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1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το υπόψη κτήριο βρίσκεται στην Λάρ-

νακα επί της Λεωφόρου Στρατηγού 

Τιμάγια και θα φιλοξενήσει κυρίως χώ-

ρους γραφείων ενώ στους τελευταί-

ους ορόφους θα υπάρχουν και χώροι 

διαμερισμάτων.

Είναι το πρώτο πολυώροφο κτήριο που 

γίνεται στην Κύπρο με αμιγώς χαλύβδι-

νη/σύμμικτη κατασκευή. Είναι επίσης 

και το υψηλότερο κτήριο με συνολικό 

ύψος 56 μέτρα. Ο φέροντας οργανι-

σμός του ολοκληρώθηκε στον χρόνο 

ρεκόρ των 90 ημερών. Η παράμετρος 

του χρόνου κατασκευής ήταν άλλωστε 

μια από τις παραμέτρους που οδήγη-

σαν στην επιλογή του συγκεκριμένου 

τύπου δομικού συστήματος. 

Η μελέτη του έργου έγινε από το γρα-

φείο ΑCES με υπεύθυνο Δρ Πολ. Μη-

χανικό Α. Σοφοκλέους και τον συνερ-

Kτήριο “Novel Tower” στην Λάρνακα

Άρης Σοφοκλέους - Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Αναφορά

γάτη του Πολ. Μηχανικό Α. Ευριπίδου και η κατασκευή από τις συνεργαζόμενες 

εταιρείες N. PSARAS CONSTRUCTION (Κύπρου) και MEK A.E (Eλλάδας). Η παρα-

κολούθηση του έργου έγινε από την εταιρεία ACUMEN Project Managers.

2. ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Ο φέροντας οργανισμός του κτηρίου έχει μελετηθεί με όλες τις σύγχρονες απαιτή-

σεις αντισεισμικής προστασίας αλλά και πυροπροστασίας που ισχύουν σήμερα.

Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται το προσομοίωμα του φορέα που χρησιμο-

ποιήθηκε για την ανάλυση και τον σχεδιασμό του κτηρίου.

Με βάση τα παραπάνω έγινε η ανάλυση του φορέα της κατασκευής με χρήση της 

δυναμικής φασματικής μεθόδου και το κατάλληλα τροποποιημένο φάσμα σχεδια-

σμού (Response Spectrum Analysis). Επίσης, έγιναν αναλύσεις με την μέθοδο της 

εν χρόνο ολοκλήρωσης (Time History Analysis). Έτσι, ο τελικός σχεδιασμός του 

κτηρίου έγινε με αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δύο μεθόδων.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο κατάλληλος φορέας εμφανίζει δύο καθαρά μετα-

φορικές ιδιομορφές (translation modes) χωρίς οποιαδήποτε στροφικά φαινόμενα. 

Οι ιδιοπερίοδοι στις δύο κύριες διευθύνσεις υπολογίστηκαν σε 0.88sec και 0.83sec. 

Δηλαδή τοποθετούνται στον φθίνοντα κλάδο του φάσματος με αποτέλεσμα και 

την μείωση των φορτίων σχεδιασμού.

Συμπερασματικά και στα πλαίσια της μικρής αυτής παρουσίασης θα μπορούσαμε 

να αναφέρουμε ότι η χρήση του χάλυβα στην κατασκευή του φέροντα οργανισμού 

υψηλών κτηρίων αποτελεί μονόδρομο, τόσο σε ότι αφορά την ταχύτητα και την 

ευελιξία κατασκευής τους, όσο και από την άποψη της αξιόπιστης συμπεριφοράς 

τους έναντι στατικών/σεισμικών φορτίων εξασφαλίζοντας το απαραίτητο επίπε-

δο ασφάλειας στην κατασκευή μέσα από την ανάπτυξη ενός αξιόπιστου μηχανι-

σμού απορρόφησης ενέργειας. .

Σχήμα 1 Το προσομοίωμα του φορέα, η 1η και 2η ιδιομορφή του.
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στοιχείων, όπως εσωτερικοί διαχωριστικοί τοίχοι, σκαλοπά-

τια και οι οποίες δεν επηρεάζουν την γενικότερη στατική λει-

τουργία του κτιρίου. Άμεσες είναι οι βλάβες της φέρουσας 

τοιχοποιίας οι οποίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 

στατική συμπεριφορά του κτιρίου και δημιουργούνται από 

μετακινήσεις, παραμορφώσεις ή ρηγματώσεις του.

Η διεύθυνση του σεισμού σε σχέση με τους τοίχους της κατα-

σκευής παίζει σημαντικό ρόλο. Πιο συγκεκριμένα, οι τοίχοι που 

είναι παράλληλοι στη διεύθυνση του σεισμού, έχουν καλύτερη 

σεισμική συμπεριφορά από αυτούς που είναι κάθετοι, όπου πα-

ρατηρούνται ρωγμές εξαιτίας των καμπτικών δυνάμεων.

Οι χαρακτηριστικές ζημιές που παρατηρούνται είναι οι εξής:

Για τοίχους παράλληλους στην διεύθυνση του σεισμού:

• α) ρωγμές τύπου Χ (διατμητικές ρωγμές)

• β) εάν υπάρχουν ανοίγματα παρατηρούνται ρωγμές γύρω 

από αυτά (καμπτική αστοχία)

Για τοίχους κάθετους στη διεύθυνση του σεισμού:

• Ρωγμές στα σημεία ένωσης με εγκάρσιους τοίχους. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η πολιτισμική κληρονομιά κάθε χώρας αποτελεί ένα πολύ 

σημαντικό παράγοντα καθώς αντικατοπτρίζει το ιστορικό 

της παρελθόν και την αντίστοιχη κουλτούρα της. Όπως όλοι 

γνωρίζουμε, ο πολιτισμός αυτός διαφαίνεται μέσω των μνη-

μειακών κατασκευών. Με τον όρο μνημειακές κατασκευές 

εννοούμε κάθε κατασκευή ιδιαίτερα σημαντική από αρχαιο-

λογικής , ιστορικής και κοινωνικής απόψεως.

Ωστόσο το γεγονός ότι μια ιστορική δομή έχει επιζήσει στο 

παρελθόν, δεν εγγυάται ότι θα επιζήσει και στο μέλλον. 

Η πολιτιστική αξία μιας ιστορικής δομής και η επιθυμία να 

συντηρηθεί για το μέλλον, απαιτεί μια προστασία υψηλού 

επιπέδου ενάντια σε οποιαδήποτε πιθανή μελλοντική κατα-

στροφή, πρωταρχικό αίτιο της οποίας είναι ο σεισμός. Για 

ένα μηχανικό, που συμμετέχει στη διαδικασία αποκατάστα-

σης και ενίσχυσης μιας ιστορικής δομής, σημαίνει κυρίως να 

ενεργήσει έτσι ώστε να καταστήσει τη δομή ικανή να αντι-

μετωπίσει πιθανούς μελλοντικούς σεισμούς με το ελάχιστο 

πιθανό ποσό ζημιάς, συντηρώντας τα χαρακτηριστικά και τις 

τιμές που καθιστούν αυτό το κτίριο μερικές φορές μοναδικό 

και αντάξιο προσοχής.

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

Ο σεισμός αποτελεί ίσως την πιο καταστροφική αιτία που 

προξένησε βλάβες, ικανές να οδηγήσουν έως και την κα-

τάρρευση του μνημείου. Στις σεισμογενείς χώρες (όπως η 

Ελλάδα) οι αντοχές των μνημείων δοκιμάζονται συνεχώς 

από σεισμούς όπου λόγω των υλικών τους είναι αδύνατα σε 

εφελκυστικές τάσεις.

