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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ΔΗΑΓΧΓΖ
Σηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, γίλεηαη πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο ησλ
θπζηθνρεκηθψλ

θαη

κεραληθψλ

ηδηνηήησλ

παξαπξντφληνο

πθαινγελνχο

αζβεζηφιηζνπ, κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζε εθαξκνγέο πνπ αθνξνχλ δνκηθά θαη
αδξαλή πιηθά.
Δίλαη γλσζηφ φηη ν αζβεζηφιηζνο είλαη απφ ηα πην επξέσο δηαδεδνκέλα πεηξψκαηα
ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν θαη απνηεινχλ ηε βάζε γηα πνιιέο εθαξκνγέο πνπ αθνξνχλ
θπξίσο αδξαλή θαη δνκηθά πιηθά. Η εθηεηακέλε δήηεζε αζβεζηνιηζηθψλ πξντφλησλ
νδεγεί ζε ζπλερή αλαδήηεζε θαη εμφξπμε αζβεζηνιηζηθψλ θνηηαζκάησλ θαηάιιεισλ
γηα ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεηο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα θαη ηελ παξαγσγή κεγάισλ
φγθσλ

αζβεζηνιηζηθψλ

παξαπξντφλησλ

ηα

νπνία

ζηηο

πεξηζζφηεξεο

ησλ

πεξηπηψζεσλ κέλνπλ αλαμηνπνίεηα. Δπνκέλσο θάπνηα κειέηε πνπ λα αθνξά ζηα
παξαπξντφληα

αζβεζηφιηζσλ θαη ηελ πηζαλή αμηνπνίεζε ηνπο ζε δηάθνξεο

εθαξκνγέο ζα ήηαλ θάηη ζπκθέξνλ νηθνινγηθά αιιά θαη νηθνλνκηθά. Σηελ πξνθείκελε
δηπισκαηηθή

εξγαζία

ζα

εμεηαζηεί

ε

εθκεηαιιεπζηκφηεηα

παξαπξντφληνο

πθαινγελνχο αζβεζηφιηζνπ κε ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε.
Η εξγαζία ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε. Τν πξψην κέξνο απνηειεί ην ζεσξεηηθφ
ππφβαζξν θαη θαιχπηεηαη απφ ηα θεθάιαηα 2, 3 θαη 4 πνπ αθνξνχλ ζηνπο
αζβεζηφιηζνπο θαη θαη’ επέθηαζε ζηνπο πθαινγελείο αζβεζηφιηζνπο. Σην 1ν
θεθάιαην αλαθέξνληαη ζηνηρεία γηα ηε γέλεζε θαη ην ζρεκαηηζκφ ησλ πεηξσκάησλ
απηψλ, ηα γεσινγηθά, πεηξνινγηθά θαη νξπθηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηηο
κεραληθέο θαη θπζηθνρεκηθέο ηνπο ηδηφηεηεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ αζβεζηφιηζσλ θαη ηηο
ρξήζεηο ηνπο. Γίλεηαη επίζεο εηδηθή αλαθνξά ζηελ νηθνινγηθή θαη πεξηβαιινληηθή
ρξήζε ησλ αζβεζηφιηζσλ. Σην 2ν θαη 3ν θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηα
αζβεζηνιηζηθά αδξαλή δνκηθά πιηθά ζηηο ραξαθηεξηζηηθέο ηνπο ηδηφηεηεο θαη ζηηο
ρξήζεηο ηνπο.

Σην 4ν θεθάιαην αλαθέξεηαη ε γεσινγία ηεο Κχπξνπ θαη θαη’

επέθηαζε ε γεσινγία ησλ πεξηνρψλ δεηγκαηνιεςίαο.
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Τν δεχηεξν κέξνο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο θαιχπηεη φιε ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία.
Δηδηθά ζην 5ν θεθάιαην

δίλνληαη γεσινγηθέο πιεξνθνξίεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο

ηεο Κχπξνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ πεξηνρψλ απφ ηηο νπνίεο έγηλαλ νη
δεηγκαηνιεςίεο.

Δπίζεο

ζην

θεθάιαην

5

παξαηίζεηαη

ε

δηαδηθαζία

ηεο

δεηγκαηνιεςίαο θαη ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ δεηγκάησλ έηζη ψζηε λα ππνβιεζνχλ ζηηο
δηάθνξεο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο.
Αθνινχζσο ζηα θεθάιαηα 6, 7, 8 θαη 9 παξνπζηάδνληαη νη εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο ζηηο
νπνίεο ππνβιήζεθαλ ηα πξνο εμέηαζε δείγκαηα. Οη δνθηκέο απηέο έγηλαλ

ζε

ζπλεξγαζία κε ην Δξγαζηήξην Πεηξνινγίαο, ην Δξγαζηήξην Μεραληθήο Πεηξσκάησλ,
ην Δξγαζηήξην Δκπινπηηζκνχ Μεηαιιεπκάησλ θαη ην Δξγαζηήξην Οξπθηνινγίαο.
Τα δείγκαηα ππνβιήζεθαλ ζηηο πην θάησ εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο:


Παξαζθεπή ιεπηψλ ηνκψλ θαη κειέηε ηνπο ζην πνισηηθφ κηθξνζθφπην



Θξαχζε, ιεηνηξίβεζε, θνζθίληζε θαη θνθθνκεηξηθή αλάιπζε



Πεξηζιαζηκεηξία αθηίλσλ - Φ (XRD) θαη αθηίλσλ θζνξηζκνχ (XRF)



Καηαζθεπή θπβηθψλ δνθηκίσλ



Υπνβνιή δνθηκίσλ ζε κνλναμνληθή ζιίςε

Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ πξνθχπηνπλ
ζπγθεθξηκέλα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία παξαηίζεληαη ζην θεθάιαην 10 ην νπνίν
απνηειεί ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηνπ δεπηέξνπ κέξνπο. Σην ηειεπηαίν θεθάιαην
παξαηίζεληαη επίζεο θαη πξνηάζεηο γηα ζρεηηθή κειινληηθή έξεπλα.
Απφ ηελ ζέζε απηή ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή θ. Θεφδσξν
Μαξθφπνπιν γηα ηελ αλάζεζε θαη επίβιεςε ηεο εξγαζίαο απηήο θαζψο θαη ην
εξγαζηεξηαθφ πξνζσπηθφ ησλ Δξγαζηεξίσλ Πεηξνινγίαο, Μεραληθήο Πεηξσκάησλ,
Δκπινπηηζκνχ Μεηαιιεπκάησλ θαη Οξπθηνινγίαο γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία ηνπο
θαη γηα ηελ βνήζεηα πνπ κνπ παξείραλ θαηά ηελ δηεμαγσγή ηεο απαηηνχκελεο
πεηξακαηηθήο εξγαζίαο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ΑΒΔΣΟΛΗΘΗΚΑ ΠΔΣΡΧΜΑΣΑ
Ο αζβεζηφιηζνο είλαη πέηξσκα κε θπξηφηεξν νξπθηφ ζπζηαηηθφ ην αλζξαθηθφ
αζβέζηην [CaCΟ3] (νξπθηφο αζβεζηίηεο). Δίλαη ηππηθφ ηδεκαηνγελέο πέηξσκα, ρεκηθφ
ή βηνγελέο αλάινγα κε ηνλ ηξφπν ζρεκαηηζκνχ ηνπ. Ωο πέηξσκα θαηαιακβάλεη
κεγάιεο εθηάζεηο, θπξίσο κε κνξθή ζηξσκάησλ θαη ζπάληα ζε αθαλφληζηεο κάδεο.

2.1 ΣΑΞΗΝΟΜΗΖ ΑΒΔΣΟΛΗΘΧΝ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΥΖΜΑΣΗΜΟ ΣΟΤ
Γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ αζβεζηφιηζσλ έρνπλ πξνηαζεί πνιιέο θαηαηάμεηο,
κνξθνινγηθέο ή/θαη γελεηηθέο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο,
φπσο ιφγνπ ράξε ην ρξψκα, ην κέγεζνο ησλ θξπζηάιισλ, ηε ζχζηαζε, ηνλ ηζηφ, ηελ
πθή θ.α.
Η ηαμηλφκεζε ησλ αζβεζηφιηζσλ θαηά ην κέγεζνο ησλ θφθθσλ απνηειείηαη απφ ηξείο
θαηεγνξίεο:


Αζβεζηνινπηίηεο (θφθθνη <62κm)



Αζβεζηαξελίηεο (θφθθνη 62κm – 2mm) θαη



Αζβεζηνξνπδίηεο (>2mm)

Η ηαμηλφκεζε απηή είλαη θαζαξά κνξθνκεηξηθή, αλ θαη έρεη πεξηνξηζκέλεο γελεηηθέο
πξνεθηάζεηο, αλαθνξηθά κε ην πηζαλφ επίπεδν κεηαθνξάο θαη απφζεζεο ησλ
θφθθσλ.
Γεδνκέλνπ φκσο φηη ν θχξηνο ζηφρνο, αθφκε θαη ησλ πην απιψλ πεηξνγξαθηθψλ
αλαιχζεσλ είλαη ε εξκελεία ηνπ πεξηβάιινληνο απφζεζεο ησλ αζβεζηφιηζσλ, είλαη
ζαθέο, φηη ε επηηπρέζηεξε ηαμηλφκεζε ζα είλαη απηή πνπ ζπζρεηίδεη ηηο θνθθνκεηξηθέο
θαη κνξθνκεηξηθέο ηδηφηεηεο ησλ θφθθσλ θαη ηνπ ηζηνχ ελφο αζβεζηφιηζνπ κε θάπνηεο
πεξηβαιινληηθέο παξακέηξνπο. Οη πιένλ έγθπξεο ηαμηλνκήζεηο είλαη ε ηαμηλφκεζε
ηνπ Folk (1959, 1962) θαη ηνπ Dunham (1962).
3
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Ο Folk θαζνξίδεη ηξία θχξηα ζπζηαηηθά ζηνπο αζβεζηφιηζνπο:
 Τνπο ζθειεηηθνχο θαη κε-ζθειεηηθνχο θφθθνπο (βηνθιάζηεο, σνεηδή, πεινεηδή
θαη ελδνθιάζηεο)
 Τελ θχξηα κάδα (κηθξίηεο) θαη
 Τν πιηθφ ζπγθφιιεζεο ησλ θφθθσλ (ζπαξίηεο)
Σχκθσλα κε απηφλ ην δηαρσξηζκφ δηαθξίλεη ηηο αθφινπζεο ηέζζεξεηο θχξηεο
θαηεγνξίεο αζβεζηφιηζσλ:


Σπαξηηηθνί αιινρεκηθνί αζβεζηφιηζνη (ηα αιινρεκηθά ζπζηαηηθά ζπλδένληαη κε
ζπαξίηε)



Μηθξηηηθνί αιινρεκθνί αζβεζηφιηζνη (ηα αιινρεκηθά ζπζηαηηθά ζπλδένληαη κε
κηθξηηηθή χιε)



Μηθξηηηθνί αζβεζηφιηζνη ρσξίο αιινρεκηθά ζπζηαηηθά θαη θαηά πεξίπησζε κε
λεζίδεο

ζπαξηηηθνχ

πιηθνχ

(δηζκηθξίηεο).

Η

ηειπηαία

θαηεγνξία

αληηπξνζσπεχεη, είηε κηθξίηεο πνπ έρνπλ ππνζηεί κεξηθή αλαθξπζηάιισζε, ή
κηθξίηεο κε παξαζπξνεηδή δνκή ιφγσ μήξαλζεο (ινθεξίηεο).


Σπλεθηηθνί αζβεζηφιηζνη πνπ αληηπξνζσπεχνπλ in-situ νξγαληθέο δνκέο
(βηνιηζίηεο).

Η ηαμηλφκεζε ηνπ Folk δελ απνζθνπεί απιά θαη κφλν λα ηαμηλνκήζεη έλα πέηξσκα
αιιά ηαπηφρξνλα καο πξντδεάδεη γηα ηα επίπεδα ελέξγεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο
απφζεζεο. Γηα παξάδεηγκα έλαο κηθξίηεο ή έλαο βηνκηθξίηεο αληαλαθιά απφζεζε ζε
πεξηβάιινλ φπνπ ε ελέξγεηα ησλ ξεπκάησλ ή ησλ θπκάησλ ήηαλ αλεπαξθήο γηα λα
απνκαθξχλεη ηελ ηιχ. Δλψ αληίζεηα έλαο θαιά ηαμηλνκεκέλνο βηνζπαξίηεο αληαλαθιά
πςειή ελέξγεηα πεξηβάιινληνο [Πνκφλε 2005].
Αλ θαη ε ηαμηλφκεζε ηνπ Folk βξήθε ζεξκνχο ππνζηεξηθηέο θαη ρξεζηκνπνηείηαη
κέρξη ζήκεξα, ελ ηνχηνηο πην δηαδεδνκέλε θαη απινχζηεξε ζηε ρξήζε ηεο είλαη ε
ηαμηλφκεζε ηνπ Dunham. Η ηαμηλφκεζε απηή βαζίδεηαη ζηνλ ηζηφ ηνπ πεηξψκαηνο ή
ηδήκαηνο θαζψο θαη ζηελ ηπρφλ παξνπζία νξγαλνγελψλ δνκψλ.
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Σχκθσλα κε απηή ηελ ηαμηλφκεζε νη θχξηεο ππνδηαηξέζεηο ησλ αζβεζηφιηζσλ είλαη
ηξείο:


Οη ηιπνζηεξηδφκελνη



Οη θνθθνζηεξηδφκελνη



Οη νξγαλνγελείο αζβεζηφιηζνη

Αλαγλσξίδεηαη επηπιένλ θαη κηα ηέηαξηε θαηεγνξία, απηή ησλ θξπζηαιιηθψλ
αζβεζηφιηζσλ.
Σηελ ηαμηλφκεζε θαηά Dunham, είλαη ζαθήο ε ζρέζε θάζε ηχπνπ πεηξψκαηνο κε ην
επίπεδν ελέξγεηαο. Όκσο αληίζεηα πξνο ηα ππξηηνθιαζηηθά πεηξψκαηα, φπνπ φινη νη
θφθθνη θαη ην θχξην πνζνζηφ ηεο ηιχνο είλαη ζπλήζσο αιιφρζνλα, ζηνπο
αζβεζηφιηζνπο ηφζν ε κάδα φζν θαη νη θφθθνη κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ in-situ.
Σχκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε θαηά Dunham νη δχν πξψηνη ηχπνη αζβεζηφιηζσλ είλαη
ζαθέο φηη αληαλαθινχλ απφζεζε ζε πεξηβάιινλ ρακειήο ελέξγεηαο φπνπ ε
παξαγσγή αιινρεκηθψλ ζπζηαηηθψλ ήηαλ πνιχ ειαηησκέλε θαη νη ηιχο αλάκεζα
ηνπο δελ έρεη απνπιπζεί. Αληίζεηα νη δχν επφκελνη ηχπνη αληαλαθινχλ απφζεζε ζε
πςειήο ελέξγεηαο πεξηβάιινλ.
Σε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ είλαη δπλαηή ε απφδνζε φξσλ ζηνπο αζβεζηφιηζνπο
βάζε ησλ δχν παξαπάλσ ηαμηλνκήζεσλ. Η δπζθνιία πξνθχπηεη ιφγσ ηεο
δηαγέλεζεο πνπ έρνπλ ππνζηεί, πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ ηζηψλ,
άζρεησλ πξνο ην πξσηνγελέο πεξηβάιινλ απφζεζεο.

5

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ

Δηθφλα 2.1.: Μηθξνθαζηθνί ηχπνη πθαινγελψλ αζβεζηφιηζσλ
Σηελ εηθφλα 2.1 απεηθνλίδνληαη νη θχξηνη κηθξνθαζηθνί ηχπνη ησλ πθαινγελψλ
αζβεζηφιηζσλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ βηνεξκαηηθνχο πθαινγελείο ζρεκαηηζκνχο ή
βηνζηξσκαηψδεηο πθαινγελείο ζρεκαηηζκνχο. Οη βηνζηξσκαηψδεηο πθαινγελείο
ζρεκαηηζκνί ζεσξνχληαη επξέσο φηη αληηπξνζσπεχνπλ ζηξψζεηο απφ ζπληξίκκηα
πθαινγελνχο πξνέιεπζεο, αλ θαη νξηζκέλνη απφ απηνχο ηνπο ζρεκαηηζκνχο
δνκνχληαη

απφ

εθηεηακέλα

in-situ,

πθαινγελνχο

δνκήο

απνιηζψκαηα

θαη

ελδερνκέλσο ζα ήηαλ δπλαηφλ λα ηαμηλνκεζνχλ σο χθαινη.
Οη βηνζηξσκαηψδεηο πθαινγελείο ζρεκαηηζκνί ηαμηλνκνχληαη ζε ηξείο θαηεγνξίεο:


Σηνπο απηνβηνζηξσκαηψδεηο ζρεκαηηζκνχο



Σηνπο παξαβηνζηξσκαηψδεηο ζρεκαηηζκνχο, φπνπ ηα δνκηθά ζηνηρεία έρνπλ
αλαζηξαθεί θαη θαηαζηξαθεί.



Σηνπο αιινβηνζηξσκαηψδεηο ζρεκαηηζκνχο, πνπ απνηεινχληαη ζρεδφλ εμ’
νινθιήξνπ απφ βηνθιάζηεο πθαινγελνχο πξνέιεπζεο [Πνκφλε, 2005].
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2.2

ΠΔΣΡΟΛΟΓΗΚΑ

ΚΑΗ

ΟΡΤΚΣΟΛΟΓΗΚΑ

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ

ΑΒΔΣΟΛΗΘΧΝ
Τα αζβεζηνιηζηθά πεηξψκαηα αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ αλζξαθηθψλ ηδεκάησλ
(carbonate sediments). Τα ραξαθηεξηζηηθφηεξα γλσξίζκαηα ησλ αλζξαθηθψλ
πεηξσκάησλ είλαη ηα εμήο:
α) Οη θφθθνη απνηεινχληαη απφ δχν κεγέζε


Μέγεζνο άκκνπ έσο κεζφθνθθεο ηιχνο



Μέγεζνο ιεπηφθνθθεο ηιχνο έσο αξγίινπ

β) Τα ζθειεηηθά ζπζηαηηθά ησλ νξγαληζκψλ ζην ζρεκαηηζκφ ηνπο
γ) Ο ζρεκαηηζκφο ηνπο ζε αβαζή χδαηα (κέρξη 15m)
δ) Ο ξπζκφο ηδεκαηνγέλεζεο πνπ ζρεκαηίδεη ιεπηά ή παρηά ζηξψκαηα
Τα ζπνπδαηφηεξα αλζξαθηθά νξπθηά είλαη ν αζβεζηίηεο θαη ν αξαγσλίηεο.
Τα νξπθηά ηεο νκάδαο ηνπ αζβεζηίηε θξπζηαιιψλνληαη ζην ηξηγσληθφ ζχζηεκα. Τν
ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ νξπθηψλ ηεο νκάδαο είλαη ε αλζξαθηθή ξίδα [CO3]2-.
Τα θαηηφληα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αλζξαθηθή ξίδα είλαη ηα εμήο: αζβεζηίνπ [Ca2+],
δηζζελνχο καγγαλίνπ [Mn2+], δηζζελνχο ζηδήξνπ [Fe2+], ςεπδαξγχξνπ [Zn2+], θαη
καγλεζίνπ [Mg2+].
Ο

αζβεζηίηεο

θξπζηαιιψλεηαη

ζε

ξνκβνεδξηθή

νινεδξία

ηνπ

ηξηγσληθνχ

ζπζηήκαηνο. Οη κνξθέο πνπ ιακβάλεη είλαη ξνκβνεδξηθή, ζθαιελνεδξηθή θαη
πξηζκαηηθή. Παξνπζηάδεη ηέιεην ζρηζκφ θνληά ζην (1011). Παξνπζηάδεη επίζεο
δηδπκίεο.
Η δηαπγήο κνξθή ηνπ αζβεζηίηε ρξεζηκνπνηείηαη ζε δηάθνξα νπηηθά ζπζηήκαηα θαη
θαιείηαη ηζιαλδηθή θξχζηαιινο [Κσζηάθεο, 1988].
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2.2.1 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΑΒΔΣΟΛΗΘΧΝ
Τα αζβεζηνιηζηθά πεηξψκαηα αλάινγα κε ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπο ζε ππξηηηθά,
αξγηιηθά ζπζηαηηθά θαζψο επίζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο κεηακφξθσζεο ηηο νπνίεο έρνπλ
ππνζηεί δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο:
α) Γνινκηηηθνί αζβεζηόιηζνη, είλαη κίγκα αλζξαθηθψλ ελψζεσλ αζβεζηίνπ
θαη καγλεζίνπ (πνιιέο θνξέο έλπδξα), κε θπξηφηεξε ζπλδεηηθή χιε ηελ
αζβεζηνιηζηθή

ίιε.

Οη

δνινκηηηθνί

αζβεζηφιηζνη

δηαθξίλνληαη

ζε

καγλεζηνχρνπο αζβεζηφιηζνπο (πεξηεθηηθφηεηα ζε δνινκίηε 15 – 20%) θαη ζε
δνινκίηεο (πεξηεθηηθφηεηα ζε δνινκίηε <50%). Οη θξχζηαιινη δνινκίηε είλαη
πην ζθιεξνί θαη βαξχηεξνη απφ ηνπο αζβεζηνιηζηθνχο θξπζηάιινπο. Δπίζεο
ζε αληίζεζε κε ηνπο θνηλνχο αζβεζηφιηζνπο είλαη ην γεγνλφο φηη δελ
αληηδξνχλ ζην πδξνρισξηθφ νμχ.
β) Κνηλόο αζβεζηόιηζνο (αζβεζηόπεηξα), ζρεκαηίδεηαη ζπλήζσο απφ ηελ
θαζίδεζε αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ κεηά απφ εμάηκηζε ηνπ λεξνχ πνπ βξίζθεηαη
δηαιπκέλν ζην θξπζηαιιηθφ πιέγκα ηνπ. Φξεζηκνπνηείηαη σο νηθνδνκηθφο
ιίζνο θαη ζηελ βηνκεραλία παξαζθεπήο θνληακάησλ θαη αζβεζηίνπ.
γ) Μάξκαξν, είλαη κνλφκηθην πέηξσκα αζβεζηίηε θαη ζρεκαηίζηεθε θαηά ηελ
αλαθξπζηάιισζε ησλ αζβεζηφιηζσλ θαηά ηελ θαζνιηθή κεηακφξθσζε ηνπ
κεηξηθνχ πεηξψκαηνο. Η δηαθνξά ηνπ απφ ηνλ αζβεζηφιηζν είλαη φηη νη θφθθνη
ηνπ αζβεζηίηε ζην κάξκαξν είλαη ηζνκεγέζεηο. Τν κάξκαξν ιεηαίλεηαη εχθνια
θαη γίλεηαη ζηηιπλφ, γη απηφ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζαλ δνκηθφ θαη
δηαθνζκεηηθφ πιηθφ.
δ) Χνιηζηθνί θαη πηζζνιηζηθνί αζβεζηόιηζνη, απηνί ζρεκαηίζηεθαλ απφ
αζβεζηηηηθή ηιχ θαη δηαθέξνπλ απφ ηνπο ζπκπαγήο αζβεζηφιηζνπο ζην φηη
απνηεινχληαη απφ ζπζζσκαηψκαηα ζθαηξηδίσλ αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ ζε
κέγεζνο κπηδειηνχ ή αθφκα κηθξφηεξσλ (σφιηζνη), πνπ ζρεκαηίζηεθαλ κε
δηαδνρηθέο ζηξψζεηο γχξσ απφ έλα ππξήλα. Η απφζεζε γίλεηαη κε θαζίδεζε.
ε) Πηζζαζθαιηνύρνη αζβεζηόιηζνη, ην ρξψκα ηνπο είλαη γθξηδσπφ θαη
έρνπλ

κπξσδηά

πηζζαζθάιηνπ.

