ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ
ΡΗΤΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ∆ΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι προστατευτικές επικαλύψεις είναι επιφανειακές στρώσεις που παράγονται από
συνδυαζόµενα συνθετικά υλικά επάνω στο υπό προστασία αντικείµενο.
Οι συνθετικές ρητίνες – δηλ. οι παραγόµενες µε σύνθεση , µε αντίδραση σκλήρυνσης
συνδυαζόµενοι παράγοντες.- χρησιµοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια σε έργα µε
χηµικές καταπονήσεις κυρίως µε την µορφή επαλειφόµενων επικαλύψεων µε ρολό
και βούρτσα, µη ενισχυµένων επικαλύψεων, µαστιχών και πρόσµικτων του
τσιµέντου.
Στην περίπτωση των ενισχυµένων µε ίνες συνθετικών ρητινών, τα ινώδη πρόσµικτα,
τα οποία είναι διαφορετικής φύσεως, χρησιµοποιούνται κυρίως για την βελτίωση των
µηχανικών αντοχών και φυσικών ιδιοτήτων.
Στην περίπτωση των επικαλύψεων η µηχανική αντοχή παρέχεται σε µεγάλο βαθµό
από το υπόστρωµα της εφαρµογής π.χ. ατσάλι ή µπετόν. Κατά συνέπεια στην
περίπτωση των επικαλύψεων , η αύξηση της αντοχής που συνεπάγεται από τη χρήση
ενισχυτικών παραγόντων, είναι µικρής σηµασίας. Τα αποτελέσµατα που µπορούν να
επιτευχθούν µε την χρήση ενισχυτικών µέσων είναι κυρίως:
Ελάττωση του συντελεστή θερµικής διαστολής,
Αύξηση της αντίστασης στην διαπερατότητα,
∆ιατήρηση οµοιόµορφου πάχους στρώσης.
Ενισχυµένα υλικά επικάλυψης αναφέρονται στα DIN 28052 (προστασία επιφανειών
από µπετόν), DIN 28054 (προστασία µεταλλικών στοιχείων).
2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
Με βάση την µοριακή δοµή και την αντίδραση σκλήρυνσης , θα µπορούσαµε να
ονοµάσουµε τις παρακάτω συνθετικές ρητίνες που χρησιµοποιούνται σε ενισχυµένες
επικαλύψεις.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ
ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ
Εποξιδικές ρητίνες
πολυσύνθεση
Ακόρ. Πολυεστερικές ρητίνες πολυµερισµός
Βινυλεστερικές ρητίνες
πολυµερισµός
Φουρανικές ρητίνες
πολυσυµπύκνωση
Φαινολοφορµαλδεύδες
πολυσυµπύκνωση

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ
ΕΡ
UP
VE
FU
PF

Σε κάθε τύπο συνθετικής ρητίνης µπορούµε να βρούµε πληθώρα παραλλαγών σε
σχέση µε την σύνθεση , παρασκευή και την ποιότητα των συστατικών σκλήρυνσης,
οπότε και είναι πολύ δύσκολο να αποδώσουµε ειδικές ιδιότητες για κάθε τύπο
συνθετικής ρητίνης.
Εποξειδικές ρητίνες
Στην περίπτωση των εποξειδικών ρητινών το πολυµερικό πλαίσιο συνίσταται κυρίως
από την ένωση bisphenol –A επάνω στην οποία συνδέεται η εποξειδική οµάδα. Ως
συστατικό σκλήρυνσης χρησιµοποιούνται αλιφατικές πολυαµίνες, κυκλο-αλιφατικές
πολυαµίνες, αρωµατικές πολυαµίνες ή και µίγµα των ανωτέρω. Επικαλύψεις µε βάση
τις εποξειδικές ρητίνες χαρακτηρίζονται γενικώς από σκλήρυνση χωρίς µείωση του
όγκου ,καλή πρόσφυση στο υπόστρωµα και παρατεταµένη αντοχή σε ανόργανα µέσα.
Κακή συµπεριφορά στην UV ακτινοβολία.

