
 179

2ο ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ,  

ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 

ΣΕΛ.  
179-187 

ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ 
ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE  
Λασκαρίδης Κ. και Πατρώνης M. 
Εργαστ. ΛΙΘΟΣ, ∆/νση Κοιτασµατολογίας, Ι.Γ.Μ.Ε., 1ο χλµ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία 
Αττικής, lithosgr@otenet.gr  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα φυσικά διακοσµητικά πετρώµατα, δηλ. τα µάρµαρα, οι γρανίτες κ.λπ., είναι υλικά που χρησιµο-
ποιήθηκαν ευρύτατα στο παρελθόν και "κερδίζουν" πάλι τον σύγχρονο κατασκευαστικό κλάδο, ο 
οποίος χρησιµοποιεί τα 7/10 της παγκόσµιας κατανάλωσης πετρωµάτων, κατέχοντας πρωταγωνι-
στική θέση µεταξύ των άλλων δοµικών υλικών, αφού τα φυσικά διακοσµητικά πετρώµατα είναι πε-
ρισσότερο ευέλικτα από άλλα υποκατάστατα υλικά. Οι εφαρµογές των φυσικών διακοσµητικών πε-
τρωµάτων στα σύγχρονα κτίρια, δεν γίνονται µόνο για το αισθητικό αποτέλεσµα που αυτά προσφέ-
ρουν, αλλά κυρίως γιατί πληρούν τις οικονοµικές, τεχνικές και οικολογικές απαιτήσεις µε µία καλύ-
τερη σχέση ποιότητας / τιµής. Εποµένως απαιτείται η πιστοποίηση της ποιότητας του πετρώµατος, 
µετά από εξέταση των φυσικοµηχανικών ιδιοτήτων του, από τις οποίες εξαρτάται η ικανότητά του 
να αντισταθεί στις περιβαλλοντικές επιδράσεις και στις µηχανικές καταπονήσεις, λαµβάνοντας υ-
πόψη και το κλίµα στην περιοχή του έργου. Η σήµανση CE που αποδίδεται σε τελικά προϊόντα α-
ποδεικνύει ότι ο παραγωγός έχει λάβει υπόψη του όλο το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο και σηµαίνει 
συµµόρφωση µε τα ενσωµατωµένα ευρωπαϊκά πρότυπα ή τις ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, υπο-
δηλώνοντας ότι, το προϊόν µπορεί να κυκλοφορήσει νόµιµα στην αγορά. 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα ελληνικά διακοσµητικά πετρώµατα και κυρίως τα µάρµαρα είναι γνωστά σε όλον τον κόσµο, 
γιατί έχουν ταυτιστεί µε τα αριστουργήµατα της γλυπτικής και της αρχιτεκτονικής της Αρχαίας Ελλά-
δας, τα οποία συνεχίζουν µέσα στους αιώνες να προκαλούν τον παγκόσµιο θαυµασµό. Από τα βά-
θη των αιώνων, οι Έλληνες γλύπτες και αρχιτέκτονες ανακάλυψαν ότι ο λίθος και το µάρµαρο είναι 
τα δοµικά εκείνα υλικά, που µε την ξεχωριστή γοητεία και τη φυσική οµορφιά τους µπορούσαν να 
µετατρέψουν τις άψυχες κατασκευές σε έργα τέχνης. Τα µάρµαρα είναι υλικά που χρησιµοποιήθη-
καν ευρύτατα από τους αρχαϊκούς χρόνους για την κατασκευή προτοµών και αγαλµάτων, καθώς 
και για την κατασκευή ναών, µνηµείων και ανδριάντων κολοσσιαίων διαστάσεων. 

Η Αφροδίτη της Μήλου, ο Ερµής του Πραξιτέλη, η Νίκη της Σαµοθράκης, αλλά και ο Παρθενώ-
νας, το Ερεχθείο, τα Προπύλαια της Ακρόπολης των Αθηνών, ο Ναός του Ηφαίστου στο χώρο της 
Αρχαίας Αγοράς, είναι µερικά µόνο αντιπροσωπευτικά δείγµατα έκφρασης του αρχαίου πνεύµατος 
πάνω στο απαράµιλλο ελληνικό µάρµαρο.  

Τα φυσικά διακοσµητικά πετρώµατα, δηλ. τα µάρµαρα, οι γρανίτες κ.λπ. είναι υλικά που χρησι-
µοποιήθηκαν ευρύτατα στο παρελθόν και "κερδίζουν" πάλι το σύγχρονο κατασκευαστικό κλάδο, ο 
οποίος χρησιµοποιεί τα 7/10 της παγκόσµιας κατανάλωσης πετρωµάτων, κατέχοντας πρωταγωνι-
στική θέση µεταξύ των άλλων δοµικών υλικών, αφού τα φυσικά διακοσµητικά πετρώµατα είναι πε-
ρισσότερο ευέλικτα από άλλα υποκατάστατα υλικά.  

