν
εξαιρετική χηµική αντίσταση, καθώς και αντίσταση στην ηλιακή ακτινοβολία.
Χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία καναλιών, σωλήνων, ηλεκτρικής µόνωσης και
για την επισκευή άλλων θερµοπλαστικών υλικών.
∆ιατίθενται σε υγρή µορφή, καθώς και µε τη µορφή φύλλων ή πλακών.
8.3.5.4

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ (PU)

Η πολυουρεθάνη ανήκει σε µια µεγάλη οικογένεια πολυµερών, τα οποία έχουν
ποικίλες ιδιότητες. Είναι δυνατόν να είναι θερµοπλαστικό ή θερµοσυνθετικό υλικό
και παρασκευάζεται από πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Είναι προϊόν πολυµερισµού και
προσθήκης αλκοολών και ισοκυανικών ενώσεων
Κύριες εφαρµογές της αποτελούν τα χρώµατα, οι βαφές, οι επικαλύψεις, τα βερνίκια
και οι κόλλες, ενώ η πολυουραιθάνη µε τη µορφή αφρού, η οποία έχει µεγάλες
αντοχές, χρησιµοποιείται για τη θερµοµόνωση κτηρίων.
∆ιατίθεται σε υγρή µορφή, καθώς και µε τη µορφή φύλλων ή πλακών.
8.3.5.5

∆ΙΟΓΚΩΜΕΝΗ Ή ∆ΙΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ (EPS)

Η διογκωµένη πολυστερίνη είναι υλικό µε πολύ µικρή πυκνότητα και έχει µεγάλη
αντοχή σε κρούση. Παρουσιάζει πολύ καλή συµπεριφορά έναντι του ήχου και έχει
πολύ µικρή θερµική αγωγιµότητα. Κάµπτεται εύκολα και αναφλέγεται αµέσως.
Χρησιµοποιείται στις ηχοµονώσεις και τις θερµοµονώσεις των κτηρίων.
Συνήθως, έχει χρώµα λευκό και διατίθεται µε τη µορφή φύλλων ή πλακών.
8.3.5.6

ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙ∆ΙΟ (PVC)

Το πολυβινυλοχλωρίδιο είναι από τα πλαστικά υλικά,τα οποία χρησιµοποιούνται
περισσότερο. Είναι θερµοπλαστικό και παράγεται µε βάση το πετρέλαιο και το
χλώριο. Λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε χλώριο, παράγονται, από την
καύση του, ιδιαίτερα επιβλαβή συστατικά, όπως οι διοξίνες, το χλωροβενζόλιο, τα
φουράνια κ.λ.π. Το PVC είναι ανακυκλώσιµο υλικό. Είναι σκληρό, εύκαµπτο και
ανθεκτικό σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος. Παρασκευάζεται εύκολα και έχει µικρή
πυκνότητα και µεγάλη χηµική αδράνεια..
Με PVC κατασκευάζονται σωλήνες, φιάλες, δοχεία, ψευδοροφές, σόλες παπουτσιών,
βούρτσες, επικαλύψεις κτηρίων ή δαπέδων και διάφορα εξαρτήµατα, όπως
κουρτινόξυλα, πόµολα κ.ά. Χρησιµοποιείται και σε αντικείµενα εξωτερικού χώρου.
∆ιατίθεται σε υγρή µορφή ή µε τη µορφή σκόνης, αλοιφής, ή φύλλων και σε µεγάλη
ποικιλία χρωµάτων.
8.3.5.7

ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟ (PS)

Το πολυστυρένιο είναι διαφανές, ή ηµιδιαφανές θερµοπλαστικό υλικό. ∆εν είναι
ιδιαίτερα σκληρό. Είναι εξαιρετικό για µορφοποίηση µε χύτευση. Χρησιµοποιείται
και σε υγρή µορφή.
Με πολυστυρένιο δηµιουργούνται φόρµες µε τη µορφή κελύφους, µικρά οµοιώµατα
πλοίων, αυτοκινήτων κ.ά.
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∆ιατίθεται σε µεγάλη ποικιλία χρωµάτων.
8.3.5.8

AΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΛΙΟ-ΒΟΥΤΑ∆ΕΣΤΥΡΕΝΙΟ (ABS)

Το ABS είναι θερµοπλαστικό υλικό. Είναι ανθεκτικό, σκληρό και χαράσσεται εύκολα
Είναι στερεό, διαµορφώνεται µε κοπή, αλλά χρησιµοποιείται και σε υγρή µορφή.
Χρησιµοποιείται για την κατασκευή µηχανικών µερών, συνδέσεων σε άξονες και
τροχούς.
∆ιατίθεται σε µεγάλη ποικιλία χρωµάτων.
8.3.5.9

ΠΟΛΥΑΜΙ∆ΙΟ (NΑΪΛΟΝ)

Το νάϊλον είναι θερµοπλαστικό υλικό. Είναι σκληρό και άκαµπτο και δεν
παρουσιάζει έντονη ερπυστική συµπεριφορά.
Έχει λεία τελική επιφάνεια, µεγάλη χηµική αντίσταση και υψηλό σηµείο τήξης.
Προσαρµόζεται εύκολα σε κάθε απαίτηση και παρουσιάζει µεγάλη αντίσταση στις
καιρικές συνθήκες.
Το νάϊλον χρησιµοποιείται γενικά στην βιοµηχανία του αυτοκινήτου, για την
επένδυση τροχών, και την κάλυψη επιφανειών.Επίσης, χρησιµοποιείται στην ένδυση,
ενώ παράλληλα γίνεται ευρεία χρήση του στις τηλεπικοινωνίες και στη δηµιουργία
διαφόρων χρηστικών αντικειµένων. Χρησιµοποιείται, επίσης, και ως υλικό
συσκευασίας, για κουρτίνες και λεπτές επιφάνειες. Συνήθως, είναι λευκό αλλά
εµφανίζεται και σε ποικιλία άλλων χρωµάτων.
∆ιατίθεται µε τη µορφή σκόνης, φύλλων, ράβδων, σωλήνων, κ.ά.
8.3.5.10 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ

Η πολυεστερική ρητίνη είναι θερµοσυνθετικό υλικό. Είναι εξαιρετικός ηλεκτρικός
µονωτής µε µικρή θερµική αγωγιµότητα και έχει πολύ καλή αντίσταση στην
υπεριώδη ακτινοβολία. Γι’ αυτό χρησιµοποιείται ευρύτατα σε εξωτερικούς χώρους.
Με την πολυεστερική ρητίνη κατασκευάζονται σκάφη,αµαξώµατα αυτοκινήτων,
καρέκλες και κελύφη. Χρησιµοποιείται ευρύτατα σε θερµοµονωτικές επικαλύψεις για
κτήρια.
∆ιατίθεται σε υγρή µορφή ή µε τη µορφή πλακών, φύλλων ή αλοιφής.
8.3.5.11 ΕΠΟΞΕΙ∆ΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ

Η εποξειδική ρητίνη είναι θερµοσυνθετικό υλικό. Αποτελείται από δύο ή
περισσότερα συστατικά, τα οποία είναι, συνήθως, σε ρευστή µορφή και
σταθεροποιούνται, όταν έρθουν σε επαφή µε καταλύτη, ο οποίος ονοµάζεται
σκληρυντής. Έχουν εξαιρετική πρόσφυση σε διάφορα υλικά και εξαιρετικές
συγκολλητικές ιδιότητες.
Oι εποξειδικές ρητίνες, χρησιµοποιούνται, συνήθως, ως υλικό πλήρωσης ρωγµών
σκυροδέµατος ή τοιχοποιίας, ή για επικολλήσεις λεπτών µεταλλικών φύλλων και
σύνθετων υλικών στις επιφάνειες του σκυροδέµατος. Oι εποξειδικές ρητίνες
αυτούσιες,σε ρευστή κατάσταση, χρησιµοποιούνται για τη συγκόλληση ρωγµών
πλάτους από 0,1 mm ÷ 3 mm.
Για συγκόλληση ρωγµών, όταν αυτές έχουν πλάτος µεγαλύτερο των 3 mm,
χρησιµοποιούνται εποξειδικά κονιάµατα.
Στα εποξειδικά κονιάµατα το τσιµέντο έχει αντικατασταθεί από ρητίνη.
Χρησιµοποιούνται, συνήθως, για τη συµπλήρωση τεµαχίων σκυροδέµατος, τα οποία
έχουν αποσπασθεί.
∆ιατίθενται σε υγρή µορφή .
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8.3.5.12 ΦΟΡΜΑΛ∆ΕΫ∆Η

Η φορµαλδεΰδη είναι θερµοσυνθετικό υλικό. Στα κτήρια χρησιµοποιείται κυρίως ως
συγκολλητική ουσία, ως χρώµα, ως βερνίκι,καθώς και για επαλείψεις επιφανειών. Το
σηµαντικότερο µειονέκτηµα, το οποίο παρουσιάζει είναι ότι εκπέµπει αρωµατικούς
υδρογονάνθρακες µέσα στο κτήριο για πολλά χρόνια.
8.3.6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Τα υλικά, τα οποία χρησιµοποιούνται στα συστήµατα ενίσχυσης πλαστικών υλικών
είναι συνήθως υφάσµατα, τα οποία κατασκευάζονται από ίνες γυαλιού, άνθρακα και
πολυαµίδης και εµποτίζονται µε ειδικές συνθέσεις εποξειδικών ρητινών.
Τα σύνθετα υλικά των συστηµάτων ενίσχυσης έχουν ιδιότητες,οι οποίες
διατηρούνται σταθερές για µεγάλα χρονικά διαστήµατα και δεν αλλοιώνονται όταν
έρχονται σε επαφή µε το νερό ή όταν βυθίζονται στο νερό. ∆εν διαβρώνονται ,είναι
ανθεκτικά στο αλάτι, στη ρύπανση και σε αλκαλικό περιβάλλον, καθώς και στις
υψηλές και στις χαµηλές θερµοκρασίες
Ενισχυµένα πλαστικά υλικά µπορούν να εφαρµοστούν για την αποκατάσταση ή την
επισκευή δοµικών υλικών, όπως είναι το σκυρόδεµα (άοπλο,οπλισµένο και
προεντεταµένο), ο χάλυβας, το τούβλο και τα άλλα δοµικά υλικά πλήρωσης, οι
φυσικοί λίθοι και το ξύλο.