Ακόρεστες πολυεστερικές ρητίνες.
Σε αυτή την περίπτωση χρησιµοποιούµε neopentyglycol resins, isophthalic acid
resins, bisphenol-A resins, chlorendic acid resins.
Όλες οι ανωτέρω ουσίες περιέχουν σταρίνη (styrene) ως αντιδραστικό διαλύτη. Η
σκλήρυνση τους επιτυγχάνεται µε την πρόσθεση ειδικών καταλυτών (peroxidic
setting catalyzers).
Σε αυτές τις ρητίνες έχουµε ελάττωση του όγκου κατά την σκλήρυνση. Γι’αυτό το
λόγο η πρόσφυση στο υπόστρωµα πολλές φορές επιτυγχάνεται µε ειδικές µεθόδους.
Η αντοχές στα χηµικά µέσα προσαρµόζονται στις ανάγκες της εφαρµογής µε την
επιλογή κατάλληλου τύπου ρητίνης.
Βινυλεστερικές ρητίνες.
Αυτές βασίζονται σε bisphenol-A acrylate,novolak acrylate οι οποίες περιέχουν όπως
ακριβώς και οι ακόρεστες πολυεστερικές ρητίνες σταρίνη (styrene) ως διαλύτη
αντίδρασης. Η σκλήρυνση επίσης επιτυγχάνεται µε την προσθήκη ειδικών καταλυτών
(peroxidic setting catalyzers.) Χαρακτηριστικά αυτών των ρητινών είναι η µικρή
µείωση του όγκου, η µεγάλη ελαστικότητα, η καλή πρόσφυση στο υπόστρωµα,
καθώς και παρατεταµένη αντοχή σε χηµικά µέσα.
Φουρανικές ρητίνες.
Οι φουρανικές ρητίνες είναι πολυσυµπυκνώµατα φουρφουριλικής αλκοόλης , γενικά
µε αντιδραστικό διαλύτη το furfuryl.(To σύστηµα αυτό έχει εξελιχθεί αρκετά τα
τελευταία χρόνια.) Ως σταθεροποιητικοί καταλύτες , χρησιµοποιούνται γενικά
οργανικές ή ανόργανες ενώσεις µε όξινη αντίδραση. Σε αυτές τις ρητίνες έχουµε
ελάττωση του όγκου κατά την σκλήρυνση.Η πρόσφυση στο υπόστρωµα
επιτυγχάνεται µε την χρήση ενδιαµέσων στρωµάτων. Η αντοχή τους σε οργανικά
µέσα είναι αξιοσηµείωτη.
Φαινολφορµαλδειδικές ρητίνες.
Είναι προιόντα συµπύκνωσης από φαινόλη ή φαινολικά συστατικά µε φορµαλδεύδη.
Μπορεί να περιέχουν furfural ως αντιδραστικό διαλύτη. Σκληραίνουν παρόµοια µε
τις φουρανικές ρητίνες, κάτω από την επίδραση καταλυτών µε όξινη αντίδραση. Οι
ρητίνες αυτές έχουν σηµαντική ελάττωση του όγκου τους κατά την διάρκεια της
σκλήρυνσης. Η πρόσφυση στο υπόστρωµα επιτυγχάνεται µέσω ειδικών ενδιάµεσων
στρωµάτων υλικών. Παρέχουν µεγάλη αντοχή σε οργανικά µέσα, ιδιαίτερα σε
χλωριωµένους υδρογονάνθρακες, αλλά δεν παρέχουν προστασία στο αλκαλικό
φάσµα ουσιών.
Παραθέτουµε ένα πίνακα µε κάποιες χαρακτηριστικές τιµές των υλικών επικάλυψης.
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
1.Κατασταση προ σκλήρυνσης
Ιξώδες
Πυκνότητα
Χρώµα
ελαχ.θερµοκρασία σκλήρυνσης
ελάχ.χρόνος σκλήρυνσης