Σήµερα, οι εφαρµογές των φυσικών διακοσµητικών πετρωµάτων στις κατασκευές είναι πρακτι-
κώς απεριόριστες και, για τον λόγο αυτό, καταφεύγουν στη χρήση τους πολύ περισσότεροι από 
όσοι στο παρελθόν, σε όλον τον κόσµο. Η παγκόσµια αγορά διακοσµητικών πετρωµάτων και µαρ-
µάρων ανέρχεται σήµερα στα 710 × 106 m3. Η Ελλάδα, ειδικότερα για το 2004, είχε εξαγωγές δια-
κοσµητικών πετρωµάτων (όγκοι, πλάκες, κατεργασµένα προϊόντα), τόσο σε παραδοσιακές αγορές 
(Η.Π.Α., Γερµανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Άπω ή Μέση Ανατολή), όσο και σε νέες, όπως η Ανατολική Ευ-
ρώπη, η περιοχή της Μεσογείου κ.λπ., που έφτασαν τα 107,17 × 106 €, σηµειώνοντας µια περιορι-
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σµένη αύξηση 2,3% σε αξία και µείωση 7.9% σε ποσότητα σε σύγκριση µε το 2003, σύµφωνα µε 
στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Έτσι, διατήρησε τις εξαγωγικές της επιδόσεις της τε-
λευταίας τριετίας σε ικανοποιητικά επίπεδα, παρά την ένταση του ανταγωνισµού στη διεθνή αγορά 
των διακοσµητικών πετρωµάτων εξαιτίας της επιθετικής πολιτικής των ανταγωνιστριών χωρών, µε 
χαµηλά κοστολόγια παραγωγής (Κίνα, Τουρκία, κ.ά.). Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει περίπου το 
1,1% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών. 

Οι εφαρµογές των φυσικών διακοσµητικών πετρωµάτων στα σύγχρονα κτίρια, δεν γίνονται µό-
νο για το αισθητικό αποτέλεσµα που αυτά προσφέρουν, αλλά κυρίως γιατί πληρούν τις οικονοµικές, 
τεχνικές, αισθητικές και οικολογικές απαιτήσεις. Επίσης, επιλέγοντας κανείς τα φυσικά διακοσµητικά 
πετρώµατα πετυχαίνει την καλύτερη σχέση ποιότητας / τιµής. 

Σύµφωνα µε µελέτη του Ινστιτούτου Battelle της Γερµανίας(1991), το οποίο συνέκρινε 10 δια-
φορετικά υλικά, µε σκοπό να χρησιµοποιηθούν σε πέντε σηµαντικούς τύπους κτιρίων για δαπεδο-
στρώσεις, κατέληξε στο συµπέρασµα, ότι αν και τα φυσικά διακοσµητικά πετρώµατα ανήκουν στα 
ακριβά υλικά, ο λιγότερος κόπος που απαιτείται για την προστασία τους και την καθαριότητά τους, 
καθώς επίσης και η αντοχή που επιδεικνύουν, τα καθιστά ανταγωνιστικά και µέσα σε µερικά έτη 
µπορούν να αποδειχθούν οικονοµικότερα.  

Αφού λοιπόν ληφθούν υπόψη ο αρχιτεκτονικός σχεδιασµός και η αισθητική παρουσίαση του 
κτιρίου, µετά από την αξιολόγηση των µακροσκοπικών χαρακτηριστικών (αισθητική εµφάνιση, πα-
ρουσία ή όχι φλεβιδίων, διάταξη αυτών, παρουσία ή όχι εγκλεισµάτων - «λεκέδων») µιας µεγάλης 
ποικιλίας φυσικών διακοσµητικών πετρωµάτων µε διαφορετικά χρώµατα, καθώς επίσης και την 
παρουσίαση των σχεδίων του κτιρίου, φθάνει κανείς στο πρώτο επίπεδο, της προεπιλογής του υλι-
κού. 

Οι παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν την τελική επιλογή του φυσικού διακοσµητικού πετρώµα-
τος, είναι κυρίως οι ακόλουθοι: 
• Η δυνατότητα εφαρµογής της κατάλληλης τεχνολογίας επεξεργασίας, για να επιτύχουµε την 

επιθυµητή επεξεργασµένη επιφάνεια στο επιλεχθέν υλικό, καθώς και η ποιοτική και ποσοτική 
εξασφάλιση του υλικού που θα χρειαστεί για το συνολικό έργο. 