Πνιιέο

θφξεο

πεξηέρνπλ

ζεκαληηθή

πνζφηεηα πδξνγνλαλζξάθσλ πνπ ζπκθέξεη λα εθκεηαιιεπηεί.
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δ) Ππξηηηθνί αζβεζηόιηζνη, είλαη αζβεζηφιηζνη πνπ πεξηέρνπλ κέρξη θαη 50%
δηνμείδην ηνπ ππξηηίνπ [SiO2].
ε)

Ακκνύρνη

αζβεζηόιηζνη,

είλαη

αζβεζηφιηζνη

πνπ

έρνπλ

πςειή

πεξηεθηηθφηεηα ζε ραιαδηαθή άκκν.
ζ) Γιαπθνθαληηηθνί αζβεζηόιηζνη, είλαη αζβεζηφιηζνη πνπ πεξηέρνπλ
θφθθνπο απφ πξαζηλσπφ γιαπθνθαλίηε.
η)

ρηζηνιηζηθνί

αζβεζηόιηζνη,

είλαη

αζβεζηφιηζνη

ζε

πνιχ

ιεπηή

ζηξσκάησζε.
θ) Σξαβεξηηληθνί αζβεζηόιηζνη, είλαη αζβεζηφιηζνη πνπ ζρεκαηίδνληαη θαηά
ηελ πεξηαζβέζησζε θπηηθψλ νξγαληζκψλ κε αλζξαθηθφ αζβέζηην θπξίσο ησλ
ζεξκψλ πεγψλ (θαηεγνξία πνξψδε αζβεζηφιηζνπ) ή αζβεζηνιηζηθνί ηφθθνη.
ι) Πνξώδεηο αζβεζηόιηζνη, ηέηνηνη αζβεζηφιηζνη είλαη θαη ηα αλζξαθηθά
άιαηα ησλ ηνηρσκάησλ ησλ δνρείσλ φπνπ βξάδνπκε λεξφ ή ηα ππνιείκκαηα
ησλ ζσιελψζεσλ παξνρήο λεξνχ ή ιεβήησλ, πνπ πξνθαινχλ κε ηνλ θαηξφ
ην ηέιεην θξάμηκφ ηνπο (πνπξί). Έρνπλ ρξψκα ππνθίηξηλν ή αλνηρηφ θαθέ.
Φξεζηκνπνηνχληαη σο δνκηθφ πιηθφ. Η βάζε ηνπ Παξζελψλα, ηνπ Θεζείνπ,
ησλ Μαθξψλ Τεηρψλ ζηελ Αζήλα, ηνπ Δξερζείνπ, ηεο Οιπκπίαο, ησλ λαψλ
ησλ Γειθψλ θ.ά. είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ πσξφιηζνπο.
Υπάξρνπλ πνξψδεηο αζβεζηφιηζνη πνπ πεξηέρνπλ φζηξαθα θαη θειχθε
ζαιάζζησλ νξγαληζκψλ θαη ιέγνληαη θνγρπινπαγείο αζβεζηφιηζνη ή θνγρίηεο.
Σηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ θαη νη θνξαιιηνγελείο αζβεζηφιηζνη, πνπ
απνηεινχληαη

απφ

αζβεζηνιηζηθνχο

ζθειεηνχο

θνξαιιηψλ.

Πσξφιηζνη

ππάξρνπλ ζην Σνχλην, ζην Καζηξί, ζηα Μέγαξα, ζηελ Δθάιε, ζηνλ Ιζζκφ ηεο
Κνξίλζνπ θ.α.
κ) Κξεηίδα, είλαη ιεπηφθνθθν πέηξσκα, ζηηθξφ, πνπ απνηειείηαη απφ
αζβεζηνιηζηθά ιείςαλα ηξεκαηνθφξσλ (πξσηφδσα θιπ.). Έρεη ρξψκα
ρηνλφιεπθν.
λ) ηαιαθηίηεο θαη ζηαιαγκίηεο, ζρεκαηίδνληαη ζε αζβεζηνιηζηθά ζπήιαηα
κε απνξξνή ησλ βξφρηλσλ πδάησλ απφ ηελ νξνθή. Τν λεξφ απηφ, αθνχ
δηέιζεη απφ ηνλ αζβεζηφιηζν, εκπινπηίδεηαη ζε CaCΟ3. Όηαλ εκθαληζηεί ζηελ
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νξνθή ηνπ ζπειαίνπ κε κνξθή ζηαγφλσλ, εμαηκίδεηαη θαη κέλεη ην CaCΟ 3,
πνπ ζρεκαηίδεη ηνπο ζηαιαθηίηεο θαη ηνπο ζηαιαγκίηεο.
μ) Ληζνγξαθηθόο αζβεζηόιηζνο, έρεη ρξψκα ιεπθφ ή ππνθίηξηλν θαη
απνηειείηαη απφ ιεπηνχο θφθθνπο. Σρίδεηαη ζε πιάθεο, μχλεηαη εχθνια θαη
ιεηαίλεηαη. Φξεζηκνπνηείηαη ζηε ιηζνγξαθία, γηαηί απνξξνθά ηηο ιηπαξέο
νπζίεο ρσξίο λα ηηο δηαρέεη. Βξίζθεηαη ζηε Νάμν, ηε Λεπθάδα θ.α.
ν) Αξγηιηθνί αζβεζηόιηζνη, είλαη κείγκα θαζαξνχ αζβεζηφιηζνπ θαη θαζαξήο
αξγίινπ. Απφ ηελ απνζάζξσζε απηψλ πξνέξρεηαη ε terra rνssa.
Αλάινγα κε ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ πεηξψκαηνο ζε άξγηιν δηαθξίλνπκε ηνπο
εμήο ηχπνπο:


αζβεζηφιηζνο (0 - 5%),



καξγατθφο αζβεζηφιηζνο (5 - 15%),



καξγαζβεζηφιηζνο (15 - 25%),



αζβεζηνκάξγα (25 - 35%),



κάξγα (35 - 65%),



αξγηινκάξγα (65 - 75%),



καξκάξγηινο (75 - 85%),



καξγατθή άξγηινο (85 - 95%),



άξγηινο (95 - 100%) [Θενδσξίθαο, 2002].
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2.3 ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΣΧΝ ΑΒΔΣΟΛΗΘΧΝ
Τα αζβεζηνιηζηθά πεηξψκαηα παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο κεραληθέο θαη
θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο

ζηηο νπνίεο νθείιεηαη θαη ην επξχ θάζκα ρξήζεσλ θαη

εθαξκνγψλ πνπ έρνπλ. Παξαθάησ αλαθέξνληαη κεξηθέο απφ ηηο πην ζεκαληηθέο
ηδηφηεηεο ησλ αζβεζηφιηζσλ.

2.3.1 ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΑΒΔΣΟΛΗΘΧΝ
Τν ρξψκα ηνπ πεηξψκαηνο είλαη ζπλήζσο άζπξν, γαιαδσπφ – γθξη ή θηηξηλσπφ,
ζπάληα καχξν ή θνθθηλσπφ θαη εμαξηάηε θπξίσο απφ ηηο πξνζκίμεηο ηνπ (νμείδηα
ζηδήξνπ, καγγαλίνπ, αξγίινπ θιπ.).Τν εηδηθφ ηνπ βάξνο θπκαίλεηε απφ 2,5 -2,7gr/cm3
αλαιφγσο ηεο νξπθηνινγηθήο ηνπ ζχζηαζεο. Έρεη ζθιεξφηεηα 3 ζηελ θιίκαθα Mosh,
(δει. ραξάζζνληαη εχθνια κε έλα καραίξη).
Γηαβξψλεηαη έληνλα απφ ην λεξφ. Δίλαη πδξνπεξαηφο θαη φηαλ έρεη σο ππφζηξσκα
αδηαπέξαηα πεηξψκαηα (θπιιίηεο θιπ.), ζην ζεκείν επαθήο ηνπο ζρεκαηίδνληαη
πδξνθφξνη νξίδνληεο. Η δηαβξσηηθή ελέξγεηα ηνπ λεξνχ είλαη δπλαηφλ λα ηνλ
απνγχκλσζε θαη λα ηνπ δψζεη πεξίπινθνπο ζρεκαηηζκνχο φπσο ξήγκαηα,
θαηαβφζξεο, ζπήιαηα. Δίλαη δειαδή πέηξσκα πνπ επεξεάδεηαη έληνλα απφ ηε
δηεξγαζία ηεο “θαξζηηθνπνίεζεο”.

Τν αλζξαθηθφ αζβέζηην βξίζθεηαη ζηνπο

αζβεζηφιηζνπο ζε ζπζζσκαηψκαηα πνιχ κηθξψλ θφθθσλ, ζε πεξηεθηηθφηεηα 50%.
Γηαιχεηαη ζρεδφλ ζε φια ηα νμέα, κε αλαβξαζκφ θαη εθιχεη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα
[CO2] ζε θπζαιίδεο. Δπίζεο, φηαλ ζεξκαλζεί ζε κεγάιε ζεξκνθξαζία, εθιχεη
δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη απνκέλεη ε άζβεζηνο (ηξφπνο παξαγσγήο αζβέζηνπ).

2.3.2 ΜΖΥΑΝΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΑΒΔΣΟΛΗΘΧΝ
Ο αζβεζηφιηζνο παξνπζηάδεη πνιχ κεγάιν εχξνο ηηκψλ φζν αθνξά ηελ αληνρή ηνπ.
Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ησλ πνηθίισλ κνξθψλ ζηηο νπνίεο απαληάηαη ζηε θχζε. Γηα
παξάδεηγκα άιινηε είλαη ζπκπαγήο, ελψ αιινχ είλαη έληνλα δηαβξσκέλνο. Σε γεληθέο
γξακκέο ε αληνρή ηνπ θπκαίλεηαη απφ 500 κέρξη 1.500kg/cm3.
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2.4 ΥΡΖΔΗ ΑΒΔΣΟΛΗΘΧΝ
Με ηνλ φξν βηνκεραληθά νξπθηά θαη πεηξψκαηα ελλννχκε εθείλα ηα νξπθηά θαη
πεηξψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επεμεξγαζκέλα ή κε, είηε σο πξψηεο χιεο είηε σο
πξφζζεηα ή σο δνκηθά πιηθά. Τέηνηα πιηθά ζεσξνχληαη θαη ηα αλζξαθηθά πεηξψκαηα,
ηδεκαηνγελνχο ή κεηακνξθηθήο πξνέιεπζεο. Οη απμεκέλεο απαηηήζεηο γηα θαιχηεξν
ηξφπν δηαβίσζεο έρνπλ απμήζεη ηηο αλάγθεο γηα ρξήζε απφ ηνλ άλζξσπν δηαξθψο
θαη λέσλ νξπθηψλ πξψησλ πιψλ πνπ κπνξεί λα βξίζθνληαη ζε απνκαθξπζκέλα
ζεκεία απφ ηελ πεξηνρή θαηαλάισζεο. Γηα ηα πεξηζζφηεξα βηνκεραληθά νξπθηά θαη
πεηξψκαηα ε κεηαθνξά ηνπο ζε κεγάιεο απνζηάζεηο είλαη νηθνλνκηθά αζχκθνξε θαη
γηα απηφ πεξηνξίδνληαη ζε ηνπηθή ρξήζε.
Τα αλζξαθηθά πεηξψκαηα βξίζθνπλ ζήκεξα πνιιέο εθαξκνγέο θαη ζπγθαηαιέγνληαη
κεηαμχ ησλ 30 ζπνπδαηφηεξσλ πξψησλ πιψλ. Σε φηη αθνξά ζηελ παγθφζκηα ζεηξά
θαηάηαμεο αλάινγα κε ηελ αμία ηνπο νη βηνκεραληθνί αζβεζηφιηζνη γηα φιεο ηηο
βηνκεραληθέο εθαξκνγέο, εθηφο ηεο βηνκεραλίαο ηζηκέληνπ, θαηέρνπλ ηε 11ε ζέζε.
Γηα ηε βηνκεραλία ηζηκέληνπ φκσο θαηέρνπλ ηελ 5ε ζέζε. Πνηνηηθά θαηαηάζζνληαη
αληίζηνηρα ζηελ 11ε θαη 7ε ζέζε (Lutting, 1980). Πξντφληα αζβεζηφιηζνπ παξάγνληαη
ζρεδφλ ζε θάζε ρψξα. Σηηο ΗΠΑ >70% ηνπ ζπλφινπ ησλ ζξπκκαηηζκέλσλ
πεηξσκάησλ είλαη αλζξαθηθά κε αλαινγίεο 1 δηζ. ηφλνη αζβεζηφιηζνη, 100 εθαη. ηφλνη
δνινκίηεο, 10 εθαη. ηφλνη κάξκαξα, 4 εθαη. ηφλνη κάξγεο θαη 2 εθαη. ηφλνη φζηξαθα.
Αζβέζηεο παξάγεηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ 70 ρψξεο κε επηθεθαιήο ηελ Κίλα θαη ηηο
ΗΠΑ κε 35% ηνπ ζπλφινπ.
Τα παγθφζκηα απνζέκαηα αλζξαθηθψλ πεηξσκάησλ θαηάιιεισλ γηα παξαγσγή
αδξαλψλ είλαη ηεξάζηηα. Όκσο πςειήο θαζαξφηεηαο αζβεζηφιηζνη θαη δνινκίηεο
θαηάιιεινη γηα εηδηθέο ρξήζεηο, πεξηνξίδνληαη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο. Οη κεγαιχηεξεο
πνζφηεηεο ησλ θπξίσλ πξντφλησλ ησλ αλζξαθηθψλ πεηξσκάησλ (αδξαλή, ηζηκέλην,
αζβέζηεο) δηαηίζεληαη ζε πνηθίιεο θαηαζθεπέο (θαηνηθίεο, δξφκνη, άιια ηερληθά έξγα),
πνπ εμαξηψληαη απφ ην εζληθφ πξντφλ, ηελ αλάπηπμε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηνπο
πξνυπνινγηζκνχο ησλ θπβεξλεηηθψλ δαπαλψλ. Η θαηαλάισζε ππξίκαρσλ θαη
επηεθηψλ πιηθψλ ζηεξίδεηαη ζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ κεηαιινπξγηθψλ βηνκεραληψλ,
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ζηηο ηερλνινγηθέο αιιαγέο, ζηε κεγαιχηεξε ρξήζε θπζηθψλ ή επεμεξγαζκέλσλ
πιηθψλ θαη ζηνλ αληαγσληζκφ άιισλ πξντφλησλ.
Μεηά ηελ εμφξπμε ησλ βηνκεραληθψλ νξπθηψλ θαη πεηξσκάησλ αθνινπζνχλ
δηάθνξεο επεμεξγαζίεο φπσο: ζξπκκαηηζκφο, πιχζηκν, θνζθίληζκα, επίπιεπζε,
αεξνηαμηλφκεζε θ.α. Οη κέζνδνη εκπινπηηζκνχ είλαη ίδηεο φπσο θαη ζηα
κεηαιιεχκαηα

(ρεηξνδηαινγή,

επίπιεπζε,

πδξνκεραληθέο

κέζνδνη

θ.α.).

Τα

πεξηζζφηεξα φκσο βηνκεραληθά νξπθηά ή πεηξψκαηα επεμεξγάδνληαη ρσξίο λα
πξνεγεζεί εκπινπηηζκφο ηνπο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο κέζνδνη επεμεξγαζίαο είλαη ε
ζξαχζε, ε θνληνπνίεζε, ε ιεηνηξίβεζε, ε μήξαλζε, ε ρεκηθή επεμεξγαζία, θξχμε θ.α.
Οη αζβεζηφιηζνη παξνπζηάδνπλ επξχ θάζκα ρξήζεσλ θαη εθαξκνγψλ θπξίσο ζηνπο
ηνκείο ησλ δνκηθψλ θαη αδξαλψλ πιηθψλ. Δπίζεο κεξηθνί ηχπνη αζβεζηφιηζσλ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ δηαθνζκεηηθνί ιίζνη.
Τα αδξαλή πιηθά είλαη έλα ζπλνζχιεπκα ζξαπζηψλ ή θαη ζπιιεθηψλ ραιηθηψλ
θπζηθήο ή ηερλεηήο πξνέιεπζεο. Απνηεινχληαη απφ ζπκπαγείο θφθθνπο ίδηνπ ή
δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο θαη δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε θαη ην κέγεζνο
ηνπο ζε δχν θαηεγνξίεο, ηα αδξαλή απφ θπζηθά πεηξψκαηα θαη ηα ηερλεηά αδξαλή.
Φπζηθνί δνκηθνί ιίζνη είλαη ηα δνκηθά ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη απφ θπζηθά
πεηξψκαηα. Ο έιεγρνο ησλ ηδηνηήησλ ησλ θπζηθψλ ιίζσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ην
ζθνπφ ρξήζεο ηνπο. Οη ζεκαληηθφηεξεο ηδηφηεηεο αμηνιφγεζεο ηνπο είλαη ε
αλζεθηηθφηεηα ηνπο ζηηο θαηξηθέο επηδξάζεηο θαη ν ρεκηθφο έιεγρνο γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ δηαιπηψλ ε βιαβεξψλ ζπζηαηηθψλ.
Ο αζβεζηφιηζνο ζηε γεσξγία. Ο αζβεζηφιηζνο, δειαδή ην CaCΟ3, φηαλ βξίζθεηαη
δηαιπκέλνο ζην έδαθνο, ην θαζηζηά βαζηθφ (ζηελ αληίδξαζε) θαη είλαη ην θπξηφηεξν
ζπζηαηηθφ πνπ ξπζκίδεη ηελ πγξαζία ηνπ εδάθνπο θαη ην είδνο ησλ θπηψλ πνπ
κπνξνχλ λα θαιιηεξγεζνχλ. Σηε γεσξγία έλα έδαθνο ιέγεηαη αζβεζηνιηζηθφ, φηαλ
πεξηέρεη αλζξαθηθφ αζβέζηην πάλσ απφ 13%. Ο ξφινο ηνπ γηα ηα βηνρεκηθά
θαηλφκελα ησλ θπηηθψλ νξγαληζκψλ είλαη ζεκαληηθφο, αθνχ εκπνδίδεη ηελ
νμηλνπνίεζε θαη επλνεί ηε ληηξνπνίεζε θαη έκκεζα ηελ θπθινθνξία ηνπ αδψηνπ.
Φαξαθηεξηζηηθφ θπηφ ησλ αζβεζηνιηζηθψλ εδαθψλ είλαη ην ηξηθχιιη [Wendehorst,
1975].
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ΑΒΔΣΟΛΗΘΗΚΑ ΑΓΡΑΝΖ ΚΑΗ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ
Η ρξήζε ηνπ θπζηθνχ πεηξψκαηνο σο βαζηθνχ δνκηθνχ πιηθνχ ζε θαηλνχξγηεο
θαηαζθεπέο ιηγνζηεχεη ζπλερψο, θπξίσο γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. Αληίζεηα ν ιίζνο
σο βαζηθφ δνκηθφ πιηθφ εμαθνινπζεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ζπζηεκαηηθά ζήκεξα ζηηο
πεξηπηψζεηο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο δηαηεξεηέσλ πεηξφθηηζησλ θαηνηθηψλ πνπ
αλαδεηθλχνπλ ηελ παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά ηνπ ηφπνπ, θαζψο θαη
ζηελ ππνρξεσηηθή επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ιίζηλσλ ηζηνξηθψλ θαηαζθεπψλ θαη
κλεκείσλ πνπ έρνπλ ηζηνξηθή θαη αξραηνινγηθή ζεκαζία γηα ηελ Κχπξν.
Σηε ζεκεξηλή θνηλσλία, φπνπ θπξηαξρεί ε ρξήζε ζχγρξνλσλ πιηθψλ φπσο ην
ζθπξφδεκα, ηα ηνχβια, ν ράιπβαο, έξρεηαη ε ζχγρξνλε αξρηηεθηνληθή λα ζπλδπάζεη
ηα

βηνκεραλνπνηεκέλα

πξντφληα

θπζηθψλ

ιίζσλ

γηα

ζθνπνχο

επέλδπζεο

εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ηνίρσλ θαη δαπέδσλ. Σπλεπψο παξαηεξείηαη αλνδηθή
ηάζε ζηε ρξήζε θπζηθψλ πεηξσκάησλ σο δηαθνζκεηηθψλ δνκηθψλ πιηθψλ.
Τα

αζβεζηνιηζηθά

πεηξψκαηα

φπσο

αλάθεξα

ζε

πξνεγνχκελν

θεθάιαην

ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζαλ αδξαλή θαη δνκηθά πιηθά ιφγσ ησλ κεραληθψλ θαη
θπζηθνρεκηθψλ ηνπο ηδηνηήησλ.

3.1 ΑΓΡΑΝΖ ΤΛΗΚΑ
Σαλ αδξαλή πιηθά θαηά (DIN 4226) νλνκάδνληαη ηα ιίζηλα, θπζηθά ή βηνκεραληθά
πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ηερληθά έξγα είηε κε άιιν ζπγθνιιεηηθφ κέζν ή
απηνχζηα. Υπάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο αδξαλψλ πιηθψλ ηα θπζηθά ή ζπιιεθηά
αδξαλή, πνπ απνηεινχληαη απφ θπζηθνχο ιίζηλνπο θφθθνπο θαη ηα ζξαπζηά αδξαλή
ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζξαχζε φγθσλ πεηξψκαηνο ή ηε ζξαχζε θπζηθψλ
αδξαλψλ. Η νλνκαζία αδξαλή δφζεθε ζηα πιηθά απηά κε ηελ έλλνηα φηη θαηά ηελ
αλάκεημε ησλ πιηθψλ απηψλ κε άιια ζπγθνιιεηηθά πιηθά (θνλίεο), φπσο ηζηκέλην,
αζβέζηεο, άζθαιηνο θιπ, ή ην λεξφ, ηα πιηθά απηά δελ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο
14
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δηαδηθαζίεο πήμεο θαη ζθιήξπλζεο. Βέβαηα απηφ δελ αληαπνθξίλεηαη εληειψο ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα δηφηη ε ρεκηθή αδξάλεηα ησλ πιηθψλ απηψλ εμαξηάηαη απφ ηελ
νξπθηνινγηθή ηνπο ζχζηαζε θαη ηα πιηθά κε ηα νπνία έξρνληαη ζε επαθή. Τα
ζπλεζέζηεξα πεηξψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή αδξαλψλ πιηθψλ
ζηε ρψξα καο είλαη ηα αζβεζηνιηζηθά γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο:
 Ιθαλνπνηνχλ ηηο κεραληθέο αληνρέο ησλ ζπλεζψλ θαηαζθεπψλ
 Έρνπλ κηθξφ θφζηνο ζξαχζεο
 Σπλαληψληαη ζηα πεξηζζφηεξα κέξε ηνπ Διιαδηθνχ θαη Κππξηαθνχ ρψξνπ.
Ωο αδξαλή ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο θαη νξηζκέλα ηερλεηά πξντφληα ή εηδηθά
πεηξψκαηα φπσο ζθνπξηέο πςηθακίλσλ, ζκχξηδα, ακίαληνο, θίζζεξε (ειαθξφπεηξα),
δηνγθσκέλνο

πεξιίηεο,

κπεληνλίηεο

θ.ά.