ΜΟΝΑ∆Α ΟΡΙΑ ΤΙΜΩΝ
cP
g/cm3
C
h

500-3000
1,04-1,2
άχρωµο/µαύρο
0 - 10
Οκτ-24

2.Κατάσταση µετά τη σκλήρυνση
τάση κάµψης
N/mm2 60 - 150
συντελεστής ελαστικότητας
kN/mm2 2…-….4
συντελεστής θερµ.διαστολής
10^6 K^-1 30 - 100
θερµ.µετάβασης-υαλοποίησης C
50 - 160

H αντοχή των συστηµάτων επικάλυψης στα χηµικά µέσα καθορίζεται βασικά από
τον συνδετικό παράγοντα. Μια γενική λίστα αντοχών είναι η παρακάτω :

3. ΥΛΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Τα υλικά ενίσχυσης χωρίζονται σε ινώδη (fibrous) και ενιαία-«πλεκτά» (patelet).
Τα κυριότερα είναι τα παρακάτω :
Ινώδη υαλοπιλήµατα
Από τα ινώδη ενισχυτικά µέσα το σηµαντικότερο είναι το υαλοπίληµα. Σε αυτά οι
ίνες υάλου είναι κατανεµηµένες οµοιόµορφα στο επίπεδό τους οπότε όταν
τοποθετηθούν µέσα στο υλικό επικάλυψης παράγουν ένα αποτέλεσµα µε ίδιες
ιδιότητες προς όλες τις κατευθύνσεις. Είναι πολύ εύκολα να ενσωµατωθούν στην
εφαρµογή και ακολουθούν εύκολα τα τελειώµατα, γωνίες, ανασηκώµατα στον τοίχο
κλπ. Τα υαλοπιλήµατα που χρησιµοποιούνται είναι συνήθως των 300 ή 450 gr/m2.
«∆έρµατα» ινών άνθρακα.
Τα ενισχυτικά αυτά έχουν πολύ µεγάλο κόστος, αντέχουν επιπλέον στο υδροφθορικό
οξύ (τα γυαλί δεν αντέχει). Κάνουν την τελική επιφάνεια αγώγιµη και αποτελούν
µειονέκτηµα όταν ελέγχουµε την επικάλυψη για πόρους. Το βάρος τους είναι 30 µε
50 g/m2.
Υαλουφάσµατα.
Περιέχουν κλωστές ινών υάλου (Ε-glass fibres) σε λινή ή καρέ πλέξη. Η ενίσχυση
λοιπόν σε αυτή την περίπτωση είναι σε µεγάλο βαθµό κατευθυνόµενη ( οι ιδιότητες
της επικάλυψης είναι διαφορετικές στην κατεύθυνση της πλέξης). Η ενσωµάτωσή
τους στην εφαρµογή είναι περίπου όπως και στις προηγούµενες περιπτώσεις δηλ.
απαιτεί περισσότερο χρόνο.

SGL ACOTEC Coatings
Glass fibre mats
• 300 - 450 g/m2

Glass roving fabrics
• 330 g/m2
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Ενισχυτικές ίνες
Ανάµεσα στα άλλα υλικά που υπάρχουν, ιδιαίτερα επιτυχηµένες αποδείχθηκαν οι ίνες
υάλου (σε C-glass). Αυτές είναι περίπου 3 micron πάχος. Χωρίζονται σε δύο κύριες
κατηγορίες :
Ίνες έως 3,3 mm µήκος.
Ίνες έως 0,4 mm µήκος.
Οι ίνες πρέπει να αναµιγνύονται στο συστατικό Α (συνδετικό παράγοντα). Στο
σκληρυµένο τελικό υλικό µειώνουν αισθητά τον συντελεστή θερµικής διαστολής, και
αυξάνουν την αντίσταση στην διαπερατότητα κάθετα στο επίπεδο της επικάλυψης.
SGL ACOTEC Coatings

SGL ACOTEC Coatings

Ceilote 282 Flakeline
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SGL ACOTEC Coatings

Floor Coatings
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4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ – ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ
Σύστηµα επικαλύψεων laminate
To σύστηµα αποτελείται από : αστάρι (2), εξισωτική στρώση (3), στρώσεις από
υαλοπιλήµατα (4), επιφανειακό στρώµα.