• Οι χηµικές - φυσικοµηχανικές ιδιότητες του πετρώµατος, οι οποίες πρέπει να πληρούν τις 
προδιαγραφές ώστε να µην επηρεαστεί µελλοντικά το υλικό από τις κλιµατικές και περιβαλλο-
ντικές συνθήκες της περιοχής, όπου θα τοποθετηθεί. 

• Το συνολικό κόστος της επένδυσης. 
Από τα προαναφερόµενα, βλέπουµε ότι απαιτείται η πιστοποίηση της ποιότητας του πετρώµα-

τος, µετά από εξέταση των φυσικοµηχανικών ιδιοτήτων του, από τις οποίες εξαρτάται η ικανότητά 
του να αντισταθεί στις περιβαλλοντικές συνθήκες και τις µηχανικές καταπονήσεις, λαµβάνοντας υ-
πόψη και το κλίµα στην περιοχή του έργου. 

Ο έλεγχος και η πιστοποίηση καταλληλότητας του υλικού γίνεται µόνο µετά από πλήρη εργα-
στηριακή έρευνα, µέσα από µία σειρά εξετάσεων, τις οποίες µπορούµε να εκτελέσουµε στο ∆ιαπι-
στευµένο Εργαστήριο «ΛΙΘΟΣ» (ΕΣΥ∆ / 70, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO / IEC 17025). Η ροή της ερευνητι-
κής διαδικασίας καθορίζεται ανάλογα µε το σχετικό αίτηµα του κάθε ενδιαφερόµενου. 

Η γνώση λοιπόν των φυσικοµηχανικών και τεχνικών ιδιοτήτων των φυσικών διακοσµητικών πε-
τρωµάτων, µας δίνει τη δυνατότητα να προβλέπουµε τη συµπεριφορά του πετρώµατος στην οικο-
δοµή, µε την πάροδο του χρόνου. 

Στο εργαστήριο λοιπόν, όλα τα προς χρήση πετρώµατα υπόκεινται σε δοκιµές και εξετάσεις, µε 
σκοπό τον προσδιορισµό των φυσικών, µηχανικών, τεχνικών και περιβαλλοντικών ιδιοτήτων τους. 

2  ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ – ΣΗΜΑΝΣΗ CE 

Μέχρι πρόσφατα, όλες οι εξετάσεις γίνονταν µε βάση τα διεθνή πρότυπα ASTM, DIN και UNI 
που αφορούν τα φυσικά διακοσµητικά πετρώµατα. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών όµως, 
έχουν εκπονηθεί και τεθεί σε ισχύ αρκετά ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ για τους φυσικούς λίθους, από 
τις Τεχνικές Επιτροπές CEN/TC 246, 128 και 178 της Ε.Ε., ενώ παράλληλα προχωρεί η προετοι-
µασία και ολοκλήρωση των υπολοίπων. 



 181

Τα φυσικά διακοσµητικά πετρώµατα είναι κατάλληλα για συγκεκριµένη χρήση, εάν έχουν χαρα-
κτηριστικά τέτοια ώστε το έργο στο οποίο θα ενσωµατωθούν, να ικανοποιεί (εφόσον έχει ορθώς 
σχεδιαστεί και κατασκευαστεί) τις εξής 6 βασικές απαιτήσεις: 

• Μηχανική αντοχή και ευστάθεια. 
• Πυρασφάλεια. 
• Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον. 
• Ασφάλεια χρήσης. 
• Προστασία κατά του θορύβου. 
• Εξοικονόµηση ενέργειας και συγκράτηση θερµότητας. 
Οι βασικές αυτές απαιτήσεις ικανοποιούνται εάν τα φυσικά διακοσµητικά πετρώµατα πληρούν 

συγκεκριµένες Eυρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές, όπως: 
• εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα (CEN), 
• ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις (EOTA), 
• αναγνωρισµένες εθνικές προδιαγραφές. 
Τα φυσικά διακοσµητικά πετρώµατα που συµφωνούν µε µια από τις ανωτέρω προδιαγραφές, 

φέρουν τη σήµανση CE. Η σήµανση CE αποδεικνύει ότι, το τελικό προϊόν συµµορφώνεται µε τα 
σχετικά εναρµονισµένα εθνικά πρότυπα ή µε τις ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις και ότι το σύστηµα 
βεβαίωσης της συµµόρφωσης, που ορίζεται µε απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει ορθώς 
εφαρµοστεί από τον παραγωγό. Η σήµανση CE (Σχ. 1) δεν είναι σήµανση ποιότητας, αλλά αποδει-
κνύει ότι ο παραγωγός έχει λάβει υπόψη του όλο το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο και σηµαίνει συµ-
µόρφωση µε τα ενσωµατωµένα ευρωπαϊκά πρότυπα ή τις ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, υποδη-
λώνοντας ότι, το προϊόν µπορεί να κυκλοφορήσει νόµιµα στην αγορά. 