Ειδικό βάρος

Αντοχή
σε
εφελκυσµό MPa

Συντελεστής
θερµικής
αγωγιµότητας
(W/m2*K)

Χηµική αντοχή

Πίνακας 58
Συγκριτικός πίνακας ιδιοτήτων οπλισµένων συνθετικών ρητινών και συνηθισµένων
κατασκευαστικών υλικών

1,85

1.150

0,28

Πολύ καλή έως άριστη

Πολυεστερική 1,75
ρητίνη

830

0,30

Πολύ καλή έως άριστη

Χάλυβας

7,80

400

51,90

Κακή

Ανοξείδωτος
χάλυβας

7,92

1650

12..80

Μέτρια

Αλουµίνιο

2,70

180

198

Κακή

Σκυρόδεµα

2,40

3-7

2,00

Κακή

Εποξειδική
ρητίνη

Παρά τα µειονεκτήµατά τους, τα πλαστικά υλικά θα αποτελούσαν ιδεώδη
κατασκευαστικά υλικά, αν οι µηχανικές αντοχές τους ήταν επαρκείς για φέροντα
στοιχεία. Ο συνδυασµός των συνθετικών ρητινών µε οπλισµό µε τη µορφή ινών,
φυσικών ή τεχνητών, όπως είναι κυρίως, η γιούτα, ο χάλυβας, αλλά και το γυαλί
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(υαλονήµατα) και ο άνθρακας (ανθρακονήµατα), οδηγεί τελικά στην παρασκευή
εξαιρετικά ανθεκτικών υλικών. Με το συνδυασµό αυτό, οι µηχανικές ιδιότητες των
συνθετικών υλικών βελτιώθηκαν και είναι δυνατόν να παρασκευαστούν υλικά µε
µηχανικές αντοχές µεγαλύτερες από τις αντίστοιχες του χάλυβα και κατά πολύ
µεγαλύτερες από εκείνες του σκυροδέµατος (Πίνακας 58).
Βασικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω ινών είναι οι µεγάλες αντοχές σε εφελκυσµό
και η γραµµική ελαστική συµπεριφορά µέχρι τη θραύση.

8.4

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

8.4.1

ΓΕΝΙΚΑ

8.4.1.1 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Σε κατάλληλες συνθήκες, τα πλαστικά υλικά έχουν µεγάλη αντοχή στη γήρανση και
βιοδιασπώνται µε πολύ αργούς ρυθµούς. Συνήθως, τα πλαστικά υλικά γηράσκουν
λόγω της επίδρασης της ηλιακής ακτινοβολίας.
8.4.1.2

ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΕΥΚΟΛΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Τα πλαστικά υλικά µορφοποιούνται και είναι δυνατόν να υποστούν µηχανική
κατεργασία. Όπως συµβαίνει και µε το ξύλο, κόβονται, πριονίζονται, τρυπιούνται και
γενικά προσαρµόζονται στις απαιτήσεις διάφορων έργων.
Τα πλαστικά υλικά έχουν τέτοιου τύπου προδιαγραφές, ώστε να ενσωµατώνονται
εύκολα στην κατασκευή.
Με τα πλαστικά δηµιουργούνται αντικείµενα εξαιρετικής ποιότητας και ακρίβειας µε
κοπή, χύτευση κ.λ.π.
8.4.1.3

ΧΡΩΜΑ

Χρωµατίζονται µέσα στη µάζα τους χωρίς κανένα περιορισµό. Η ιδιότητα αυτή είναι
ελκυστική για τον κατασκευαστή και διακοσµητή, ενώ επιπλέον συντηρείται εύκολα.
Τα χρώµατα,τα οποία χρησιµοποιούνται, πρέπει να αναµειγνύονται καλά µε τα
πλαστικά και να είναι σταθερά στην επίδραση του φωτός, της θερµοκρασίας και του
νερού.
8.4.1.4

∆ΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

Πολλά πλαστικά βρίσκονται στο εµπόριο ως διαφανή υλικά, ως ηµιπερατά από το
φως, ως διαφώτιστα και βεβαίως ως αδιαφανή υλικά.
8.4.1.5

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα πλαστικά υλικά αποτελούν πολύ συχνά την οικονοµικότερη λύση για διάφορα
κατασκευαστικά προβλήµατα, αφού είναι ανθεκτικά, παρουσιάζουν υψηλή αντοχή
στη διάβρωση και έχουν µεγάλη διάρκεια ζωής.
8.4.1.6

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα πλαστικά υλικά αποτελούν γενικά υγιεινή επιλογή για οικιακή χρήση, ιδιαίτερα
στην κάλυψη πατωµάτων. Είναι χηµικά αδρανή, αδιαπέρατα από το νερό και
καθαρίζονται εύκολα .
Τα πιο συνήθισµένα προβλήµατα, τα οποία είναι δυνατόν να προκύψουν από πλευράς
υγιεινής στην οικιακή χρήση, είναι η καταλληλότητα των µέσων πλήρωσης, τα οποία
πιθανώς περιέχουν τα πλαστικά υλικά και η ενδεχόµενη εκποµπή αρωµατικών
υδρογονανθράκων µέσα στο κτήριο.

187
8.4.2

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

8.4.2.1

ΓΕΝΙΚΑ

Η µεγάλη χρησιµοποίηση των πλαστικών υλικών οφείλεται και στις εξαιρετικές
ιδιότητές τους, οι οποίες δεν συναντώνται σε άλλα υλικά που χρησιµοποιούνται στις
κατασκευές.
Στον πίνακα 59 παρουσιάζονται µερικές χαρακτηριστικές ιδιότητες ορισµένων από τα
πιο συνηθισµένα πλαστικά υλικά.
Πίνακας 59
Χαρακτηριστικές ιδιότητες συνηθισµένων πλαστικών υλικών
HPDE
∆οµή
Κρυσταλλική
Ειδικό βάρος
0,95
Αντοχή
σε 446.355
εφελκυσµό (KPα)
Αντοχή σε θλίψη 284.490
(KPα)
Σκληρότητα
SD65
Θερµοκρασίες
Ελάχ.: -180
χρήσης
Μέγ: 248
∆ιηλεκτρική
22
αντίσταση
(MOhm)
Χηµική αντίσταση Εξαιρετική

PP
Κρυσταλλική
0,90
441.450

PU
Άµορφη
1,27
1.177.200

ABS
Άµορφη
1,05
421.830

PVC
Άµορφη
1,56
853.470

----

882.900

1.422.450

R110
Ελάχ.: -40
Μέγ.: 194
16

R110
Ελάχ: --Μέγ: 178
---

Καλή

Καλή

637.650
R95
Ελάχ.: -15
Μέγ.: 265
23

---

R119
--510

---

8.4.2.2 ΜΙΚΡΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

Τα πλαστικά υλικά έχουν µικρή πυκνότητα και συνεπώς συσκευάζονται,
κατεργάζονται, τοποθετούνται και µεταφέρονται εύκολα.
Το ειδικό βάρος τους κυµαίνεται µεταξύ 0,9 ÷ 1,9 δηλαδή, είναι περίπου το 1/4 µε 1/8
του ειδικού βάρους του χάλυβα. Τα ελαφρότερα πλαστικά είναι αυτά που
παρασκευάζονται µε ρητίνες πολυαιθυλενίου (PE), πολυπροπυλαινίου (PP) και
πολυϊσοβουτυλενίου (PIB) χωρίς προσµίξεις. Τα βαρύτερα είναι οι ρητίνες µε
ενισχυτικές προσµίξεις φαινοπλαστών και αµινοπλαστών.
8.4.2.3

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣHΣ

Η ικανότητα συγκόλλησης µεταξύ των πλαστικών είναι πολύ µεγάλη, όσον αφορά τις
συνθετικές ρητίνες, οι οποίες έχουν εξαιρετική πρόσφυση στα περισσότερα
κατασκευαστικά υλικά, όπως το ξύλο, τα κονιάµατα, τα µέταλλα κ.λ.π.
8.4.2.4 ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Γενικά τα πλαστικά είναι θερµοµονωτικά, και ηλεκτροµονωτικά υλικά. Στην αφρώδη
µορφή τους είναι άριστα θερµοµονωτικά υλικά. Η θερµική αγωγιµότητά τους είναι
περίπου 0,04 W/m*K και είναι ίση µε το 1/3 της αντίστοιχης ιδιότητας των
κεραµικών και µε το 1/100 της αντίστοιχης ιδιότητας των µετάλλων.
Τα πλαστικά υλικά προστατεύουν αποτελεσµατικά το κέλυφος του κτηρίου, επειδή
µονώνουν θερµικά το κτήριο, ως προς τις θερµοκρασιακές µεταβολές του
περιβάλλοντος, λόγω του µικρού συντελεστή θερµικής αγωγιµότητάς τους
Παρουσιάζουν µεγάλη ηλεκτρική αντίσταση δηλαδή, είναι µονωτές του ηλεκτρικού
ρεύµατος.
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8.4.2.5