Η σεισμική συμπεριφορά των μνημείων εξαρτάται από την 

ένταση του σεισμού, τη συχνότητά του, τη διάρκεια του, την 

απόσταση από το πιθανό επίκεντρο του εδάφους.

ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

Η κύρια δομή των κατασκευών από τοιχοποιία αποτελείται 

από πέτρα, οπτόπλινθους (τούβλα) και κονίαμα. Για όλες τις 

ιστορικές κατασκευές αυτού του τύπου, που βρίσκονται σε 

ζώνες υψηλής σεισμικότητας, ο σεισμός αποτελεί ένα σημα-

ντικό εχθρό, εξαιτίας της αρνητικής σεισμικής τους απόκρι-

σης (δηλαδή παρουσιάζουν ιδιαίτερη τρωτότητα). 

Οι βλάβες που παρουσιάζουν εξαρτώνται κατά κύριο λόγο 

από τα υλικά τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατα-

σκευή του κτιρίου και διακρίνονται σε έμμεσες και άμεσες. 

Έμμεσες είναι οι βλάβες δευτερευόντων κατασκευαστικών 

Η εργασία αυτή παρουσιάσθηκε στο 14ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2008» που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα 
στις 20-21 Φεβρουαρίου 2008 στα πλαίσια του μαθήματος «Ενισχύσεις – Επισκευές Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα»

Σχ. 1α, 1β: Αστοχία τοίχων (κατάρρευση) ανάλογα με τη
 διεύθυνση του σεισμού [3]

Επισκευές

Σεισμική Αποτίμηση Μνημείων – Μέθοδοι Επισκευής και Ενίσχυσης
Γκόγκου Ρεβέκκα - Κολιού Μαρία - (Αναδημοσίευση από το περιοδικό του ΣΠΜΕ, τεύχος 366) 
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Επίσης εκτός από τις ρηγματώσεις οι πιθανές ζημιές είναι 

αποκόλληση τμήματος της κατασκευής ή κατάρρευση ολό-

κληρου του οικοδομήματος.

Τελικώς, να επισημανθεί ότι στον ελλαδικό χώρο τα κτίρια τα 

οποία είχαν μεγαλύτερη αντοχή σε σεισμικές δράσεις είναι 

τα νεοκλασικιστικά κτίρια, το στατικό σύστημα των οποίων 

είναι μικτές κατασκευές.

ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ (ΑΡΧΑΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ)

Η μελέτη της σεισμικής συμπεριφοράς αρχαίων μνημείων 

είναι ένα δύσκολο πρόβλημα, λόγω της σπονδυλωτής τους 

κατασκευής, αλλά και πολύ σημαντικό για την αναστήλωση 

και τη συντήρηση και μπορεί να αντιμετωπισθεί μόνο με αριθ-

μητικές μεθόδους.

Οι κατασκευές αυτές είναι γενικώς πολύ ανθεκτικές σε σει-

σμικές δονήσεις εάν δεν έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές, 

γεγονός που αποδεικνύεται και από το ότι πολλές από αυτές 

παραμένουν όρθιες για σχεδόν 2500 χρόνια. Η φθορά όμως, 

που έχουν υποστεί πολλά μνημεία, μειώνει σημαντικά την 

ευστάθειά τους, με αποτέλεσμα να είναι ορατός ο κίνδυνος 

της κατάρρευσης σε ένα ισχυρό σεισμό. 

Τα κατακόρυφα φέροντα στοιχεία των κλασικών μνημείων 

(κίονες, τοίχοι) αποτελούνται από ανεξάρτητα δομικά υλικά 

(σπόνδυλοι, λίθοι), που τοποθετούνται το ένα επάνω στο 

άλλο, χωρίς συνδετικό κονίαμα. Για το λόγο αυτό, κατά τη 

διάρκεια ενός σεισμού τα στοιχεία αυτά μπορούν να ολισθή-

σουν μεταξύ τους και να λικνιστούν, ανεξάρτητα ή σε ομά-

δες. Η σχετική ολίσθηση των στήλων συμβαίνει όταν η επι-

τάχυνση του εδάφους είναι μικρότερη από τον συντελεστή 

τριβής – μ – των διεπιφανειών. Η δυναμική απόκριση ενός τέ-

τοιου συστήματος στερεών σωμάτων είναι έντονα μη γραμ-

μική και πολύπλοκη, επειδή η κατασκευή συνεχώς αλλάζει 

«μορφή» ταλάντωσης κατά τη διάρκεια της δόνησης, με δια-

φορετικούς αρμούς να είναι ανοικτή κάθε στιγμή. Το πλήθος 

των δυνατών «μορφών» ταλάντωσης αυξάνεται εκθετικά με 

τον αριθμό των σωμάτων που αποτελούν την κατασκευή. Για 

το λόγο αυτό, η αναλυτική επίλυση ενός συστήματος πολ-

λών σωμάτων είναι πρακτικά αδύνατη. [11].

Από μελέτες έχουν προκύψει τα παρακάτω συμπεράσματα: 

• Μία τυπική κλασική στήλη μπορεί να «επιβιώσει» από τη 

σεισμική δράση μεγέθους Mw =6.0 – 7.4 [2]

• Οι κλασικές αρχαίες στήλες έχουν καλύτερη σεισμική συ-

μπεριφορά από ότι οι μονολιθικές του ιδίου μεγέθους και λε-

πτότητας [2]

• Οι μεταλλικοί σύνδεσμοι που τοποθετούνται για ενίσχυση 

(κυρίως από τιτάνιο) δεν βελτιώνουν σημαντικά τη σεισμι-

κή συμπεριφορά των στήλων και σε ορισμένες περιπτώσεις 

υποβιβάζουν την αντοχή τους [2]

• Η πιθανότητα αστοχίας αυξάνεται σημαντικά για διεγέρσεις 

μεγάλης περιόδου

Τελικώς η σεισμική απόκριση αυτού του είδους των κτισμά-

των δεν έχει πολλές ομοιότητες με την σεισμική απόκριση 

των νεότερων κατασκευών, οι οποίες επιδεικνύουν ανελα-

στική και πλάστιμη συμπεριφορά.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

3.1 ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

Για την αποκατάσταση μνημείων από τοιχοποιία πρέπει να 

ληφθεί υπόψη ένα πλήθος παραγόντων, όπως η αρχιτεκτο-

νική της κατασκευής (η οποία και πρέπει να διατηρηθεί), τα 

μηχανικά χαρακτηριστικά της τοιχοποιίας και διάφοροι κώδι-

κες, όπως ο Χάρτης της Βενετίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο 

προσδιορισμός των μηχανικών χαρακτηριστικών είναι δύσκο-

λος, λόγω του ότι στην τοιχοποιία δεν υπάρχει ομογένεια. 

Ο κύριος λόγος, για τον οποίο τα οικοδομήματα αυτού του 

είδους χρειάζονται επισκευή και ενίσχυση είναι ο σεισμός.

3.1.1.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΕΣ

(ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ)

Οι ενεργειακοί απορροφητές είναι μια νέα τεχνική ενίσχυσης 

με την οποία επιτυγχάνεται καλύτερη συμπεριφορά των κτι-

ρίων σε σεισμό και διαφαίνεται ότι θα έχει ευρύτερη χρήση 

στο μέλλον. Πρόκειται για μια λύση με τη οποία επιτυγχάνε-

Σχ. 2: Απεικόνιση χαρακτηριστικών ρωγμών [8] Σχ. 3: Ζημιές στο μνημείο από το σεισμό της Καλαμάτας [3]

Επισκευές
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Επισκευές

ται μείωση της επιτάχυνσης των ορόφων κατά τη σεισμική 

δράση καθώς επίσης και μείωση των ζημιών σε ιστορικά και 

εύθραυστα δομικά στοιχεία.