Τν

θαηλφκελν

εηδηθφ

βάξνο

ησλ

πεηξσκάησλ ησλ ζπλεζψλ αδξαλψλ είλαη ηεο ηάμεο 2,6tn/m3. Η αληνρή ηνπο
αληίζηνηρα μεπεξλά ηα 800kg/cm2, ζαθψο αλψηεξε απφ ηα 400 – 500kg/cm2 πνπ
είλαη ε αληνρή ηνπ ηζηκεληνθνληάκαηνο.
Τα αδξαλή πιηθά αλάινγα κε ην κέγεζνο ησλ θφθθσλ ηνπο, δηαθξίλνληαη ζηηο
παξαθάησ θαηεγνξίεο:
Αδξαλή κε
ειάρηζην κέγεζνο
θόθθνπ ζε mm

Αδξαλή κε
κέγηζην κέγεζνο
θόθθνπ ζε mm

πιιεθηά αδξαλή

Θξαπζηά αδξαλή

-

0,25

Παηπάιε

Παηπάιε ζξαπζηή

-

1

Λεπηφθνθθε άκκνο

Λεπηφθνθθε
ζξαπζηή άκκνο

1

4

Φνλδξφθνθθε
άκκνο

Φνλδξφθνθθε
ζξαπζηή άκκνο

4

32

Φάιηθεο

Σθχξα

32

63

Φνλδξνί ράιηθεο

Φνλδξά ζθχξα

Πίλαθαο 3.1: Καηεγνξίεο αδξαλψλ πιηθψλ αλάινγα κε ην κέγεζνο θφθθσλ
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3.2 ΦΤΗΚΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖΣΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ
Σχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπο ππάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο δνκηθψλ
πιηθψλ ηα θπζηθά θαη ηα ηερλεηά.
Οη θπζηθνί δνκηθνί ιίζνη είλαη ηα δνκηθά ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη απφ θπζηθά
πεηξψκαηα. Γηα λα κπνξέζνπλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε δηάθνξεο θαηαζθεπέο ηα
πεηξψκαηα απηά είλαη απαξαίηεηε ζε κηθξφ ή ζε κεγάιν βαζκφ ε θαηεξγαζία ηνπο.
Αλάινγα κε ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ πξνέιεπζε ηνπο νη δνκηθνί ιίζνη θαηαηάζζνληαη
ζηηο εμήο θαηεγνξίεο:
Αξγνί ιίζνη είλαη ιίζνη θπζηθήο πξνέιεπζεο πνπ παξάγνληαη ζηα ιαηνκεία θαη
ρξεζηκνπνηνχληαη φπσο είλαη ή κε κηθξή κφλν επεμεξγαζία θαηά ηελ ψξα ηεο
ηνπνζεηήζεσο ηνπο, γηα ηε βειηίσζε ηεο επζηάζεηαο ηνπο.
Λαμεπηνί ιίζνη παξάγνληαη επίζεο ζηα ιαηνκεία αιιά πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο
γίλεηαη επηκειεκέλε επεμεξγαζία ηνπ ζρήκαηνο θαη ησλ επηθαλεηψλ ηνπο.
Ογθφιηζνη είλαη θπζηθή ιίζνη κεγάινπ ε κεζαίνπ κεγέζνπο θαη ζπλήζσο έρνπλ
απνζηξνγγπιεκέλν ζρήκα. Με απηνχο δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη θαλνληθή δφκεζε,
αθφκε θαη αλ απνζρηζηνχλ ζε κηθξφηεξα ηεκάρηα.
Οη ζπνπδαηφηεξνη θπζηθνί δνκηθνί ιίζνη ζχκθσλα κε ηελ πεηξνινγηθή ηνπο
πξνέιεπζε είλαη νη εμήο:
 Δθξεμηγελή

πεηξψκαηα:

γξαλίηεο,

ζπελίηεο,

δηνξίηεο,

γάββξνο,

βαζάιηεο, δηαβάζεο.
 Ιδεκαηνγελή

πεηξψκαηα:

ζρηζηφιηζνο,

ραιαδίηεο,

ςακκίηεο,

θξνθαινπαγή,

αζβεζηφιηζνο,

δνινκίηεο,

αξγηιηθφο
γχςνο

(αιάβαζηξνο).
 Μεηακνξθσζηγελή πεηξψκαηα: γλεχζηνο, ζεξπεληηλίηεο, θπιιίηεο,
ζρηζηφιηζνο.
Οη ηερλεηνί δνκηθνί ιίζνη έρνπλ πην νκνηφκνξθε δνκή απφ ηε δνκή ησλ θπζηθψλ
ιίζσλ, επηπιένλ ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο εθινγήο ησλ πξψησλ πιψλ, παξνπζηάδνπλ
ηηο επηζπκεηέο ηδηφηεηεο ζχκθσλα κε ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη. Σε
πνιιέο πεξηνρέο είλαη θαη πην νηθνλνκηθνί, δηφηη κπνξνχλ λα θαηαζθεπάδνληαη θνληά
ζην εξγνηάμην ρσξίο λα επηβαξχλνληαη έηζη κε πςειφ κεηαθνξηθφ θφζηνο. Αλάινγα
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κε ηελ δηαδηθαζία θαηαζθεπήο δηαθξίλνπκε δπν θαηεγνξίεο πιίλζσλ ηνπο
νπηφπιηλζνπο θαη ηνπο άλνπηνπο πιίλζνπο θαη πιάθεο. Η θαηαζθεπή νηθνδνκηθψλ
πξντφλησλ απφ πειφ βειηηψλεηαη ζπλερψο. Η βηνκεραλία παξαγσγήο ηνχβισλ θαη
θεξακηδηψλ απφ πειφ παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ζπλερψο ηελ ρξήζε ηεο ελέξγεηαο
πνπ ρξεηάδεηαη, αθνχ απηή απνηειεί έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ
παξαγσγήο.
Ο νπηφπιηλζνο (ηνχβιν) απνηειεί ην αξραηφηεξν ηππνπνηεκέλν νηθνδνκηθφ πιηθφ,
δηαηήξεζε ηε ζέζε ηνπ θαη ζηε ζχγρξνλε αξρηηεθηνληθή. Οη νπηφπιηλζνη θαη ηα
πξντφληα αξγίινπ θαηαζθεπάδνληαη απφ φπηεζε αξγίινπ, πεινχ ή αξγηιηθψλ γαηψλ.
Ο πειφο αλάινγα κε ηηο ηδηφηεηεο ηνπ πθίζηαηαη πξνεξγαζία πνπ κπνξεί λα
πεξηιακβάλεη, απίζρλαζε, αλάκημε, δηάπιπζε, θχξαζε, γήξαλζε, ζξπκκαηηζκφ,
έιαζε, θνπή.
Αληίζεηα νη άλνπηνη δνκηθνί πιίλζνη, είλαη δνκηθνί ιίζνη πνπ απνηεινχληαη απφ
άζβεζην θαη ραιαδηαθά θπξίσο αδξαλή (αζβεζηνππξηηηθνί πιίλζνη) θαη είλαη
ηππνπνηεκέλνη θαηά DIN 106. Τα πιηθά απηά αθνχ αλαθαηεπηνχλ θαιά ζπκπηέδνληαη
ζε πξέζεο θαη ζθιεξχλνληαη ππφ ηελ πίεζε πδξαηκψλ [Wendehorst, 1975].
Τα δνκηθά θαη δηαθνζκεηηθά πεηξψκαηα πνπ εμνξχζζνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη
ζήκεξα ζηε Κχπξν είλαη: ε γχςνο ζε ζηξσκαηίδηα γηα ρξήζε σο γπςνκάξκαξα γηα
ηελ επέλδπζε εζσηεξηθψλ δαπέδσλ, νη θξνθάιεο απφ πνηάκηεο θαη ζαιάζζηεο
απνζέζεηο γηα ρξήζε σο δνκηθφο ιίζνο θαη επέλδπζε ηνίρσλ ή δαπέδσλ, ν δηαβάζεο
θαη άιια ππξηγελή πεηξψκαηα ηνπ Οθηνιηζηθνχ Σπκπιέγκαηνο ηνπ Τξνφδνπο, ηα
νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη αληίζηνηρα είηε ζε αθαηέξγαζηε κνξθή, είηε κεηά απφ
βηνκεραληθή επεμεξγαζία, νη πθαινγελείο αζβεζηφιηζνη νη νπνίνη θαη ζα καο
απαζρνιήζνπλ εθηελέζηεξα ζηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ, ρξεζηκνπνηνχληαη ζε
αθαηέξγαζηε θαη επεμεξγαζκέλε κνξθή ηφζν σο δνκηθφο θαη δηαθνζκεηηθφο ιίζνο
[Wendehorst, 1975].
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3.3 ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΑ ΤΛΗΚΑ
Ο νξηζκφο ησλ νηθνινγηθψλ πιηθψλ είλαη αξθεηά ζχλζεηνο. Τν πφζν πεξηβαιινληηθά
θηιηθφ είλαη έλα πιηθφ έρεη λα θάλεη κε κηα ζεηξά απφ παξακέηξνπο θαη ζε θάζε
πεξίπησζε ηα ηνπηθά δεδνκέλα (ηφζν πεξηβαιινληηθά φζν θαη νηθνλνκηθά) είλαη
θαζνξηζηηθά. Υπάξρνπλ θάπνηα θξηηήξηα πνπ αλ ιεθζνχλ ππφςε κπνξνχκε λα
νξίζνπκε πνηα πιηθά είλαη θαηαιιειφηεξα απφ πεξηβαιινληηθή άπνςε γηα ηνλ θάζε
ηφπν.
Τν πξψην θξηηήξην έρεη λα θάλεη κε ηηο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ πνπ πξνθχπηνπλ
απφ ηελ εμφξπμε ηνπ πιηθνχ ηεο πξψηεο χιεο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ θαζψο θαη απφ
ηελ επεμεξγαζία ηνπ πιηθνχ. Οη επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ είλαη πνιιαπιέο θάζε
θνξά, ζρεηίδνληαη κε ηε ξχπαλζε θαη ηε κφιπλζε πνπ πξνμελνχλ ζηελ αηκφζθαηξα,
ην έδαθνο, ην ππέδαθνο θαη ηνλ πδξνθφξν νξίδνληα, ηηο πνζφηεηεο ζπάλησλ ή
αλαληηθαηάζηαησλ θπζηθψλ πφξσλ πνπ απνξξνθνχλ ηηο πνζφηεηεο ησλ κε
αθνκνηψζηκσλ, κε αλαθπθιψζηκσλ ή ηνμηθψλ νηθνδνκηθψλ απνξξηκκάησλ πνπ
παξάγνπλ θαη ηέινο ηηο επηπηψζεηο ζην θπζηθφ ηνπίν.
Τν δεχηεξν θξηηήξην αθνξά ηε ζπλνιηθή εκπεξηερφκελε (ή αιιηψο γθξίδα) ελέξγεηα
ηνπ πιηθνχ, δειαδή ηελ ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ.
Έλα ηξίην θξηηήξην έρεη λα θάλεη κε ηελ έθιπζε βιαβεξψλ γηα ηελ πγεία ξχπσλ θαη ηηο
ηνμηθέο επηδξάζεηο πνπ αζθνχλ, ηφζν θαηά ηε ρξήζε ηνπο αιιά θαη θαηά ηελ
θαηαζηξνθή ηνπο.
Τέινο πνιχ ζεκαληηθά είλαη ν αλακελφκελνο ρξφλνο δσήο ελφο πιηθνχ θαη ε
δπλαηφηεηα επαλάρξεζεο, αλαθχθισζεο ή επηζηξνθήο ησλ πξψησλ πιψλ ζην
θπζηθφ έδαθνο κε ηηο κηθξφηεξεο δπλαηέο απψιεηεο.
Υπάξρνπλ πνιιά πιηθά δφκεζεο φπσο μχιν, ρψκα, πειφο, άξγηινο θ.ιπ. Τα
ζπκβαηηθά θεξακίδηα θαη ηα ηνχβια (νπηφπιηλζνη) πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ
νηθνδνκή αλ θαη εκπεξηέρνπλ αξθεηή γθξίδα ελέξγεηα, είλαη πιηθά κε πξψηε χιε ηελ
άξγηιν θαη έρνπλ αξθεηά ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά (δελ είλαη ηνμηθά είλαη αλαθπθιψζηκα
θαη έρνπλ θαιέο ζεξκηθέο ηδηφηεηεο).
Μεγάιν ελδηαθέξνλ έρνπλ νη θαηαζθεπέο απφ σκφ πειφ (απφ άξγηιν, άκκν θαη ηιχ)
ν νπνίνο παξνπζηάδεη εμαηξεηηθέο ηδηφηεηεο (ζεξκνρσξεηηθφηεηα, εμηζνξξφπεζε,
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πγξαζίαο, κεγάιν ρξφλν δσήο, εχθνιε ζπληήξεζε, αληνρέο, πιαζηηθφηεηα). Έρνπλ
αλαπηπρζεί δηάθνξεο ηερληθέο δφκεζεο κε σκφ πειφ φπσο δφκεζε κε
σκφπιηλζνπο.
Η πέηξα είλαη έλα παξαδνζηαθφ θπζηθφ πιηθφ δφκεζεο πνπ παξέρεη θαη έλα πνιχ
θαιφ θέιπθνο απφ ζεξκηθή άπνςε ιφγσ ηεο κεγάιεο ζεξκνρσξεηηθφηεηαο ηεο.
Απφ ηα πην πάλσ θαίλεηαη, φηη ε ζχγρξνλε νηθνδνκηθή βηνκεραλία ρξεζηκνπνηεί
ζεκαληηθέο πνζφηεηεο ηφζν αθαηέξγαζηνπ φζν θαη βηνκεραληθά επεμεξγαζκέλνπ
δνκηθνχ θαη δηαθνζκεηηθνχ ιίζνπ. Ο δνκηθφο ή δηαθνζκεηηθφο ιίζνο πνπ έρεη
κεγαιχηεξε δήηεζε θαη ρξήζε ζηελ Κχπξν είλαη ν αζβεζηνιηζηθφο ςακκίηεο ηνπ
γεσινγηθνχ ζρεκαηηζκνχ Πάρλαο.

3.4 ΠΟΗΟΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΗ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΣΧΝ ΑΓΡΑΝΧΝ ΚΑΗ ΓΟΜΗΚΧΝ
ΤΛΗΚΧΝ
O πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ αδξαλψλ πεξηιακβάλεη ηφζν ηνλ έιεγρν ηνπ κεηξηθνχ
πεηξψκαηνο απφ ην νπνίν πξνέξρνληαη ηα αδξαλή, φζν θαη ηνλ έιεγρν ησλ ηδίσλ
ησλ αδξαλψλ. Σηελ πξψηε θαηεγνξία ειέγρσλ πεξηιακβάλνληαη:
α) Η κεραληθή αληνρή ηνπ κεηξηθνχ πεηξψκαηνο
β) Η δνθηκή πγείαο ή αληνρή ζε απνζάζξσζε ηνπ πεηξψκαηνο
γ) Η αληνρή ζε ηξηβή θαη θξνχζε (δνθηκή Los Angeles)
δ) Η νξπθηνινγηθή ζχζηαζε, θ.ά.
Οη θπξηφηεξεο ηδηφηεηεο ησλ πεηξσκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ αδξαλή θαη
επεξεάδνπλ ηελ κεραληθή ηνπο ζπκπεξηθνξά είλαη νη παξαθάησ:


Πνξψδεο



Ππθλφηεηα



Μέγεζνο θαη ζρήκα θφθθσλ



Αληζνηξνπία



Οξπθηνινγηθή ζχζηαζε



Σθιεξφηεηα



Αλζεθηηθφηεηα ζηηο θαηξηθέο επηδξάζεηο
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Αληνρή ζηελ ηξηβή θαη θξνχζε



Αληνρή ζηελ επίδξαζε ρεκηθψλ νπζηψλ



Σπληειεζηήο ζεξκηθήο δηαζηνιήο



Αληίζηαζε ζηε δηάβξσζε



Υδαηνπεξαηφηεηα

Ο έιεγρνο ησλ ηδηνηήησλ ησλ θπζηθψλ δνκηθψλ ιίζσλ γίλεηαη αλάινγα κε ην ζθνπφ
γηα ηνλ νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο DIN 52100 52113. Ωο πξνο αλζεθηηθφηεηα ζηηο θαηξηθέο επηδξάζεηο πξέπεη λα γίλεηαη ρεκηθφο
έιεγρνο ησλ θπζηθψλ ιίζσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δηαιπηψλ ή βιαβεξψλ
ζπζηαηηθψλ.
Οη ζεκαληηθφηεξεο ηδηφηεηεο αμηνιφγεζεο ησλ θπζηθψλ θαη δνκηθψλ ιίζσλ είλαη νη
εμήο:


Αληνρή ζε ρεκηθή απνζάζξσζε



Δμσηεξηθή εκθάληζε



Δπθνιία ιαηφκεπζεο



Γηαζεζηκφηεηα ηνπο θαη παξνπζία αγνξάο



Πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο



Οξπθηνινγηθή πθή θαη δηάηαμε



Φαηλφκελε ππθλφηεηα



Σθιεξφηεηα



Αληνρή



Δξγαζηκφηεηα



Αλζεθηηθφηεηα ζηηο θαηξηθέο επηδξάζεηο



Αλζεθηηθφηεηα ζηα νμέα



Αλζεθηηθφηεηα ζηελ θσηηά
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3.5 ΥΡΖΔΗ ΑΓΡΑΝΧΝ ΚΑΗ ΓΟΜΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ
Οη θχξηεο ρξήζεηο ησλ αδξαλψλ πιηθψλ αθνξνχλ ζηνλ ηνκέα ηεο θαηαζθεπήο
δνκηθψλ

θαη

ζπγθνηλσληαθψλ

έξγσλ

φπσο:

ζθπξνδέκαηα,

θνληάκαηα,

αζθαιηνκείγκαηα, πιηθά βάζεο θαη ππφβαζεο νδνπνηίαο.
Απφ ην φλνκα ηνπο θαηαιαβαίλνπκε φηη πξφθεηηαη γηα θπζηθά πιηθά ηα νπνία αθνχ
ππνζηνχλ κηα απιή επεμεξγαζία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε δηαθνξεηηθά
κεγέζε ζε νηθνδνκηθά έξγα φπσο ζηε δφκεζε εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ ηνίρσλ, ζε
δηαθνζκεηηθή επέλδπζε ηνηρνπνηίαο θαη ζε άιια έξγα (π.ρ. πδξαπιηθά έξγα,
πξνζηαζία πξαλψλ, πιάθεο επηθαιχςεσο, γεθπξνπνηία, ιηζφζηξσηα νδνζηξψκαηα,
ζθχξα νδνζηξσζίαο, ξείζξα πεδνδξνκίσλ, έξκα ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ).
Τα ηερλεηά δνκηθά πιηθά ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζε ηνηρνδνκέο, πάρε ηνίρσλ ζε
θηίξηα, ζεξκνκφλσζε θηηξίσλ, ερνκφλσζε, ππξνπξνζηαζία, θαπλνδφρνη νηθηψλ θ.α
[Wendehorst, 1975].

3.6 ΚΟΝΗΑΜΑΣΑ
Γεληθά θνληάκαηα νλνκάδνληαη ηα κίγκαηα κηαο ή πεξηζζφηεξσλ θνληψλ κε αδξαλή
πιηθά κηθξήο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο, κε ην λεξφ. Ο βαζηθφο θνξέαο ηεο αληνρήο
ηνπ θνληάκαηνο είλαη ηα αδξαλή, ελψ νη θνλίεο απνηεινχλ ην ζπλδεηηθφ πιηθφ.
Τα ρξεζηκνπνηνχκελα αδξαλή είλαη ζπλήζσο άκκνο κε κέγηζηε δηάκεηξν θφθθνπ
4mm. Η πεξηεθηηθφηεηα ηνπο ζε ιεπηνχο θφθθνπο κε δηάκεηξν d>0,2mm πξέπεη λα
είλαη 20-25% θαηά βάξνο θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ κέγηζηνπ θφθθνπ πξέπεη λα είλαη
κηθξφηεξεο απφ ην 1/3 ηνπ πάρνπο ηνπ επηρξίζκαηνο.
Δπεηδή γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ θνληάκαηνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε ειάρηζηε
δπλαηή πνζφηεηα θνλίαο, ηα αδξαλή πιηθά πξέπεη λα έρνπλ ηέηνηα θνθθνκεηξηθή
δηαβάζκηζε, ψζηε ν φγθνο ησλ θελψλ, ηα νπνία ζρεκαηίδνληαη κεηαμχ ησλ θφθθσλ
ηνπο, λα είλαη φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξνο. Τα λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ
παξαζθεπή ηνπ θνληάκαηνο πξέπεη λα είλαη θαζαξφ [Κνξσλαίνο, Πνπιάθνο, 2006].
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3.6.1 ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΚΟΝΗΑΜΑΣΧΝ
Τν θνλίακα πξέπεη λα είλαη νκνηνγελέο, λα κελ ζβνιηάδεη θαη λα έρεη ηθαλνπνηεηηθή
εξγαζηκφηεηα δειαδή λα κεηαθέξεηαη θαη λα επεμεξγάδεηαη ρσξίο λα παξνπζηάδεη
απφκημε ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ. Δπίζεο πξέπεη λα έρεη πνιχ θαιή πιαζηηθφηεηα, ψζηε
λα δηακνξθψλεηαη ρσξίο λα ράλεη ηε ζπλεθηηθφηεηα ηνπ.
Δπηπιένλ, ην θνλίακα πξέπεη λα έρεη ζηαζεξφηεηα φγθνπ, ψζηε λα απνθεχγνληαη νη
ξσγκαηψζεηο, πνιχ θαιή ηθαλφηεηα πξφζθπζεο θαη ειαζηηθφηεηα ψζηε λα ζπγθξαηεί
ηα κηθξά δνκηθά ζηνηρεία θαη λα εμαζθαιίδεη ζηεγαλφηεηα θαζψο θαη θαηάιιειν
ρξφλν πήμεο, ψζηε λα κπνξεί λα θέξεη κε αζθάιεηα ηα δνκηθά θνξηία. Γειαδή ην
θνλίακα πξέπεη λα έρεη ηέηνηα ζχλζεζε ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη φιεο νη απαηηήζεηο
ηεο δνκηθήο θαηαζθεπήο.
Οη ηδηφηεηεο ησλ θνληακάησλ εμαξηψληαη απφ ηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο:
α) ην είδνο ηεο θνλίαο,
β) ην είδνο ησλ αδξαλψλ,
γ) ηελ αλαινγία αλάκημεο ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπο θαη’ φγθν,
δ) ηνλ ηξφπν αλάκημεο ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπο,
ε) ην είδνο ησλ πξφζζεησλ θαη
ζη) ηνλ ηξφπν θαηεξγαζίαο θαη ζπκπχθλσζεο ηνπ θνληάκαηνο.

3.6.2 ΠΡΟΘΔΣΑ ΚΟΝΗΑΜΑΣΧΝ
Σε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ην θνλίακα πξέπεη λα παξνπζηάδεη απμεκέλεο αληνρέο ή λα
έρεη βειηησκέλεο απνδφζεηο σο πξνο θάπνηα ηδηφηεηα ηνπ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ
πξνζζήθε δηάθνξσλ πιηθψλ, πνπ νλνκάδνληαη πξόζζεηα θαη ηα νπνία αλάινγα κε
ηελ ηδηφηεηα ηνπ θνληάκαηνο πνπ βειηηψλνπλ δηαθξίλνληαη ζε:
Α) Σηεγαλνπνηεηηθά
Β) Πιαζηηθνπνηά
Γ) Πξνζηαζίαο απφ ην παγεηφ θαη
Γ) Γηα παξαζθεπή θνληακάησλ ππφ πίεζε.
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3.6.3 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΟΝΗΑΜΑΣΧΝ
Τα θνληάκαηα αλάινγα κε ηελ θνλία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαζθεπή ηνπο
δηαθξίλνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο.
Α) Αλάινγα κε ην είδνο ηεο θνλίαο
Τα θνληάκαηα αλάινγα κε ην είδνο ηεο θνλίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ
παξαζθεπή ηνπο δηαθξίλνληαη ζε:


Πεινθνληάκαηα

Σηα πεινθνληάκαηα ρξεζηκνπνηείηαη σο θνλία ν πειφο, ν νπνίνο είλαη κίγκα
αξγίινπ κε ακκψδε ζπζηαηηθά κηθξήο θαη κεζαίαο θνθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο.
Παξνπζηάδεη

θαιή

πξφζθπζε

ζεξκνκνλσηηθέο

ηδηφηεηεο

θαη

παξέρεη

ππξνπξνζηαζία. Όηαλ βξαρεί επαλέξρεηαη απφ ηε μεξή θαηάζηαζε ζηελ
πιαζηηθή. Φξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ παξαζθεπή θεξάκσλ θαη πιίλζσλ κε ή
ρσξίο φπηεζε.