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΗΧΟ

Τα πλαστικά έχουν πολύ καλές ακουστικές ιδιότητες και προστατεύουν από την
ηχορρύπανση.
Εµφανίζουν εξαιρετική ικανότητα απορρόφησης κραδασµών και ήχων.
8.4.2.6

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ

Κυρίως τα θερµοπλαστικά, αλλά γενικότερα τα πλαστικά υλικά, έχουν χαµηλές
αντοχές στη θερµότητα και γι’ αυτό δεν χρησιµοποιούνται για φέρουσες κατασκευές.
Στα θερµοσυντιθέµενα πλαστικά, η θερµική αντοχή κυµαίνεται από 300÷350º C,ενώ
ειδικές κατηγορίες από αυτά είναι κατάλληλες ως φέρουσες κατασκευές.
Τα περισσότερα πλαστικά σε θερµοκρασίες 200 ÷300º C προκαλούν ανάφλεξη και
καύση και µάλιστα απελευθερώνουν τοξικές ουσίες.
8.4.2.7

ΕΡΠΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ερπυσµός και το µέτρο ελαστικότητας είναι τα βασικότερα µειονέκτηµατα των
πλαστικών υλικών,ώστε να χρησιµοποιηθούν σε φέρουσες κατασκευές. Γι’ αυτό,
συνήθως, συνδυάζονται µε χάλυβα ή άλλα υλικά µε ασήµαντη ερπυστική
συµπεριφορά.
8.4.2.8 ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ

Τα πλαστικά υλικά παρουσιάζουν εξαιρετική χηµική αντοχή, δηλαδή, είναι χηµικά
αδρανή. ∆εν διαβρώνονται και συνεπώς προσφέρουν νέες δυνατότητες στις
κατασκευές. Οι χηµικές ενώσεις που ενδιαφέρουν, κυρίως, για την ανθεκτικότητα
των πολυµερών είναι τα οξέα και οι βάσεις, οι οργανικοί διαλύτες, τα έλαια και το
νερό. Με εξαίρεση τα ισχυρά οξέα και τις ισχυρές βάσεις που πιθανώς να
αποσυνθέτουν τη µοριακή δοµή των πολυµερών µε τη µείωση της αντοχής τους, η
επίδραση µετρίως ασθενών οξέων και βάσεων είναι γενικά αµελητέα. Ορισµένοι
οργανικοί διαλύτες πιθανώς, να προκαλέσουν ρηγµάτωση, διόγκωση, ακόµα και
αποσύνθεση των πολυµερών. Τα έλαια είναι δυνατόν να προκαλέσουν διόγκωση και
ρηγµατώσεις, ενώ το νερό είναι δυνατόν να προκαλέσει µικρή µείωση της αντοχής σε
ορισµένα πολυµερή.
Λόγω αυτών των ιδιοτήτων, τα πλαστικά αποτελούν πολύ καλή επιλογή για την
κατασκευή αγωγών και σωλήνων, οι οποίοι πρέπει να έχουν χρόνο ζωής µεγαλύτερο
από 20 χρόνια.
8.4.2.9 ΓΗΡΑΝΣΗ

Τα περισσότερα από τα θερµοπλαστικά υλικά υπόκεινται σε σχετικά γρήγορη
γήρανση από την επίδραση των υπεριωδών ακτίνων. Αυτή η ηλιακή ακτινοβολία
προκαλεί επιφανειακή αλλοίωση στη µοριακή δοµή των πλαστικών µε αποτέλεσµα
την αύξηση της ψαθυρότητας του υλικού και πιθανόν χρωµατική αλλοίωση
(υποκίτρινος ή καφέ χρωµατισµός).Η γήρανση προκαλεί οξείδωση και ελάττωση της
σκληρότητας και της αντοχής.
Για την αποφυγή των φαινοµένων γήρανσης χρησιµοποιούνται εξωτερικές βαφές για
προστασία του υλικού, ενώ γίνεται προσθήκη κατάλληλων σταθεροποιητών, ώστε τα
πλαστικά υλικά να διατηρούν τις αρχικές ιδιότητές τους για µεγάλα χρονικά
διαστήµατα.
8.4.2.10 Υ∆ΡΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - Υ∆ΑΤΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ

Τα πλαστικά είναι γενικά αδιαπέραστα απ’ το νερό. Γενικά,
σιλικόνες, θεωρούνται από τα πιο υδρόφοβα υλικά.

και ειδικότερα οι
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8.4.2.11 ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ

Τα πλαστικά υλικά έχουν µέτριες µέχρι πολύ χαµηλές µηχανικές αντοχές. Γενικά,
έχουν µικρή αντοχή σε εφελκυσµό, θλίψη και κάµψη. Πλαστικά ενισχυµένα µε
υαλονήµατα υπερβαίνουν τα 800 MPα είναι, δηλαδή, ισχυρότερα από τους κοινούς
χάλυβες και από τα ειδικά κράµατα αλουµινίου.
Γενικά, όµως, παρατηρείται ότι η µηχανική αντοχή των πλαστικών ανά µονάδα
βάρους είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη αντοχή άλλων δοµικών υλικών.
Η µηχανική συµπεριφορά µεταξύ διαφόρων πλαστικών ποικίλει ανάλογα µε το είδος
του πλαστικού.Συνήθως, τα πλαστικά είναι δυνατόν να έχουν πολύ διαφορετικά
µέτρα ελαστικότητας ανάλογα µε την σύστασή τους και να εµφανίζουν ελαστική,
βισκοελαστική µέχρι και ιξώδη συµπεριφορά .
Στα πλαστικά υλικά υπάρχει η δυνατότητα να µεταβληθεί η µηχανική συµπεριφορά
τους µε πρόσθετα µάζας, τα οποία ονοµάζονται πλαστικοποιητές. Οι πλαστικοποιητές
είναι οργανικά µόρια, τα οποία, όταν προστεθούν στη µάζα του υλικού, µεταβάλλουν
την µηχανική συµπεριφορά του.
Για παράδειγµα το PVC είναι σκληρό και άκαµπτο πλαστικό υλικό, το οποίο χωρίς
πλαστικοποιητές χρησιµοποιείται για την κατασκευή αγωγών ύδρευσης. Με την
προσθήκη πλαστικοποιητών µειώνεται το µέτρο ελαστικότητας του υλικού, ώστε
είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί σε ποικίλες άλλες εφαρµογές.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συµπεριφορά των ελαστοµερών. Τα ελαστοµερή
παραµορφώνονται εύκολα από µικρές σχετικά µηχανικές καταπονήσεις. Το
ενδιαφέρον,το οποίο παρουσιάζουν τα ελαστοµερή υλικά είναι, ότι οι ενδεχόµενες
παραµορφώσεις που θα υποστούν είναι, κατά κύριο λόγο,
ελαστικές και
αναστρέψιµες.
Στον Πίνακα 60 δίνονται στοιχεία για τη µηχανική συµπεριφορά διάφορων
πλαστικών υλικών, των οποίων τα διαγράµµατα τάσεων και παραµορφώσεων
αποδίδονται στο Σχήµα 90.
Πίνακας 60
Μηχανική συµπεριφορά διαφόρων πλαστικών υλικών
1.

Πλαστικά µε µεγάλο Πολυστυρένιο
µέτρο ελαστικότητας
Πολυκαρβονικά πλαστικά
(άκαµπτα)
PVC
(χωρίς
πλαστικοποιητές)

2.

Πλαστικές ίνες

Kevlar
Nylon
Καρβονικές ίνες

3.

Βισκοελαστικά
(εύκαµπτα) πλαστικά

Πολυαιθυλένιο
Πολυπροπυλένιο
PVC (µε πλαστικοποιητές)

4.

Ελαστοµερή

Πολυισοπρένιο
Πολυβουταδιένιο

190

Σχήµα 90
∆ιάγραµµα τάσεων - παραµορφώσεων πλαστικών υλικών

8.5 ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
8.5.1

ΓΕΝΙΚΑ

Τα πλαστικά υλικά υποβάλονται σε συγκεκριµένες πειραµατικές δοκιµές για τον
προσδιορισµό των ιδιοτήτων τους. Πολλές απ’ αυτές τις δοκιµές χρησιµοποιούνται
για την αξιολόγηση των ιδιοτήτων και διάφορων άλλων υλικών.
Γενικά τα πλαστικά υλικά υποβάλλονται σε χηµική ανάλυση, σε προσδιορισµό των
φυσικοµηχανικών,ηλεκτρικών,και θερµικών ιδιοτήτων τους. Επίσης, προσδιορίζεται
η συµπεριφορά των πλαστικών υλικών στη γήρανση, καθώς και η ρεολογική
συµπεριφορά τους.
8.5.2