Η σεισμική αποκατάσταση αποτελείται από την απομόνωση 

των βάσεων σε σχέση με τα τοιχώματα και τις ιξώδεις δια-

τάξεις απόσβεσης στην κορυφή και τη βάση του κτιρίου. Υιο-

θετείται σεισμική απομόνωση για να μειωθεί η ενέργεια που 

διαβιβάζεται στο οικοδόμημα. Τα τοιχώματα χρησιμοποιού-

νται για να αυξήσουν την αντοχή, να ανακατανείμουν τις δυ-

νάμεις και να μειώσουν την αποτελεσματικότητα του κτιρίου 

κατά την περίοδο της δόνησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί το δημαρχείο του Λος Άντζελες.

Η μέθοδος αυτή παρουσιάζει τόσο πλεονεκτήματα όσο και 

μειονεκτήματα. Πλεονεκτήματα: α) σχετικά οικονομική μέ-

θοδος, β) καμία κατανάλωση εξωτερικής ενέργειας και 

γ) αποτελεσματική κατά τη διάρκεια ισχυρού σεισμού ή αέρα. 

Μειονεκτήματα: Ένα βασικό μειονέκτημα που παρουσιάζε-

ται σε περίπτωση πολυόροφου κτιρίου είναι η σύζευξη που 

εμφανίζεται μεταξύ των υψηλοτέρων ορόφων του οικοδο-

μήματος και των απομονωμένων στη βάση. Αυτό οδηγεί σε 

αύξηση της ενέργειας που διαβιβάζεται στο οικοδόμημα. 

ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ FRP

To FRP είναι κατά την άποψη της επιστημονικής κοινότητας 

τα ιδανικότερα υλικά για την ενίσχυση κι επισκευή των μνη-

μείων χρήση φύλλων από ινοπλισμένα πολυμερή αποτελεί 

σήμερα την πλέον σύγχρονη τεχνική στον τομέα ενίσχυσης 

των κατασκευών. Ουσιαστικά, είναι η εξέλιξη της τεχνικής 

των χαλύβδινων επικολλητών ελασμάτων αντιμετωπίζοντας 

επιτυχώς τις αδυναμίες αυτής της τεχνικής [6]. Τα τελευταία 

χρόνια πάρα πολλά μνημεία (θόλοι, τρούλοι, καμπαναριά εκ-

κλησιών και ιστορικές κατασκευές) έχουν ενισχυθεί με τη 

χρήση συνθετικών υλικών. Ως μηχανικοί κατά την ενίσχυση 

των ιστορικών κατά βάση κτιρίων επιζητούμε την ανάληψη 

φορτίων που επιφέρουν εφελκυστικές τάσεις και επιπλέον 

την εξασφάλιση επαρκούς διαπνοής έτσι ώστε να αποφεύ-

γονται βλάβες σε επιζωγραφήσεις και τοιχογραφίες. Άρα 

χρειαζόμαστε χρήση υλικών που να εκπληρώνουν αυτές τις 

προϋποθέσεις όπως είναι τα CFRP (πολυμερή οπλισμένα με 

ίνες άνθρακα). Τα CFRP αποτελούνται από ανθρακονήματα 

κι εποξειδική ρητίνη η οποία έχει ως σκοπό την ανακατανομή 

των τάσεων που οφείλονται σε εξωτερικά φορτία.

Τα εφελκυστικά φορτία μπορούν να επιφέρουν διάφορες συ-

νέπειες όπως απόκλιση από την κατακόρυφη λόγω καθίζησης 

των θεμελίων, έλλειψη αντίδρασης στις ωθήσεις της στέγης, 

εφελκυστικά φορτία σε θόλους, τρούλους, κτλ. Τα ανθρακο-

νήματα θα πρέπει να είναι σε θέση να παραλαμβάνουν όλες 

τις τάσεις που δεν παραλαμβάνουν τα παραδοσιακά υλικά 

(κυρίως εφελκυστικές) [7].

Τα πλεονεκτήματα που έχουν τα FRP όχι μόνο υπερέχουν 

σε σχέση με τα ελάχιστα μειονεκτήματα που έχουν, αλλά και 

σε σχέση με τις υπόλοιπες μεθόδους που χρησιμοποιούνται 

στο χώρο των ενισχύσεων και επισκευών. 

Τα σημαντικότερα από τα πλεονεκτήματα που έχουν είναι 

τα παρακάτω: 

• Ασφάλεια από διάβρωση

• Υψηλή εφελκυστική αντοχή και αύξηση ολκιμότητας (τόσο 

για μονοτονική όσο και για ανακυκλιζόμενη φόρτιση)

• Οικονομικό στην εφαρμογή. Δεν απαιτούνται βαριά μηχα-

νήματα για την εφαρμογή

• Εφαρμογή σε οποιοδήποτε μήκος

• Ελάχιστο προστιθέμενο βάρος

• Αντιστρεψιμότητα του αποτελέσματος

• Εξαιρετική αντοχή σε κόπωση

Σχ. 4α: Δημαρχείο Λος Άντζελες: ενεργοποιημένη διάταξη 
ιξώδους απόσβεσης στη φάση της απομόνωσης [4]

Σχ. 4β: Δημαρχείο Λος Άντζελες: ενεργοποιημένη διάταξη 
ιξώδους απόσβεσης του 24ου ορόφου στην κορυφή του νέου 
τοίχου από σκυρόδεμα [4]

Σχ. 5: Ενίσχυση ιστορικής κατασκευής με CFRP [7]
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Στα μειονεκτήματα συγκαταλέγεται το κόστος του υλικού, 

αν και δεν επηρεάζει σημαντικά το συνολικό προϋπολογισμό 

του έργου αφού μειώνεται το κόστος εξοπλισμού και τα ερ-

γατικά περίπου στο μισό. Ένα επιπλέον μειονέκτημα είναι 

ένα γεγονός ότι δεν είναι ακριβώς καθορισμένος ο τρόπος 

της αγκύρωσης και η δημιουργία των θέσεων της αγκύρωσης 

στις εκατέρωθεν πλάκες. Η παρέμβαση αυτή στις πλάκες και 

ιδιαίτερα σε μια παλιά κατασκευή, πιθανόν να έχει αρνητικές 

συνέπειες όσον αφορά τη φέρουσα ικανότητα και τη στατι-

κή λειτουργία τους. Τέλος κατά τη διάρκεια των επισκευών 

παίζει σημαντικό ρόλο εάν πρόκειται για σκληρά διαβρωτικά 

περιβάλλοντα και εάν υπάρχει έκθεση σε ακτινοβολία UV, 

όπου είναι πιθανόν να επέλθουν αρνητικές συνέπειες.

ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ [ΑΡΧΑΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ]

Τα αρχαία μνημεία έχουν επιδείξει μεγάλη ανθεκτικότητα 

κατά τη διάρκεια των αιώνων, παρά τις φυσικές καταστρο-

φές, τους σεισμούς και τις ανθρώπινες επεμβάσεις που 

έχουν υποστεί. Τις μεγαλύτερες καταστροφές δεν τις έχουν 

επιφέρει οι σεισμοί , αλλά ο άνθρωπος, σύμφωνα με τους 

επιστήμονες. Το μυστικό της αντοχής τους δεν βρίσκεται, 

σαφέστατα, στα υλικά της οικοδόμησης τους, καθώς ο λίθος, 

το ξύλο και τα κονιάματα δεν μπορούν να θεωρηθούν ασυνή-

θιστα, πόσο μάλλον πρωτότυπα. Εκείνο που διαφέρει, λένε 

σήμερα οι μελετητές της αρχαίας αρχιτεκτονικής, είναι ο 

τρόπος με τον οποίο αυτά χρησιμοποιούνταν. Λύσεις απλές, 

απλοϊκές ενδεχομένως για τις σύνθετες, σύγχρονες κατα-

σκευαστικές αντιλήψεις οδηγούσαν ωστόσο στο πλέον στα-

θερό αποτέλεσμα. Όπως για παράδειγμα, η κατασκευή των 

μεγάλων οικοδομημάτων της κλασικής εποχής από ογκώδεις 

λίθους, που είχαν ως μόνο προσόν τους την τέλεια λάξευση 

και εν συνεχεία τη δόμηση τους χωρίς καν τη χρήση κονιά-

ματος, αλλά με την τέλεια εφαρμογή τους. 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΘΟΡΩΝ: ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ

Οι φθορές που παρατηρούνται στο πεντελικό μάρμαρο (που 

είναι το κύριο δομικό υλικό των μνημείων με κύριο συστατικό 

το ανθρακικό ασβέστιο) και τα υλικά θεμελίωσης των μνημεί-

ων (πωρόλιθος) οφείλονται στη μεμονωμένη ή συνδυασμένη 

επίδραση περιβαλλοντικών συνθηκών, μηχανικών, φυσικοχη-

μικών και βιολογικών παραγόντων, σε συνδυασμό με την εσω-

τερική δομή του μαρμάρου και τις ανθρώπινες επεμβάσεις. 