Ανάλογα µε τον αριθµό επιστρώσεων που εφαρµόζουµε η τελική επικάλυψη έχει
πάχος από 2- 6 mm.
Τα διάφορα στρώµα έχουν ως εξής:
Το αστάρι αυξάνει την δυνατότητα πρόσφυσης του συστήµατος επικάλυψης και
παρέχει µία στοιχειώδη προστασία από χηµικά µέσα. Εφαρµόζεται µε βούρτσα, ρολό
ή σπρέι.
Η εξισωτική στρώση καλύπτει τις ανωµαλίες του υποστρώµατος και εάν είναι
ηλεκτρικά αγώγιµο επάνω σε µπετόν δηµιουργεί αντίθετο πόλο για το ηλεκτρικό
τέστ για πόρους στην τελική επιφάνεια. Στην περίπτωση ρητινών FU και PF στις
οποίες οι διαδικασία σκλήρυνσης είναι ισχυρά όξινη κατάλυση, το εξισωτικό στρώµα
προστατεύει το υπόστρωµα από τσιµέντο από διάβρωση (λόγω των όξινων
αντιδράσεων).Στην περίπτωση του µπετόν είναι επίσης σηµαντικό να
χρησιµοποιούµε ελαστικό εξισωτικό στρώµα, ώστε ακόµη και τα πιθανά µικρά
ραγίσµατα να γεφυρώνονται. Το στρώµα εφαρµόζεται µε άπλωµα του υλικού και
εξίσωσή του ( µε ακιδωτό ρολό ή και µεγάλη σπάτουλα.)
Η επίστρωση laminate µπορεί να γίνει σε µία ή πολλαπλές εφαρµογές. ∆ηµιουργείται
µε το άπλωµα του υαλοπιλήµατος, επάνω στο σχετικά µαλακό υλικό , πιέζονται µε
ρολό ή βούρτσα ώστε να νοτίσει .
Το τελικό στρώµα είναι ρητίνη υψηλής πυκνότητας και µεγάλης αντοχής σε χηµικές
καταπονήσεις. Αυτό το στρώµα γίνεται για να αποφευχθεί ο πιθανός επιφανειακός
σχηµατισµός (ανάγλυφο) του υαλοπιλήµατος. Στην περίπτωση ρητινών UP και VE,
αυτό το στρώµα πρέπει να περιέχει παραφίνη για να αποφευχθεί η αντίδραση µεταξύ
του ατµοσφαιρικού αέρα και του καταλύτη σκλήρυνσης. Το τελικό στρώµα
εφαρµόζεται γενικώς µε ρολό ή βούρτσα.
Σηµείωση : Τα συστήµατα laminate µε υαλοπιλήµατα µπορούν να εφαρµοστούν σε
ενιαίο πάχος και σε µε µεγάλη πυκνότητα. Στην περίπτωση πολύ ισχυρών µηχανικών
καταπονήσεων µπορούµε να εφαρµόσουµε ειδικών τύπων τελικά στρώµατα.
Επικαλύψεις ενισχυµένες µε ίνες υάλου.
Οι δύο παρακάτω τύποι έχουν αποδειχθεί πολύ επιτυχηµένοι.
Επικαλύψεις που απλώνονται και
επικαλύψεις που εφαρµόζονται µε ψεκασµό.

Οι εφαρµογές αυτές έχουν τα παρακάτω στάδια : αστάρι (2), άπλωµα 2 στρωµάτων
(3) και (4), τελικό στρώµα (5).