∆ΟΚΙΜΙΑ

Για τα πλαστικά υλικά υπάρχουν δοκιµές, οι οποίες δεν απαιτούν διαµορφωµένα
δοκίµια. Συνεπώς, για τον προσδιορισµό των ιδιοτήτων τους, ιδιαίτερα στις δοκιµές
της χηµικής ανάλυσης του υλικού, απαιτούνται ελάχιστες ποσότητες µη
διαµορφωµένου υλικού.
Γενικά, όµως, στις περισσότερες δοκιµές απαιτείται η διαµόρφωση των δοκιµίων, η
οποία πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τους κανονισµούς και τα δοκίµια να
διαµορφωθούν µε ειδικές κοπτικές διατάξεις ή χύτευση του υλικού σε κατάλληλες
µήτρες.
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8.5.3 ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Με τη χηµική ανάλυση προσδιορίζεται η σύνθεση του υλικού, αλλά και άλλες
ιδιότητες, οι οποίες εξαρτώνται από τη σύσταση του υλικού.
Συνηθισµένη αναλυτική δοκιµή στα πλαστικά υλικά είναι η ανάλυση εν κενώ σε
όξινο περιβάλλον, µε την οποία, σε συνδυασµό µε την αναγνώριση του µέσου
πληρώσης του πολυµερούς και τον προσδιορισµό του άνθρακα µέσα στο πολυµερές ,
προσδιορίζεται, σύµφωνα µε τους κανονισµούς, η σύσταση του πολυµερούς
(Σχήµατα 91 και 92). Παράλληλα, παρατηρείται η διάχυση θερµότητας µέσα στο
υλικό µε την οποία προσδιορίζεται ο βαθµός κρυστάλλωσης και τα χαρακτηριστικά
τήξης του υλικού.
Εκτός από τις συνηθισµένες αναλυτικές δοκιµές στα πλαστικά υλικά γίνονται
διάφορες άλλες δοκιµές, σύµφωνα µε τους αντίστοιχους κανονισµούς, όπως η
µεταφορά Fourier µε υπέρυθρη ανάλυση , η θερµοµηχανική ανάλυση, η υγροσκοπική
ανάλυση, ο προσδιορισµός του συντελεστή θερµικής διαστολής του υλικού µέσω
θερµοµηχανικής ανάλυσης και η υπεριώδης φασµατοσκοπία.

Σχήµα 91
Συσκευή ανάλυσης πολυµερούς
υλικού

Σχήµα 92
Τοποθέτηση του δοκιµίου στη
συσκευή ανάλυσης

8.5.4 ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
Οι µηχανικές ιδιότητες, προκύπτουν από µηχανική φόρτιση καθορισµένων δοκιµίων
του υλικού. Ιδιαίτερα στα πλαστικά υλικά, οι µηχανικές ιδιότητες µεταβάλλονται
σηµαντικά µε τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος, κατά τη φόρτιση του δοκιµίου.
Οι ιδιότητες των πλαστικών υλικών, οι οποίες προσδιορίζονται στις συνηθισµένες
δοκιµές είναι η εφελκυστική αντοχή, το µέτρο ελαστικότητας του υλικού, ο λόγος του
Poisson, η αντοχή σε εφελκυσµό λόγω κάµψης (Σχήµατα 93 και 94) και η αντοχή σε
κρούση κατά Izod.
Ανάλογα µε τη φύση και τη χρήση του υλικού, πραγµατοποιούνται και άλλες δοκιµές
για τον προσδιορισµό άλλων φυσικοµηχανικών ιδιοτήτων, όπως, η αντοχή σε θλίψη,
η διατµητική αντοχή του υλικού και ο προσδιορισµός της σκληρότητας του υλικού
κατά Rockwell.
Παράλληλα, προσδιορίζονται και οι φυσικές ιδιότητες του υλικού, όπως η φαινόµενη
πυκνότητα, το ειδικό βάρος και η πυκνότητα του υλικού .
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Σχήµα 93
Συσκευή για τη δοκιµή σε εφελκυσµό
8.5.5

Σχήµα 94
Εφελκυσµός δοκιµίου

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

Με τις πειραµατικές δοκιµές για τις ηλεκτρικές ιδιότητες ενός υλικού προσδιορίζεται
γενικά η ηλεκτρική αντίσταση, η ηλεκτρική αγωγιµότητα ή το ηλεκτρικό φορτίο, το
οποίο είναι δυνατόν να αποθηκευτεί στην επιφάνεια ή στον όγκο του πλαστικού
υλικού.

Σχήµα 95
Συσκευή για τον προσδιορισµό της διηλεκτρικής σταθεράς
Με τις συνηθισµένες ηλεκτρικές δοκιµές στα πλαστικά υλικά προσδιορίζεται,
σύµφωνα µε τους αντίστοιχους κανονισµούς, η διηλεκτρική σταθερά (Σχήµα 95), η
διηλεκτρική αντίσταση,η ειδική αντίσταση όγκου και η ειδική αντίσταση επιφάνειας .
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8.5.6

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

Με τον προσδιορισµό των θερµικών ιδιοτήτων του υλικού, ο οποίος επιτυγχάνεται µε
τις µεταβολές της θερµοκρασίας του , διευκρινίζεται η συµπεριφορά του υλικού σε
υψηλές και χαµηλές θερµοκρασίες. Οι δοκιµές αυτές είναι δυνατόν να
πραγµατοποιηθούν, όταν το υλικό βρίσκεται σε όξινο-αλκαλικό περιβάλλον, σε
συνδυασµό µε µηχανικές καταπονήσεις ειδικού τύπου.
Με τις συνήθισµένες θερµικές δοκιµές, σύµφωνα µε τους αντίστοιχους
κανονισµούς,προσδιορίζεται ο συντελεστής θερµικής διαστολής, η θερµοκρασία
ανάφλεξης , το σηµείο τήξης και το σηµείο µάλθωσης-Vicat (Σχήµατα 96 και 97).

Σχήµα 96
Συσκευή για τον προσδιορισµό του σηµείου
µάλθωσης - Vicat

8.5.7

Σχήµα 97
Η βελόνα και το δοκίµιο για τον
προσδιορισµό του σηµείου
µάλθωσης –Vicat

ΟΠΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

Οι οπτικές ιδιότητες των πλαστικών υλικών,οι οποίες προσδιορίζονται µε τους
αντίστοιχους κανονισµούς, είναι η διαπερατότητα και η αντανάκλαση του φωτός στο
υλικό σε διάφορα µήκη κύµατος του φωτεινού κύµατος.
Οι συνηθισµένες οπτικές δοκιµές, οι οποίες εφαρµόζονται στα πλαστικά υλικά, είναι
η δοκιµή Gloss, µε την οποία προσδιορίζεται η ικανότητα ενός παρατηρητή να
διακρίνει κατοπτρικά ένα αντικείµενο στο υλικό και υπολογίζεται µε το ποσοστό του
ανακλώµενου φωτός, όπως αυτό προσπίπτει στο υλικό µε καθορισµένη γωνία,
(Σχήµα 98).Με άλλες δοκιµές προσδιορίζονται ο δείκτης διάθλασης και ο δείκτης
διαπερατότητας του φωτός,(Σχήµα 99), η ασάφεια και η διαύγεια της µεταφοράς του
φωτός, η τρισδιάστατη χρωµατική ανάλυση σε XYZ του φωτός, η απορρόφηση και
µεταφορά της υπεριώδους ακτινοβολίας και της ακτινοβολίας του ορατού φωτός σε
συνδυασµό µε µετρήσεις οπτικής παραµόρφωσης.
Για τα πλαστικά, είναι συνηθισµένο, οι δοκιµές αυτές να συνδυάζονται µε δοκιµές
γήρανσης των υλικών, δηλαδή να ελέγχεται η µεταβολή των οπτικών ιδιοτήτων των
υλικών πριν και µετά τη γήρανση του υλικού.
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Σχήµα 98
∆οκιµή Gloss

8.5.8

Σχήµα 99
Συσκευή για τον προσδιορισµό του δείκτη
διάθλασης και του δείκτη διαπερατότητας
του φωτός

ΓΗΡΑΝΣΗ

Η δοκιµή σε γήρανση έχει στόχο την έκθεση του υλικού σε κύκλους φόρτισης
υπεριώδους ακτινοβολίας, θερµότητας-ψύχους, και παγετού. Ενώ, καµιά δοκιµή δεν
είναι δυνατόν να προσοµοιάσει ακριβώς τις συνθήκες περιβάλλοντος, κάτω από τις
οποίες θα υποστεί γήρανση το υλικό, ο έλεγχος σε γήρανση του υλικού είναι δυνατόν
να αποτελέσει ένα συγκριτικό κριτήριο για την επιλογή του πιο κατάλληλου υλικού
µεταξύ διάφορων ενδεχόµενων επιλογών.
Με τις συνήθισµένες δοκιµές στα πλαστικά (Σχήµα 100) προσοµοιώνονται οι
καιρικές συνθήκες,όπως επίσης και η ηλιακή ακτινοβολία σύµφωνα µε τους
αντίστοιχους κανονισµούς.
Για την αξιολόγηση της συµπεριφοράς ενός υλικού σε γήρανση προσδιορίζονται οι
µεταβολές διάφορων ιδιοτήτων του, πριν και µετά την καταπόνηση του υλικού σε
γήρανση και µελετάται η µεταβολή των οπτικών και των φυσικοµηχανικών ιδιοτήτων
του υλικού.