Αζβεζηνθνληάκαηα

Σηα αζβεζηνθνληάκαηα σο θνλία ρξεζηκνπνηείηαη ε δνκηθή άζβεζηνο, ε νπνία
πξέπεη λα έρεη ππνζηεί θαιή ζβέζε θαη θχξαζε, ψζηε ηα επηρξίζκαηα λα κελ
εκθαλίζνπλ εμαλζήκαηα θαη απφηξηςε.
Η αεξηθή άζβεζηνο ζρεκαηίδεη θνληάκαηα ηα νπνία παξνπζηάδνπλ πνιχ θαιή
πιαζηηθφηεηα θαη εξγαζηκφηεηα. Τα θνληάκαηα ηεο είλαη αλζεθηηθά ζηηο
ζπλεζηζκέλεο θαηαπνλήζεηο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ηνηρνδνκέο, θαζψο θαη σο
επηρξίζκαηα. Τα θνληάκαηα, ηα νπνία ζρεκαηίδεη ε πδξαπιηθή άζβεζηνο,
ζθιεξαίλνπλ γξεγνξφηεξα θαη έρνπλ πςειφηεξεο αληνρέο απφ εθείλα ηεο αεξηθήο
αζβέζηνπ.


Αζβεζηνγπςνθνληάκαηα

Τα αζβεζηνγπςνθνληάκηα είλαη αζβεζηνθνληάκαηα ζηα νπνία έρεη πξνζηεζεί
γχςνο. Τα θνληάκαηα απηά ρξεζηκνπνηνχληαη σο επηρξίζκαηα εζσηεξηθψλ ρψξσλ
γηαηί δελ παξνπζηάδνπλ κηθξνξσγκαηψζεηο θαη δεκηνπξγνχλ ιείεο επηθάλεηεο.


Αζβεζηνκαξκαξνθνληάκαηα

Τα αζβεζηνκαξκαξνθνληάκαηα είλαη αζβεζηνθνληάκαηα ζηα νπνία ε άκκνο έρεη
αληηθαηαζηαζεί απφ καξκαξφζθνλε. Φξεζηκνπνηνχληαη ζαλ επηρξίζκαηα θαη
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δίλνπλ επηθάλεηεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ηξηθηνχλ κέρξη λα γίλνπλ εληειψο ιείεο.
Σπλήζσο κε αζβεζηνκαξκαξνθνλίακα θαηαζθεπάδεηαη κφλν ε ηειεπηαία ζηξψζε
ησλ επηρξηζκάησλ γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο.


Αζβεζηνζεξατθνθνληάκαηα

Τα αζβεζηνζεξατθνθνθνληάκαηα είλαη αζβεζηνθνληάκαηα ζηα νπνία ε άκκνο έρεη
αληηθαηαζηαζεί κεξηθψο ή νιηθψο απφ ζεξατθή γε. Παξαζθεπάδνληαη κε
αλαινγίεο 1:3, πνιηφο αζβέζηνπ : ζεξατθή γε θαη 1:2:1, πνιηφο αζβέζηνπ :
ζεξατθή γε : άκκνο. Δίλαη πδξαπιηθά θνληάκαηα κε κηθξή αληνρή θαη
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πγξνχο θαη ππφγεηνπο ρψξνπο.


Αβεζηνηζηκεληνθνληάκαηα

Σηα αζβεζηνηζηκεληνθνληάκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη σο θνλίεο άζβεζηνο θαη
ηζηκέλην. Παξνπζηάδνπλ πδξαπιηθέο ηδηφηεηεο θαη κεησκέλε πδαηνπεξαηφηεηα.
Δπίζεο, είλαη αλζεθηηθφηεξα θαη παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε αληνρή ζηηο
θαηαπνλήζεηο απφ ηα θαζαξά αζβεζηνθνληάκαηα.


Σζηκεληνθνληάκαηα

Τα ηζηκεληνθνληάκαηα είλαη θνλίακα ζηα νπνία σο θνλία ρξεζηκνπνηνχληαη
δηάθνξνη ηχπνη θαη πνζφηεηεο ηζηκέληνπ. Παξνπζηάδνπλ έληνλεο πδξαπιηθέο
ηδηφηεηεο θαη απμεκέλεο αληνρέο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δφκεζε ζηνηρείσλ
πνπ ππνβάιινληαη ζε ηζρπξέο θαηαπνλήζεηο θαζψο θαη γηα επηρξίζκαηα.
Οη ηδηφηεηεο ηνπο εμαξηψληαη θπξίσο απφ ην είδνο θαη ηελ πνζφηεηα ηνπ ηζηκέληνπ
θαη απφ ην ζπληειεζηή λεξνχ – ηζηκέληνπ, w.
Τν ηζηκεληνθνλίακα πξέπεη λα έρεη απμεκέλε πιαζηηθφηεηα θαη ειαζηηθφηεηα
ψζηε ε πξφζθπζε ηνπ λα είλαη ηζρπξή, λα κελ παξνπζηάδεη ξσγκαηψζεηο θαη λα
εμαζθαιίδεη πιήξε ζηεγαλφηεηα.
Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ πξνζζήθε ζην ηζηκεληνθνλίακα κηθξήο πνζφηεηαο
πδξαζβέζηνπ κε ηε κνξθή ηνπ πνιηνχ ή ζθφλεο, ρσξίο λα κεηψλεηαη ε
πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ηζηκέληνπ.
Β) Αλάινγα κε ηελ πνζόηεηα ηεο θνλίαο
Τα θνληάκαηα αλάινγα κε ηελ πνζφηεηα ηεο θνλίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ
Παξαζθεπή ηνπο θαηαηάζζνληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο:
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Καλνληθό θνλίακα

Ωο θαλνληθφ ραξαθηεξίδεηαη ην θνλίακα ζην νπνίν ε ρξεζηκνπνηνχκελε πνζφηεηα
θνλίαο είλαη ηφζε, φζε αθξηβψο ρξεηάδεηαη γηα λα γεκίζνπλ ηα θελά κεηαμχ ησλ
θφθθσλ ηεο άκκνπ.


Παρύ θνλίακα

Ωο παρχ ραξαθηεξίδεηαη ην θνλίακα ζην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξε
πνζφηεηα θνλίαο απφ εθείλε πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ Παξαζθεπή θαλνληθνχ
θνληάκαηνο.


Ηζρλό θνλίακα

Ωο ηζρλφ ραξαθηεξίδεηαη ην θνλίακα ζην νπνίν ν παξαζθεπαδφκελνο πνιηφο ηεο
θνλίαο δελ γεκίδεη πιήξσο ηα θελά κεηαμχ ησλ θφθθσλ ηεο άκκνπ.
Γ) Αλάινγα κε ηνλ ηξόπν ζθιήξπλζεο ηνπο
Τα θνληάκαηα αλάινγα κε ηνλ ηξφπν ζθιήξπλζεο ηνπο δηαθξίλνληαη ζε:


Αεξηθά θνληάκαηα

Αεξηθά είλαη ηα θνληάκαηα ηα νπνία ζθιεξαίλνπλ ζηνλ αέξα. Η ζθιήξπλζε γίλεηαη
κε ηελ επίδξαζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ηεο αηκφζθαηξαο ζηε πδξάζβεζην
ηνπ θνληάκαηνο, ελψ ην λεξφ πνπ ζρεκαηίδεηαη απνβάιιεηαη.


Τδξαπιηθά θνληάκαηα

Υδξαπιηθά είλαη ηα θνληάκαηα ηα νπνία πήδνπλ θαη ζθιεξαίλνπλ ζηνλ αέξα θαη
κεηά ε ζθιήξπλζε ηνπο ζπλερίδεηαη ζην λεξφ ή πήδνπλ θαη ζθιεξαίλνπλ
απεπζείαο ζην λεξφ. Η ζθιήξπλζε νθείιεηαη ζηνπο πδξαπιηθνχο ζπληειεζηέο νη
νπνίνη πεξηέρνληαη ζηηο θνλίεο απηέο.
Γ) Αλάινγα κε ηε κεραληθή αληνρή ηνπο
Τα θνληάκαηα αλάινγα κε ηε κεραληθή αληνρή ηνπο δηαθξίλνληαη ζε:


Κνληάκαηα ρακειήο αληνρήο

Κνληάκαηα ρακειήο αληνρήο είλαη ηα πεινθνληάκαηα θαζψο θαη ηα θαζαξά
αζβεζηνθνληάκαηα.


Κνληάκαηα κέηξηαο αληνρήο

Κνληάκαηα

κέηξηαο

αληνρήο

είλαη

ηα

ζεξατθνθνληάκαηα

θαζψο

θαη

ηα

αζβεζηνηζηκεληνθνληάκαηα.
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Κνληάκαηα πςειήο αληνρήο

Κνληάκαηα πςειήο αληνρήο είλαη ηα ηζηκεληνθνληάκαηα θαη ηα νξγαληθά
θνληάκαηα.
Δ) Αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπο
Τα θνληάκαηα αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπο δηαθξίλνληαη ζε:


Κνληάκαηα ηνηρνπνηίαο

Τα θνληάκαηα ηνηρνπνηίαο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δφκεζε ηνίρσλ, σο ζπλδεηηθφ
πιηθφ δνκηθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία είλαη θπζηθνί ή ηερλεηνί ιίζνη. Παξεκβάιινληαη
κεηαμχ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη γεκίδνπλ ηνπο δεκηνπξγνχκελνπο αξκνχο.
Δπίζεο δηαζηξψλνληαη ζε νξηδφληηεο επηθάλεηεο θαη ππνβνεζνχλ ζηε ηνπνζέηεζε
άιισλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ.
Σπλεπψο, πξέπεη λα έρνπλ θαιή εξγαζηκφηεηα θαη πιαζηηθφηεηα, ψζηε λα
θαιχςνπλ φιεο ηηο αλσκαιίεο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ, θαιή ηθαλφηεηα
ζπγθξάηεζεο ηνπ λεξνχ, επαξθή αληνρή θαη θαιή πξφζθπζε, ψζηε ε ηνηρνπνηία
λα γίλεηαη ζπκπαγήο θαη ζηαζεξή.
Δπηπιένλ, ηα θνληάκαηα απηά πξέπεη λα έρνπλ απμεκέλε ειαζηηθφηεηα ψζηε λα
αθνινπζνχλ ηηο κεηαβνιέο ηεο ηνηρνπνηίαο ρσξίο λα δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα
επζηάζεηαο θαη ζηεγαλφηεηαο ησλ αξκψλ.


Κνληάκαηα επηρξηζκάησλ

Τα θνληάκαηα επηρξηζκάησλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θάιπςε, εμνκάιπλζε θαη
θαιχηεξε εκθάληζε εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ. Δπίζεο αξθεηέο
θνξέο ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο ζεξκηθήο θαη ερεηηθήο πξνζηαζίαο ελφο
ρψξνπ, θαζψο επίζεο θαη ηεο ζηεγαλνπνίεζεο ηνπ.
Τα θνληάκαηα επηρξηζκάησλ πξέπεη λα έρνπλ θαιή πξφζθπζε, ηφζν ζηελ
επηθάλεηα δηάζηξσζεο, φζν θαη κεηαμχ ησλ ζηξψζεσλ ηνπο. Κάζε ζηξψζε
πξέπεη λα έρεη νκνηφκνξθε δνκή. Δπίζεο, πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ζηαζεξφηεηα
φγθνπ γηα απνθπγή ξσγκαηψζεσλ.
Η αληνρή ηνπ θνληάκαηνο θαζψο θαη ην είδνο ηεο επηθάλεηαο πξέπεη λα
αληαπνθξίλνληαη ζην ζθνπφ ηνπ έξγνπ. Τα θνληάκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ
επηρξίζκαηα ζε εμσηεξηθέο επηθάλεηεο πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ απμεκέλε αληνρή
θαη αλζεθηηθφηεηα ζηελ επίδξαζε ησλ θαηξηθψλ κεηαβνιψλ (ζεξκνθξαζία, βξνρή,
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πγξαζία, παγεηφο, ειηαθή αθηηλνβνιία θ.ιπ.), ελψ εθείλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο πξέπεη λα ζρεκαηίδνπλ ιείεο θαη επίπεδεο επηθάλεηεο,
ψζηε λα είλαη δπλαηφλ λα βάθνληαη εχθνια θαη λα επηδέρνληαη δηάθνξεο
επελδχζεηο.


Κνληάκαηα ππό πίεζε

Τα

θνληάκαηα

ππφ

πίεζε

είλαη

ηζηκεληνπνιηφο

ή

ηζηκεληνθνλίακα

θαη

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ηερλνινγία ηνπ πξνεληεηακέλνπ ζθπξνδέκαηνο γηα ηελ
πιήξσζε ησλ ζσιήλσλ πεξηβνιήο ησλ ηελφλησλ πξνέληαζεο, επίζεο
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε θαηαζθεπή ζεξάγγσλ θαη θξαγκάησλ, φπνπ απμάλεηαη ε
αληνρή ηνπ εδάθνπο κε ηζηκεληελέζεηο.


Κνληάκαηα θαηαζθεπήο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ

Τα θνληάκαηα θαηαζθεπήο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ είλαη ηα αθφινπζα:


Απφ αζβεζηνθνληάκαηα



Απφ ειαθξναζβεζηνθνλίακα



Απφ ακηαληνηζηκέλην [Κνξσλαίνο, Πνπιάθνο, 2006].
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ
Η Κχπξνο είλαη απφ ηηο ιίγεο ρψξεο ζην θφζκν φπνπ ε γεσινγία ππήξμε
πξσηαξρηθφο παξάγνληαο ζηε δηακφξθσζε ηνπ θπζηθνχ ηεο πεξηβάιινληνο. Η
γεσινγία ήηαλ έλαο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζηελ ηζηνξηθή, πνιηηηζηηθή θαη
θνηλσληθννηθνλνκηθή εμέιημε ηνπ λεζηνχ ηφζν θαηά ηελ αξραηφηεηα φζν θαη θαηά ηνπο
λεφηεξνπο ρξφλνπο. Η γέλεζε ηνπ λεζηνχ είλαη απνηέιεζκα κηαο ζεηξάο κνλαδηθψλ
θαη πνιχπινθσλ γεσινγηθψλ δηεξγαζηψλ. Τν νθηνιηζηθφ ζχκπιεγκα ηνπ Τξνφδνπο
έρεη έθηαζε 3000 km2, θαη απνηειεί ην βαζηθφηεξν γεσινγηθφ ζηνηρείν ηνπ λεζηνχ.
Γεκηνπξγήζεθε ηελ Άλσ Κξεηηδηθή πεξίνδν ζην βπζφ ηεο Τεζχνο ζάιαζζαο. Μεηά
ηελ δεκηνπξγία ηεο ε νξνζεηξά ηνπ Τξνφδνπο αλαδχζεθε ζρεκαηίδνληαο ην ζεκεξηλφ
λεζί, κέζα απφ πνιχπινθεο ηεθηνληθέο δηεξγαζίεο πνπ θαζνξίδνληαλ απφ ηε
ζχγθιηζε ησλ ιηζνζθαηξθψλ πιαθψλ ηεο Δπξαζηαηηθήο ζην βνξξά θαη ηεο
Αθξηθαληθήο ζην λφην.
Οη γεσινγηθέο ζπγθπξίεο ζπλέηεηλαλ ζην λα δηαηεξεζεί ζρεδφλ αλέπαθε νιφθιεξε ε
ζηξσκαηνγξαθία ηνπ νθηνιηζηθνχ ζπκπιέγκαηνο, πνπ είλαη αθξηβψο ε ίδηα κε εθείλε
ηνπ θινηνχ ησλ ζεκεξηλψλ σθεαλψλ. Απφ ηα θαηψηεξα πξνο ηα αλψηεξα ζηξψκαηα
απνηειείηαη απφ ραξηδβνπξγίηε, ν νπνίνο αληηπξνζσπεχεη κέξνο ηνπ άλσ καλδχα
ηεο Γεο, πινπηψληα, ππεξβαζηθά θαη βαζηθά πεηξψκαηα φπσο δνπλίηε, βεξιίηε,
ππξνμελίηε, γάββξν, πιαγηνγξαλίηε, ηα νπνία δεκηνπξγήζεθαλ απφ δηαθνξνπνίεζε
ηνπ βαζαιηηθνχ κάγκαηνο. Αθνινπζνχλ ηα θιεβηθά δηαβαζηθά πεηξψκαηα πνπ
αληηπξνζσπεχνπλ ηηο δψλεο ηξνθνδνζίαο ησλ ιαβψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο έθρπζεο
ηνπο ζην βπζφ ηεο ζάιαζζαο, ηηο ππνζαιάζζηεο πξνζθεθαινεηδήο ιάβεο θαη ηέινο
ηελ ζεηξά ησλ ηδεκαηνγελψλ πεηξσκάησλ πνπ επηθαιχπηνπλ κεγάιν κέξνο ησλ
ιαβψλ θαη ηα νπνία ζα καο απαζρνιήζνπλ ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία.
Σην ηέινο ηεο Οιηγφθαηλνπ πεξηφδνπ πξηλ απφ 22 εθαηνκκχξηα ρξφληα ε ζάιαζζα
γχξσ απφ ηε δψλε ηνπ Τξνφδνπο είρε γίλεη αξθεηά αβαζήο πνπ επέηξεςε ηνπηθά ηελ
αλάπηπμε πθάισλ, (Υθαινγελήο αζβεζηφιηζνο ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηεο Τέξξαο). Παξ’
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φινλ φηη ην Τξφνδνο εμαθνινχζεζε λα είλαη θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο
αλαπηχρζεθαλ ιεθάλεο ηδεκαηνγέλεζεο λφηηα θαη λνηηνδπηηθά ηεο νξνζεηξάο. Απηέο νη
ιεθάλεο δερφληνπζαλ ηηο απνζέζεηο πειαγηθψλ θαη εκηπειαγηθψλ (θιαζηηθψλ)
ηδεκάησλ θαηά ηελ κεγαιχηεξε δηάξθεηα ηνπ Μεηφθαηλνπ πνπ απνηέιεζαλ ηα
πεηξψκαηα ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηεο Πάρλαο. Τα ηδήκαηα πνπ θπξηαξρνχλ είλαη πειαγηθά
αζβεζηνχρα θαη εηδηθφηεξα θξεηίδεο θαη κάξγεο.
Τα ηδήκαηα ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηεο Πάρλαο είλαη ππνθίηξηλεο έσο θαηνθίηξηλεο θξεηίδεο
θαη κάξγεο πνπ δηαθξίλνληαη εχθνια απφ ην θαηάιεπθν ρξψκα ησλ θξεηίδσλ ηνπ
ππνθείκελνπ ζρεκαηηζκνχ ησλ Λεπθάξσλ. Άιιν ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ
ζρεκαηηζκνχ ηεο Πάρλαο είλαη ε παξνπζία ζηξσκάησλ αζβεζηηηηθνχ ςακκίηε θαη ε
θαηά ηφπνπο αλάπηπμε θξνθαινπαγψλ πνπ ζηνπο αλψηεξνπο νξίδνληεο ηνπ
ζρεκαηηζκνχ πεξηέρνπλ θαη ζξαχζκαηα απφ ηα νθηνιηζηθά πεηξψκαηα ηνπ
Τξνφδνπο, θαζψο θαη πιηθά αβαζψλ λεξψλ. Σηε θνξπθή ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηεο
Πάρλαο θαη λφηηα ηεο νξνζεηξάο ηνπ Τξνφδνπο επξίζθνληαη ρνλδξφθνθθα αλζεθηηθά
αλζξαθηθά πεηξψκαηα, ηα νπνία πξνζηαηεχνπλ ηηο ππνθείκελεο θαη καιαθφηεξεο
κάξγεο απφ ηε δηάβξσζε. Απηά είλαη γλσζηά σο αζβεζηφιηζνο ηεο Κνξσληάο θαη
πεξηέρνπλ θξνθαινπαγή, ρνλδξφθνθθνπο αζβεζηηηηθνχο ςακκίηεο θαη ζε κηθξφηεξν
πνζνζηφ ηιχεο θαη κάξγεο. Τα ρνλδξφθνθθα πεηξψκαηα πεξηθιείνπλ ζξαχζκαηα
νζηξάθσλ, ειαζκαηνβξάρησλ, θπθηψλ, ερηλνεηδψλ θαη θνξαιιηψλ, είδε ηα νπνία δνπλ
ζε αβαζείο ζάιαζζεο. Άιια ζπζηαηηθά ησλ πεηξσκάησλ απηψλ είλαη θνκκάηηα
θξεηίδσλ, καξγψλ θαη θεξαηνιίζσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ππνθείκελα ηδεκαηνγελή
πεηξψκαηα θαζψο θαη πιηθφ πξνεξρφκελν απφ ηα νθηνιηζηθά πεηξψκαηα ηνπ
Τξνφδνπο. Σε αληίζεζε κε ηηο εκθαλίζεηο απηέο ν αζβεζηφιηζνο ηεο Κνξσληάο ζηε
βφξεηα πιεπξά ηνπ Τξνφδνπο εκθαλίδεηαη ηνπηθά ππφ κνξθή πθάισλ. Ο
αζβεζηφιηζνο ηεο Κνξσληάο επηθάζεηαη κε ζπκθσλία πάλσ ζηα πεηξψκαηα ηνπ
ζρεκαηηζκνχ ηεο Πάρλαο ή θαη ζπκπιέθεηαη κε ηνπο αλψηεξνπο νξίδνληεο ηνπ
ζρεκαηηζκνχ. Υπάξρνπλ επίζεο εκθαλίζεηο πνπ θάζνληαη κε αζπκθσλία πάλσ ζε
παιαηφηεξνπο ζρεκαηηζκνχο απφ εθείλν ηεο Πάρλαο ή αθφκε θαη θαηεπζείαλ πάλσ
ζηα νθηνιηζηθά πεηξψκαηα ηνπ Τξνφδνπο [Τκήκα Γεσινγηθήο Δπηζθφπεζεο, 2002].
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4.1 ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΤΦΑΛΟΓΔΝΟΤ ΑΒΔΣΟΛΗΘΟΤ ΚΤΠΡΟΤ
Η γεσινγηθή ηζηνξία ηεο Κχπξνπ απφ ηελ ρξνληθή πεξίνδν ηνπ αλψηεξνπ Κξεηηδηθνχ
θαη έπεηηα ραξαθηεξίδεηαη απφ ην ζρεκαηηζκφ ηδεκαηνγελψλ πεηξσκάησλ ζε ξερφ
ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Η ηδεκαηνγέλεζε μεθηλά κε ην ζρεκαηηζκφ Καλλαβηνχ,
αθνινπζεί ν ζρεκαηηζκφο

Μνλήο θαη Κάζηθα. Η ηδεκαηνγέλεζε ησλ αλζξαθηθψλ

ζρεκαηηζκψλ μεθηλά απφ ην Παιαηφθαηλν κε ην ζρεκαηηζκφ ησλ Λεπθάξσλ ν νπνίνο
παξνπζηάδεη πνηθηιία απνιηζσκάησλ θαη έρεη ραξαθηεξηζηηθφ άζπξν ρξψκα. Τνλ
ζρεκαηηζκφ Λεπθάξσλ αθνινπζεί ν ζρεκαηηζκφο

Πάρλαο ν νπνίνο απνηειείηαη

θπξίσο απφ πειαγηθέο θξεηίδεο θαη βηνθιαζηηθά ηδήκαηα. Η ηδεκαηνγέλεζε ζην
ζρεκαηηζκφ Πάρλαο μεθίλεζε θαη ηειείσζε ζε ξερά ζαιάζζηα πεξηβάιινληα κε ηελ
αλάπηπμε πθαινγελψλ αζβεζηφιηζσλ νη νπνίνη απαληνχλ θπξίσο ζηελ βάζε ηνπ
ζρεκαηηζκνχ Τέξξαο θαη ζηε θνξπθή ηνπ ζρεκαηηζκνχ Κνξσληάο [Τκήκα
Γεσινγηθήο Δπηζθφπεζεο, 2002].