Από την μορφολογία τους οι φθορές διακρίνονται ως εξής:

Ζαχαροειδής ή περικρυσταλική φθορά

Εμφανίζεται στις περιοχές της επιφάνειας, που είναι εκτε-

θειμένες στη βροχή. Οφείλεται στην όξινη προσβολή του 

μαρμάρου από τους ατμοσφαιρικούς ρύπους (οξείδια του άν-

θρακα, του θείου και του αζώτου) που, παρουσία του νερού 

της βροχής, μετατρέπονται σε αραιά οξέα (όξινη βροχή). Η 

φθορά αυτή εκδηλώνεται με την προσβολή των κόκκων του 

μαρμάρου, που οδηγεί στην απώλεια της συνοχής τους και 

την τελική τους πτώση.

Γυψοποίηση 

Στις περιοχές, που δεν έρχονται σε επαφή με το νερό της βρο-

χής, εμφανίζεται το φαινόμενο της γυψοποίησης ή θείωσης 

του μαρμάρου κατά την οποία το ανθρακικό ασβέστιο του μαρ-

μάρου μετατρέπεται σε γύψο, που παραμένει στην επιφάνεια 

και μέχρι ένα ορισμένο πάχος διατηρεί το ανάγλυφό της.

Επικαθίσεις αιωρούμενων σωματιδίων

Στις περιοχές, που παραμένουν στεγασμένες από το νερό 

της βροχής παρατηρούνται οι επικαθίσεις αιωρούμενων 

σωματιδίων της ατμόσφαιρας, όπως η αιθάλη, οι υδρογο-

νάνθρακες, τα οξείδια των μετάλλων στα οποία οφείλεται η 

χρωματική αλλοίωση της επιφάνειας. Η επάλληλη εναπόθε-

ση γύψου επικαθίσεων και ανακρυσταλλωμένου ανθρακικού 

ασβεστίου σχηματίζει μαύρες κρούστες.

Σχ. 6: Καμπαναριό στη Σέρα Αγ. Κυρίκιου: στάδια ενίσχυσης 
με ινοπλισμένα πολυμερή [1]

Σχ. 7: Ζαχαροειδής ή πρικρυσταλική φθορά [5]

Σχ. 8: Γυψοποίηση [5]

Σχ. 9: Επικαθίσεις αιωρούμενων σωματιδίων [5]
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Θραύσεις μαρμάρων

Πολλά μέλη είναι θραυσμένα με αποτέλεσμα την αλλοίωση 

της μορφολογίας και της γεωμετρίας τους. Η διάδοση και ο 

προσανατολισμός των θραύσεων εμφανίζεται είτε με τη μορ-

φή ρηγματώσεων ή με τη μορφή αποφλοιώσεων, που είναι η 

απόσχιση – απόσπαση μεγάλων τεμαχίων από την επιφάνεια 

του μαρμάρου. Οι περισσότερες ρωγμές έχουν προκληθεί 

από την οξείδωση και διόγκωση των σιδερένιων συνδέσμων. 

Επίσης, εμφανίζονται ρωγμές, που οφείλονται στην ορυκτο-

λογική ετερογένεια του μαρμάρου και σε μηχανικά και θερμι-

κά αίτια (όπως σεισμοί, ή και πυρκαγιά αρχαίων χρόνων).

Αποσάρθρωση και απολεπίσεις παρατηρούνται σε περιοχές 

της επιφάνειας, όπου το μάρμαρο παρουσιάζει μειωμένη συ-

νοχή, με συνέπεια τη διείσδυση και συγκράτηση αυξημένης 

ποσότητας νερού.

Διαφορική διάβρωση είναι η ανομοιόμορφη απομείωση της 

επιφάνειας του μαρμάρου που οφείλεται στην ορυκτολογική 

ετερογένεια του υλικού.

Κυψελοειδής διάβρωση εμφανίζεται με τη μορφή οπών σπο-

ραδικά ή σε συστάδες. Οφείλεται στη δράση μικροοργανι-

σμών, η ανάπτυξη των οποίων ευνοείται από την αυξημένη 

υγρασία. Παρατηρείται κυρίως στις βόρειες όψεις των μνη-

μείων και είναι εντονότερη στις ζώνες των αργιλοπυριτικών 

φλεβών. 

Εκτός από τα προβλήματα που, δημιουργήθηκαν από την 

οξείδωση των σιδηρών στοιχείων, αστοχίες παρουσίασαν και 

τα κονιάματα που τοποθετήθηκαν σε παλαιότερες επεμβά-

σεις συντήρησης, με σκοπό τη συγκόλληση θραυσμάτων και 

τις σφραγίσεις ρωγμών. 

Η έρευνα των βιολόγων μελετητών αποκάλυψε την παρου-

σία ποικίλων μικροβιακών πληθυσμών, βακτηρίων, μυκητών 

και λειχήνων. Διαπιστώθηκε ότι σημαντική είναι η συμβολή 

του βιολογικού παράγοντα στη φυσικοχημική φθορά του 

μαρμάρου. Η επιλιθική και ενδολιθική μικροχλωρίδα αλλοι-

ώνει χρωματικά την επιφάνεια των μνημείων, η έκκριση δι-

αβρωτικών ενώσεων από ορισμένους μικροοργανισμούς 

οδηγεί σε διάλυση το ανθρακικό ασβέστιο και μεγάλη μερίδα 

της μικροχλωρίδας εξασκεί μικροπιέσεις με αποτέλεσμα τη 

φθορά της επιφάνειας [5].

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Τα υλικά επισκευής είναι ανόργανα, ασβεστικής σύστασης, 

ειδικά σχεδιασμένα ως προς τις φυσικοχημικές και μηχανι-

κές ιδιότητες, ώστε να είναι συμβατά με το καταπονημένο 

μάρμαρο. Όπου απαιτείται ενίσχυση με μεταλλικές καρφίδες 

χρησιμοποιούνται καρφίδες από τιτάνιο. Τα οργανικά υλικά 

έχουν αποκλειστεί, διότι έχουν περιορισμένο χρόνο ζωής, 

επηρεάζονται από την υπεριώδη ακτινοβολία και δεν είναι 

συμβατά με το μάρμαρο.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΤΙΤΑΝΙΟ

Τιτάνιο

Το εμπορικώς καθαρό τιτάνιο χρησιμοποιείται για την κατα-

σκευή συνδέσμων ενώ οι ράβδοι τιτανίου είναι οι οπλισμοί 

συγκόλλησης των μαρμάρων. Η επιλογή του τιτανίου έγινε με 

κριτήριο την εξαιρετική αντοχή του σε όλα τα είδη διάβρωσης, 

άλλα και με κριτήριο τις φυσικές και μηχανικές του ιδιότητες 

είναι κατάλληλο για τη σύνδεση των αρχαίων μαρμάρων

Σχ 10: Θραύσεις μαρμάρων [5]