Σχήµα 100
Θάλαµος γήρανσης για τη δοκιµή πλαστικών υλικών
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8.5.9

ΡΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Η µελέτη της ρεολογικής συµπεριφοράς των πλαστικών έχει ως στόχο την επίτευξη
των βέλτιστων ιδιοτήτων κατά τη µορφοποίηση των υλικών µέσω της χύτευσης. Η
γνώση της ρεολογικής συµπεριφοράς του υλικού είναι απαραίτητη και µετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας χύτευσης,αφου είναι δυνατόν η ρεολογική συµπεριφορά
του υλικού να µεταβάλλεται µετά την πρώτη χύτευσή του.
Υπάρχουν διάφορες δοκιµές για τον προσδιορισµό της ρεολογικής συµπεριφοράς των
πλαστικών υλικών. Με τις πιο συνηθισµένες δοκιµές προσδιορίζεται το σηµείο τήξης,
καθώς και η τριχοειδής διάτµηση και η θερµική σταθερότητα του υλικού (Σχήµα
101). Με τις δοκιµές, οι οποίες εφαρµόζονται για τον προσδιορισµό των ιδιοτήτων
του πολυµερούς, όταν αυτό βρίσκεται σε ρευστή κατάσταση, προσδιορίζονται οι
δείκτες MFR (Melt Flow Rate) και MFI (Melt Flow Index). Επίσης, γίνεται έλεγχος
της τριχοειδούς δοµής του για να διαπιστωθεί αν το πολυµερές έχει αποσυντεθεί στη
ρευστή κατάσταση. Παράλληλα προσδιορίζεται το ιξώδες και το σχετικό ιξώδες του
(Σχήµα 102).

Σχήµα 101
Συσκευή για τον προσδιορισµό της
τριχοειδούς διάτµησης

8.6

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

8.6.1

ΓΕΝΙΚΑ

Σχήµα 102
Συσκευή για τη µέτρηση του ιξώδους

Επειδή τα πλαστικά είναι υλικά µε µικρή πυκνότητα, ανθεκτικά και οικονοµικά
χρησιµοποιούνται ευρύτατα στις κατασκευές. Τις τελευταίες δεκαετίες η χρήση των
πλαστικών έχει αυξηθεί σηµαντικά. Συγχρόνως, διατυπώνεται έντονη κριτική για το
περιβαλλοντικό κόστος, το οποίο προκαλείται από τα πλαστικά συσκευασίας, όπως
οι πλαστικές σακούλες κ.ά.. Ένα µεγάλο µέρος του περιβαλλοντικού κόστους
συνδέεται µε τον τρόπο παραγωγής των πλαστικών, αλλά και µε τη χρήση τους.
Επειδή τα οικοδοµικά υλικά έχουν πολύ µεγάλο κύκλο ζωής, πολλά χρόνια, σε
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αντίθεση µε τα υλικά συσκευασίας, λίγες ώρες, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη
χρησιµοποίηση των πλαστικών στην κατασκευή είναι πολύ διαφορετικές από τη
χρήση τους στη συσκευασία. Η αύξηση της χρήσης των πλαστικών υλικών στις
κατασκευές κατά τις τελευταίες δεκαετίες δίνεται συγκριτικά στα ιστογράµµατα του
Σχήµατος 103, ενώ η χρηση των πλαστικών υλικών,στη σύγχρονη κατοικία για
διάφορες εφαρµογές δίνεται συγκριτικά στο Σχήµα 104.

Σχήµα 103
Αύξηση της χρήσης των πλαστικών υλικών στις κατασκευές κατά τις τελευταίες
δεκαετίες.
Τα πλαστικά είναι πολύ ανθεκτικά και δεν βιοδιασπώνται, αν και η έρευνα για τα
βιοδιασπάσιµα πλαστικά συνεχίζεται ακόµη. Μερικά πλαστικά είναι δυνατόν να
ανακυκλωθούν, αλλά αυτό απαιτεί γενικά τη χρήση µεγάλης ποσότητας ενέργειας.
Προϊόντα , τα οπόια έχουν υποστεί µεγάλη χηµική διεργασία κατά την παραγωγή
τους, είναι δύσκολο να ανακυκλωθούν. Επειδή τα πλαστικά είναι παράγωγα του
πετρελαίου, ορισµένα πλαστικά είναι δυνατόν,µετά το πέρας του χρόνου ζωής τους,
να χρησιµοποιηθούν ως εναλλακτική καύσιµη ύλη.
Οι πρώτες ύλες, οι οποίες χρησιµοποιούνται σε διάφορα κατασκευαστικά στοιχεία
δίνονται στον Πίνακα 61 και είναι αναλογικά πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) 55%,
διογκωµένη - διηλασµένη πολυστερίνη (EPS-XPS) και πολυουραιθάνη (PU) 21%,
πολυουραιθάνη µεγάλης πυκνότητας (HDPE) και πολυουραιθάνη µικρής πυκνότητας
(LDPE) 13%.
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Σχήµα 104
Χρήση πλαστικών υλικών σε σύγχρονη κατοικία

Πίνακας 61
Πρώτες ύλες για διάφορα πλαστικά κατασκευαστικά στοιχεία (Χ1.000 ton)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

ΑΓΩΓΟΙ

PVC: 1.329

ΣΥΝΟΛ
Ο
HDPE: 241

ABS: 13

PP: 121

LDPE: 80

1.922

ΜΟΝΩΣΕΙΣ

EPS: 440

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
ΤΟΙΧΩΝ
∆ΑΠΕ∆ΩΝ

PVC: 343

343

ΠΙΝΑΚΕΣ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

PVC: 600

600

ΠΡΟΦΙΛ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

PVC: 290

290

ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

PE: 156

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ

PS: 156

XPS: 140

PU: 464

1.044

ΚΑΙ

PVC: 110

266

PC: 75

PR:15

Arnino: 20

PMMA:
70

PDM: 4

UP:85

425
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8.6.2

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Υπάρχουν πάρα πολλές ειδικές εφαρµογές, οι οποίες αξιοποιούν ιδιότητες των
πλαστικών υλικών,οι οποίες δεν παρουσιάζονται σε άλλα υλικά.
Χαρακτηριστική περίπτωση της αξιοποίησης των εξαιρετικών ιδιοτήτων των
πλαστικών υλικών στην κατασκευή, είναι επιχρίσµατα, τα οποία περιέχουν
µικροκάψουλες από πλαστικό υλικό µε συνθετική ρητίνη, η οποία αλλάζει φάση
στους 24º C (Σχήµα 105).

Σχήµα 105
Μικροκάψουλες επιχρισµάτων µε συνθετική
ρητίνη
Κατά τη διαδικασία, στην οποία η συνθετική ρητίνη αλλάζει φάση και από τη στερεή
περνά στην υγρή φάση, αποθηκεύεται θερµότητα. Αντιστοίχως, όταν η συνθετική
ρητίνη αλλάζει φάση και από την υγρή περνά στην στερεή φάση, αποδίδεται
θερµότητα.
Συνεπώς, όταν για παράδειγµα η συνθετική ρητίνη είναι σε στερεή κατάσταση µια
ψυχρή ηµέρα του χειµώνα, η ηλιακή ακτινοβολία θα θερµάνει το υλικό, το οποίο θα
αλλάξει φάση και θα περάσει στην υγρή µορφή. Τις νυχτερινές ώρες, όπου το υλικό
θα ψύχεται κατά τη διαδικασία αλλαγής της φάσης του, θα αποδώσει στο κτήριο τη
θερµότητα που αποθήκευσε (Σχήµα 106).

Σχήµα 106
Αρχή λειτουργίας µικροκάψουλας επιχρισµάτων µε συνθετική ρητίνη
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8.7 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
8.7.1

ΓΕΝΙΚΑ

Από τα υλικά κατεδάφισης, τα οποία συµπεριλαµβάνουν το σκυρόδεµα, τα κεραµικά
υλικά, ξύλα κ.ά. οικοδοµικά υλικά, τα πλαστικά αποτελούν λιγότερο από το ένα τοις
εκατό του συνολικού ποσού.
Τα πλαστικά απόβλητα αποτελούνται κυρίως από επιστρώσεις δαπέδων, έπιπλα,
σωλήνες, καλώδια και µονώσεις .
Σηµειώνεται, ότι επειδή τα πλαστικά είναι νέο σχετικά υλικό, το οποίο εφαρµόζεται
ευρύτατα, είναι προφανές ότι δεν θα προκύψει ως απόβλητο σε µικρό χρονικό
διάστηµα. ∆ηλαδή, τα απόβλητα, τα οποία περιγράφονται παραπάνω, αναφέρονται σε
κατασκευές προηγούµενων δεκαετιών, οι οποίες δεν περιείχαν µεγάλες ποσότητες
πλαστικών.Στη σύγχρονη εποχή η σχέση µεταξύ της εγκατάστασης πλαστικών στα
κτήρια και την κατασκευή σε σχέση µε τα πλαστικά απόβλητα είναι χαµηλότερη από
17%.
Τα πλαστικά χρησιµοποιούνται σε εφαρµογές µε µεγάλη διάρκεια ζωής. Τα
πλαστικά, τα οποία χρησιµοποιούνται στις κατασκευές, έχουν αναµενόµενο χρόνο
ζωής µεγαλύτερο από 40 χρόνια. Αγωγοί και σωλήνες από πλαστικό, αναµένεται να
έχουν διάρκεια ζωής µεγαλύτερη από 100 χρόνια, ενώ παράθυρα από πλαστικό
µεγαλύτερη από 50 χρόνια, σύµφωνα µε τα δεδοµένα.
Ο αναµενόµενος χρόνος ζωής διάφορων κατασκευαστικών στοιχείων από πλαστικό
αναγράφεται στον Πίνακα 62.
Πίνακας 62
Αναµενόµενος χρόνος ζωής για διάφορα πλαστικά κατασκευαστικά στοιχεία
(κατανοµή %)
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ
χρόνια %