Το συνηθισµένο πάχος της «χυτής» επικάλυψης είναι περίπου 2 mm.
Όµοια µε τα συστήµατα laminate το αστάρι και εδώ βοηθά στην πρόσφυση και
παρέχει στοιχειώδη αντιδιαβρωτική προστασία. Εφαρµόζεται µε ρολό, βούρτσα ή
σπρέι.
Τα «χυτά» ενδιάµεσα στρώµατα απλώνονται µε σπάτουλα και όσο ακόµη είναι
φρέσκα «λειαίνονται µε ρολό µοχέρ (mohair) για να διασφαλίσουµε ότι οι ίνες υάλου
θα είναι παράλληλες στο επίπεδο της υπό προστασία επιφάνειας.
Γενικά τα «χυτά» στρώµατα εφαρµόζονται δύο φορές σε συνέχεια και όταν η πρώτη
εφαρµογή έχει αρχίσει να σκληραίνει.
Το τελικό στρώµα σε αυτό το σύστηµα εφαρµογής έχει µικρή σηµασία από άποψη
αντοχής σε χηµικά µέσα. Για ρητίνες τύπου UP και VE το τελικό στρώµα πρέπει να
περιέχει παραφίνη ώστε η διαδικασία σκλήρυνσης να µην επηρεαστεί από τον
ατµοσφαιρικό αέρα, και όλη η εφαρµογή να ολοκληρωθεί σωστά.
Σηµείωση: Τα χυτά δάπεδα όταν οι ίνες υάλου είναι διαστάσεων 3,3 mm ,έχουν
µεγάλη αντίσταση στην διαπερατότητα , ειδικά στις περιπτώσεις του νερού, SO2,
HCl και αντιστοίχων ενώσεων.
Οι επικαλύψεις ψεκασµού αποτελούνται από : αστάρι (2), τρία στρώµατα ψεκασµού
(3), (4),(5).

Το συνηθισµένο πάχος αυτής της εφαρµογής είναι περίπου 1 µε 1,5 mm. Το αστάρι
έχει την ίδια χρησιµότητα όπως και στις άλλες εφαρµογές. Τα άλλα στρώµατα
εφαρµόζονται µε ψεκασµό υψηλής πίεσης.
Σηµείωση : Εξαιτίας της µεθόδου εφαρµογής , µόνο ίνες υάλου µε διάσταση έως 0,4
mm µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα η αντίσταση στην
διαπερατότητα να είναι σαφώς µικρότερη από την προηγούµενη περίπτωση. Η χρήση
βυνιλεστερικών ρητινών υψηλής θερµικής αντοχής (του τύπου novolak acrylate) δίνει
την δυνατότητα να παράγουµε επικαλύψεις µε συνεχή αντοχή σε θερµοκρασίες 180 C
και µε θερµοκρασιακές κορυφές έως 200 C ( µε την προυπόθεση πάντα πως όλη η
κατασκευή, συµπεριλαµβανοµένου και του υποστρώµατος, είναι κατάλληλη).
Συνδυασµένες επικαλύψεις
ΟΙ συνδυασµένες επικαλύψεις αποτελούνται από τα παρακάτω στρώµατα :
αστάρι (2), «χυτό» στρώµα µε ίνες υάλου (3), στρώση laminate µε υαλοπίληµα (4),
τελικό στρώµα (5).