Σχ.11: Αποσάρθρωση και απολεπίσεις

Σχ 12: Διαφορική διάβρωση

Σχ 13: Κυψελοειδής διάβρωση [5]

Σχ. 14: Αστοχία παλαιότερων επεμβάσεων συντήρησης [5]

Σχ. 15: Βιολογική φθορά
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Οι κυριότερες ιδιότητες δίνονται στον ακόλουθο πίνακα

1. Πυκνότητα (gr/dm3)  4510

2. Μέτρο ελαστικότητας (MPa)  105000

3. Συντελεστής Poisson  0,32

4. Συντελεστής θερμικής διαστολής (10-6/0C)  9

5. Θερμοαγωγιμώτητα (cal/cm*grad*sec)  0,007

6. Σκληρότητα (ΗΒ)  130

7. Εφελκυστικής αντοχή (MPa)  420

8. Όριο διαρροής (MPa)  300

9. Επιμύκυνση θραύσεως(%)  20-22

Η διαδικασία που ακολουθείται για την ενίσχυση με τιτάνιο 

είναι: 

• Απομάκρυνση παλαιών μεταλλικών καρφίδων: Οι διαβρω-

μένες σιδερένιες ή ορειχάλκινες καρφίδες, που τοποθετή-

θηκαν για τη συγκράτηση θραυσμάτων, στο πλαίσιο παλαιό-

τερων επεμβάσεων, αφαιρούνται και αντικαθίστανται, όπου 

χρειάζεται με τιτάνιο.

• Απομάκρυνση παλαιών κονιαμάτων: Αφαιρούνται με μηχα-

νικά μέσα τα παλαιότερα κονιάματα, που έχουν αστοχήσει 

ή έχουν προκαλέσει ρηγματώσεις και παραπροϊόντα. Δεν 

αφαιρούνται τα κονιάματα σε τμήματα της επιφάνειας , όπου 

μπορούν να προκληθούν περαιτέρω φθορές στο μάρμαρο.

Καθαρισμός ρωγμών και εσωτερικών επιφανειών: Καθαρι-

σμός ρωγμών και εσωτερικών κενών και επιφανειών θραύσης 

γίνεται για την απομάκρυνση σαθρών τμημάτων, σωματιδίων 

και μικροοργανισμών.

• Στερέωση επιφάνειας: Γίνεται στερέωση της επιφάνειας, 

που έχει υποστεί περικρυσταλλική διάβρωση ή έντονη απο-

σάθρωση, για την επιβράδυνση του φαινομένου.

• Αποκόλληση και επανασυγκόλληση θραυσμάτων: Για τα 

θραύσματα που είναι ετοιμόρροπα ή παραμένουν σε παρα-

μόρφωση επάνω στην επιφάνεια, εξετάζεται κατά περίπτωση 

και κατά θέση, το ενδεχόμενο αποκόλλησης τους. Κριτήρια 

είναι η διατήρηση του υλικού και η μη αλλοίωση της γεω-

μετρίας της επιφάνειας, κατά την επανασυγκόλληση τους. 

Όπου απαιτείται μεγαλύτερη ενίσχυση (προκειμένου για 

μεγαλύτερα θραύσματα) τοποθετούνται επιλεκτικά αφανείς 

καρφίδες τιτανίου των οποίων η διαστασιολόγηση γίνεται 

με την υπόδειξη πολιτικού μηχανικού. Σε περίπτωση μικρών 

θραυσμάτων (ψηγμάτων) χρησιμοποιείται ασθενέστερο μη-

χανικά κονίαμα με προσθήκη ασβέστη.

• Ενίσχυση συγκόλλησης: Γίνεται με καρφίδες τιτανίου.

• Πλήρωση ρωγμών και εσωτερικών κενών: Η πλήρωση ρωγ-

μών και εσωτερικών κενών εξασφαλίζει τη στατική επάρκεια 

των αρχιτεκτονικών μελών και πραγματοποιείται με τη διοχέ-

τευση ενέσιμου κονιάματος με σύστημα διασωλήνωσης.  Το 

υλικό πληρώσεως είναι λευκό τσιμέντο με προσθήκη ασβέ-

στη, ανάλογα με τις απαιτήσεις αντοχής του κονιάματος στο 

σημείο εφαρμογής ή λεπτόρρευστο ένεμα λευκού τσιμέντου 

Portland/Θηραϊκής γης για τις περιπτώσεις, που οι ρωγμές 

είναι διαμπερείς ή επεκτείνονται στο εσωτερικό του μέλους 

με διακλαδώσεις.

• Σφράγιση: Η σφράγιση των αρμών είναι η τελική φάση και 

γίνεται για την αποτροπή της εισόδου στερεών σωματιδίων, 

την απορροή των όμβριων υδάτων και την αισθητική και την 

αποκατάσταση των επεμβάσεων [5].

Σύνδεση των θραυσμάτων μαρμάρινων δοκών με δοκό τιτανίου

Η συγκόλληση με δοκό τιτανίου παρουσιάζει τόσο πλεονε-

κτήματα όσο και μειονεκτήματα.

Πλεονεκτήματα: α) Όλες οι βλάβες που προξενούνται στις 

δοκούς προέρχονται από την οξείδωση των σιδηροδοκών και 

όχι από κακό σχεδιασμό της συνδέσεως, β) για την πραγ-

ματοποίησης της συγκόλλησης δεν απαιτείται καμία επιπλέ-

ον λάξευση του αρχαίου υλικού πέραν αυτής που έχει γίνει 

κατά τη διάρκεια παλαιότερης αναστήλωσης.

Μειονεκτήματα: α) Η ανάρτηση θραυσμάτων των δοκών από 

δοκό τιτανίου αποτελεί αλλαγή του δομικού συστήματος του 

μνημείου, γεγονός που αντίκειται στις αρχές του Χάρτη της 

Βενετίας. Η αλλαγή του δομικού συστήματος οδηγεί πιθα-

νόν σε ανομοιομορφία συμπεριφοράς τμημάτων της δοκού 

σε περίπτωση έντονης καταπόνησης, β) για την πραγματο-

ποίηση της λύσης αυτής απαιτείται μεγάλη ποσότητα υλικού 

ξένου προς το μάρμαρο. Από αυτή την άποψη η λύση είναι 

αντιοικονομική, όχι τόσο από υλική θεώρηση αλά από άποψη 

σχεδιασμού, γ) η κατασκευή μιας ολόσωμης δοκού τιτανίου 

δεδομένου ότι δεν παρέχεται στο εμπόριο δοκός εξ’ ελάσεως 

παρουσιάζει σημαντικές τεχνικές δυσκολίες. Η κατασκευή 

αυτή πρέπει να γίνει με συγκόλληση ελασμάτων τιτανίου σε 

όλο το μήκος του σε ατμόσφαιρα αργού, μέθοδος η οποία θα 

παρουσιάσει προβλήματα στρέβλωσης των διατομών [10].

Σύνδεση θραυσμάτων των μαρμάρινων δοκών με οπλισμό 

τιτανίου

Οι οπλισμοί είναι ράβδοι τιτανίου κυκλικής διατομής στην 

εξωτερική επιφάνεια των οποίων διαμορφώνεται σπείρωμα. 

Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η συνάφεια των ράβδων με τον 

τσιμεντοπολτό. Οι οπλισμοί θα εμφυτευτούν σε διατρίμματα 

που θα ανοιχτούν στην μάζα του μαρμάρου. Η συγκόλληση 

θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε η πήξη του τσιμεντοπολτού 

να γίνεται υπό πίεση ώστε να μειωθεί η πιθανότητα ύπαρξης 

κενών. Το τμήμα της δοκού που έχει λαξευτεί για την τοπο-

θέτηση των σιδηροδοκών θα καλυφθεί με δοκό από μάρμαρο 

η οποία θα συμπληρώσει το κενό και θα συμβάλλει στην αύ-

ξηση της ακαμψίας δοκού.