Επισηµαίνεται ότι, η σήµανση CE για εξωτερικές πλακοστρώσεις (ΕΝ 1341:2001, ΕΝ 1342: 
2001, ΕΝ 1343:2001) έχει τεθεί σε εφαρµογή από τον Οκτώβριο του 2003. Για τα υπόλοιπα προϊό-
ντα φυσικών διακοσµητικών πετρωµάτων, τα σχετικά πρότυπα έχουν πρόσφατα υιοθετηθεί και 
µπορούµε να προβλέψουµε τις ακόλουθες ηµεροµηνίες για την υλοποίηση της σήµανσης CE: 

1. Σχιστόλιθοι για οροφές - Μάιος 2006.  
2. Προϊόντα για ορθοµαρµάρωση και δαπεδόστρωση - Σεπτέµβριος 2006. 
3. Στοιχεία τοιχοποιίας - Τέλη του 2007. 

 

 
Σχήµα 1. Παράδειγµα σήµανσης CE. 
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3 ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

Οι προαναφερθείσες κατηγορίες ιδιοτήτων των φυσικών διακοσµητικών πετρωµάτων που πρέ-
πει να εξετάζονται, για την πιστοποίηση της ταυτότητας του υλικού και την ενδεχόµενη απόδοση 
της σήµανσης CE, είναι οι ακόλουθες: 

 
3.1 Φυσικές ιδιότητες 

3.1.1 Φαινόµενη πυκνότητα 
Είναι ο λόγος της ξηρής µάζας του πετρώµατος προς τον όγκο του. Επειδή όµως τα φυσικά 

διακοσµητικά πετρώµατα έχουν πόρους, κοιλότητες και κενά, υπάρχουν δύο µετρούµενοι όγκοι: ο 
φαινόµενος, που είναι ο όγκος του πετρώµατος µαζί µε τα κενά, και ο πραγµατικός, που είναι ο ό-
γκος του πετρώµατος χωρίς τα κενά. Εποµένως, υπάρχουν δύο πυκνότητες για κάθε πέτρωµα, η 
φαινόµενη και η πραγµατική. Χαρακτηριστική των πετρωµάτων είναι η φαινόµενη πυκνότητα, που 
εκφράζεται σε kg/m3. 

Με την ίδια διαδικασία που προσδιορίζουµε τη φαινόµενη πυκνότητα, µπορούµε να προσδιορί-
σουµε και άλλους δείκτες του πετρώµατος, όπως ο βαθµός πυκνότητας ή συµπαγές (λόγος της ξη-
ρής φαινόµενης πυκνότητας προς την πραγµατική πυκνότητα) ή το ανοικτό και ολικό πορώδες, οι 
οποίοι χρησιµοποιούνται κατά περίπτωση. 

 
3.1.2 Υδαταπορρόφηση 

Με τον όρο υδαταπορρόφηση, εννοούµε την ιδιότητα των πετρωµάτων να απορροφούν (κορέ-
νυνται µε) νερό. Η υδαταπορρόφηση των φυσικών πετρωµάτων αποτελεί µέτρο της µάζας νερού 
που απορροφά ένα κορεσµένο δοκίµιο. Στον πίνακα 1 βλέπουµε µερικές ενδεικτικές τιµές των φυ-
σικών ιδιοτήτων διαφόρων διακοσµητικών πετρωµάτων. 

Πίνακας 1. Μέσες τιµές φυσικών ιδιοτήτων διάφορων φυσικών διακοσµητικών πετρωµάτων. 

Ι. ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (kg/m3) 

Μάρµαρα δολοµιτικά 
Σερπεντινίτες και Οφιτασβεστίτες 
Μάρµαρα 
Γρανίτες 
Τραβερτίνες - Πωρόλιθοι 

~ 2.820 
~ 2.780 

~ 2.710 
~ 2.600 

~ 2.400 

II. ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΟΡΩ∆ΕΣ (% κ.ο.)  

Άργιλοι 
Ψαµµίτες 
Ηφαιστειακοί τόφφοι 
Τραβερτίνες 
Ασβεστόλιθοι συµπαγείς 
Γρανίτες 
Βασάλτες συµπαγείς 
Σερπεντινίτες 

44 – 50 
  7 – 34 
20 – 30 
  5 – 10 
0,4 – 2 

0,4 – 1,5 
0,2 – 0,9 
0,1 – 0,6 

εξαιρετικά πορώδη 
αρκετά πορώδη 
αρκετά πορώδη 

πορώδη 
λίγο πορώδη 
λίγο πορώδη 
συµπαγή 
συµπαγή 

ΙΙΙ. Υ∆ΑΤΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ (% κ.β.) 