Το πάχος τέτοιων εφαρµογών κυµαίνεται από 2-6 mm.
Κριτήρια εφαρµογής, µέθοδοι και έλεγχοι.
Όταν εφαρµόζουµε επικαλύψεις, τα στοιχεία σχετικά µε την κατάσταση του
υποστρώµατος δίνονται για τις µεταλλικές επιφάνειες από το DIN 28051 ή DIN
28053 και για τιε επιφάνειες από µπετόν περιγράφονται στο DIN 28052 µέρος 2.
Πρέπει επίσης να λαµβάνονται υπ’όψιν οι οδηγίες των κατασκευαστών. Για την
εξασφάλιση της ποιότητας κατασκευής διάφοροι µέθοδοι ελέγχου αναφέρονται στο
DIN 28055 µέρος 2. Αυτό το πρότυπο αναφέρεται στα τέστ που κάνουµε σε
διάφορους τύπους επιστρώσεων και µπορούν να εφαρµοστούν κατ΄αναλογία και στις
αντιδιαβρωτικές επικαλύψεις.
5. ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι διάφοροι τύποι επικαλύψεων µε συνθετικές ρητίνες µπορούν να εφαρµοστούν σε
χώρους κατασκευής , και σε αντικείµενα οποιοδήποτε µεγέθους. Αποτελούν την
εναλλακτική λύση στις εφαρµογές µε θερµοπλαστικά υλικά, ειδικότερα όταν είναι
απαραίτητη η προστασία από οργανικές ενώσεις στις οποίες τα θερµοπλαστικά δεν
είναι ανθεκτικά. Αυτές οι επικαλύψεις µπορούν µερικές φορές να ξεπεράσουν σε
θερµικές αντοχές τα αντίστοιχα ελαστοµερικά και θερµοπλαστικά υλικά. Όταν
έχουµε πολύ υψηλές θερµοκρασίες , πρέπει να λαµβάνουµε υπόψιν την ποιότητα και
συνοχή του υποστρώµατος ,αφού το όριο θραύσης στην επιµήκυνση των συνθετικών
ρητινών επικάλυψης , είναι σαφώς µικρότερο από αυτό των ελαστοµερικών και
θερµοπλαστικών υλικών. (Εισαγωγικό κείµενο Κeramchemie 1993-ACHEMA 2004)

6. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 2 ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΒΥΝΙΛΕΣΤΕΡΙΚΗΣ
ΡΗΤΙΝΗΣ
Όπως αναφερθήκαµε προηγουµένως ανάλογα µε την επιλογή του συνδετικού
παράγοντα µπορούµε να παράγουµε ίδιου τύπου συνθετική ρητίνη αλλά µε
διαφορετικές ιδιότητες. Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι οι βυνιλεστερικές ρητίνες τύπου
Novolak και Bisphenol A, όπως φαίνεται στα παρακάτω σχήµατα.

Οι ιδιότητες των ανωτέρω υλικών είναι αρκετά διαφορετικές όπως µπορείτε να δείτε
στον παρακάτω πίνακα.

∆ΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ

Σε περιοχές µε συνεχή έκθεση σε υγρές συνθήκες ειδικά από διαβρωτικά µέσα, πολύ
σηµαντική είναι η χαµηλή διαπερατότητα του υλικού επικάλυψης, από υδρατµούς ή
άλλα αέρια.
Η ποσότητα Q ενός αερίου που διαπερνά µία επικάλυψη είναι ανάλογη µε την
επιφάνεια Α, τον χρόνο t , την διαφορά των µερικών πιέσεων (p1-p2) στις δύο
πλευρές της επικάλυψης και είναι αντιστρόφως ανάλογη του πάχους L της
επικάλυψης.
Q=P * A * t * (p1-p2)/L
Η σταθερά αναλογίας P είναι ο συντελεστής διαπερατότητας και είναι παράγωγο του
συντελεστή διαλυτότητας S και της διάχυσης D. P=S * D

Στο παράδειγµα της βυνιλεστερικής ρητίνης , η διαπερατότητα ελαττώνεται
σηµαντικά µε την πρόσθεση ινών υάλου στο συνδετικό παράγοντα. Τα αποτελέσµατα
των υδρατµών που διαπερνούν το υλικό φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Όπως παρατηρούµε η µικρότερη διαπερατότητα είναι µικρότερη όταν
χρησιµοποιούµε ίνες υάλου διαστάσεων έως 3,2 mm.Ακόµη εάν προχωρήσουµε
παρακάτω στην διερεύνηση των ανωτέρω τύπων θα διαπιστώσουµε ότι ο χρόνος που
χρειάζεται για τον κορεσµό του υλικού επικάλυψης από το διαβρωτικό µέσο π.χ. το
νερό είναι ανάλογος του τετραγώνου του πάχους επικάλυψης. Γι’αυτό µία επικάλυψη
πάχους 2 mm θέλει τετραπλάσιο χρόνο για να κορεσθεί από διαβρωτικό µέσο από ότι
µία επικάλυψη πάχους 1mm. (Κείµενο- Μετρήσεις Dr.J.Fenner, Dr.D.Schedlitzki
1992)