Πλεονεκτήματα: α) Η συγκόλληση με οπλισμό τιτανίου εξα-

σφαλίζει την μονολιθικότητα της δοκού και την συμπεριφορά 

της με αντίστοιχο τρόπο με αρχική χωρίς ρηγματώσεις στη 

δοκό και στη φάση λειτουργίας αλλά και σε περίπτωση έντο-

νων καταπονήσεων, β) η ποσότητα του νέου υλικού που θα 

χρησιμοποιηθεί είναι πολύ μικρή και συνακόλουθα η φθορά 

του αρχαίου υλικού πολύ μικρή σε σχέση με το συνολικό.

Μειονεκτήματα: Το μόνο που θα μπορούσε να αναφερθεί 

σαν μειονέκτημα είναι η συγκόλληση θραυσμάτων από τα 

Πιν. 1: Ιδιότητες Τιτανίου [10]
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οποία μερικά δεν συνανήκουν με μία μέθοδο της οποίας η 

αναστρεψιμότητα δεν είναι προφανής. Η αναζήτηση όμως 

των αυθεντικών θραυσμάτων είναι θεωρητική, αφού η πιθα-

νή τοποθέτησή τους στις αρχικές τους θέσεις θα απαιτούσε 

νέες λαξεύσεις και συμπληρώσεις με νέο μάρμαρο με αμφί-

βολο αισθητικό αποτέλεσμα [10].

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα μνημεία είτε είναι κατασκευασμένα από τοιχοποιία είτε 

από μάρμαρο παρουσιάζουν ιδιαίτερη «ευαισθησία» κατά τη 

διάρκεια σεισμικής δράσης, όπως περιγράφηκε παραπάνω. 

Για το λόγο αυτό πρέπει να εφαρμόζονται οι μέθοδοι επι-

σκευής και ενίσχυσης που αναφέρθηκαν. Όσον αφορά τα 

μνημεία από τοιχοποιία η αποτελεσματικότερη μέθοδος που 

εφαρμόζεται είναι η ενίσχυση με ινοπλισμένα πολυμερή. 

Ταυτόχρονα οι απορροφητές ενέργειας είναι μια καινούργια 

τεχνική με πολύ καλές προδιαγραφές για το μέλλον. Αντιθέ-

τως στην περίπτωση των μνημείων από μάρμαρο επικρατεί 

κατά κύριο λόγο μία μοναδική τεχνική, η ενίσχυση με τιτάνιο. 

Η τεχνική αυτή σε ορισμένες περιπτώσεις επιδεικνύει μεγά-

λη αποτελεσματικότητα και σε άλλες, σύμφωνα με μελέτες, 

οριακή. 
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Σχ 17: Συγκόλληση αυθεντικού προέχοντος 
τμήματος καταετίου γείσου με συμπλήρωμα 
από νέο μάρμαρο που αντικαθιστά συμπλήρωμα 
από οπλισμένο σκυρόδεμα προηγούμενης ανα-
στήλωσης [9] 

Σχ 16: Συγκόλληση δύο τμημάτων του εξωτερι-
κού επιστυλίου με οπλισμούς τιτανίου [9]
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Περίληψη 

Μελετήθηκε ένα σύστημα ενίσχυσης 

όπου χρησιμοποιήθηκε ως βάση η 

Φυσική Υδραυλική Άσβεστος και για 

οπλισμός χρησιμοποιήθηκε πλέγμα 

ανθρακονημάτων για την εκτέλεση 

στερεωτικών επεμβάσεων σε ιστορικά 

κτίρια. Η ενίσχυση μελετήθηκε με τρό-

πο ώστε να εξασφαλίζονται οι διεθνώς 

ισχύουσες βασικές αρχές επέμβασης 

όπως είναι η συμβατότητα των χρη-

σιμοποιούμενων υλικών, η αναστρε-

ψιμότητα της μεθόδου, η εξασφάλιση 

της στατικής επάρκειας των φορέων, 

η αντοχή στον χρόνο και η εξασφάλι-

ση της ελάχιστης απαραίτητης επέμ-

βασης. Οι επεμβάσεις με την μέθοδο 

αυτή μπορούν να γίνουν τόσο σε ση-

μαντικά κτίρια μνημειακού χαρακτήρα 

όσο και σε απλές κατασκευές. Έγιναν 

πολυάριθμες εργαστηριακές δοκιμές 

σε συνδυασμένη θλιπτική και καμπτική 

φόρτιση (δυνάμεις εκτός του επιπέ-

δου) και σε διαγώνιο θλίψη ( δυνάμεις 

επί του επιπέδου) για να αναλυθεί η 

συμπεριφορά και η αποτελεσματικό-

τητα της μεθόδου σε σχέση με τους 

μηχανισμούς κατάρρευσης πρώτου και 

δευτέρου τύπου. Η μελέτη των μηχανι-

σμών κατάρρευσης απέδειξε την απο-

τελεσματικότητα του συστήματος. 

Εισαγωγή

Στην Ιταλία τα τελευταία χρόνια οι 

εταιρίες που έχουν σαν αντικείμενο 

την αποκατάσταση και ενίσχυση των 

κτιρίων μνημειακού χαρακτήρα (ιστο-

ρικά κτίρια) ανταποκρίθηκαν στις ακό-

λουθες ανάγκες. Την δημιουργία της 

απαραίτητης και ελλείπουσας γέφυ-

ρας μεταξύ της θεωρητικής έρευνας 

και της πραγματικής εφαρμογής. Την 

σύνταξη βελτιωμένων και υλοποιήσι-

μων μελετών ακόμη και όταν πρόκει-

ται για απλές τρέχουσες κατασκευές. 

Έρευνα που θα έχει σαν στόχο την 

πρόταση υλικών και τεχνικών ιδανικών 

Ειδικά Θέματα

Σύστημα ανθρακονημάτων και Φυσικής Υδραυλικής Άσβεστου
για την αντισεισμική ενίσχυση των ιστορικών κτιρίων

για την αποτελεσματική επίλυση των 

σύνθετων δομικών προβλημάτων που 

προκύπτουν κατά την διάρκεια των ερ-

γασιών συντήρησης και ενίσχυσης των 

ιστορικών κτιρίων. Η παρουσίαση που 

ακολουθεί αποτελεί ένα παράδειγμα.

 

Οι μηχανισμοί κατάρρευσης των ιστο-

ρικών κτιρίων με φορέα από τοιχοποιία 

σε περίπτωση σεισμού

Τα κτίρια από τοιχοποιία που υφίστα-

νται την δράση οριζοντίων δυνάμεων, 

κυρίως σεισμικής προέλευσης, παρου-

σιάζουν δύο τύπους μηχανισμών κατάρ-

ρευσης. Ο πρώτος που προσδιορίζεται 

ως μηχανισμός κατάρρευσης πρώτου 

τύπου λόγω της μέγιστης επικινδυνότη-

τας, συμβαίνει από δράσεις συνδυασμέ-

νης θλιπτικής και καμπτικής φόρτισης 

που γεννιούνται από δυνάμεις κάθετες 

στο επίπεδο της τοιχοποιίας.  