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

≤2
ΑΓΩΓΟΙ

2-5

5-10

10-20

20-40

≥40

1

1

2

20

75

1

2

32

65

10

50

38

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
ΜΟΝΩΣΕΙΣ

2

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ
∆ΑΠΕ∆ΩΝ

5

10

25

40

20

ΠΡΟΦΙΛ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

3

5

30

50

12

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ

1

25

49

20

5

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ

5

2

20

68

5

ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ

2

8

50

30

10

8.7.2

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η βιοµηχανία των πλαστικών υλικών έχει ως στόχο να µεγιστοποιήσει την
αξιοποίηση των απόβλητων των πλαστικών υλικών µέσω διαφόρων µεθόδων και
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διεργασιών. Αυτό σηµαίνει ότι γίνεται προσπάθεια να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατές
επιλογές, οι οποίες συµπεριλαµβάνουν τη διαλογή, την ανακύκλωσηεπαναµορφοποίηση και την ενεργειακή αξιοποίηση του υλικού ( Σχήµα 107).
Η διαλογή των υλικών γίνεται µε µηχανικό τρόπο από τα προϊόντα κατεδάφισης. Από
αυτά, διαχωρίζονται τα υλικά, τα οποία είναι δυνατόν να επαναχρησιµοποιηθούν σε
νέες κατασκευές.
Η ανακύκλωση των υλικών γίνεται µε σύνθετες µεθόδους και χηµικές διεργασίες.
Όπως αναφέρθηκε, τα θερµοπλαστικά είναι σχετικά εύκολο να ανακυκλωθούν και να
επαναµορφοποιηθούν. Σε άλλες περιπτώσεις, όµως, όπως στα θερµοσυντιθέµενα
πλαστικά απαιτούνται πολύπλοκες χηµικές διεργασίες, ώστε να επανέλθει το υλικό
στην αρχική µορφή του και να επαναµορφοποιηθεί.
Εναλλακτική επιλογή είναι η χρήση των πλαστικών υλικών ως υλικά καύσης. Πολλά
από τα πλαστικά υλικά έχουν µεγάλη απόδοση, όταν καίγονται. Το κριτήριο για την
αξιοποίηση του υλικού ως υλικό καύσης είναι να µην εκπέµπονται, κατά την καύση
του αέρια, τα οποία είναι βλαβερά για το περιβάλλον.

Σχήµα 108
Μέθοδοι αξιοποίησης πλαστικών αποβλήτων
Ως αποτέλεσµα της περαιτέρω αξιοποίησης των πλαστικών αποβλήτων είναι δυνατόν
να είναι διάφορα οφέλη από την επαναχρησιµοποίηση του υλικού κάτω από
ορισµένες προϋποθέσεις και φυσικές διεργασίες. Κάθε τέτοια διαδικασία, όµως,
εξαρτάται από τεχνικές, περιβαλλοντικές και οικονοµικές συνθήκες.
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ΣΧΗΜΑΤΑ
Η αντοχή σε θλίψη σε συνάρτηση µε την πυκνότητα για
µια οµάδα ανθρακικών φυσικών λίθων
Η αντοχή σε θλίψη σε συνάρτηση µε το πορώδες για µια
οµάδα χαλαζιακών φυσικών λίθων
Η αντοχή σε κάµψη ελληνικών µαρµάρων πριν και µετά
τον έλεγχο σε παγετό
Το δυναµικό µέτρο ελαστικότητας διάφορων µαρµάρων σε
σχέση µε τους «κύκλους παγετού»
Το δυναµικό µέτρο ελαστικότητας διάφορων πλακών
σε σχέση µε τους «κύκλους παγετού»
Η επίδραση στα µάρµαρα και στις φυσικές πλάκες από
τη διάβρωση µε διοξείδιο του άνθρακα
Η επίδραση στα µάρµαρα και στις φυσικές πλάκες από τη
διάβρωση µε το διοξείδιο του θείου
Η επίδραση στα µάρµαρα και στις φυσικές πλάκες από τη
διάβρωση µε το διοξείδιο του αζώτου
Τυπικές µορφές τεχνητών δοµικών πλίνθων
Γεωµετρικά στοιχεία διάτρητων τεχνητών πλίνθων
Τούβλα συµπαγή πλήρη (α) και συµπαγή διάτρητα (β)
∆ιάτρητα τούβλα µε οριζόντιες οπές
∆ιάτρητα τούβλα µε κατακόρυφες οπές ή ορθότρυπα
Μπλόκια
Ελαφρά κεραµικά τούβλα (α) και πλάκες(β)
Τούβλα ειδικής µορφής για υπέρθυρα
Τούβλα διακοσµητικά και εµφανούς τοιχοποιίας
Βασικοί τύποι κεραµιδιών
Συµπαγή πλήρη (α) και συµπαγή διάτρητα (β)
ασβεστοπυριτικά τούβλα
∆ιάτρητα (α) και διάκενα(β) ασβεστοπυριτικά τούβλα
Είδη τσιµεντόλιθων
Τύποι κρασπέδων
Τύποι πλακών πεζοδροµίων (α),διαζώµατος (β) και
γωνιακές (γ)
Προϊόντα πορώδους ελαφροσκυροδέµατος, κενά σωρού
(α), κενά αδρανούς (β), κενά σωρού και αδρανών (γ) και
κενά οµοιόµορφης δοµής (δ)
Τα τµήµατα του κορµού του δέντρου σε τοµή
Οι κατευθύνσεις του ξύλου
∆ιόγκωση του ξύλου του πεύκου σε συνάρτηση µε το
περιεχόµενο ποσοστό υγρασίας
Η σκληρότητα κατά Brinell σε συνάρτηση µε το ειδικό
βάρος του ξύλου
Η αντοχή σε θλίψη, κάµψη και εφελκυσµό του ξύλου σε
συνάρτηση µε τη γωνία του άξονα του δοκιµίου και των
ινών
Η αντοχή σε κρούση σε συνάρτηση µε τη γωνία µεταξύ
του άξονα του δοκιµίου και των ινών για την οξυά
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128
129
132
136
137
138
138
142
158
159-162
162-163
164-165
166-168
169
170
171
173
174

175

176
177
178

212
ΠΙΝΑΚΑΣ 58
ΠΙΝΑΚΑΣ 59
ΠΙΝΑΚΑΣ 60
ΠΙΝΑΚΑΣ 61
ΠΙΝΑΚΑΣ 62

Συγκριτικός πίνακας ιδιοτήτων οπλισµένων συνθετικών
ρητινών και συνηθισµένων κατασκευαστικών υλικών
Χαρακτηριστικές ιδιότητες συνηθισµένων πλαστικών
υλικών
Μηχανική συµπεριφορά διάφορων πλαστικών υλικών
Πρώτες ύλες για διάφορα κατασκευαστικά στοιχεία
(x1000 tn)
Αναµενόµενος χρόνος ζωής για διάφορα πλαστικά
κατασκευαστικά στοιχεία (κατανοµή %)

185
187
189
197
199
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12. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1

ΦΥΣΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ

1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ
ΕΚΡΗΞΙΓΕΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ
ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΓΕΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ
ΓΕΝΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ
ΛΙΘΩΝ
ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ
ΑΙΤΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ
ΛΙΘΩΝ
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ
ΛΙΘΩΝ
ΦΥΣΙΚΟΙ ∆ΟΜΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΓΕΝΙΚΑ
ΕΙ∆Η ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΕΤΟΥ
ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ
ΧΡΟΝΟ
ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ∆ΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ
ΛΙΘΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ
ΤΟΙΧΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
∆ΑΠΕ∆ΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
∆ΑΠΕ∆ΩΝ

1.5
1.6
1.7
1.8
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.3.1
1.8.3.2
1.8.3.3
1.8.4
1.8.4.1
1.8.4.2
1.8.4.3

2

ΤΕΧΝΗΤΟΙ ∆ΟΜΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.5.1
2.5.2
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.2.1
2.6.2.2
2.6.2.3
2.6.2.4
2.6.2.5
2.6.3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
ΦΥΣΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΡΓΙΛΙΚΑ Ή ΚΕΡΑΜΙΚΑ ∆ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΑ
ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΙ Ή ΤΟΥΒΛΑ
ΓΕΝΙΚΑ
ΕΙ∆Η ΤΟΥΒΛΩΝ
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΥΒΛΩΝ
Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΟΥΒΛΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΤΟΥΒΛΩΝ
ΕΛΑΦΡΑ Ή ΠΟΡΩ∆Η ΤΟΥΒΛΑ

5-19
5
5-6
5
5-6
6
6-7
7-9
9
10
10
10-19
10
10-11
11-14
11-13
13
14
15-19
15-16
16-17
17-19
20-46
20
20
20-21
22
22-23
22-23
23
24-37
24-25
25-29
25
25
25-27
27-29
29
29-30
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2.10
2.10.1
2.10.2
2.10.3

ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΤΟΥΒΛΑ Ή ΠΥΡΟΤΟΥΒΛΑ
ΤΟΥΒΛΑ ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΤΟΥΒΛΑ ΓΙΑ ΥΠΕΡΘΥΡΑ (ΠΡΕΚΙΑ)
∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΤΟΥΒΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥΒΛΑ ΕΜΦΑΝΟΥΣ
ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ
ΤΟΥΒΛΑ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ
ΤΟΥΒΛΑ ΟΡΟΦΗΣ
ΚΕΡΑΜΟΙ Ή ΚΕΡΑΜΙ∆ΙΑ
ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ
ΠΗΛΟΣΩΛΗΝΕΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΣΒΕΣΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΙ
ΚΡΑΣΠΕ∆Α Ή ΚΡΑΣΠΕ∆ΟΡΕΙΘΡΑ
ΠΛΑΚΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΑΦΡΟΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ
ΚΙΣΣΗΡΟΛΙΘΟΙ
ΠΛΙΝΘΟΙ ΑΠΟ ΠΕΡΛΟΜΠΕΤΟΝ
ΠΛΙΝΘΟΙ ΑΠΟ ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ Ή
ΑΕΡΟΜΠΕΤΟΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΥΨΟΥ
ΓΥΨΟΤΟΥΒΛΑ
ΠΛΑΚΕΣ ΓΥΨΟΥ
ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΕΣ

3

∆ΟΜΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ

3.1
3.2
3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.2.1
3.4.2.2
3.4.3
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.3.1
3.5.3.2
3.5.3.3
3.6
3.6.1
3.6.2
3.7
3.8
3.8.1
3.8.2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΣΥΣΤΑΣΗ
∆ΟΜΗ
ΕΙ∆Η ΞΥΛΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ
ΜΑΛΑΚΗ ΞΥΛΕΙΑ
ΣΚΛΗΡΗ ΞΥΛΕΙΑ
ΤΕΧΝΗΤΗ ΞΥΛΕΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΑ
ΕΚΠΛΥΣΗ
ΞΗΡΑΝΣΗ
ΦΥΣΙΚΗ ΞΗΡΑΝΣΗ
ΤΕΧΝΗΤΗ ΞΗΡΑΝΣΗ
ΧΗΜΙΚΗ ΞΗΡΑΝΣΗ
ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ
ΓΕΝΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ
ΓΕΝΙΚΑ
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ

2.6.4
2.6.5
2.6.6
2.6.7
2.6.8
2.6.9
2.6.10
2.6.11
2.6.12
2.7
2.8
2.9
2.9.1
2.9.2
2.9.3
2.9.4
2.9.4.1
2.9.4.2
2.9.4.3
2.9.4.4

30-31
31
31
31-32
32
32
32-34
34-35
35-37
37-38
38-39
39-44
39-40
40-41
41-42
42-44
42-43
44
44
44
44-46
45
45
45-46
47-70
47
47
47-48
48-49
48
48
48
48
49
49-51
49
49-50
50-51
50
50
50-51
51-52
51
51-52
52
52-56
52
52
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3.8.3
3.8.4
3.8.5
3.8.5.1
3.8.5.2
3.8.5.3
3.8.5.4
3.8.5.5
3.8.5.6
3.8.5.7
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.13.1
3.13.2
3.13.3
3.13.4
3.14
3.14.1
3.14.2
3.14.3
3.14.4
3.15
3.15.1
3.15.2
3.15.3
3.15.4
3.16
3.16.1
3.16.2
3.16.3
3.16.3.1
3.16.3.2
3.16.3.3
3.16.3.4
3.16.3.5
3.16.4
3.16.4.1
3.16.4.2

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ
ΥΓΡΑΣΙΑ
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ
ΓΕΝΙΚΑ
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΜΨΗ
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ∆ΙΑΤΜΗΣΗ
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΟΠΩΣΗ
ΜΕΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΡΜΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΟΛΗ
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ
ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ
ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ
ΓΕΝΙΚΑ
Η ΦΩΤΙΑ
ΟΙ ΜΥΚΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΚΤΗΡΙ∆ΙΑ
ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ
ΓΕΝΙΚΑ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙ∆ΟΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΗΜΙΚΗ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ
ΤΕΧΝΗΤΗ ΞΥΛΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΑ
ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΗ ΞΥΛΕΙΑ
ΙΝΟΣΑΝΙ∆ΕΣ
ΜΟΡΙΟΣΑΝΙ∆ΕΣ
ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΙ∆Η ΞΥΛΟΥ ΣΕ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑ∆Α
ΓΕΝΙΚΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΙ∆ΙΚΟ ΒΑΡΟΣ
ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΓΚΟ
ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΜΨΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ
ΜΕΓΑΛΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΙΤΗΣΕΙΣ
ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

52-53
53
53-56
53
54
54
55
55
55-56
56
56
56-57
58
58
58-59
58
58
58
59
59-60
59
59
59-60
60
60-61
60-61
61
61
61
62-70
62
62
62-66
62-64
64-65
65
66
66
67-70
67

68

216

3.16.4.4

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ

4

ΜΕΤΑΛΛΑ

4.1
4.2
4.3

ΓΕΝΙΚΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ι∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΩΝ
∆ΟΚΙΜΗ ΣΕ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ
∆ΟΚΙΜΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΟΚΙΜΗΣ
∆ΟΚΙΜΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ
∆ΟΚΙΜΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΟΚΙΜΗΣ
∆ΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆ΟΚΙΜΗΣ ΚΑΤΑ ROCKWELL
∆ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟ
ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ
∆ΟΚΙΜΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ
∆ΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΟΠΩΣΗ
∆ΟΚΙΜΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ∆ΟΚΙΜΗΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΟΚΙΜΗΣ
ΣΙ∆ΗΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΡΑΜΑΤΑ
ΧΡΗΣΕΙΣ
ΧΑΛΥΒΑΣ
ΓΕΝΙΚΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΡΑΜΑΤΑ
ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΟΠΤΗΣΗ
ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ
ΒΑΦΗ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
ΧΡΗΣΕΙΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΓΕΝΙΚΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

3.16.4.3

4.3.1
4.3.1.1
4.3.1.2
4.3.1.3
4.3.2
4.3.2.1
4.3.2.2
4.3.2.3
4.3.3
4.3.3.1
4.3.3.2
4.3.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.5.1
4.3.5.2
4.3.5.3
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.5.5.1
4.5.5.2
4.5.5.3
4.5.5.4
4.5.6
4.6
4.6.1
4.6.2
4.6.3

69
70
71-104
71
71-72
72-82
72-74
72-73
73
74
74-76
75
75
76
76-78
76-77
77-78
78
78
78-82
80
80-81
82
83-84
83
83-84
84
84
84
84-90
84
85
85
86
86-88
88
88
88
88
89-90
90-92
90
90-91
91
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4.6.4
4.6.5
4.7
4.7.1
4.7.2
4.7.3
4.7.4
4.7.5
4.8
4.8.1
4.8.2
4.8.3
4.8.4
4.9
4.9.1
4.9.2
4.9.3
4.9.4
4.9.5
4.10
4.10.1
4.10.2
4.10.3
4.10.4
4.10.5
4.11
4.11.1
4.11.2
4.11.3
4.11.4
4.11.5
4.12
4.12.1
4.12.2
4.12.3
4.12.4
4.12.5
4.13
4.13.1
4.13.2
4.13.3
4.13.4
4.14
4.14.1
4.14.2
4.14.3
4.14.4
4.14.5
4.15
4.15.1

ΚΡΑΜΑΤΑ
ΧΡΗΣΕΙΣ
ΧΑΛΚΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΡΑΜΑΤΑ
ΧΡΗΣΕΙΣ
ΜΟΛΥΒ∆ΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
ΧΡΗΣΕΙΣ
ΝΙΚΕΛΙΟ
ΓΕΝΙΚΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΡΑΜΑΤΑ
ΧΡΗΣΕΙΣ
ΧΡΩΜΙΟ
ΓΕΝΙΚΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΡΑΜΑΤΑ
ΧΡΗΣΕΙΣ
ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΡΑΜΑΤΑ
ΧΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΡΑΜΑΤΑ
ΧΡΗΣΕΙΣ
ΚΑ∆ΜΙΟ
ΓΕΝΙΚΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
ΧΡΗΣΕΙΣ
ΤΙΤΑΝΙΟ
ΓΕΝΙΚΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΡΑΜΑΤΑ
ΧΡΗΣΕΙΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΟ
ΓΕΝΙΚΑ

91-92
92
92-94
92-93
93-94
94
94
94
95-96
95
95
95
95-96
97-98
97
97
97
97-98
98
98-99
98
98
98
99
99
99-100
99
99
100
100
100
100-101
100
100-101
101
101
101
101-102
101
102
102
102
102-103
102
102
102
103
103
103-104
103
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4.15.2
4.15.3
4.15.4
4.15.5

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΡΑΜΑΤΑ
ΧΡΗΣΕΙΣ

5

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

5.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.3
5.3.1
5.3.2
5.4
5.4.1
5.4.2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ
ΓΕΝΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ - ∆ΙΑΛΥΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ
ΓΕΝΙΚΑ
ΣΤΑ∆ΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
Α∆ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΠΥΣΜΟΥ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ
ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ
ΓΕΝΙΚΑ
ΟΛΚΙΜΟΤΗΤΑ
ΟΡΓΑΝΑ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ∆ΟΚΙΜΙΟΥ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ
∆ΟΚΙΜΗΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
∆ΟΚΙΜΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΑ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ∆ΟΚΙΜΙΟΥ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ
∆ΟΚΙΜΗΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
∆ΟΚΙΜΗ ΜΑΛΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΑ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ∆ΟΚΙΜΙΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ∆ΟΚΙΜΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
∆ΟΚΙΜΗ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΑ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ∆ΟΚΙΜΙΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ∆ΟΚΙΜΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΛΛΕΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ
Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΦΕΡΟΥΣΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ - ΕΠΙ∆ΟΜΗΣ
ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ
Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ
ΓΗΡΑΝΣΗ