Ασβεστόλιθοι συµπαγείς και γνήσια Μάρµαρα 
Γρανίτες και συγγενή πετρώµατα 
Ασβεστόλιθοι κοινοί και Οφιτασβεστίτες 
Ασβεστόλιθοι πορώδεις και Τραβερτίνες 

0,06 - 0,34 
       ~ 0,35 
0,4  -  0,45 
       ~ 1,15 

 

3.2 Μηχανικές ιδιότητες  

3.2.1 Αντοχή σε θλίψη  
Ως αντοχή σε θλίψη ενός πετρώµατος ορίζεται ο λόγος του µέγιστου φορτίου που ασκείται σ’ 

ένα δοκίµιο προς το εµβαδόν της εγκάρσιας διατοµής του (κάθετη στη διεύθυνση φόρτισης). Κατά 
την καταπόνησή του και µέχρι την θραύση του, το πέτρωµα περνάει από διάφορες καταστάσεις (ε-
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λαστική – πλαστική - εύθραυστη). Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την αντοχή σε θλίψη 
ενός πετρώµατος είναι: 

• Η ορυκτολογική σύσταση.  
• Το µέγεθος και το σχήµα των κόκκων. 
• Η ανισοτροπία. 
• Το πορώδες και ο βαθµός πυκνότητας. 
Στον πίνακα 2 αναφέρονται ενδεικτικές τιµές αντοχής σε θλίψη διάφορων διακοσµητικών πε-

τρωµάτων. 
 
Πίνακας 2. Ενδεικτικές τιµές αντοχής σε θλίψη. 
ΕΙ∆Η ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ (Mpa) 
Γρανίτες και συγγενή πετρώµατα ~ 196 
Οφιτασβεστίτες ~ 147 
Γνήσια µάρµαρα και συµπαγείς ασβεστόλιθοι 88 - 147 
Καταπονηµένοι ασβεστόλιθοι, διάφορα λατυποπαγή και τραβερτίνες 64 - 88 
Γρανίτες & γνεύσιοι 140 - 160 
 
3.2.2 Αντοχή σε κάµψη  

Η αντοχή σε κάµψη των φυσικών πετρωµάτων είναι ο λόγος της ροπής κάµψης, κατά τη θραύ-
ση του δοκιµίου, προς την ροπή αντίστασης. Εξαρτάται επίσης από τα χαρακτηριστικά της σύστα-
σης και της δοµής του πετρώµατος. 

Στον πίνακα 3, αναφέρονται ενδεικτικές τιµές αντοχής σε κάµψη πετρωµάτων που χρησιµο-
ποιούνται ως διακοσµητικά.  

 
Πίνακας 3: Ενδεικτικές τιµές αντοχής σε κάµψη. 

ΕΙ∆Η ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΜΨΗ (Mpa) 
Ψαµµίτες 3 - 10 
Τραβερτίνες 4 - 10 
Ασβεστόλιθοι 5 - 20 
Μάρµαρα 6 - 20 
Γρανίτες 7 - 20 
Βασάλτες 10- 25 
 
3.2.3 ∆υναµικό µέτρο ελαστικότητας 

Το δυναµικό µέτρο ελαστικότητας Ε ή µέτρο του Young, είναι µία σταθερά του πετρώµατος που 
ισούται µε το λόγο της µεταβολής της τάσης που επιβάλλεται σε ένα δοκίµιο προς την αντίστοιχη 
µεταβολή της ανοιγµένης αξονικής παραµόρφωσης, Ε = ∆ε / (∆l × l-1). Το δυναµικό µέτρο ελαστικό-
τητας χρησιµοποιείται κυρίως για τον υπολογισµό της ελαστικότητας (λυγίσµατος) πλακών, που θα 
τοποθετηθούν οριζοντίως ή επικλινώς. 

 
3.3 Τεχνικές ιδιότητες 

3.3.1 Αντίσταση σε τριβή 
Η ιδιότητα αυτή εκφράζει την αντίσταση των πετρωµάτων στην τριβή (από κυκλοφορία ανθρώ-

πων, οχηµάτων κ.λπ.). Ως φθορά ορίζεται η προοδευτική απώλεια υλικού από την επιφάνεια ενός 
σταθερού δοκιµίου, που προκαλείται µέσω µηχανικών αιτίων (µηχανή τριβής). 