Δηθφλα 4.1: Σηξσκαηνγξαθηθή δηάηαμε ηδεκαηνγελψλ ζρεκαηηζκψλ ηνπ
νθηνιηζηθνχ ζπκπιέγκαηνο ηεο νξνζεηξάο Τξνφδνπο.
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4.2 ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΤΦΑΛΟΓΔΝΟΤ ΑΒΔΣΟΛΗΘΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (reefal
limestone)
Οη πθαινγελείο αζβεζηφιηζνη πνπ ζα καο απαζρνιήζνπλ πξνέξρνληαη απφ ηα κέιε
Τέξξα θαη Κνξσληά ηνπ γεσινγηθνχ ζρεκαηηζκνχ Πάρλαο. Ο ζπγθεθξηκέλνο
γεσινγηθφο ζρεκαηηζκφο δεκηνπξγήζεθε ηε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ Μέζνπ Μεηφθαηλνπ
θαη έρεη πάρνο κεγαιχηεξν απφ 120 κέηξα. Απηφο ν θνξαιιηνγελήο πθαινγελήο
αζβεζηφιηζνο ζρεκαηίζηεθε ζε ξερά ζαιάζζηα πεξηβάιινληα ζηε παξάθηηα δψλε
ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηεο Πάρλαο. Δίλαη ζπκπαγήο, ζθιεξφο θαη εκηθξπζηαιιηθφο
ζρεκαηηζκφο κε έληνλε ηε παξνπζία απνιηζσκάησλ.
Ο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο αζβεζηφιηζνπ εμνξχζζεηαη απφ ηηο ιαηνκηθέο δψλεο
Μηηζεξνχ, Ξπινθάγνπ θαη Αλδξνιχθνπ, φπνπ ιεηηνπξγνχλ ιαηνκεία γηα ηελ
παξαγσγή αδξαλψλ πιηθψλ. Ωο δνκηθφο ιίζνο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε
αθαηέξγαζηα ή εκηθαηεξγαζκέλα ηεκάρηα δηαθφξσλ κεγεζψλ θαηάιιεια γηα ηελ
θαηαζθεπή δηπινκέησπσλ ηνίρσλ [Τκήκα Γεσινγηθήο Δπηζθφπεζεο, Λεπθσζία
2002].

Αγ. οηϊμενοσ
Ξυλοφάγου

Δηθφλα 4.2: Γεσινγηθφο ράξηεο ηεο Κχπξνπ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ
Οη πθαινγελείο αζβεζηφιηζνη πξνέξρνληαη απφ ηα κέιε Τέξξα θαη Κνξσλία ηνπ
Γεσινγηθνχ

ζρεκαηηζκνχ

Πάρλαο.

Ο

ζπγθεθξηκέλνο

ηχπνο

αζβεζηφιηζνπ

εμνξχζζεηαη απφ ηηο ιαηνκηθέο δψλεο Μηηζεξνχ, Ξπινθάγνπ θαη Αλδξνιχθνπ, φπνπ
ιεηηνπξγνχλ ιαηνκεία γηα ηελ παξαγσγή αδξαλψλ πιηθψλ. Απφ ηηο ιαηνκηθέο δψλεο
Μηηζεξνχ θαη Ξπινθάγνπ γίλεηαη επηινγή νγθφιηζσλ γηα βηνκεραληθή επεμεξγαζία. Η
βηνκεραληθή επεμεξγαζία πεξηιακβάλεη θαζνξηζκφ ηνπ ζρήκαηνο ησλ νγθνιίζσλ,
ζηελ ζπλέρεηα θνπή ηνπ νγθφιηζνπ ζε πιάθεο θαη αθνινχζσο ζε πιαθίδηα.

5.1 ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ ΤΦΑΛΟΓΔΝΟΤ ΑΒΔΣΟΛΗΘΟΤ
Η δεηγκαηνιεςία πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πεξηνρέο πνπ πθίζηαληαη ιαηνκηθή
εθκεηάιιεπζε πθαινγελνχο αζβεζηφιηζνπ. Σπλνιηθά ζπιιέρηεθαλ ηξία δείγκαηα απφ
ηηο αθφινπζεο ηνπνζεζίεο:
Γείγκαηα Α θαη Γ απφ ηελ Πεξηνρή Ξπινθάγνπ πνπ βξίζθεηαη ζηα ΝΑ παξάιηα ηεο
επαξρίαο Λάξλαθαο φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξεία “Iakovou Brothers Quarries”
κε

ηε

ιαηνκηθή

εθκεηάιιεπζε

πθαινγελνχο

αζβεζηφιηζνπ.

Ο

πθαινγελήο

αζβεζηφιηζνο πνπ εμνξχζζεηαη ζηε πθηζηάκελε ιαηνκηθή κνλάδα πξννξίδεηαη γηα
ηελ παξαγσγή αζβέζηε ιφγσ ηεο πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ ζε αζβεζηίηε.
Πξνέξρεηαη απφ ηνλ ζρεκαηηζκφ Πάρλαο – Κνξσληάο πνπ απνηειείηαη θπξίσο απφ
βηνζηξψκαηα θαη βηνέξκαηα πθαινγελψλ αζβεζηφιηζσλ. Απφ ηε ζπγθεθξηκέλε
εθκεηάιιεπζε ζπιιέρζεθαλ δπν δείγκαηα (Α, Γ), απφ ην πξντφλ (Α) θαη ην
παξαπξντφλ (Γ) ηεο εθκεηάιιεπζεο. Τν πξντφλ παξάγεηαη ζε δηάθνξεο θνθθνκεηξίεο
ραιηθηψλ θαη ζθχξσλ ελψ ην παξαπξντφλ είλαη ζε ιεπηφθνθθε κνξθή.
Δπίζεο ζπιιέρζεθε δείγκα απφ ην πξντφλ ζε κεγαιχηεξα ηεκάρηα γηα καθξνζθνπηθή
κειέηε θαζψο θαη γηα ηελ θαηαζθεπή ιεπηήο ηνκήο.
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Δηθφλα 5.1: Μνλάδα ζξαχζεο, θνζθίληζεο θαη απφζεζεο αδξαλψλ ηνπ ιαηνκείνπ
“Iakovou Brothers” ζηε Ξπινθάγνπ.
Γείγκα Β απφ ηε Πεξηνρή Άγηνο Σνδψκελνο πνπ βξίζθεηαη ζην ΝΑ ηκήκα ηεο
επαξρίαο Λεπθσζίαο. Δθεί δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξεία “Latouros Quarries Ltd” κε
ιαηνκηθή εθκεηάιιεπζε βηναζβεζηηηηθψλ ςακκηηψλ. Τν δείγκα πνπ ζπιιέρηεθε απφ
ην λφηην ηκήκα ηεο εθκεηάιιεπζεο ήηαλ ζε αδξφθνθθε κνξθή. Οη βηναζβεζηηηηθνί
ςακκίηεο πνπ εθκεηαιιεχνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή αλήθνπλ ζην αλψηεξν
ηκήκα ηνπ ζρεκαηηζκνχ Πάρλαο.

Δηθφλα 5.2: Μνλάδα ζξαχζεο θαη κεηαθνξάο πιηθνχ ηνπ ιαηνκείνπ “Latouros” ζηνλ
Άγην Σνδψκελν.
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5.2 ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ
Δίρακε ηξία δηαθνξεηηθά δείγκαηα

(Α, Β, Γ ) ηα νπνία γηα λα είλαη δπλαηφλ λα

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηο δηάθνξεο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο ήηαλ απαξαίηεηε ε
επεμεξγαζία ηνπο έηζη ψζηε λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο
δηάθνξεο δνθηκέο.
Αξρηθά θαηαζθεπάζηεθαλ ηξεηο ιεπηέο ηνκέο (Δηθφλα 5.3) απφ ηηο νπνίεο ε Ν1, ήηαλ
απφ ην δείγκα Α θαη Ν2, Ν3 απφ ην δείγκα Β, κε ζθνπφ λα αλαιπζνχλ ζε πνισηηθφ
κηθξνζθφπην γηα κηα πξψηε νξπθηνινγηθή αλάιπζε ηνπ κεηξηθνχ πεηξψκαηνο. Απφ
ην δείγκα Γ δελ ήηαλ δπλαηή ε θαηαζθεπή ιεπηήο ηνκήο ιφγσ ηνπ φηη ην δείγκα ήηαλ
ιεηνηξηβεκέλν, ζε ιεπηφθνθθε κνξθή.

Δηθφλα 5.3: Τα δχν δείγκαηα Α, Β, θαη νη αληίζηνηρεο ηνκέο Ν1, Ν2, Ν3.
Τν πξψην βήκα ήηαλ ε ζξαχζε θαη ιεηνηξίβεζε ησλ δχν αδξφθνθθσλ δεηγκάησλ (Α,
Β) ζε ζηαγσλνηφ ζπαζηήξα ζηελ πξψηε ζθάια πνπ δίλεη ην κηθξφηεξν κέγεζνο
θφθθνπ. Τν πιηθφ πεξάζηεθε ηξείο θνξέο απφ ην ζηαγσλφην ζπαζηήξα γηα λα
επηηεπρηεί φζν δπλαηφ πην νκνηφκνξθε θνθθνκεηξία. Με ην ζηαγσλφην ζπαζηήξα
πεηχρακε ηελ θνθθνκεηξία ηεο ηάμεο ησλ 2-5mm. Έπεηηα ηα δχν δείγκαηα
ζξαχζηεθαλ ζην θσληθφ ζπαζηήξα κε επίζεο ηξείο επαλαιήςεηο ν νπνίνο καο
έδσζε κέγεζνο θφθθσλ ηεο ηάμεο ησλ >2mm. Τέινο θαη ηα ηξία δείγκαηα (Α, Β, Γ)
ιεηνηξηβήζεθαλ ζε ειεθηξνληθφ πιαλεηηθφ ζθαηξφκπιν γηα δέθα ιεπηά έηζη ψζηε λα
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πεηχρνπκε ηελ κηθξφηεξε δπλαηή θνθθνκεηξία ησλ δεηγκάησλ. Τν ηξίην δείγκα ιφγσ
ηνπ φηη ήηαλ είδε ιεπηφθνθθν δελ ρξεηάζηεθε ζξαχζε ζην ζηαγσλνηφ θαη θσληθφ
ζπαζηήξα θαη έηζη ιεηνηξηβήζεθε θαηεπζείαλ ζην πιαλεηηθφ ζθαηξφκπιν.

Δηθφλα 5.4: Τα ηξία δείγκαηα Α, Β, Γ ζηελ ηειηθή ηνπο κνξθή.
Γεχηεξν βήκα ήηαλ ε μήξαλζε ηνπ δείγκαηφο (Γ) ιφγσ ηεο πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο
ηνπ ζε πγξαζία. Τν δείγκα αξρηθά δπγίζηεθε θαη ηνπνζεηήζεθε ζε μεξαληήξην ζε
ζεξκνθξαζία 105:C γηα δέθα ψξεο. Αθνχ μεξάλζεθε δπγίζηεθε μαλά γηα λα βξεζεί ην
πνζνζηφ πγξαζίαο, θαηά βάξνο πνπ είρε ην δείγκα. Τα απνηειέζκαηα ηεο μήξαλζεο,
θαζψο θαη ε πεξηερφκελε πγξαζία ζην δείγκα Γ θαίλεηαη ζην Πίλαθα 4.1.
Κσδηθόο
δείγκαηόο

Βάξνο
θάςαο (gr)

Βάξνο πγξνύ
δείγκαηόο + Βάξνο
Κάςαο (gr)

Βάξνο μεξνύ
δείγκαηόο + Βάξνο
Κάςαο (gr)

Γ

181,6

281,6

269,1

Πίλαθαο 5.1 Βάξνο μεξνχ δείγκαηνο Γ.
Απφ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα ππνινγίζακε ην πνζνζηφ πγξαζίαο ην νπνίν ήηαλ
4,43%.
Τέινο κηθξή πνζφηεηα απφ ηα ηξία δείγκαηα ςήζεθε ζε θνχξλν ζηνπο 900:C γηα 12
ψξεο. Τν ςήζηκν ησλ ηξηψλ δεηγκάησλ έγηλε γηα λα εμεηαζηεί ε ηπρφλ αιιαγή ησλ
νξπθηνινγηθψλ θάζεσλ ηνπ πεηξψκαηνο θαζψο επίζεο θαη ε κεηαβνιή ζηε ρεκηθή
ηνπ ζχζηαζε. Δπίζεο κε ηελ έςηζε ησλ δεηγκάησλ ππνινγίζηεθε θαη ε απψιεηα
πχξσζεο ηνπ εθάζηνηε πιηθνχ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6
ΑΝΑΛΤΖ ΛΔΠΣΧΝ ΣΟΜΧΝ Δ ΠΟΛΧΣΗΚΟ ΜΗΚΡΟΚΟΠΗΟ
Οη ηνκέο απφ ηα ηξία δείγκαηα (Δηθφλα 6.1) εμεηάζηεθαλ θαη θσηνγξαθήζεθαλ κε
θιίκαθα 1,4:400κm ζε πνισηηθφ κηθξνζθφπην. Οη ιεπηέο ηνκέο ζα παξέρνπλ ηηο
πξψηεο πιεξνθνξίεο φζν αθνξά ηελ νξπθηνινγηθή ζχζηαζε θαη ηελ πθή ηνπ
κεηξηθνχ πεηξψκαηνο. Γηα ηελ θάζε ηνκή ηξαβήρηεθαλ δπν αληηπξνζσπεπηηθέο
θσηνγξαθίεο, ζε παξάιιεια θαη αληίζηνηρα ζε δηαζηαπξσκέλα Nicols, έηζη ψζηε λα
έρνπκε κηα

πην

νινθιεξσκέλε

άπνςε

ηεο

νξπθηνινγηθήο ζχζηαζεο ησλ

πεηξσκάησλ.
Σηηο θσηνγξαθίεο (Δηθφλα 6.2,3), πνπ αθνξνχλ ηελ πξψηε ηνκή (Ν1) γηα ην δείγκα Α
δηαθξίλνληαη ηα εμήο νξπθηά: αζβεζηίηεο, αλθεξίηεο ν νπνίνο είλαη ζηελ νπζία
δνινκίηεο κε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ζίδεξν, ραιαδίαο θαη απνιηζψκαηα.

Δηθφλα 6.2: Φσηνγξαθία ηεο ηνκήο Ν1, ζε παξάιιεια Nicols.
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Δηθφλα 6.3: Φσηνγξαθία ηεο ηνκήο Ν1, ζε δηαζηαπξσκέλα Nicols.
Σηηο θσηνγξαθίεο (Δηθφλα 6.4,5,6,7) πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ ηνκή Ν2 θαη Ν3 αληίζηνηρα
δηαθξίλνληαη ηα εμήο νξπθηά: αζβεζηίηεο, ραιαδίαο, πιαγηφθιαζηα (αιβίηεο) θαη
αλθεξίηεο (δνινκίηεο πινχζηνο ζε ζίδεξν). Παξαηεξνχκε επίζεο ηελ παξνπζία
απνιηζσκάησλ γεγνλφο πνπ δηθαηνινγεί θαη ηελ δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνχ θαη ηελ
πξνέιεπζε ηνπ πεηξψκαηνο.
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Δηθφλα 6.4: Φσηνγξαθία ηεο ηνκήο Ν2, ζε παξάιιεια Nicols.

Δηθφλα 6.5: Φσηνγξαθία ηεο ηνκήο Ν2, ζε δηαζηαπξσκέλα Nicols.
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Δηθφλα 6.6: Φσηνγξαθία ηεο ηνκήο Ν3, ζε παξάιιεια Nicols.

Δηθφλα 6.7: Φσηνγξαθία ηεο ηνκήο Ν3, ζε δηαζηαπξσκέλα Nicols.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7
ΟΡΤΚΣΟΛΟΓΗΚΔ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΔ ΑΝΑΛΤΔΗ
Σ΄ απηφ ην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα
ηηο νξπθηνινγηθέο θαη ηηο ρεκηθέο αλαιχζεηο ησλ ηξηψλ δεηγκάησλ, θαζψο επίζεο θαη
ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο δηάθνξεο δνθηκέο. Οη νξπθηνινγηθέο θαη
ρεκηθέο αλαιχζεηο πνπ ππέζηεθαλ ηα δείγκαηα απνηεινχλ ηελ βάζε γηα ηελ
θαηαλφεζε ησλ θπζηθνρεκηθψλ ηδηνηήησλ πνπ πηζαλφλ λα παξνπζηάδνπλ ηα
δείγκαηα.

7.1 ΟΡΤΚΣΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔ ΠΔΡΗΘΛΑΗΜΔΣΡΗΑ ΑΚΣΗΝΧΝ – Υ
Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο νξπθηνινγηθήο ζχζηαζεο ησλ δεηγκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε
κε ην πεξηζιαζίκεηξν αθηίλσλ – Φ (XRD) ηχπνπ D8-Advance ηεο Bruker AXS
(Δηθφλα 7.1) ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γεληθήο θαη Τερληθήο Οξπθηνινγίαο ηνπ Πνιπηερλείνπ
Κξήηεο.

Δηθφλα 7.1: Πεξηζιαζίκεηξν Αθηίλσλ – Φ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γεληθήο
θαη Τερληθήο Οξπθηνινγίαο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο.
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Η πξψηε εξγαζηεξηαθή δνθηκή ζηελ νπνία ππνβιήζεθαλ ηα δείγκαηα ήηαλ ε
νξπθηνινγηθή αλάιπζε κε πεξηζιαζηκεηξία Αθηίλσλ - Φ (XRD). Ο ζθνπφο απηήο ηεο
κεζφδνπ ήηαλ ν πνηνηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ ζπζηαηηθψλ νξπθηψλ ηνπ δείγκαηνο.
Η γλψζε ηεο νξπθηνινγηθήο ζχζηαζεο ελφο πεηξψκαηνο είλαη θάηη πνιχ ζεκαληηθφ
γηαηί καο παξέρεη κηα πξψηε έλδεημε ε γηα ηηο κεραληθέο θαη θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο
πνπ κπνξεί λα παξνπζηάδεη ην ππφ εμέηαζε δείγκα ιφγσ ησλ επηκέξνπο νξπθηψλ
ζπζηαηηθψλ ηνπ. Οη αθηίλεο - Φ απνηεινχλ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία πνπ
αλαθαιχθηεθε απφ ηνλ C.W.RONTGEN ην 1985. Η πιήξεο απφδεημε ηεο θπκαηηθήο
κνξθήο ησλ αθηίλσλ - Φ δφζεθε απφ ηνλ M.V. LAUE ην 1912, κε ηελ πεξίζιαζε ηνπο
πάλσ ζε θξπζηάιινπο. Σαλ αθηίλεο-Φ ελλννχληαη ζπλήζσο νη αθηίλεο εθείλεο πνπ
θαιχπηνπλ ην κέξνο ηνπ θάζκαηνο ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο πνπ
βξίζθεηαη κεηαμχ 0,1 θαη 10-8cm. Όπσο φια ηα ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα νη αθηίλεο Φ είλαη δπλαηφλ λα παξνπζηάδνπλ θαηλφκελα πφισζεο, ζθέδαζεο θαη πεξίζιαζεο,
ελψ δηεγείξνπλ θζνξίδνπζεο νπζίεο ζε θσηαχγεηα, καπξίδνπλ θσηνγξαθηθέο πιάθεο
θαη παξάγνπλ έληνλν ηνληζκφ ζε αέξηα. Έρνπλ επίζεο πνιχ κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα
δηείζδπζεο ζηελ χιε θαη θαηά ηελ δηάζιαζε εθηξέπνληαη φρη πξνο ηελ θαηεχζπλζε
ηεο

θαζέηνπ

επί

ηεο

νξηαθήο

επηθάλεηαο

ηνπ

ππθλφηεξνπ

κέζνπ

αιιά

απνκαθξχλνληαη ειάρηζηα απφ απηή έηζη πνπ ν δείθηεο δηάζιαζεο ηνπο λα είλαη
ειάρηζηα κηθξφηεξνο ηνπ 1. Πέξαλ ηνχησλ φηαλ νη αθηίλεο - Φ πξνζπίπηνπλ ζ’ έλα
ζψκα κε πνιχ κεγάιε θιίζε πξνο ηελ επηθάλεηα ηνπ παζαίλνπλ νιηθή αλάθιαζε. Οη
αθηίλεο-Φ δεκηνπξγνχληαη φηαλ ειεθηξφληα πνπ έρνπλ κεγάιε ηαρχηεηα πξνζπίπηνπλ
ζε έλα ζψκα θαη δηαθξίλνληαη σο πξνο ην κεραληζκφ γέλεζεο ηνπο ζε θπξίσο δχν
θαηεγνξίεο. Τηο αθηίλεο - Φ ηνπ ζπλερνχο θάζκαηνο θαη ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ
θάζκαηνο. Ο Bragg εξκήλεπζε θαηά απινχζηεξν ηξφπν, ηελ πεξίζιαζε ησλ αθηίλσλ
– Φ ζηνπο θξπζηάιινπο σο αλάθιαζε ησλ αθηίλσλ – Φ, νη νπνίεο πξνζπίπηνπλ ππφ
νξηζκέλε γσλία ζηα πιεγκαηηθά επίπεδα ηνπ θξπζηάιινπ. Έζησ φηη ην κ πιέγκα
ελφο θξπζηάιινπ απνηειείηαη απφ νκάδεο πιεγκαηηθψλ επηπέδσλ ηα νπνία ζε θάζε
νκάδα είλαη παξάιιεια θαη δηαδέρεηαη ην έλα ην άιιν πάληα ζηε ίδηα απφζηαζε (d).
Δάλ Δ1, Δ2, Δ3, ηα πιεγκαηηθά επίπεδα ελφο θξπζηάιινπ, Α1, Α2, δχν αθηίλεο – Φ
κήθνπο θχκαηφο ι, ζ ε γσλία κε ηελ νπνία πξνζπίπηνπλ νη αθηίλεο θαη n ε ηάμε ηεο
αλάθιαζεο ζχκθσλα κε ηε εμίζσζε ηνπ Bragg ηζρχεη:
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nι = 2dεκζ
Με ηε κέζνδν ηνπ πεξηζιαζηκέηξνπ αθηίλσλ – Φ, ε νπνία ηπγράλεη επξείαο
εθαξκνγήο, θαζίζηαηαη δπλαηή ε απεπζείαο κέηξεζε ηφζν ησλ γσληψλ φζν θαη ησλ
εληάζεσλ ησλ αλαθιάζεσλ ησλ αθηίλσλ – Φ πνπ πξνζπίπηνπλ πάλσ ζε έλα
παξαζθεχαζκα ιεπηήο θνλίαο.

Δηθφλα 7.2: Αλάθιαζε αθηίλσλ – Φ ζηα πιεγκαηηθά επίπεδα ελφο θξπζηάιινπ.
Οη βαζηθέο κνλάδεο πνπ ζπλζέηνπλ έλα ζχγρξνλν πεξηζιαζίκεηξν αθηίλσλ – Φ
(Δηθφλα 7.3) είλαη ε κνλάδα παξαγσγήο πςειήο ηάζεο, ε ιπρλία αθηίλσλ – Φ, ην
γσληφκεηξν (ζε θαηαθφξπθε ζέζε), ν απαξηζκεηήο ησλ αθηίλσλ – Φ κε ηελ
ειεθηξνληθή κνλάδα επεμεξγαζίαο θαη θαηαγξαθήο ησλ θξνχζεσλ θαη ε κνλάδα ηνπ
κηθξνυπνινγηζηή κέζσ ηνπ νπνίνπ θαζνδεγείηαη νιφθιεξν ην ζχζηεκα θαη
αμηνινγνχληαη ηα δεδνκέλα. Τν παξαζθεχαζκα ηνπνζεηείηαη ζηνλ δεηγκαηνθνξέα ηνπ
γσληφκεηξνπ ηνπ πεξηζιαζίκεηξνπ, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε ηέηνηα ζέζε ψζηε λα
παξακέλεη πάληα ζην θέληξν ελφο θχθινπ πνπ δηαγξάθεη ν απαξηζκεηήο ησλ
αθηίλσλ – Φ θαη κάιηζηα έηζη ψζηε ην επίπεδν ηνπ παξαζθεπάζκαηνο λα είλαη πάληα
θάζεην πξνο ην επίπεδν ηνπ θχθινπ.
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Δηθφλα 7.3: Σρεκαηηθή παξάζηαζε ηεο δηάηαμεο ηνπ εζηηαζκνχ ησλ
αθηίλσλ – Φ. 1) ιπρλία αθηίλσλ – Φ, 2) δηαθξάγκαηα, 3)
παξαζθεχαζκα, 4) βάζε απαξηζκεηή αθηίλσλ – Φ θαη 5) απαξηζκεηήο
αθηίλσλ – Φ.
Ταπηφρξνλα σο πξνο ηνλ ίδην άμνλα γχξσ απφ ηνλ νπνίν δηαγξάθεη ηνλ θχθιν,
πεξηζηξέθεηαη ν απαξηζκεηήο κε θάπνηα ζηαζεξή γσληαθή ηαρχηεηα 2ζ/min θαη ην
επίπεδν ηνπ δείγκαηνο κε γσληαθή ηαρχηεηα ζ/min ίζε πξνο ην ήκηζπ εθείλεο ηνπ
απαξηζκεηή έηζη ψζηε κε ηε ζχγρξνλε απηή κεηαηφπηζε ηνπ απαξηζκεηή θαη ηε
πεξηζηξνθή ηνπ δείγκαηνο ν απαξηζκεηήο λα ζρεκαηίδεη ηελ ίδηα γσλία σο πξνο ην
επίπεδν ηνπ δείγκαηνο φπσο θαη ζην ζεκείν εμφδνπ ησλ αθηίλσλ – Φ ηεο ιπρλίαο.
Με ηνλ ηξφπν απηφ είλαη δπλαηή ε θαηαγξαθή ηεο αθηηλνβνιίαο πνπ πεξηζιάηαη
ζηνπο θξπζηαιιηθνχο θφθθνπο ηνπ δείγκαηνο πνπ βξίζθνληαη ζε ηέηνηα γσλία σο
πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δέζκεο ησλ αθηίλσλ – Φ ησλ πξνεξρφκελσλ απφ ηελ
ιπρλία ψζηε λα πιεξνχηαη γηα θάπνηα νκάδα πιεγκαηηθψλ επηπέδσλ ε εμίζσζε ηνπ
Bragg [Κσζηάθεο 1988].