5.4.3
5.4.4
5.4.5
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.2.1
5.5.2.2
5.5.3
5.5.3.1
5.5.3.2
5.5.4
5.5.4.1
5.5.4.2
5.5.4.3
5.5.4.4
5.5.5
5.5.5.1
5.5.5.2
5.5.5.3
5.5.5.4
5.5.6
5.5.7
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.2.1
5.6.2.2

103
103-104
104
104
105-126
105
105-108
105-107
107-108
108
108
108
108-114
108-109
109-110
110-113
113
113-114
114-121
114
114-116
115
115-116
116-117
116
116-117
117-118
117
117
118
118
118-120
118-119
119
119-120
120
120
120-121
122-125
122
122-124
122
122
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5.6.5.1
5.6.5.2
5.6.5.3
5.7
5.7.1
5.7.2

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΓΡΑΣΙΑΣ – ΚΕΝΑ ΚΑΤΩ
ΑΠΟ ΤΟ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑ
ΤΡΟΧΟΑΥΛΑΚΩΣΗ
ΕΡΠΥΣΜΟΣ
ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΒΑΣΗΣ»
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ- ∆ΙΑΛΥΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

6

∆ΟΜΙΚΗ ΥΑΛΟΣ

6.1
6.2
6.3
6.4
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.5
6.5.1
6.5.1.1
6.5.1.2
6.5.2
6.5.3
6.5.3.1
6.5.3.2
6.5.4
6.5.4.1
6.5.4.2
6.5.4.3
6.5.4.4
6.5.5
6.5.5.1
6.5.5.2
6.5.5.3
6.5.5.4
6.5.5.5
6.5.5.6

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΥΣΤΑΣΗ
Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΑΛΟΥ
ΦΥΣΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
ΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΙ∆Η ∆ΟΜΙΚΗΣ ΥΑΛΟΥ
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
ΓΕΝΙΚΑ
ΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΟΙΝΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ Ή ΤΖΑΜΙΑ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
ΧΥΤΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΙ ΧΥΤΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
ΑΥΛΑΚΩΤΟΙ – ΣΦΥΡΗΛΑΤΟΙ ΧΥΤΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΙ ΧΥΤΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΙ ΧΥΤΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
Α∆ΙΑΦΑΝΕΙΣ Ή ΜΑΤ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
ΑΝΑΓΛΥΦΟΙ Ή ∆ΙΑΜΑΝΤΕ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
ΘΕΡΜΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΙ – ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟΙ
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

5.6.2.3
5.6.2.4
5.6.2.5
5.6.2.6
5.6.3
5.6.4
5.6.4.1
5.6.4.2
5.6.5

6.5.6
6.5.6.1

123
123
123
124
124
124-125
124
124-125
125
125
125
125
126
126
126
127-143
127
127
127-128
128-130
128-129
129
130
130-143
130-132
130
130-132
132
132-133
132
133
133
133
133
133
133
133-137
133-134
134
134
134-135
135
135-137
137-138
137
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6.5.8
6.5.8.1
6.5.8.2
6.5.9
6.5.10

ΣΥΝΘΕΤΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΑΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΧΡΩΜΙΚΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
ΘΕΡΜΟΧΡΩΜΙΚΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
ΦΩΤΟΧΡΩΜΙΚΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ∆ΙΑΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ
ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
∆ΙΠΛΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΟΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΜΕΝΙΟ
ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΥΑΛΟΣΩΜΑΤΑ
ΥΑΛΟΠΛΙΝΘΟΙ Ή ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΑ
ΥΑΛΟΠΛΑΚΕΣ
ΚΥΨΕΛΩΤΗ Ή ΑΦΡΩ∆ΗΣ ΥΑΛΟΣ
ΥΑΛΟΜΑΛΛΟ

7

ΧΡΩΜΑΤΑ

7.1
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.1.1
7.2.1.1.2
7.2.1.2
7.2.1.2.1
7.2.1.2.2
7.2.1.2.3
7.2.1.3
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
7.3.8
7.3.9
7.3.10
7.3.11
7.3.12
7.3.13
7.3.14
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
ΦΟΡΕΑΣ
ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΠΟ ΕΛΑΙΑ
ΞΗΡΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΛΑΙΑ
ΜΗ ΞΗΡΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΛΑΙΑ
ΛΑΚΕΣ ΑΠΟ ΕΛΑΙΑ
ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΠΟ ΡΗΤΙΝΕΣ
ΠΙΓΜΕΝΤΑ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ
∆ΙΑΛΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑΤΑ
ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ
ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΤΑΡΑΤΣΩΝ
ΑΣΤΑΡΙΑ ΤΟΙΧΩΝ
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΑ
ΑΝΑΓΛΥΦΑ Ή RELIEF
ΜΟΝΩΤΙΚΑ
ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΑ
ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ
ΛΑΚΕΣ
ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥΣ
ΙΞΩ∆ΕΣ
ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΣΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ

6.5.6.2
6.5.6.3
6.5.7
6.5.7.1
6.5.7.2
6.5.7.3
6.5.7.4
6.5.7.5
6.5.7.6
6.5.7.7

137
137-138
139-141
139
139
139
139
140
140
141
141-142
141-142
142
142-143
143
144-178
144
144-151
145-147
145-146
145
145-146
146-147
146
147
147
147
148-151
151
151
152-154
152
152
152
152
152-153
153
153
153
153
153
154
154
154
154
155-158
155
155
155-156

221
7.4.4
7.4.5
7.4.6
7.4.7
7.4.8
7.4.9
7.4.10
7.4.11
7.4.12
7.4.13
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.6
7.6.1
7.6.2
7.6.3
7.6.4

7.6.5

7.6.6
7.6.7
7.6.8
7.7

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΦΥΣΗ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΞΗΡΑΝΣΗ
Υ∆ΑΤΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΤΡΙΨΙΜΟ-ΠΛΥΣΙΜΟ
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ
ΕΚΛΟΓΗ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΟΡΥΚΤΗΣ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΑΣΒΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΕΜΦΑΝΟΥΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ Ή
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΡΩΓΜΕΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΞΥΛΙΝΩΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ
ΚΩΝΟΦΟΡΑ ∆ΕΝΤΡΑ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΞΥΛΙΝΩΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ
ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ ∆ΕΝΤΡΑ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΞΥΛΙΝΩΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ
∆ΙΑΒΡΩΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
ΦΘΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

8

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

8.1
8.2
8.2.1
8.2.2

ΓΕΝΙΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ
ΒΑΘΜΟ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ
ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΘΕΡΜΟΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΧΗΜΙΚΑ ΣΥΝΤΙΘΙΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

8.2.3
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.3.5

156
156
156
156-157
157
157
157
158
158
158
158-165
158-162
162-164
164-165
165-172
165
165
165

172

172
172
172
172
172-178
179-200
179
179-181
179-180
180
180-181
181-186
181
181
182
182
182-185
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8.3.5.1
8.3.5.2
8.3.5.3
8.3.5.4
8.3.5.5
8.3.5.6
8.3.5.7
8.3.5.8
8.3.5.9
8.3.5.10
8.3.5.11
8.3.5.12
8.3.6
8.4
8.4.1
8.4.1.1
8.4.1.2
8.4.1.3
8.4.1.4
8.4.1.5
8.4.1.6
8.4.2
8.4.2.1
8.4.2.2
8.4.2.3
8.4.2.4
8.4.2.5
8.4.2.6
8.4.2.7
8.4.2.8
8.4.2.9
8.4.2.10
8.4.2.11
8.5
8.5.1
8.5.2
8.5.3
8.5.4
8.5.5
8.5.6
8.5.7
8.5.8
8.5.9
8.6
8.6.1
8.6.2
8.7
8.7.1

ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (PP –
ΗΡDΕ)
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗ (EPDM)
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ (PU)
∆ΙΟΓΚΩΜΕΝΗ Ή ∆ΙΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ (EPS)
ΠΟΛΥΒΙNΥΛΟΧΛΩΡΙ∆ΙΟ (PVC)
ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟ (PS)
ΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΛΙΟ – ΒΟΥΤΑ∆ΕΣΤΥΡΕΝΙΟ (ABS)
ΠΟΛΥΑΜΙ∆ΙΟ (NΑΪΛΟΝ)
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ
ΕΠΟΞΕΙ∆ΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ
ΦΟΡΜΑΛ∆ΕΫ∆Η
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΥΚΟΛΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΧΡΩΜΑ
∆ΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
ΓΕΝΙΚΑ
ΜΙΚΡΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ΜΟΝΩΣΕΙΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΗΧΟ
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ
ΕΡΠΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ
ΓΗΡΑΝΣΗ
Υ∆ΡΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ-Υ∆ΑΤΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ
ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΑ
∆ΟΚΙΜΙΑ
ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι∆ΟΤΗΤΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι∆ΟΤΗΤΕΣ
ΟΠΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
ΓΗΡΑΝΣΗ
ΡΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΓΕΝΙΚΑ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΓΕΝΙΚΑ

182
183
183
183
183
183
183-184
184
184
184
184
185
185-186
186-190
186
186
186
186
186
186
186
187-190
187
187
187
187
188
188
188
188
188
188
189-190
190-195
190
190
191
191-192
192
193
193-194
194
195
196-198
195-197
198
199-200
199

223
8.7.2

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

9
10
11
12

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΧΗΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΕΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

199-200
201-205
206-209
210-212
213-223
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226

228

230

231

232

233

234