 
3.3.2 Ενέργεια θραύσης (κρούση) 

Η δοκιµή αυτή εκφράζει την αντοχή των πετρωµάτων σε θραύση από κρούση και, ειδικότερα, 
σε καταπονήσεις που υφίστανται αυτά από την ελεύθερη πτώση αντικειµένων. Η ενέργεια θραύσης 
εκφράζεται ως η ελάχιστη δυναµική ενέργεια σφαίρας ορισµένου βάρους που πέφτει επί δοκιµίου 
και προκαλεί τη θραύση του. 
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3.3.3 Μικροσκληρότητα Knoop 
Η ιδιότητα αυτή εκφράζει τη σχέση του συγκεκριµένου φορτίου που εξασκεί η ακίδα του διαµα-

ντιού του µικροσκληρόµετρου τύπου Knoop και της διαγωνίου του αποτυπώµατος που αφήνει σε 
µία γυαλισµένη επιφάνεια διακοσµητικού πετρώµατος. Μαζί µε την ορυκτολογική και την πετρο-
γραφική εξέταση, µάς παρέχει στοιχεία για την συµπεριφορά του πετρώµατος στη φθορά, επεξερ-
γασία κ.λπ. 

 
3.3.4 Συντελεστής γραµµικής θερµικής διαστολής 

Ο συντελεστής γραµµικής θερµικής διαστολής εκφράζει την επιµήκυνση σε mm/m δοκιµίου φυ-
σικού διακοσµητικού πετρώµατος, από την αύξηση της θερµοκρασίας του κατά 1οC. Η γνώση της 
ιδιότητας αυτής είναι ιδιαίτερα σηµαντική, όταν το µάρµαρο χρησιµοποιείται σε χώρες µε έντονες 
θερµοκρασιακές µεταβολές. Στον πίνακα 4, παρουσιάζονται µερικές ενδεικτικές τιµές των φυσικών 
ιδιοτήτων διάφορων διακοσµητικών πετρωµάτων. 

 
Πίνακας 4. Μέσες τιµές τεχνικών ιδιοτήτων διάφορων φυσικών διακοσµητικών πετρωµάτων. 

Ι. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΒΗ (mm) 
 Τραβερτίνες - Πωρόλιθοι 
 Μάρµαρα δολοµιτικά  
 Μάρµαρα 
 Ασβεστόλιθοι 
 Γρανίτες 

3,0 – 3,5 
2,7 – 3,5 
2,3 – 3,2 
2,0 – 2,3 
1,0 – 1,5 

II. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΡΑΥΣΗΣ (ΚΡΟΥΣΗ) – (J) 
 Ασβεστόλιθοι & Τραβερτίνες 
 Μάρµαρα  
 Γρανίτες, Συηνίτες, ∆ιορίτες 
 Γνεύσιοι 
 Σχιστόλιθοι 

2 – 4 
4 – 5 
5 – 6 
8 – 9 
9 - 10 

ΙΙΙ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ (×10-6 οC-1)  
 Γρανίτες 
 Ασβεστόλιθοι  
 Μάρµαρα 
 Ψαµµίτες 
 Σχιστόλιθοι 

8 
8 
7 

10 
9 

 
3.4 Περιβαλλοντικές δοκιµές 

Σχεδόν όλα τα φυσικά διακοσµητικά πετρώµατα, µετά την εξόρυξη, επεξεργασία και τοποθέτη-
σή τους σε ανοικτούς χώρους, δέχονται την επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων, µε απο-
τέλεσµα την µερική διάβρωσή τους και, συνεπώς, την ελάττωση της αντοχής τους. Είναι γνωστό ότι 
δεν υπάρχουν πετρώµατα απολύτως ανθεκτικά στο χρόνο, ισχύει δηλαδή και για αυτά ο νόµος της 
φθοράς. Σωστό λοιπόν είναι, τα φυσικά διακοσµητικά πετρώµατα που θα χρησιµοποιηθούν για το-
ποθέτηση σε εξωτερικούς χώρους, όπου συνεχώς θα είναι σε επαφή µε φυσικούς, χηµικούς και 
βιολογικούς παράγοντες, καθώς και µε τις κλιµατικές συνθήκες, να εξετάζονται ως πρός την ανθε-
κτικότητά τους απέναντι σ΄αυτούς. 

Οι περιβαλλοντικές δοκιµές περιλαµβάνουν: 
• Αντίσταση σε παγετό (κύκλοι ψύξης - απόψυξης). Αυτή η εξέταση, µάς δίνει πληροφορίες για 

την ανθεκτικότητα των φυσικών πετρωµάτων στην αποσάθρωση και είναι καθοριστική για τον 
προσδιορισµό της συµπεριφοράς τους, γιατί πρόκειται να τοποθετηθούν σε κλίµατα υγρά και 
ψυχρά. Η αντίσταση ενός πετρώµατος στον παγετό εξαρτάται άµεσα από το πορώδες και την 
υδαταπορρόφηση του. 