7.1.1 ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ Δ ΑΚΣΗΝΔ - Υ
Σηελ εξγαζηεξηαθή δνθηκή αθηίλσλ - Φ ππνβιήζεθαλ ζπλνιηθά έμη δείγκαηα Α, Β, Γ
ζηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ηα Αb, Βb, Γb ηα νπνία ςήζεθαλ ζηνπ 900:C. Έηζη
κηθξή πνζφηεηα απφ ηα έμε δείγκαηα αθνχ ιεηνηξηβήζεθαλ ζε κέγεζνο θφθθσλ
<45κm ηνπνζεηήζεθαλ κέζα ζε ιεπηέο ηακπιέηεο θαη αθνχ παθηψζεθαλ θαη
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νκαινπνηήζεθε

ε

επηθάλεηα

ηνπο

ηνπνζεηήζεθαλ

ζην

δεηγκαηνθνξέα

ηνπ

πεξηζιαζίκεηξνπ αθηίλσλ - Φ. Η αθηηλνζθφπεζε ησλ δεηγκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε
κε ρξήζε ιπρλίαο Cu, θίιηξν ληθειίνπ, ηάζε ιπρλίαο U = 35 KV θαη έληαζε ξεχκαηνο
I = 35mA.
Ο πνηνηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ θάζεσλ πξνυπνζέηεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ φισλ ησλ
θξπζηαιιηθψλ θάζεσλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζην δείγκα. Ο αξηζκφο ησλ θξπζηαιιηθψλ
θάζεσλ πνπ εκπεξηέρνληαλ ζην θάζε δείγκα ήηαλ πνιχ κεγάινο, έηζη ε
αιιεινεπηθάιπςε κέξνπο ησλ αλαθιάζεσλ κηαο θξπζηαιιηθήο θάζεο, κε αλαθιάζεηο
άιισλ θάζεσλ ήηαλ αλαπφθεπθηε. Απηφ ζε ζπλδπαζκφ θαη κε άιινπο παξάγνληεο
έζεηε φξηα ηφζν ζηελ αληρλεπζηκφηεηα ησλ θάζεσλ φζν θαη ζηε αθξίβεηα ηνπ
πνηνηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ.

7.1.2 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΓΟΚΗΜΖ XRD
Τα απνηειέζκαηα πνπ εμάρζεθαλ απφ ηελ έθζεζε ησλ έμη δεηγκάησλ ζην
πεξηζιαζίκεηξν αθηίλσλ - Φ παξνπζηάδνληαη ζηα πην θάησ δηαγξάκκαηα. Τα
απνηειέζκαηα εθθξάδνπλ ηελ πνηνηηθή αλάιπζε ηνπ πεηξψκαηφο ζηα επηκέξνπο
νξπθηά ζπζηαηηθά ηνπ.
Τα πξψηα ηξία δηαγξάκκαηα (Σρήκα 7.1,2,3) αλαθέξνληαη ζηα δείγκαηα Α, Β, Γ ηα
νπνία ήηαλ ζηε θπζηθή ηνπ κνξθή.
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RAW A
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2-Theta - Scale
A
01-084-2066 (C) - Ankerite - Ca1.01Mg0.45Fe0.54(CO3)2
00-005-0586 (*) - Calcite, syn - CaCO3
01-089-8935 (C) - Quartz alpha - SiO2
01-078-1995 (C) - Albite intermediate - Na(AlSi3O8)
01-089-8104 (C) - Hematite, syn - Fe2O3

Σρήκα 7.1: Πνηνηηθή νξπθηνινγηθή αλάιπζε δείγκαηνο Α, κε XRD.

RAW B
Cc
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Lin (Counts)

3000

2000
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Pl
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2-Theta - Scale
B
01-086-2334 (A) - Calcite - Ca(CO3)
01-084-2066 (C) - Ankerite - Ca1.01Mg0.45Fe0.54(CO3)2
01-089-8935 (C) - Quartz alpha - SiO2
01-084-0752 (C) - Albite low - Na(AlSi3O8)
01-083-1324 (C) - Orthoclase - K.59Ba.19Na.22(Al1.18Si2.82O8)
01-075-1633 (C) - Anorthoclase - (Na0.75K0.25)(AlSi3O8)

Σρήκα 7.2: Πνηνηηθή νξπθηνινγηθή αλάιπζε δείγκαηνο Β, κε XRD.
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RAW C
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2-Theta - Scale
C
00-005-0586 (*) - Calcite, syn - CaCO3
01-089-8935 (C) - Quartz alpha - SiO2
01-084-2066 (C) - Ankerite - Ca1.01Mg0.45Fe0.54(CO3)2
01-078-0751 (A) - Halite, syn - NaCl
00-010-0359 (D) - Andesine, low - 0.62NaAlSi2O8·0.38CaAl2Si2O8
01-089-8104 (C) - Hematite, syn - Fe2O3

Σρήκα 7.3: Πνηνηηθή νξπθηνινγηθή αλάιπζε δείγκαηνο Γ, κε XRD.
Τα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ ηξηψλ δεηγκάησλ
απφ ηελ νξπθηνινγηθή αλάιπζε XRD, παξνπζηάδνπλ κεγάιε νκνηφηεηα φζν αθνξά
ηα νξπθηά ζπζηαηηθά ηνπο. Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηνπ φηη θαη ηα ηξία δείγκαηα αλ θαη
έρνπλ ζπιιερζεί απφ δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο, αλήθνπλ ζηνλ ίδην γεσινγηθφ
ζρεκαηηζκφ.
Αλαιπηηθφηεξα ζχκθσλα κε ην δηάγξακκα (Σρήκα 7.1) ην δείγκα Α απνηειείηαη
θπξίσο απφ: αζβεζηίηε, αλθεξίηε ν νπνίνο είλαη ζηελ νπζία δνινκίηεο κε πςειή
πεξηεθηηθφηεηα ζε ζίδεξν, ραιαδία, αιβίηε θαη αηκαηίηε.
Τα νξπθηά ζπζηαηηθά ηνπ δείγκαηνο Β ζχκθσλα κε ην δηάγξακκα (Σρήκα 7.2) είλαη
ηα εμήο: αζβεζηίηεο, αλθεξίηεο, ραιαδίαο, αιβίηεο, πιαγηφθιαζηα.
Σχκθσλα κε ην δηάγξακκα (Σρήκα 7.3) ην δείγκα Γ απνηειείηαη θπξίσο απφ:
αζβεζηίηε, αλθεξίηε, ραιαδία, αιίηε, αηκαηίηε θαη πιαγηφθιαζηα.
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Τα δηαγξάκκαηα (Σρήκα 7.4,5,6) παξνπζηάδνπλ ηελ νξπθηνινγηθή αλάιπζε ησλ
ςεκέλσλ δεηγκάησλ Αb, Βb, Γb.
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2-Theta - Scale
A BURN - File: d8091957.raw
00-004-0777 (D) - Lime, syn - CaO
01-078-0430 (C) - Periclase, syn - MgO
00-004-0733 (I) - Portlandite, syn - Ca(OH)2

Σρήκα 7.4: Πνηνηηθή νξπθηνινγηθή αλάιπζε ςεκέλνπ δείγκαηνο Α, κε XRD.
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2-Theta - Scale
B BURN - File: d8091958.raw
00-004-0733 (I) - Portlandite, syn - Ca(OH)2
01-078-0430 (C) - Periclase, syn - MgO
00-004-0777 (D) - Lime, syn - CaO
01-089-8935 (C) - Quartz alpha - SiO2
00-033-0302 (*) - Larnite, syn - Ca2SiO4
01-084-0752 (C) - Albite low - Na(AlSi3O8)

Σρήκα 7.5: Πνηνηηθή νξπθηνινγηθή αλάιπζε ςεκέλνπ δείγκαηνο Β, κε XRD.
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01-078-0430 (C) - Periclase, syn - MgO
00-004-0733 (I) - Portlandite, syn - Ca(OH)2
01-078-0649 (A) - Lime - CaO
01-072-1130 (D) - Larnite - beta-Ca2SiO4

Σρήκα 7.6: Πνηνηηθή νξπθηνινγηθή αλάιπζε ςεκέλνπ δείγκαηνο Γ, κε XRD.
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Σηα ηξία δηαγξάκκαηα (Σρήκα 7.4,5,6) παξαηεξνχκε ηελ κεηαβνιή πνπ ππέζηεθαλ νη
δηάθνξεο νξπθηνινγηθέο θάζεηο ιφγσ ηεο έςεζεο. Παξαθάησ αλαθέξνληαη
ζπλνπηηθα ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ:
Τν δείγκα Αb, φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα (Σρεκα 7.4) απνηειείηαη θπξίσο απφ
νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ, πνξηιαλδίηε [Ca(OH)2] θαη πεξίθιαζην [MgO].
Τν δείγκα Βb, ζχκθσλα κε ην δηάγξακκα (Σρήκα 7.5) πεξηέρεη νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ,
πεξίθιαζην, πνξηιαλδίηε, ραιαδία, πιαγηφθιαζηα θαη ιαξλίηε [Ca2SiO4].
Απφ ην δηάγξακκα (Σρήκα 7.6) παξαηεξνχκε φηη ην δείγκα Γb απνηειείηαη θπξίσο
απφ νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ, πεξίθιαζην, πνξηιαλδίηε θαη ιαξλίηε.
Ο ιαξλίηεο πνπ ζρεκαηίδεηαη ζηα δείγκαηα Βb θαη Γb είλαη κηα πδξαπιηθή θάζε.
Γεληθά παξαηεξνχκε φηη κε ηελ έςεζε ησλ ηξηψλ δεηγκάησλ ζηνπο 900:C γηα 12
ψξεο, ν αζβεζηίηεο κεηαηξέπεηαη ζε νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ, ν αγθεξίηεο κεηαηξέπεηαη
ζε πεξίθιαζην ελψ ν ραιαδίαο παξακέλεη ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε.
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7.2 ΥΖΜΗΚΔ ΑΝΑΛΤΔΗ
Η ρεκηθή αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ θαη αλαγθαίν
παξάγνληα γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ δηαθφξσλ πεηξσκάησλ φζν αθνξά ηηο ρεκηθέο
ηνπο ηδηφηεηεο. Η ρεκηθή αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ κε δηάθνξεο εξγαζηεξηαθέο
κεζφδνπο καο δίλεη

ηε δπλαηφηεηα λα επηζεκάλνπκε ηα ρεκηθά ζπζηαηηθά ηνπ

εθάζηνηε δείγκαηνο θαη θαη’ επέθηαζε ηηο ρεκηθέο ηδηφηεηεο πνπ πξνζδίδεη ζην δείγκα
ην εθάζηνηε επηκέξνπο ζπζηαηηθφ. Γηα λα επηηχρνπκε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε
αθξίβεηα ζηα απνηειέζκαηα εθαξκφδνπκε ζηα δείγκαηα πνιιέο δηαθνξεηηθέο
κεζφδνπο ρεκηθήο αλάιπζεο, απφ ηηο νπνίεο ε θάζε κηα θαζνξίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα
δηαθνξεηηθά ζπζηαηηθά ηνπο δείγκαηνο. Σηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηξείο εξγαζηεξηαθέο κέζνδνη ρεκηθήο αλάιπζεο νη νπνίεο είλαη:
ρεκηθή αλάιπζε κε XRF, Αζβεζηηκεηξία θαη Απψιεηα Πχξσζεο (LOI).

7.2.1 ΥΖΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔ XRF
Η ρεκηθή αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ έγηλε κε ηε κέζνδν θαζκαηνζθνπίαο αθηίλσλ – Φ
θζνξηζκνχ (XRF). Γηα ηελ πεξάησζε ησλ ρεκηθψλ αλαιχζεσλ ησλ δεηγκάησλ κε
XRF ρξεζηκνπνηήζεθε ην θαζκαηνζθφπην S2 Ranger ηνπ Δξγαζηεξίνπ Αλφξγαλεο
Γεσρεκείαο, Οξγαληθήο Γεσρεκείαο θαη Οξγαληθήο Πεηξνγξαθίαο ηνπ Πνιπηερλείνπ
Κξήηεο.

Δηθφλα 7.4: Φαζκαηνζθφπην αθηίλσλ – Φ θζνξηζκνχ ηνπ Δξγαζηεξίνπ
Αλφξγαλεο Γεσρεκείαο, Οξγαληθήο Γεσρεκείαο θαη νξγαληθήο
Πεηξνγξαθίαο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο.
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Όπσο θαίλεηαη ζηελ (Δηθφλα 7.4) ην ζχζηεκα θαζκαηνζθνπίαο αθηίλσλ – Φ
θζνξηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ θχξηα κέξε:
 Τε ιπρλία παξαγσγήο πξσηνγελνχο αθηηλνβνιίαο Φ (X – RAY TUBE)
 Τνλ δεηγκαηνθνξέα (Α)
 Τν θίιηξν πξσηνγελνχο αθηηλνβνιίαο
 Τνλ επζπγξακκηζηή (B, D)
 Τνλ αλαιπηή θξχζηαιιν (C)
 Τνλ αληρλεπηή (E)
 Τν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα θαηαγξαθήο

Δηθφλα 7.5: Σρεκαηηθή παξάζηαζε ηεο δηάηαμεο Φαζκαηνκέηξνπ ηνπ
Δξγαζηεξίνπ Αλφξγαλεο Γεσρεκείαο, Οξγαληθήο Γεσρεκείαο θαη νξγαληθήο
Πεηξνγξαθίαο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο.
Η αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ θαζκαηνθσηφκεηξνπ XRF είλαη ε παξαθάησ. Πξσηνγελείο
αθηίλεο Φ1 πνπ εθπέκπνληαη απφ ηε πεγή, πξνθαινχλ εθπνκπή ραξαθηεξηζηηθψλ
δεπηεξνγελψλ αθηίλσλ Φ2 απφ ην δείγκα (θζνξηζκφο), ησλ νπνίσλ νη ελέξγεηεο είλαη
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κηθξφηεξεο απφ ηελ ελέξγεηα ησλ πξσηνγελψλ αθηίλσλ Φ 1 θαη εμαξηψληαη απφ ηα
ζηνηρεία πνπ πεξηέρεη ην δείγκα. Η δέζκε ησλ αθηίλσλ Φ2 θζνξηζκνχ δηέξρεηαη απφ
ηνλ επζπγξακκηζηή γηα λα γίλεη παξάιιειε θαη πξνζπίπηεη ζηνλ αλαιπηή θξχζηαιιν
φπνπ θαη πεξηζιάηαη. Η πεξηζιψκελε απηή αθηηλνβνιία κεηξηέηαη απφ ηνλ αληρλεπηή
θαη κεηαηξέπεηαη ζε ειεθηξηθφ ζήκα ην νπνίν θαηαγξάθεηαη. Απφ ην κήθνο θχκαηνο
ησλ αθηίλσλ – Φ πξνζδηνξίδεηαη ην είδνο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δείγκαηνο (πνηνηηθή
αλάιπζε), ελψ απφ ηελ έληαζε ηνπο ε ζχζηαζε (πνζνηηθή αλάιπζε). Η ηερληθή
θζνξηζκνχ ησλ αθηίλσλ-Φ είλαη κηα κέζνδνο αλάιπζεο δεηγκάησλ ε νπνία βαζίδεηαη
ζην θζνξηζκφ ησλ αθηίλσλ-Φ θαη εθκεηαιιεχεηαη ην γεγνλφο φηη νη ελέξγεηεο ησλ
θσηνλίσλ πνπ εθπέκπεη έλα ξαδηελεξγφ άηνκν θαηά ηελ απνδηέγεξζε ηνπ είλαη
ραξαθηεξηζηηθέο γηα ην είδνο ηνπ αηφκνπ θαη κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζην
πξνζδηνξηζκφ ηνπ. Σπλεπψο ε αλάιπζε ηνπ θάζκαηνο ησλ εθπεκπφκελσλ ιφγσ
θζνξηζκνχ θσηνλίσλ θαη ν εληνπηζκφο ησλ θσηνθνξπθψλ πνπ κπνξνχλ λα
απνδνζνχλ σο ραξαθηεξηζηηθέο ελφο ζηνηρείνπ, νδεγεί ζε πνηνηηθφ πξνζδηνξηζκφ
ηνπ ζηνηρείνπ θαη κε θαηάιιειε κέζνδν βαζκνλφκεζεο απφδνζεο νδεγεί πεξαηηέξσ
ζε πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ πεξηερφκελσλ ζην δείγκα ζηνηρείσλ.
Τα δείγκαηα ζηα νπνία πξνζδηνξίζηεθε ε ρεκηθή ζχζηαζε κε ηε παξαπάλσ κέζνδν
ιεηνηξηβήζεθαλ ζε θνθθνκεηξία <60κm ηνπνζεηήζεθαλ ζε εηδηθή κήηξα θαη ζηε
ζπλέρεηα ζπκπηέζηεθαλ ζε πδξαπιηθή πξέζα κε πίεζε 150atm.
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7.2.2 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΓΟΚΗΜΖ XRF
Τα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ δνθηκή XRF γηα ηα ηξία δείγκαηα
αληηζηνηρνχλ ζηε ρεκηθή αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ, φζν αθνξά ηελ πνζνζηηαία
πεξηεθηηθφηεηα ηνπο ζε νμείδηα. Σην παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 7.1) παξνπζηάδνληαη
νη ρεκηθέο αλαιχζεηο ησλ ηξηψλ δεηγκάησλ.
ΟΞΔΗΓΗΑ (%)
Γείγκα

CaO

MgO

Na2O

K2O

SiO2

Al2O3

MnO

Fe2O3

P2O5

SO3

CO2
(LOI)

ύλνιν
(%)

Α

46,02

6,22

0,03

-

0,51

0,63

-

1,08

0,18

0,31

45,02

100

Β

54,3

0,89

1,85

1,2

6,58

1,65

0,02

1,83

0,17

0,33

39,78

100

Γ

42,01

6,16

1,05

0,4

1,59

0,89

-

2,38

0,24

0,45

44,83

100

Πίλαθαο 7.1: Πνζνζηηαίεο ρεκηθέο αλαιχζεηο ησλ ηξηψλ δεηγκάησλ.
Σχκθσλα κε
δεηγκάησλ

ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ ρεκηθή αλάιπζε ησλ

κε

ηελ

κέζνδν

θαζκαηνζθνπίαο

αθηίλσλ

θζνξηζκνχ

(XRF),

δεκηνπξγήζεθαλ ηα παξαθάησ ηζηνγξάκκαηα (Σρήκα 7.7,8,9), πνπ παξνπζηάδνπλ
ηελ πνζνζηηαία ζχζηαζε ησλ δηαθφξσλ νμεηδίσλ ζην εθάζηνηε δείγκα.

Σρήκα 7.7: Πνζνζηηαία Φεκηθή Αλάιπζε Γείγκαηνο Α.
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Σρήκα 7.8: Πνζνζηηαία Φεκηθή Αλάιπζε Γείγκαηνο Β.

Σρήκα 7.9: Πνζνζηηαία Φεκηθή Αλάιπζε Γείγκαηνο Γ.
Απφ ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα παξαηεξείηαη θαη ζηα ηξία δείγκαηα πςειή
πεξηεθηηθφηεηα ζε νμείδην αζβεζηίνπ θαη θαη’ επέθηαζε αζβεζηίηε. Ο αζβεζηίηεο είλαη
ην νξπθηφ πνπ εμεηάδεηαη γηα απηφ θαη ε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζηα δείγκαηα
δηαδξακαηίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ ησλ
θπβηθψλ δνθηκίσλ πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ.
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Δπίζεο ζχκθσλα κε ηα ηζηνγξάκκαηα (Σρήκα 7.8,9), πνπ αθνξνχλ ηα δείγκαηα Β θαη
Γ παξαηεξείηαη έλα κηθξφ πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζε νμείδηα θαιίνπ θαη λαηξίνπ ηα
νπνία ππνδειψλνπλ ηελ χπαξμε αζηξίσλ. Απηφ επαιεζεχεηαη θαη απφ ηελ πνηνηηθή
νξπθηνινγηθή αλάιπζε πνπ πξνέθπςε απφ ηελ πεξηζιαζηκεηξία αθηίλσλ-Φ.
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7.2.3 ΑΒΔΣΗΜΔΣΡΗΑ
Σηηο κεζφδνπο πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ ρεκηθή αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ
ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε αζβεζηηκεηξία. Με ηελ κέζνδν απηή έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα
λα πξνδζδηνξίζνπκε ηελ πεξηεθηηθφηεηα ησλ δεηγκάησλ ζε αζβεζηίηε. Η απμεκέλε
πεξηεθηηθφηεηα ησλ δεηγκάησλ ζε αζβεζηίηε είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο αθνπ ζα
θαζνξίζεη ηελ πνηφηεηα ησλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ ησλ δεηγκάησλ. Ο πξνζδηνξηζκφο
ηνπ αζβεζηίηε [CaCO3] κε ην αζβεζηίκεηξν Dietrich – Frunhlin (Δηθφλα.7.6) βάζεη
ηππνπνίεζεο (NORMAL 1998) είλαη ζηαζκηθφο.

Δηθφλα 7.6: Aζβεζηίκεηξν
Dietrich – Frunhlin.

Οη ζηαζκηθέο κεζφδνη αλάιπζεο ζηεξίδνληαη ζηελ επίδξαζε ελφο αληηδξαζηεξίνπ ζε
γλσζηή πνζφηεηα ηνπ δείγκαηνο ε νπνία έρεη ζαλ απνηέιεζκα είηε:


Τν ζρεκαηηζκφ κηαο νπζίαο πνπ πεξηέρεη ην πξνο πξνζδηνξηζκφ
ζπζηαηηθφ.



Μηαο νπζίαο πνπ είλαη γλσζηή ε ζηνηρεηνκεηξηθή ηεο ζρέζε κε ην
πξνζδηνξηδφκελν ζπζηαηηθφ.