Ο άλλος που ονομάζεται μηχανισμός 

κατάρρευσης δεύτερου τύπου λόγω 

της μικρότερης επικινδυνότητας του 

οφείλεται στην συνδυασμένη δράση 

διάτμησης και εφελκυσμού επί του 

επιπέδου. Όντως η δράση των δυνά-

μεων εκτός του επιπέδου προκαλούν 

καταρρεύσεις λόγω απόκλισης των 

τοίχων από την κατακόρυφο. Αντίθε-

τα τα φορτία που δρουν στο επίπεδο 

των τοιχοποιιών προκαλούν διαγώνιε 

ς χιαστί ρηγματώσεις οι οποίες αν και 

δημιουργούν σοβαρές ζημιές συνήθως 

δεν προκαλούν κατάρρευση, κάτι που 

φαίνεται καθαρά από την φωτογραφι-

κή τεκμηρίωση πολλών κτιρίων βλαμ-

μένων από σεισμούς. Γίνεται λοιπόν 

προφανές ότι η ιδανική ενίσχυση των 

κτιρίων πρέπει να αποβλέπει στην επί-

λυση και των δύο περιπτώσεων που 

περιγράψαμε. Όμως πρέπει να δίδεται 

ιδιαίτερη προσοχή στην αντιμετώπιση 

των δυνάμεων εκτός του επιπέδου. Αυ-

τός είναι ο σκοπός της έρευνας αυτής. 

Σύνθετο υλικό που αποτελείται από 

πλέγμα ανθρακονημάτων και συγκε-

κριμένο κονίαμα φυσικής υδραυλικής 

ασβέστου - Αντικείμενο της έρευνας

Τα χαρακτηριστικά των ανθρακονημά-

των είναι τα ακόλουθα:

• Αντοχή σε εφελκυσμό  > 4700 MPa

• Μέτρο ελαστικότητος  > 230GPa

• Επιμήκυνση στην θραύση  > 2%

Θησέας Τσικούτας, Gabriele Marchini - (Αναδημοσίευση από το περιοδικό του ΣΠΜΕ, τεύχος 369) 
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Ειδικά Θέματα

Τα χαρακτηριστικά του σύνθετου συ-

στήματος κονία + ανθρακόνημα 

• Πάχος 5 χιλιοστά περίπου

• Βάρος 10 kgr/m2 περίπου

Για περισσότερο από μια δεκαετία οι 

επεμβάσεις για την βελτίωση της αντι-

σεισμικής ικανότητας των ιστορικών 

κτιρίων γίνονται με την τεχνική της ενί-

σχυσης των τοιχοποιιών με υφάσματα 

ανθρακονημάτων με ίνες κατά μία δι-

εύθυνση. Τυπικό παράδειγμα εφαρμο-

γής της τεχνικής αυτή είναι οι στερεω-

τικές εργασίες στους θόλους της άνω 

Βασιλικής του Αγίου Φραγκίσκου της 

Ασσίζης που εκτελέσαμε μετά τον σει-

σμό του Νοέμβρη του 1977.

Ως συνδετικό υλικό, ως μήτρα, χρησι-

μοποιείται στην τεχνική αυτή εποξειδι-

κή ρητίνη. Στις λύσεις αυτές όριο διαρ-

ροής είναι η αντοχή και η συνέχεια των 

αθρακονημάτων. Όμως οι λύσεις αυ-

τές παρουσιάζουν μειονεκτήματα που 

εντοπίζονται στην έλλειψη διαπνοής 

των τοιχοποιιών στις ζώνες όπου εφαρ-

μόζονται καθώς και στο ότι η μέθοδος 

είναι μερικώς μη αναστρέψιμη. 

Ακόμη ένα σχετικό μειονέκτημα αποτε-

λεί η αναγκαιότητα ύπαρξης προσωπι-

κού εφαρμογής με υψηλή εξειδίκευση 

στην χρήση των εποξειδικών ρητινών.

Για να ξεπεραστούν τέτοια προβλήμα-

τα μελετήθηκε μία τεχνική όπου χρησι-

μοποιείται ως οπλισμός πλέγμα ανθρα-

κονημάτων και όχι ανθρακοϋφάσματα, 

ενώ ως συνδετικό υλικό χρησιμοποιεί-

ται ειδική κονία Φυσικής Υδραυλικής 

Ασβέστου. Η κονία αυτή επιτρέπει την 

διαπνοή, παρουσιάζει τα θετικά αποτε-

λέσματα του ποζολανικού φαινομένου 

λόγω της σημαντικής περιεκτικότητας 

σε ποζολάνη αλλά και εξαιρετική αντο-

χή πρόσφυσης.

Το σύστημα αυτό είναι απόλυτα συμβα-

τό με τα ιστορικά – παραδοσιακά υλικά. 

Για την εξασφάλιση της συνέχειας των 

ινών το πλέγμα αποτελείται από ανθρα-

κονήματα μιας διεύθυνσης ενώ για την 

διατήρηση της κατάλληλης γεωμετρίας 

πλέγματος ώστε να μπορεί την κονία 

να το διαπερνά και εξασφαλίζεται η 

συνεργασία με την τοιχοποιία υπάρχει 

θερμοκολλημένο υαλόνημα.

Η εφαρμογή γίνεται με την τοποθέτηση 

δύο στρώσεων οπλισμού πλέγματος με 

ίνες κατά μία διεύθυνση. Η πρώτη η πλη-

σιέστερη στην τοιχοποιία, τοποθετείται 

κατά την κατακόρυφο και η δεύτερη 

κατά την οριζόντιο. Έτσι δημιουργείται 

στο σύνολό του ένα πλέγμα ανθρακονη-

μάτων που καλύπτει όλο το κτίριο. 

Το σύστημα σχεδιάστηκε για να δώσει 

λύση στις πραγματικές ανάγκες του 

φορέα όπως φαίνεται στο σχήμα. 

Η αντοχή της τοιχοποιίας στη δράση κα-

μπτικών φορτίων εξασφαλίζεται από το 

ανθρακονήματα της πρώτης στρώσης 

τοποθετημένα κατά την κατακόρυφο, 

ενώ η λειτουργία κουτιού (box behavior) 

επιτυγχάνεται μέσω της περίδεσης με 

τα ανθρακονήματα κατά την οριζόντιο 

της δεύτερης στρώσης. Αυτή η τελευ-

ταία δράση είναι πολύ σοβαρή για την 

εξασφάλιση της ενίσχυσης σύνδεσης 

των τοιχοποιιών στις γωνίες.

Θυμόμαστε τις προτάσεις των μεγά-

λων αρχιτεκτόνων του παρελθόντος 

όπως ο Andrea Palladio (1508-1580) ο 

οποίος υπήρξε βαθύς μελετητής της 

κλασσικής ελληνικής αρχιτεκτονικής.

Εκτός από την επίτευξη της συμπερι-

φοράς κουτιού του κτιρίου η περίδεση 

έχει και ένα επιπλέον αποτέλεσμα με-

γάλης σπουδαιότητας από την άποψη 

της αντοχής σε σεισμό.

Πράγματι η περίδεση καθιστά πιο απο-

τελεσματικούς τους υπερστατικούς 

δεσμούς του κτιρίου χωρίς να προκαλεί 

αύξηση της ακαμψίας πράγμα το οποίο 

μεταφράζεται σε περισσότερη διαχεό-

μενη ενέργεια στην φάση της θραύσης 

των δεσμών αυτών πριν την άφιξη σε 

ισοστατική κατάσταση που προηγείται 

αμέσως πριν από την ασταθή φάση 

της κατάρρευσης. Αυτό κατά συνέπεια 

σημαίνει ότι μια τέτοια επέμβαση αυ-

ξάνει με τρόπο πολύ αποτελεσματικό 

την πλάστιμη συμπεριφορά του φορέα 

κάτι που αποτελούσε έναν από τους 

βασικούς στόχους της έρευνας.

Ο οπλισμός που εφαρμόζεται κατά 

την οριζόντιο αυξάνει επίσης επαρκώς 

την αποτελεσματικότητα της πρώτης 

στρώσης που εφαρμόστηκε προηγου-

μένως πραγματοποιώντας σ’ αυτόν 

επίσης δράση περίδεσης και δραστι-

κής μείωσης του ελεύθερου μήκους 

κάμψης.