• Αντίσταση σε γήρανση. Η γνώση της αντίστασης σε γήρανση των φυσικών διακοσµητικών πε-
τρωµάτων από ατµοσφαιρικές επιδράσεις είναι καθοριστική για την συµπεριφορά τους, όταν 
πρόκειται να χρησιµοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Η επίδραση του οξυγόνου της ατµό-
σφαιρας, το οποίο προκαλεί οξειδώσεις σε αρκετά ορυκτά, καθώς και η διαλυτική δράση του νε-
ρού της βροχής µαζί µε το CO2 και τους άλλους ατµοσφαιρικούς ρυπαντές που περιέχει (όπως 
SO2, SO3, NO2, Cl2) και δηµιουργεί την επικίνδυνη φωτοχηµική αιθαλοµίχλη και τα διαβρωτικά 
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για τα πετρώµατα οξέα (ανθρακικό, θειικό, νιτρικό, υδροχλωρικό), είναι οι κύριες χηµικές επι-
δράσεις της ατµόσφαιρας πάνω στα πετρώµατα. Η αντίσταση σε γήρανση των πετρωµάτων 
συνδέεται επίσης µε την υπεριώδη ακτινοβολία και τις βίαιες εναλλαγές των καιρικών φαινοµέ-
νων. 
Στους πίνακες 5 και 6, µπορούµε να δούµε τη σηµασία των φυσικοµηχανικών ιδιοτήτων των 

διακοσµητικών πετρωµάτων, ανάλογα µε την εφαρµογή για την οποία αυτά προορίζονται, καθώς 
και τα σχετικά πρότυπα µε βάση τα οποία οι περισσότερες από αυτές εκτελούνται στο Εργαστήριο 
«ΛΙΘΟΣ». 

4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ανακεφαλαιώνοντας, πρέπει να τονιστεί ότι η επιλογή των φυσικών διακοσµητικών πετρωµά-
των για οποιαδήποτε εφαρµογή είναι συνάρτηση διάφορων προϋποθέσεων, οι οποίες πρέπει να 
ληφθούν υπόψη και να συνδυαστούν, έτσι ώστε να υπάρξει ένα σωστό, ασφαλές και καλαίσθητο 
αποτέλεσµα. 

Σε γενικές γραµµές, οι βασικές προϋποθέσεις για την κατασκευή ενός τεχνικά και αισθητικά τέ-
λειου έργου µε φυσικά πετρώµατα, το οποίο θα αντέξει στο χρόνο, είναι δύο: 

1. Η αυστηρή επιλογή των υλικών µε βάση τα φυσικοµηχανικά τους χαρακτηριστικά, ανάλογα 
µε την εφαρµογή για την οποία προορίζονται, πράγµα που πετυχαίνεται µε τον ακριβή ερ-
γαστηριακό έλεγχό τους. 

2. Ο σωστός σχεδιασµός και µελέτη του έργου, πριν την έναρξη των εργασιών. 
Κλείνοντας, θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι, η γνώση των φυσικοµηχανικών χαρακτηριστικών 

κάθε φυσικού διακοσµητικού πετρώµατος προσδιορίζει την ταυτότητά του και µέσω αυτής η αποδι-
δόµενη σήµανση CE, αυξάνει την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων παραγωγών και εισαγωγέων. 

Ο κάθε ενδιαφερόµενος, λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, µπορεί να χρησιµοποιή-
σει ανάλογα το κάθε προϊόν, ελαχιστοποιώντας έτσι τις πιθανότητες κακοτεχνίας που µπορεί να 
προκληθεί από τη µη σωστή επιλογή του. 

 
 

Πίνακας 5. Βαθµός σπουδαιότητας των φυσικοµηχανικών ιδιότητων των διακοσµητικών πετρωµάτων, ανάλογα 
µε τη χρήση για την οποία αυτά προορίζονται. 

Τελικά προϊόντα για τις ακόλουθες χρήσεις: 
1 2  Ακατέργαστα 

προϊόντα 

Ηµικα-
τεργασµένα 
προϊόντα α β α β 3 4 

Πετρογραφική εξέταση *** *** *** *** *** *** *** *** 
Μέγεθος και σχήµα *** *** *** *** *** *** *** *** 
Φαινόµενη πυκνότητα *** *** *** *** *** *** *** *** 
Αντοχή σε θλίψη *** ** ** * ** ** *** * 
Αντοχή σε κάµψη *** *** *** * ** ** *** *** 
∆υναµικό µέτρο 
ελαστικότητας 

*** ** *** * ** * *** * 

Ενέργεια θραύσης 
(κρούση) 