56

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ

Σηεξίδεηαη ζηε κέηξεζε ηνπ φγθνπ ηνπ CO2 πνπ εθιχεηαη απφ ηελ επίδξαζε
δηαιχκαηνο πδξνρισξηθνχ νμένο (HCl) ζην δείγκα ζχκθσλα κε ηελ εμψζεξκε
αληίδξαζε:
CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O
Τα φξγαλα θαη ηα αληηδξαζηήξηα πνπ ρξεζεκνπνηνχληαη γηα ηε κέηξεζε είλαη ηα εμήο:
1. Αζβεζηίκεηξν ηχπνπ Dietrich – Frunhlin
2. Υδξνρισξηθφ νμχ 1:3 (αξαησκέλν κε λεξφ)
3. Πξφηππν δείγκα αζβεζηφιηζνπ
Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο κέηξεζεο αθνινπζνχκε ηελ εμήο δηαδηθαζία:
 Πνζφηεηα απφ ην δείγκα 0,6-0,7g κεηαθέξεηαη ζηε θσληθή θηάιε ηνπ
αζβεζηίκεηξνπ καδί κε δνθηκαζηηθφ θπιηλδξηθφ ζσιήλα πνπ πεξηέρεη δηάιπκα
HCl 1:3.
 Η θηάιε θιείλεη κε ην πψκα ηνπ νξγάλνπ θαη πξνηνχ αλαθηλεζεί θιείλεη θαη ε
ζηξφθηγγα ψζηε λα παξεκπνδηζηεί ε δηαθπγή ηνπ εθιπφκελνπ αεξίνπ ζηελ
αηκφζθαηξα. Η θηάιε αλαθηλείηαη κέρξηο φηνπ νινθιεξσζεί ή αληίδξαζε ηνπ
νμένο κε ην δείγκα.
 Τν αέξην πνπ εθιχεηαη εθηνπίδεη ηε ζηήιε ηνπ θφθθηλνπ δηαιχκαηνο.
 Παξάιιεια κε ηα άγλσζηα δείγκαηα, κεηξάηαη πξφηππν δείγκα αζβεζηφιηζνπ,
ζηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε πεξηεθηηθφηεηαο 99,01% ζε CaCO3 γηα λα
ππνινγηζηεί έλαο ζπληειεζηήο δηφξζσζεο ελψ ηαπηφρξνλα θαηαγξάθνληαη ε
πίεζε θαη ε ζεξκνθξαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο γηα ηελ αλαγσγή
ηνπ εθιπφκελνπ φγθνπ ζε Κ.Σ.
 Η ηάζε ησλ αηκψλ ηνπ λεξνχ απαηηείηαη πξνθπκέλνπ λα βξνχκε ηε ηάζε
αηκψλ ηνπ CO2 γηα δεδνκέλε ζεξκνθξαζία πνπ δίλεηαη απφ πίλαθα.
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 Απφ ην πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ ζε CO2 πνπ πξνζδηνξίδεηαη κεηά ηηο
απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο σο πξνο ηα πξφηππα θαη ηηο ζπλζήθεο δηεμαγσγήο
ηνπ πεηξάκαηνο, ππνινγίδεηαη ζηνηρεηνκεηξηθά ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο
ζε CaCO3.

7.2.4 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΒΔΣΗΜΔΣΡΗΑ
Μεηά απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ πεηξάκαηνο έγηλε επεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ θαη βάζε
ησλ ππνινγηζκψλ πξνέθπςαλ ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα, (Πίλαθαο 7,2).

Γείγκα

Βάξνο
Γείγκ.
(gr)

VCO2
total
(ml)

VCO2 Κ.
(ml)

% CO2 std.
αζβεζηίηε

% CO2
αζβεζηίηε

Αζβεζηίηεο %

Πξόηππν 1

0,6052

141,5

126,19

40,87

43,56

99,01

Πξόηππν 2

0,6023

142,5

127,08

41,36

43,56

99,01

Γείγκα Α

0,6018

125,5

111,92

41,11

38,62

87,79

Γείγκα Β

0,6112

131,5

117,27

41,11

39,82

90,51

Γείγκα Γ

0,6213

125,5

111,92

41,11

37,41

85,03

Γείγκα Αb

0,6208

80

71,35

41,11

23,87

54,25

Γείγκα Βb

0,6171

71

63,32

41,11

21,31

48,43

Γείγκα Γb

0,6040

55

49,05

41,11

16,86

38,33

Πίλαθαο 7,2: Πνζνζηηαία πεξηεθηηθφηεηα ησλ έμη δεηγκάησλ ζε αζβεζηίηε.
Γεληθά ζηε ηειεπηαία ζηήιε ηνπ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη ε πνζνζηηαία
πεξηεθηηθφηεηα ησλ δεηγκάησλ ζε αζβεζηίηε. Παξαηεξνχκε φηη θαη ηα ηξηα δείγκαηα
παξνπζηάδνπλ πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε αζβεζηίηε. Τα δείγκαηα πνπ εμεηάζηεθαλ
ήηαλ έμε, ηξία ζηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ηα αληίζηνηρα ηξία ςεκέλα.
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7.2.5 ΑΠΧΛΔΗΑ ΠΤΡΧΖ (LOI)
Μηθξή πνζφηεηα απφ ηα ηξία δείγκαηα ςήζεθε ζε θνχξλν έςεζεο (Δηθφλα 7.7) κε
ζθνπφ λα ππνινγηζηεί ε απψιεηα πχξσζεο (LOI) ηνπο.
Η απψιεηα πχξσζεο LOI (Lose of Ignition) απνηειεί ηελ % απψιεηα βάξνπο ηνπ
δείγκαηνο επί ηνπ αξρηθνχ μεξνχ βάξνπο κεηά απφ θαχζε ηνπ δείγκαηνο ζηνπο
900:C γηα 12 ψξεο. Η απψιεηα πχξσζεο δειαδή δείρλεη ηελ έθηαζε ηεο ελπδάησζεο
θαη ηελ αλζξαθνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ CaO θαη MgO.

Δηθφλα 7.7: Φνχξλνο έςεζεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Πεηξνινγίαο ηνπ Πνιπηερλείνπ
Κξήηεο.
Τα απνηειέζκαηα πνπ εμήρζεθαλ απφ ηελ έςεζε ησλ ηξηψλ δεηγκάησλ
παξνπζηάδνληαη παξαθάησ (Πίλαθαο 7.2).
A/A

ΓΔΗΓΜΑ

1
2
3

A
B
Γ

ΒΑΡΟ
ΚΑΦΑ
33,3868
34,2537
35,5357

ΒΑΡΟ
ΓΔΗΓΜΑΣΟ
10,0106
10,0808
10,113

ΒΑΡΟ ΚΑΦΑ +
ΓΔΗΓΜΑΣΟ ΜΔΣΑ
38,8902
40,3239
41,1149

% LOI
45,02
39,78
44,83

Πίλαθαο 7.2: Απψιεηα πχξσζεο ησλ ηξηψλ δεηγκάησλ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8
ΚΟΚΚΟΜΔΣΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ
Υπάξρνπλ πνιιέο κέζνδνη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ κεγέζνπο ησλ ζσκαηηδίσλ.
Κάζε κέζνδνο ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθή ηδηφηεηα ηνπ ζσκαηηδίνπ κε δηαθνξεηηθή
ηερληθή θαη νη ηζνδχλακεο δηάκεηξνη πνπ κεηξηνχληαη δελ είλαη νη ίδηεο. Σπλήζσο ην
δείγκα ζσκαηηδίσλ πνπ ζέινπκε λα κεηξήζνπκε ην κέγεζνο απνηειείηαη απφ
ζσκαηίδηα δηαθφξσλ κεγεζψλ. Έηζη κφλν ε κέζνδνο ηεο θνζθίληζεο κπνξεί λα καο
δψζεη

μερσξηζηά

δείγκαηα

δηαθφξσλ

θιαζκάησλ

κεγέζνπο

γηα

ρεκηθή

ή

νξπθηνινγηθή αλάιπζε.

8.1 ΚΟΚΗΝΗΖ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ
Η θνζθίληζε είλαη ε πιένλ δηαδεδνκέλε θαη εχρξεζηε κέζνδνο θνθθνκεηξηθήο
αλάιπζεο. Τα εξγαζηεξηαθά θφζθηλα είλαη ζπλήζσο ζηξνγγπιήο δηακέηξνπ 20cm θαη
ν ππζκέλαο ηνπο απνηειείηαη απφ ζπξκάηηλν πιέγκα κε ηεηξάγσλεο ή ζηξνγγπιέο
νπέο (βξφγρνπο). Καηά ηελ θνζθίληζε ηα ζσκαηίδηα πνπ ηνπνζεηνχληαη πάλσ ζην
πιέγκα ηνπ θφζθηλνπ, δνλνχληαη κε θάπνην κεραληζκφ θαη φζα απφ απηά είλαη
κηθξφηεξα απφ ηνπο βξφγρνπο ηνπ πιέγκαηνο πεξλνχλ απφ ην θφζθηλν, ελψ επί ηνπ
πιέγκαηνο παξακέλνπλ απηά κε κέγεζνο θφθθνπ κεγαιχηεξν ηνπ βξφγρνπ. Με ηνλ
ηξφπν απηφ, ην δείγκα ρσξίδεηαη ζην παξακέλνλ θιάζκα επί ηνπ θφζθηλνπ, πνπ
απνηειείηαη απφ ρνλδξά ζσκαηίδηα θαη ζην δηεξρφκελν θιάζκα, πνπ απνηειείηαη απφ
ηα ςηιά ζσκαηίδηα. Δάλ ζέινπκε λα ρσξίζνπκε ην δείγκα ζε πεξηζζφηεξα θιάζκαηα
δηαθφξσλ κεγεζψλ, ηφηε ρξεζηκνπνηνχκε πεξηζζφηεξα θφζθηλα ην έλα θάησ απφ ην
άιιν, ησλ νπνίσλ ην άλνηγκα ηνπ βξφγρνπ κεηψλεηαη απφ πάλσ πξνο ηα θάησ.
Τέινο θάησ απφ ην θφζθηλν κε ην κηθξφηεξν άλνηγκα βξφγρνπ ηνπνζεηείηαη έλα
ηπθιφ ηαςάθη ίδηαο δηακέηξνπ κε ηα θφζθηλα φπνπ ζπιιέγεηαη ην πέξαζκα ηνπ
ηειεπηαίνπ θφζθηλνπ. Καηά ηελ θνζθίληζε γίλεηαη κηα ηαμηλφκεζε ζε θάζε πιέγκα. Οη
θφθθνη νη κεγαιχηεξνη απφ ηνλ βξφγρν ηνπ πιέγκαηνο παξακέλνπλ επ’ απηνχ, άλσ
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ιεπηφηεξνη πεξλνχλ ζην επφκελν θφζθηλν. Δδψ νη θφθθνη ηαμηλνκνχληαη πάιη θαη νη
κεγαιχηεξνη απφ ηνλ αληίζηνηρν βξφγρν παξακέλνπλ επί ηνπ λένπ πιέγκαηφο ελψ νη
κηθξφηεξνη πεξλνχλ ζην επφκελν θφζθηλν. Η δηαδηθαζία ηεο ηαμηλφκεζεο ζε θάζε
δηαδνρηθφ θφζθηλν ζπλερίδεηαη κέρξη ην ηειεπηαίν, ηα ςηιά πνπ δηέξρνληαη θαη απφ
απηφ ην θφζθηλν ζπιιέγνληαη ζην ηαςάθη. Με ηελ δηαδηθαζία απηή ρσξίδνπκε ην
αξρηθφ δείγκα ζε πεξηζζφηεξα θιάζκαηα πνπ ην θαζέλα ραξαθηεξίδεηαη απφ ην
κέγεζνο ηνπ αλνίγκαηνο ηνπ βξφγρνπ απφ ην νπνίν πέξαζε θαη απφ ην άλνηγκα ηνπ
βξφγρνπ επί ηνπ νπνίνπ παξέκεηλε.
Η θνζθίληζε κπνξεί λα γίλεη ελ μεξψ θαη ελ πγξψ. Η πγξή θνζθίληζε έρεη ην
πιενλέθηεκα φηη ζπάδεη ηα ζπζζσκαηψκαηα θφθθσλ θαη μεπιέλεη ηνπο κεγάινπο
θφθθνπο απφ ηνπο κηθξνχο πνπ ζπγθνιινχληαη επ’ απηψλ, έρεη φκσο ην κεηνλέθηεκα
ηεο αλάγθεο αθπδάησζεο θαη μήξαλζεο ησλ δεηγκάησλ. Τν θαηψηεξν κέγεζνο
θνζθίληζεο είλαη ζπλήζσο 50 – 75κm. Μεηά ην ηέινο ηεο θνζθίληζεο δπγίδνληαη ηα
θιάζκαηα πνπ παξακέλνπλ ζε θάζε θφζθηλν, θαζψο θαη ην ηειεπηαίν πέξαζκα πνπ
ζπγθεληξψλεηαη ζην ηαςάθη [Σηακπνιηάδεο, 2008].
Κνθθνκεηξηθή αλάιπζε έγηλε κφλν ζην δείγκα Γ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε ζαλ
θχξην ζπζηαηηθφ ζηελ θαηαζθεπή ησλ θπβηθψλ δνθηκίσλ. Σηελ θαηαζθεπή δνθηκίσλ
πνπ πξννξίδνληαη γηα δηάθνξεο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο φπσο αληνρή ζε κνλναμνληθή
ζιίςε ππνβνιή ζε ζάιακν γήξαλζεο θαη αιαηνλέθσζεο είλαη απαξαίηεηε ε
θνθθνκεηξηθή αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο. Η θνθθνκεηξία ηνπ δείγκαηφο γηα λα γίλεη
ζσζηά ε θαηαζθεπή ησλ δνθηκίσλ πξέπεη λα πιεξεί φιν ην θάζκα κεγέζνπο θφθθσλ
έηζη ψζηε λα πξνζδίδεηαη ε απαξαίηεηε αληνρή ζηα δνθίκηα. Όζν πην επξχ θάζκα
κεγέζνπο θφθθσλ θαιχπηεη ε θνθθνκεηξία ηνπ πιηθνχ ηφηε νη ειθηηθέο δπλάκεηο Van
der Waals κεηαμχ ησλ κνξίσλ είλαη πνιχ πην ηζρπξέο κε απνηέιεζκα λα πξνζδίδνπλ
ζην

δνθίκην

απμεκέλε

κεραληθή

αληνρή.

Η

θνζθίληζε

ηνπ

δείγκαηνο

Γ

πξαγκαηνπνηήζεθε ελ πγξψ ιφγσ ηεο θχζεσο ηνπ πιηθνχ ην νπνίν πεξηείρε αξθεηή
πγξαζία θαη επηπιένλ ήηαλ πνιχ ιεπηφθνθθν θαη κε ζρεηηθά κεγάιν πνζνζηφ
πεξηεθηηθφηεηαο ζε αξγηιηθά νξπθηά γεγνλφο πνπ ζα νδεγνχζε ζηε δεκηνπξγία
ζπζζσκαησκάησλ κεηαμχ ησλ αδξφθνθθσλ θαη ιεπηφθνθθσλ κνξίσλ. Απηφ ζα είρε
ζαλ απνηέιεζκα ζθάικα ζηελ θνθθνκεηξηθή αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο.
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Γηαδηθαζία ελ πγξώ θνζθίληζεο ηνπ δείγκαηνο Γ: Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ελ πγξψ
θνζθίληζεο ηνπ δείγκαηνο ρξεζηκνπνηήζακε κηα ζεηξά ηξηψλ θνζθίλσλ κε κέγεζνο
νπήο 0,5, 0,25, 0,125 θαη ηελ βάζε ηα νπνία αξρηθά δπγίζηεθαλ. Τνπνζεηήζακε ηα
θφζθηλα ην έλα κέζα ζην άιιν μεθηλψληαο απφ ην κεγαιχηεξν ζην κηθξφηεξν κέγεζνο
νπήο απφ πάλσ πξνο ηα θάησ θαη ζην ηέινο κπήθε ε βάζε. Έπεηηα ηνπνζεηήζεθαλ
ζε κηα ζπζθεπή ηαιάλησζεο θαη αθνχ ζηαζεξνπνηήζεθαλ ξίμακε κέζα ην δείγκα ην
νπνίν αξρηθά είρε δπγηζηεί ελ μεξφ θαη ελ πγξψ. Αθνχ έγηλε ν δηαρσξηζκφο ηνπ
αξρηθνχ δείγκαηνο ζηα επηκέξνπο θιάζκαηα ηα θφζθηλα θαη ε βάζε κε ην
πεξηερφκελν ηνπο κπήθαλ ζε θνχξλν μήξαλζεο γηα 24 ψξεο. Τέινο δπγίζακε ην
θάζε θφζθηλν κε ην πεξηερφκελν ηνπ θαη ηε βάζε κε ην κηθξφηεξν θιάζκα.

8.1.1 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΟΚΚΟΜΔΣΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔ ΚΟΚΗΝΗΖ
Τα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ

θνζθίληζε ηνπ δείγκαηνο Γ παξαηίζεληαη

παξαθάησ (Πίλαθαο 8.1).

Μέγεζνο
νπήο
θνζθίλνπ

Βάξνο
θνζθίλνπ
(gr)

Βάξνο
θνζθίλνπ
+ Βάξνο
μεξνύ
δείγκαηόο
(gr)

0,5

364,2

382,4

18,5

12,67

87,33

12,67

0,25

334,0

345,2

11,2

7,67

66,99

33,01

0,125

332,4

346,8

14,4

9,86

36,79

63,21

Βάζε

347,2

449,7

102,5

69,8

-

-

ύλνιν

-

-

146,6

100

-

-

Βάξνο
θιάζκαηόο
επί ηνπ
θνζθίλνπ
(gr)

Βάξνο
θιάζκαηόο
επί ηνπ
θνζθίλνπ
(%)

Βάξνο
αζξνηζηηθά
δηεξρόκελνπ
θιάζκαηνο
(%)

Βάξνο
αζξνηζηηθά
παξακέλνλ
θιάζκαηνο
(%)

Πίλαθαο 8.1: Γεδνκέλα ελ πγξψ θνζθίληζεο ηνπ δείγκαηνο Γ.
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Με βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα ζρεδηάδνπκε ηελ θακπχιε ηεο
θνθθνκεηξηθήο

θαηαλνκήο

ηνπ

δείγκαηνο

παξαπξντφληνο

πθαινγελνχο

αζβεζηφιηζνπ.

Σρήκα 8.1: Κνθθνκεηξηθή θαηαλνκή παξαπξντφληνο πθαινγελνχο
αζβεζηφιηζνπ.
Σχκθσλα κε ην (Σρήκα 8.1) παξαηεξνχκε φηη ε θαηαλνκή ηνπ πιηθνχ θαηά κέγεζνο
δίλεη ηελ εληχπσζε φηη πξφθεηηαη γηα δχν δηαθνξεηηθά πιηθά πνπ έρνπλ ελσζεί θαη ην
θάζε έλα έρεη ηε δηθή ηνπ θαηαλνκή. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηα ιεπηά θιάζκαηα πνπ
πξνέξρνληαη απφ ηε ζξαχζε ή ηε ιεηνηξίβεζε ελφο πιηθνχ. Τα κηθξά απηά
ζξαχζκαηα θαίλεηαη λα αθνινπζνχλ μερσξηζηή θαηαλνκή γη’ απηφ θαη πνιιέο επζείεο
θαηαλνκψλ θάκπηνληαη ζε κηθξά κεγέζε θαη ηείλνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα δεχηεξε
επζεία πνπ ηέκλεηαη κε ηελ πξψηε επζεία ηεο θχξηαο θαηαλνκήο.
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8.2 ΚΟΚΚΟΜΔΣΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟ ΑΚΣΗΝΧΝ LASER
Γηα επαιήζεπζε ηεο θνθθνκεηξηθήο θαηαλνκήο πνπ εμήρζεθε απφ ηα απνηειέζκαηα
ηεο ελ πγξψ θνζθίληζεο πξαγκαηνπνηήζεθε θαη θνθθνκεηξηθή αλάιπζε ηνπ ηδίνπ
δείγκαηνο κε ηελ κέζνδν θνθθνκεηξηθνχ αλαιπηή αθηίλσλ Laser ηνπ Δξγαζηεξίνπ
Δκπινπηηζκνχ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. Απηή ε κέζνδνο έρεη αλαπηπρζεί ηα
ηειεπηαία ρξφληα θαη ζηεξίδεηαη ζηε ζθέδαζε αθηίλσλ laser επί ηεκαρηδίσλ
δηαθνξεηηθνχ φγθνπ θαη δίδεη ηελ αληίζηνηρε δηάκεηξν dv. Απηή ε κέζνδνο έρεη ην
πιενλέθηεκα φηη είλαη γξήγνξε θαη αξθεηά αθξηβήο ελψ ην κεηνλέθηεκα ηεο είλαη φηη ε
πεξηνρή κεγέζνπο πνπ κπνξεί λα κεηξήζεη είλαη απφ 1.000κm – 0,1κm έηζη
πξννξίδεηαη θπξίσο γηα ιεπηφθνθθα πιηθά [Σηακπνιηάδεο, 2008].

Δηθφλα 8.1: Κνθθνκεηξηθφο αλαιπηήο Laser ηνπ Δξγαζηεξίνπ Δκπινπηηζκνχ
ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο.
Η αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγάλνπ βαζίδεηαη ζηελ εθηξνπή αθηίλσλ Laser απφ ηελ
επζεία πνξεία ηνπο, φηαλ απηέο πξνζπίπηνπλ ζε θφθθνπο. Η γσλία εθηξνπήο
εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ θφθθνπ θαη ζπγθεθξηκέλα, φζν κεγαιχηεξν είλαη ην
κέγεζνο ηφζν κηθξφηεξε είλαη ε γσλία εθηξνπήο θαη αληίζηξνθα. Οη βαζηθέο κνλάδεο
απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη ν αλαιπηήο είλαη:
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α) Οπηηθή κνλάδα κέηξεζεο ε νπνία πεξηιακβάλεη


Πνκπφ, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πεγή ηνπ Laser



Γέθηε, πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ αληρλεπηή



Τν θειί κέηξεζεο



Φαθφ

β) Μνλάδα αηψξεζεο ηνπ δείγκαηνο
Σηε κνλάδα απηή αλαδεχεηαη ην πξνο εμέηαζε πιηθφ κέζα ζε λεξφ ή
αιθνφιε. Η κνλάδα απηή πεξηιακβάλεη έλα ζχζηεκα ππεξήρσλ θαη
αλάδεπζεο γηα ηε δηάζπαζε ησλ ζπζζσκαησκάησλ ησλ θφθθσλ. Καηά
ηε δηάξθεηα ηεο κέηξεζεο ην αηψξεκα κε ηε βνήζεηα αληιίαο θπθινθνξεί
ζπλερψο κεηαμχ ηνπ θειηνχ κέηξεζεο θαη ηεο δεμακελήο.
γ) Καηαγξαθηθφ κεράλεκα θαη ιεηηνπξγηθφ πξφγξακκα.
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8.2.1 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΟΚΚΟΜΔΣΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔ ΣΖΝ ΜΔΘΟΓΟ
ΑΚΣΗΝΧΝ LASER
Τα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ θνθθνκεηξηθή αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο
απφ παξαπξντφλ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ δηαγξάκκαηα (Σρήκα 8.2, 3). Τα
παξαθάησ δηαγξάκκαηα εθθξάδνπλ ηελ θνθθνκεηξηθή θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο
ζπλαξηήζεη ηνπ αζξνηζηηθψο δηεξρφκελνπ θιάζκαηνο θαη ζπλαξηήζεη ηεο θαηαλνκήο
βάξνπο (%).

Σρήκα 8.2: Κνθθνκεηξηθή θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο Γ, ζπλαξηήζεη ηνπ
αζξνηζηηθψο δηεξρφκελνπ θιάζκαηνο (%), φπσο πξνέθπςε απφ ηελ αλάιπζε κε
αθηίλεο Laser.
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Σρήκα 8.3: Κνθθνκεηξηθή θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο Γ, ζπλαξηήζεη ηνπ βάξνπο
ησλ θφθθσλ (%) φπσο πξνέθπςε απφ ηελ αλάιπζε κε αθηίλεο Laser.
Απφ ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα (Σρήκα: 8.2,3) παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν
πνζνζηφ ηνπ θιάζκαηνο έρεη κέγεζνο θφθθσλ 10κm.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9
ΤΠΟΒΟΛΖ ΚΤΒΗΚΧΝ ΓΟΚΗΜΗΧΝ Δ ΜΟΝΟΑΞΟΝΗΚΖ ΘΛΗΦΖ

9.1 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΤΒΗΚΧΝ ΓΟΚΗΜΗΧΝ
Γηα ηελ αλάγθε ησλ δηαθφξσλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ πνπ εθηειέζηεθαλ
θαηαζθεπάζηεθαλ θπβηθά δνθίκηα κε ηζνδηάζηαηεο ηηο ηξεηο αθκέο θαη ίζεο κε 5cm
(Δηθφλα 9.1). Τα θπβηθά δνθίκηα παξαζθεπάζηεθαλ βάζε πξνηχπσλ πνπ απαηηνχληαη
απφ ην κεράλεκα κνλναμνληθήο ζιίςεο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ ζηε
δνθηκή.