*** *** ** ** *** *** *** *** 

Μικροσκληρότητα Knoop *** ** * * *** *** ** * 
Υδαταπορρόφηση *** *** *** ** *** ** ** *** 
Συντελεστής γραµµικής 
θερµικής διαστολής 

** ** *** * ** ** ** ** 

Αντίσταση σε παγετό *** ** *** * *** * ** *** 
Αντίσταση σε τριβή *** *** ** ** *** *** *** * 
Αντίσταση σε γήρανση *** *** *** * *** * *** *** 
* µικρός βαθµός σπουδαιότητας, ** µέτριος βαθµός σπουδαιότητας, *** µεγάλος βαθµός σπουδαιότητας 
1. α. Επενδύσεις εξωτερικές, β. Επενδύσεις εσωτερικές 2. α. ∆απεδοστρώσεις εξωτερικές, β. ∆απεδοστρώσεις 
εσωτερικές, 3. Σκάλες, 4. Στέγες. 
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Πίνακας 6. Κατάλογος δοκιµών και αντίστοιχων προτύπων. 
α/α ∆ΟΚΙΜΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 
1 Πραγµατικό και φαινόµενο ειδικό βάρος 

Πραγµατική και φαινόµενη πυκνότητα 
● ASTM C-97- 96 
● DIN 52102 
● EN 1936 

2 Ανοικτό και ολικό πορώδες ● ASTM C-97-96 
● DIN 52102 
● EN 1936 

3 Συντελεστής εµποτισµού 
Υδαταπορρόφηση σε ατµοσφαιρική πίεση 

● ASTM C-97-96 
● DIN 52103 
● EN 13755 

4 Ορυκτολογική και πετρολογική - πετρογραφική εξέταση ● DIN EN 12407 
● DIN 52100-2 

5 Μικροσκληρότητα Knoop ● ΕΝ 14205 
6 Αντίσταση σε κύκλους θερµοκρασιακών µεταβολών ● EN ISO 10545-9 

● DIN 52204 
● ΕΝ 12326-2 

7 Αντοχή σε θλίψη ● ASTM C-170-90 
● DIN 52105 
● ΕΝ 1926 

8 Φορτίο θραύσης στην οπή αγκύρωσης ● ΕΝ 13364 
9 Αντοχή σε κάµψη υπό συγκεντρωµένο φορτίο (3 σηµείων) ή υπό σταθερή 

ροπή (4 σηµείων) 
Συντελεστής θραύσης (από κάµψη) 

● ASTM C-99-87 
● ASTM C-880-96 
● DIN 52112 
● EN 12372 
● EN 13161 

10 Ενέργεια θραύσης (κρούση) ● ΕΝ 14158 
11 Συντελεστής ευθύγραµµης θερµικής διαστολής ● DIN 18155 

● DIN EN ISO 10545-8
● prEN 14581 

12 Αντίσταση σε τριβή ● DIN 52108 
● EN 14157 

13 Αντίσταση στον παγετό (κύκλοι ψύξης - απόψυξης) 
 

● ASTM C-666-97 
● DIN 52104 Μέρος 1 
● EN 12371 

14 Αντίσταση σε γήρανση από αλατονέφωση ● ASTM B 117-97 
● EN 14147 

15 ∆υναµικό µέτρο ελαστικότητας ● ΕΝ 14146 
● DIN 1048 Μέρος 5 

16 Αντίσταση σε γήρανση από θερµικό αιφνιδιασµό ● ΕΝ 14066 
17 Ολισθηρότητα ● ΕΝ 14231 
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ABSTRACT 

THE PHYSICOMECHANICAL PROPERTIES OF NATURAL ORNAMENTAL 
STONES AND THEIR USE IN THE ASSIGNMENT OF CE MARKING  
Laskaridis K. and Patronis M. 
LITHOS Laboratory, Department of Economic Geology, I.G.M.E, 1st km Markopoulou Ave., EL - 
190 02 Paeanea, Attica, lithosgr@otenet.gr 

Natural ornamental stones, i.e. marble, granite etc., have been widely used in the past and there is 
currently a renewed interest in them by the construction sector. This sector utilizes 7/10 of the world 
stone consumption, giving the natural ornamental stones a leading role among structural materials, 
since they are more “flexible” from other substitute materials. The natural ornamental stone applica-
tions in today’s buildings not only add to their aesthetic appearance but also fulfill the relevant eco-
nomic, technical and environmental demands at a very attractive quality to price ratio. Conse-
quently, it is required that the stone quality must be certified by determining its physicomechanical 
properties, on which its endurance in environmental / climate impacts and mechanical stress de-
pend. The CE marking being assigned to final products certifies that the producer has taken into 
account the relevant legislation framework and denotes the product‘s conformity with European 
Standards and / or Technical Approvals, so that it may legally be placed on the market.  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