Δηθφλα 9.1: Κπβηθά δνθίκηα κε ηζνδηάζηαηεο αθκέο 5cm.
Παξαζθεπάζηεθαλ ηξείο ζεηξέο θπβηθψλ δνθηκίσλ νη νπνίεο δηάθεξαλ κεηαμχ ηνπο
σο πξνο ηηο αλαινγίεο ησλ θχξησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ κίγκαηνο θαη σο πξνο ηα
πξφζζεηα ζπζηαηηθά. Η θάζε ζεηξά πεξηιάκβαλε πέληε δνθίκηα. Σπγθεθξηκέλνο
αξηζκφο δνθηκίσλ απφ ηελ θάζε θαηεγνξία ππνβιήζεθε ζε δηάθνξεο εξγαζηεξηαθέο
δνθηκέο. Οη ηξείο ζεηξέο κηγκάησλ γηα ηα θπβηθά δνθίκηα

πνπ παξαζθεπάζηεθαλ

θαίλνληαη παξαθάησ (Πίλαθαο 9.1).
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ΤΣΑΣΗΚΑ ΜΗΓΜΑΣΟ
Κσδηθόο
ζεηξάο

Πξντόλ
Παξαπξντόλ
ζξαπζκέλν
(ml)
(ml)

Άρπξν

Νεξό (ml)

(ml)

Α

400

300

300

120

Β

400

-

300

180

Γ

200

-

200

90

Πίλαθαο 9.1: Αλαινγίεο κηγκάησλ γηα παξαζθεπή ησλ θπβηθψλ δνθηκίσλ.
Αθνινπζψληαο ηηο παξαπάλσ αλαινγίεο (Πίλαθαο 9.1) παξαζθεπάζηεθαλ ηα ηξία
κίγκαηα μερσξηζηά θαη αθνχ νκνγελνπνηήζεθαλ ρπηεχηεθαλ ζε μχιηλεο κήηξεο
ρχηεπζεο (Δηθφλα 9.2), φπνπ παξέκεηλαλ γηα πεξίπνπ κηα εβδνκάδα κέρξη λα
ζηεγλψζνπλ. Έπεηηα αθαηξέζεθαλ απφ ηεο κήηξεο ρχηεπζεο θαη παξέκεηλαλ ζε μεξφ
πεξηβάιινλ γηα 28 εκέξεο γηα λα απνθηήζνπλ ηηο απαηηνχκελεο κεραληθέο ηδηφηεηεο.

Δηθφλα 9.2: Ξχιηλε κήηξα ρχηεπζεο ζηελ νπνία θαηαζθεπάζηεθαλ ηα θπβηθά δνθίκηα.
Όπσο παξαηεξείηαη θαη ζην παξαπάλσ πίλαθα κε ηηο αλαινγίεο ησλ κηγκάησλ πνπ
παξαζθεπάζηεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θπβηθψλ δνθηκίσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ζαλ
πξφζζεην πιηθφ νηθνινγηθφ άρπξν. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε άρπξν
ήηαλ γηα λα εμεηαζηεί ε ζπκπεξηθνξά ησλ δνθηκίσλ θαηά ηελ δνθηκή ηεο
κνλναμνληθήο ζιίςεο, θαζψο επίζεο θαη πσο επεξεάδεηαη ε κεραληθή αληνρή ησλ
θπβηθψλ δνθηκίσλ αλάινγα κε ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπο ζε άρπξν. Δπίζεο ην άρπξν
πξνζδίδεη ζηα θπβηθά δνθίκηα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ νηθνινγηθφ ραξαθηήξα.
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9.2 ΤΠΟΒΟΛΖ ΚΤΒΗΚΧΝ ΓΟΚΗΜΗΧΝ Δ ΓΟΚΗΜΖ ΜΟΝΟΑΞΟΝΗΚΖ
ΘΛΗΦΖ
Τν αληηθείκελν ηεο κεζνδνινγίαο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο αληνρήο ζε κνλναμνληθή
ζιίςε ελφο πεηξψκαηνο ή ελφο ηερλεηνχ δνθηκίνπ, ρξεζηκνπνηψληαο δνθίκηα
θαλνληθήο γεσκεηξίαο.
9.2.1 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΟΚΗΜΖ Δ ΜΟΝΟΑΞΟΝΗΚΖ ΘΛΗΦΖ
Η ζπζθεπή είλαη ζηελ νπζία κηα πδξαπιηθή πξέζα (Δηθφλα 9.3) ε νπνία δηαζέηεη δχν
παξάιιειεο κεηαμχ ηνπο πιάθεο θφξηηζεο νη νπνίεο ρξεζηκεχνπλ ζην λα
κεηαθέξνπλ νκνηφκνξθα ην θνξηίν ζηελ επηθάλεηα ηνπ δνθηκίνπ. Δπηπιένλ είλαη
ζπλδεδεκέλε κε θαηαγξαθηθφ κεράλεκα ην νπνίν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηξήζεη θαη
θαηαγξάςεη ην επηβαιιφκελν θνξηίν. Ο ζηαζεξφο ξπζκφο θφξηηζεο πνπ επηβάιιεηαη
θπκαίλεηαη απφ 0,5 – 1,0MPa/sec.

Δηθφλα 9.3: Υδξαπιηθή πξέζα κνλναμνληθήο ζιίςεο ηνπ εξγαζηεξίνπ Μεραληθήο
Πεηξσκάησλ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο.
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Πξηλ ηνπνζεηήζνπκε ηα δνθίκηα ζηε ζπζθεπή κεηξάκε ηηο δηαζηάζεηο ηνπο (πάρνο,
πιάηνο, χςνο) κε αθξίβεηα 0,1mm θαη ππνινγίδνπκε ηνλ κέζν φξν. Σπγθεθξηκέλα
κεηξείηαη θαηά δχν δηεπζχλζεηο πνπ ζρεκαηίδνπλ γσλία 90: κεηαμχ ηνπο ζην επάλσ
θαη θάησ άθξν θαη ζηε κέζε ηνπ δνθηκίνπ. Η κέζε δηάκεηξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ εκβαδνχ ηεο επηθάλεηαο θφξηηζεο.
Αθνχ γίλεη ε πην πάλσ δηαδηθαζία ηα δνθίκηα ηνπνζεηνχληαη ζηε ζπζθεπή αλάκεζα
ζηηο δχν πιάθεο θφξηηζεο θαη ε ζπζθεπή μεθηλά λα εθαξκφδεη ζηαζεξφ ξπζκφ
θφξηηζεο κέρξη λα επέιζεη αζηνρία ζην δνθίκην [Αγηνπηάληεο 2001].

9.3 ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΗ ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΓΟΚΗΜΖ Δ ΜΟΝΟΑΞΟΝΗΚΖ
ΘΛΗΦΖ
Η αληνρή ζε κνλναμνληθή ζιίςε (C0) ππνινγίδεηαη, ζχκθσλα κε ηε ζρέζε Fmax/A,
φπνπ Fmax είλαη ην κέγηζην θνξηίν (δχλακε) πνπ δέρζεθε ην δνθίκην κέρξη λα
αζηνρήζεη θαη Α είλαη ε επηθάλεηα πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηε κέζε δηάκεηξν ηνπ
δνθηκίνπ.
Σχκθσλα κε ηηο κεηξήζεηο απφ ηελ δνθηκή ζε κνλναμνληθή ζιίςε πνπ εθαξκφζηεθε
θαη ζηα έμη δνθίκηα πξνέθπςαλ ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα. Τα δηαγξάκκαηα
εθθξάδνπλ ηελ παξακφξθσζε ηνπ εθάζηνηε θπβηθνχ δνθηκίνπ ζπλαξηήζεη ηεο ηάζεο
πνπ εθαξκφδεηαη κέρξη λα επέιζεη αζηνρία.
Σε φια ηα δηαγξάκκαηα (Σρήκα 9.1,2,3) είλαη εκθαλέο ην ζεκείν αζηνρίαο θαζψο
επίζεο θαη ε κέγηζηε ηηκή ηεο ηάζεο πνπ αζθείηαη ζην δνθίκην. Η κέγηζηε απηή ηηκή
ηεο ηάζεο αληηπξνζσπεχεη ηελ αληνρή ηνπ δνθηκίνπ (C0).
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Σρήκα 9.1: Γηάγξακκα Ταζεο ζπλαξηήζεη Παξακφξθσζεο γηα ηα δνθίκηα Α2 θαη Α3.

Σρήκα 9.2: Γηάγξακκα Τάζεο ζπλαξηήζεη Παξακφξθσζεο γηα ηα δνθίκηα Β1 θαη Β4.
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Σρήκα 9.3: Γηάγξακκα Τάζεο ζπλαξηήζεη Παξακφξθσζεο γηα ηα δνθίκηα Γ3 θαη Γ4.
Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ
απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ, φζν αθνξά ηηο ηηκέο γηα ηελ κέγηζηε ηάζε
(ζmax), γηα ηελ αληνρή ηνπ δνθηκίνπ (Δ) θαη ην κέγηζην πνζφ ελέξγεηαο πνπ
απαηηήζεθε γηα ηελ αζηνρία ηνπ δνθηκίνπ.
Δοκίμιο
A2
A3
Μ.Ο
B1
B5
Μ.Ο
Γ2
Γ3
Μ.Ο

ςmax
(MPa)
0,817329
0,833788
0,8255585
0,840758
0,753516
0,797137
1,033809
1,008394
1,0211015

E (MPa)

C (Mpa)

DU (joule)

0,079691 0,727577 16,23866
0,469031
0,7425
16,47824
0,274361 0,7350385 16,35845
0,193042 0,746239 16,56676
0,845953 0,672168 14,30341
0,5194975 0,7092035 15,435085
-0,0007
0,919759 19,78374
0,954389 0,896483 19,27171
0,4768445 0,908121 19,527725

Πίλαθαο 9.1: Σπλνπηηθή παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ
απφ ηελ δνθηκή ζε κνλναμνληθή ζιίςε.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10
ΤΕΖΣΖΖ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Σθνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ήηαλ ε αμηνιφγεζε ησλ πνηνηηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ αζβεζηνιηζηθψλ πεηξσκάησλ Κχπξνπ σο πξνο ηε θαηαιιειφηεηα
ηνπο γηα παξαγσγή πδξαπιηθήο αζβέζηνπ, θαη θαη’ επέθηαζε ε δηεξεχλεζε ησλ
ρξήζεσλ ηνπο ζε δηάθνξεο εθαξκνγέο πνπ αθνξνχλ ζε δνκηθά θαη αδξαλή πιηθά.
Σηε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηάθνξεο εξγαζηεξηαθέο
κέζνδνη φζν αθνξά ζηελ ηαπηνπνηήζε θαη αμηνιφγεζε ησλ κεραληθψλ θαη
θπζηθνρεκηθψλ ηδηνηήησλ δεηγκάησλ πθαινγελνχο αζβεζηφιηζνπ πνπ πξνέξρνληαη
απφ ηα αλψηεξα κέιε ηνπ ζρεκαηηζκνχ Πάρλαο. Οη εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο πνπ
πξαγκαηνηήζεθαλ ρσξίζηεθαλ ζε δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο φζν αθνξά ην είδνο ησλ
ηδηνηήησλ ηνπ πεηξψκαηνο πνπ εμέηαδαλ, πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο. Σην θάζκα ηνπ
πνηνηηθνχ ειέγρνπ ησλ δεηγκάησλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ εξγαζηεξηαθέο κεζφδνη
φπσο, αλάιπζε ιεπηψλ ηνκψλ ζε πνισηηθφ κηθξνζθφπην, πεξηζιαζηκεηξία αθηίλσλ–
Φ, θνθθνκεηξηθέο αλαιχζεηο κε θνζθίλεζε θαη αθηίλεο laser θαη ηέινο δνθηκή ζε
κνλναμνληθή ζιίςε. Μέζα απφ απηέο ηηο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο αμηνινγήζεθαλ νη
ηδηφηεηεο ησλ δεηγκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ δνκή, ηελ πθή, ηελ πγεία θαη ηελ αληνρή
ηνπ πεηξψκαηνο.
Όζν αθνξά ζηελ πνζνηηθή αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη εμήο
δνθηκέο:

ρεκηθή

αλάιπζε

κε

θαζκαηνζθνπία

αθηίλσλ

θζνξηζκνχ

(XRF),

αζβεζηηκεηξία θαη απψιεηα πχξσζεο. Οη παξαπάλσ δνθηκέο απνζθνπνχζαλ θπξίσο
ζηε ρεκηθή αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ θαη ζηηο ηδηφηεηεο πνπ πξνζδίδνπλ ζην πέηξσκα
ηα επηκέξνπο ζπζηαηηθά ηνπ.
Τα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ φιεο ηηο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο ζηηο νπνίεο
ππνβιήζεθαλ ηα δείγκαηα παξνπζίαζαλ πςειφ πνζνζηφ νξπθηνινγηθήο ζπκθσλίαο,
γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζε μεθάζαξε θαηαλφεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ
ηδηνηήησλ ηνπ κεηξηθνχ πεηξψκαηνο.
Τα πνζνζηά νμεηδίνπ ηνπ αζβεζηίνπ [CaO] πνπ κεηξήζεθαλ ζηα δείγκαηα Α, Β θαη Γ
κε ηελ κέζνδν XRF ήηαλ 46%, 54% θαη 42% αληίζηνηρα. Παξάιιεια ε απψιεηα
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πχξσζεο (LOI), δειαδή ην πνζνζηφ CO2 πνπ εθιχζεθε κε ηελ έςεζε ησλ ηξηψλ
δεηγκάησλ γηα 12 ψξεο ζηνπο 900:C ήηαλ αληίζηνηρα 45%, 39% θαη 44%.
Λακβάλνληαο ππφςε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρεκηθήο αλάιπζεο κε ηελ κέζνδν ηεο
αζβεζηηκεηξίαο, γηα ηα έμε δείγκαηα, ηξία ζηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ηα
αληίζηνηρα ηνπο ςεκέλα, παξαηεξείηαη πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε αζβεζηίηε, (Πίλαθαο
7,2). Σχκθσλα κε φια ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα παξαηεξείηαη φηη ην δείγκα Γ
παξνπζηάδεη ηε ρακειφηεξε πεξηεθηηθφηεηα ζε αζβεζηίηε.
Δπεηδή ζην δείγκα Β παξαηεξήζεθε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε SiO2

(ραιαδίαο),

θαηαζθεπάζηεθαλ θπβηθά δνθίκηα απφ ηα δείγκαηα Α θαη Γ, γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ
ηδηνηήησλ ηνπο ζε αλεκπφδηζηε κνλναμνληθή ζιίςε.
Έηζη παξαζθεπάζηεθαλ ηξία δηαθνξεηηθά κίγκαηα, κε δηαθνξεηηθέο αλαινγίεο ζε Α,
Γ, άρπξν θαη λεξφ, γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θπβηθψλ δνθηκίσλ. Σχκθσλα κε ηα
απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο δνθηκήο ζε
αλεκπφδηζηε κνλναμνληθή ζιίςε παξαηεξείηαη φηη νη αληνρέο ησλ ηξηψλ νκάδσλ
δνθηκίσλ Α, Β θαη Γ είραλ κέζν φξν 0,7, 0,7 θαη 0,9MPa αληίζηνηρα.
Παξαηεξείηαη ινηπφλ φηη ε ζεηξά θπβηθψλ δνθηκίσλ Γ (ρσξίο άρπξν) παξνπζίαζε ηελ
πςειφηεξε ηηκή αληνρήο, γεγνλφο πνπ επαιεζεχεη ηελ εθηίκεζε φηη ηα δείγκαηα Α θαη
Γ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα εθκεηάιιεπζε παξνπζηάδνπλ αξθεηά κεγάιε
ζπκβαηφηεηα.
Σπλεθηηκψληαο ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ φιεο ηηο εξγαζηεξηαθέο
δνθηκέο ζηηο νπνίεο ππνβιήζεθαλ ηα δείγκαηα αθνινπζεί ζρνιηαζκφο πνπ αθνξά
ζηηο πηζαλέο εθαξκνγέο ζηηο νπνίεο είλαη δπλαηφλ λα αμηνπνηεζνχλ ηα πθηζηάκελα
πιηθά.
1. Σχκθσλα κε ηελ νξπθηνινγηθή αλάιπζε XRD, παξαηεξείηαη ε χπαξμε
αζβεζηνππξηηηθήο θάζεο (ιαξλίηεο), ζηα δείγκαηα Β b θαη Γb. Ο ζρεκαηηζκφο
ηνπ ιαξλίηε [Ca2SiO4], παξαηεξείηαη κεηά απφ έςεζε ησλ δεηγκάησλ ζηνπο
900:C γηα 12 ψξεο, φπνπ ην νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ [CaO], αληηδξά κε ην
δηνμείδην ηνπ ππξηηίνπ [SiO2]. Σηα δείγκαηα πνπ ππήξρε ιεπηφθνθθνο ραιαδίαο
θαηά ηελ έςεζε επλνήζεθε ε δεκηνπξγία

ηεο

θάζεο ηνπ ιαξλίηε, ελψ

αληίζηνηρα ν αδξφθνθθνο ραιαδίαο δελ αληηδξά ηφζν εχθνια κε ην νμείδην ηνπ
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αζβεζηίνπ. Ο ιαξλίηεο απνηειεί ηελ πδξαπιηθή θάζε. Οη πθαινγελείο
αζβεζηφιηζνη πνπ εμεηάζηεθαλ αθελφο πεξηέρνπλ ηθαλνπνηεηηθά πνζνζηά ζε
νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ [CaO], αθεηέξνπ δελ πεξηέρνπλ ηθαλνπνηεηηθά πνζνζηά
ζε δηνμείδην ηνπ ππξηηίνπ [SiO2], γηα ηε παξαγσγή πδξαπιηθψλ θνληψλ θαηά
ηελ εςεζή ηνπο. Δπηπιένλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ρεκηθψλ αλαιχζεσλ κε
θαζκαηνζθνπία

αθηίλσλ

θζνξηζκνχ

(XRF),

ησλ

παξνπζηάδνληαη ζην Πίλαθα 7.1, παξαηεξείηαη φηη ε

πξψησλ

πιψλ

πεξηεθηηθφηεηα ζε

δηνμείδην ηνπ ππξηηίνπ [SiO2], ζηα ηξία δείγκαηα (Α, B θαη Γ ) θπκαίλεηαη απφ
0,51 έσο 6,58% θαη ηνπ νμεηδίνπ ηνπ αζβεζηίνπ [CaO], απφ 42,01 έσο 54,3%.
Τν ηξηνμείδην ηνπ ζηδήξνπ [Fe2O3], κε ηηκέο απφ 1,08 έσο 2,38% θαη ην
ηξηνμείδην ηνπ αξγηιίνπ [Al2O3], κε ηηκέο απφ 0,63 έσο 1,65%, νη νπνίεο
απνδίδνληαη ζηελ παξνπζία ησλ αζηξίσλ (αιβίηεο) ζηα δείγκαηα.
Η παξνπζία ηνπ ραιαδία θαη κφλν δελ είλαη ηθαλή γηα ηε δεκηνπξγία
αζβεζηνππξηηηθψλ θάζεσλ θαηά ηελ έςεζε, γεγνλφο πνπ ηεθκεξηψλεηαη θαη
απφ ηελ χπαξμε πνζφηεηαο θξπζηαιιηθνχ δηνμεηδίνπ ηνπ ππξηηίνπ ζηα
πξντφληα έςεζεο.
Τν ζπκπέξαζκα είλαη φηη ζην δείγκα Γb, ζρεκαηίδεηαη ιαξλίηεο θαη
πνξηιαλδίηεο, πξνζδίδνληαο πδξαπιηθέο ηδηφηεηεο ζην θνλίακα. Απηφ
ηεθκεξηψλεηαη θαη απφ ηελ ηηκή ηεο αληνρήο ησλ θπβηθψλ δνθηκίσλ πνπ
ππνβιήζεθαλ ζε δνθηκή κνλναμνληθήο ζιίςεο.
2. Δπηπιένλ πέξα απφ ην πψο ε ηδηφηεηα ηεο πδξαπιηθφηεηαο κηαο θνλίαο
εθθξάδεηαη κέζσ ηεο αλάπηπμεο αληνρήο ζε έλα πξφηππν θνλίακα ππάξρνπλ
θαη άιια θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο πνπ αλαθέξνληαη ζε ρεκηθά αιιά θαη ζε
θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηφηεηεο ησλ θνληψλ θπζηθήο πδξαπιηθήο
αζβέζηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ δίδεηαη έκθαζε ηφζν ζηελ αμηνιφγεζε ησλ
πξψησλ πιψλ θαη ησλ ζπζηαηηθψλ απφ ηα νπνία απνηεινχληαη, φζν θαη ζηηο
ζπλζήθεο παξαγσγήο θαζψο ηα παξαπάλσ θξίλεηαη φηη επεξεάδνπλ ζε
κεγάιν βαζκφ ηελ απφδνζε ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ. Τα ηειεπηαία ρξφληα έρεη
επαλέιζεη ζην πξνζθήλην ε έξεπλα πάλσ ζηελ παξαγσγή θαη ρξήζε ηέηνησλ
πιηθψλ ζην ρψξν ησλ θαηαζθεπψλ. Δηδηθά ζε εξγαζίεο ζπληήξεζεο
αλαζηχισζεο ηζηνξηθψλ κλεκείσλ δίδεηαη έκθαζε ζηε ρξεζηκνπνίεζε
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ζπκβαηψλ πιηθψλ ζπληήξεζεο, σο πξνο ηα αξρηθά πιηθά ησλ θαηαζθεπψλ. Η
ρξήζε ηζηκεληνθνληψλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε δνκηθψλ ζηνηρείσλ κλεκεηαθψλ
θαη άιισλ θαηαζθεπψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πξνβιήκαηα αζπκβαηφηεηαο
κε ηα πξνυπάξρνληα πιηθά. Η αζπκβαηφηεηα απηή νθείιεηαη θπξίσο ζηελ
ζπγθξηηηθά πςειφηεξε αληνρή, αθακςία θαη αδηαπεξαηφηεηα ησλ ζχγρξνλσλ
θνληψλ.
Σχκθσλα κε ηηο ηηκέο αληνρήο (0,7 έσο 0,9MPa) πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ απφ
ηελ δνθηκή ζε αλεκπφδηζηε κνλναμνληθή ζιίςε, παξαηεξείηαη φηη νη
αζβεζηνιηζηθέο πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θξίλνληαη θαηάιιειεο γηα
ηελ παξαζθεπή θνληακάησλ ηα νπνία βξίζθνπλ ρξήζε ζαλ δνκηθά θνληάκαηα
γηα αξκνινγήκαηα, εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά επηρξίζκαηα θαζψο επίζεο θαη
θαηαζθεπή σκφπιηλζσλ πνπ είλαη έλα νηθνινγηθφ δνκηθφ πιηθφ. Τα παξαπάλσ
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε έξγα ζπληήξεζεο θαη αλαζηχισζεο
ηζηνξηθψλ κλεκείσλ.
3. Οη πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη αθαηάιιειεο γηα ηελ ρξήζε ηνπο
ζηε ραξηνπνηία γηαηί

αθελφο παξνπζηάδνπλ απμεκέλε πεξηεθηηθφηεηα ζε

ραιαδία θαη αθεηέξνπ ζε αλθεξίηε πνπ είλαη πην ζθνχξνο θαη ζθιεξφηεξνο
απφ ηνλ αζβεζηίηε.
4. Μείγκαηα ιεπηφθνθθσλ αδξαλψλ ησλ αζβεζηφιηζσλ πνπ εμεηάζηεθαλ
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα θαηαζθεπέο σκφπιηλζσλ ζε εθαξκνγέο
βηνθιηκαηηθήο αξρηηεθηνληθήο φπνπ δελ απαηηνχληαη πςειέο αληνρέο.
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