Η εφαρμογή δύο επάλληλων στρώσε-

ων ανθρακονημάτων με ίνες κατά μία 

διεύθυνση, κάθετων μεταξύ τους, δημι-

ουργεί συνεχές πλέγμα κατά δύο διευ-

θύνσεις έτσι ώστε να μην διακόπτεται η 

ενίσχυση ανά 1 μέτρο (είναι η μέγιστη 

παραγόμενη διάσταση) πράγμα που θα 

συνέβαινε στην περίπτωση χρήσης προ-

κατασκευασμένου πλέγματος καρέ. 
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Οι Αντισεισμικές οδηγίες στην Ιταλία 

και η αξιοποίηση των σύνθετων υλικών

4.1 Η Ενοποιημένη δοκιμή του 2007

4.2 Οι κατευθύνσεις του Υπουργείου 

Πολιτισμού για τα ιστορικά κτίρια του 

Ιουλίου 2006

4.3 Απόφαση του προέδρου του Υπουρ-

γικού Συμβουλίου (πρωθυπουργός) 

του Οκτωβρίου του 2007 η οποία ακο-

λουθεί σε όλες τις λεπτομέρειες εκεί-

νες τις κατευθύνσεις του Υπουργείου 

Πολιτισμού. Αυτές οι δύο τελευταίες 

είναι κατευθυντήριες γραμμές που επι-

τρέπουν μεγάλη ελευθερία αλλά και 

απαιτούν απόλυτη υπευθυνότητα από 

τον μελετητή. 

Εκτίμηση των αποτελεσμάτων των 

δοκιμών από την πλευρά του Πολιτι-

κού Μηχανικού

Η πιστοποίηση των αποτελεσμάτων 

της έρευνας εκτός από την απλοϊκή και 

δεδομένη αύξηση του τελικού φορτίου 

κατάρρευση δίδεται κυρίως από την 

μελέτη και ανάλυση των μηχανισμών 

κατάρρευσης. Η ανάλυση αυτή είναι η 

μοναδική παράμετρος που μπορεί να 

δείξει εάν η ενίσχυση είναι σε θέση 

να απαλείψει την πρόωρη κατάρρευ-

ση που οφείλεται σε φορτία σύνθετης 

θλιπτικής και καμπτικής τάσης ή φορ-

τία διάτμησης και να την μετατρέψει 

σε φυσιολογική κατάρρευση της τοι-

χοποιίας από θλίψη όταν φθάσει στο 

τελικό φορτίο αντοχής της.

Πράγματι, αντίθετα με τις επί τοις εκατό 

αυξήσεις που προκύπτουν από τις εργα-

στηριακές δοκιμές, αυτές δεν μπορούν 

να μεταφέρονται αυτούσιες και απόλυτα 

στις πραγματικές συνθήκες. Η ποιοτική 

ανάλυση σχετικά με το πώς συνεργάζε-

ται και αλληλεπιδρά η ενίσχυση με την 

τοιχοποιία μας προσφέρει θεμελιακές 

ενδείξεις για τον καλύτερο σχεδιασμό 

των επεμβάσεων ενίσχυσης. 

Δοκιμές συνδυασμένης θλιπτικής και-

καμπτικής φόρτισης

Αυτές τις δοκιμές τις έχουμε σχεδιάσει 

ως δοκιμές αντοχής σε μηχανισμούς 

κατάρρευσης πρώτου τύπου που προ-

καλούνται από δυνάμεις εκτός του 

επιπέδου. Είναι λοιπόν δοκιμές πρω-

τεύουσας σημασίας. Τα δοκίμια είχαν 

ενισχυθεί από την μια πλευρά, τοποθε-

τήθηκαν κατακόρυφα και φορτίστηκαν 

από πάνω με ένα στατικό κατακόρυφο 

φορτίο. Στην συνέχεια υπεβλήθησαν σε 

δοκιμή κάμψης τριών σημείων με εφαρ-

μοσμένο οριζόντιο φορτίο στο μέσον 

της πλευράς. Η εφαρμογή του οριζόντι-

ου φορτίου έγινε από την μη ενισχυμέ-

νη πλευρά. Το φορτίο αυξανόταν συνε-

χώς μέχρι την κατάρρευση. 

Ανάλυση των αποτελεσμάτων των δο-

κιμών σε συνδυασμένη θλιπτική και 

καμπτική φόρτιση, μηχανισμοί κατάρ-

ρευσης και αύξησης της αντοχής

Τα μη ενισχυμένα δοκίμια κατέρρευ-

σαν, όπως είχε προβλεφθεί λόγω των 

εφελκυστικών τάσεων θραύσης με 

ρήξη και άμεση στροφή της τοιχοποι-

ίας (ψαθυρά θραύση και συνακόλουθη 

κατάρρευση). Αυτός ο τύπος θραύσης 

επιβεβαιώνει ότι οι τοιχοποιίες έχουν 

ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσμό η 

οποία κατά τον σχεδιασμό θα πρέπει 

να θεωρείται ως μη υπάρχουσα. Τα 

ενισχυμένα με ανθρακόπλεγμα δοκί-

μια επέδειξαν ριζική αλλαγή των μηχα-

νισμών κατάρρευσης.

Υπήρξε καταστροφή των τούβλων από 

θλίψη στην θλιβόμενη περιοχή στην δι-

ατομή της μέγιστης ροπής δίχως άλλο 

ορατό φαινόμενο κρίσης στην άλλη 

ενισχυμένη πλευρά και συνεπώς χωρίς 

καταστροφική κατάρρευση των δοκι-

μίων. Η σπουδαιότητα της επέμβασης 

οφείλεται επομένως στο ότι περνάμε 

από την κατάρρευση στην εφελκυόμε-

νη περιοχή, με μεγέθη φορτίου εξαι-

ρετικά χαμηλά, σε κατάρρευση στην 

θλιβόμενη περιοχή, επί του επιπέδου, 

με πλήρη αξιοποίηση των αντοχών της 

τοιχοποιίας και εκμετάλλευση όλων 

των δυνατοτήτων της. Η μέση αύξη-

ση της αντοχής είναι μεγαλύτερη από 

600%. Συνέβησαν δύο πράγματα απλά 

αλλά σπουδαία.

7.1 Το οριζόντιο φορτίο προκάλεσε 

την μετατόπιση του ουδέτερου άξονα 

από το εξωτερικό του φορέα στο εσω-

τερικό περίπου κατά το 1/3 του πάχους 

μετρώντας από το θλιβόμενο όριο. 

Για το λόγω αυτό ολόκληρη η διατομή 

από θλιβόμενη μετετράπη σε εν μέρει 

εφελκυόμενη και εν μέρει θλιβόμενη. 

Είναι γνωστό ότι οι φορείς από τοιχο-

ποιία δεν είναι σε θέση να παραλάβουν 

εφελκυστικά φορτία. 

7.2 Η ενίσχυση με ανθρακόπλεγμα 

απορρόφησε απολύτως τις εφελκυ-

στικές τάσεις, που στα μη ενισχυμένα 

δοκίμια προκάλεσαν την κατάρρευση, 

μετακινώντας την θραύση στην θλιβό-

μενη περιοχή, όπως είναι φυσιολογικό 

να συμβαίνει στις τοιχοποιίες.

Μελέτη των δοκιμών σε διαγώνιο θλί-

ψη σύμφωνα με ASTM E519/74

Τέτοιες δοκιμές έχουν σχεδιαστεί για 

να μελετηθεί η αντοχή της τοιχοποιίας 

στην δράση μηχανισμών κατάρρευσης 

δευτέρου τύπου που οφείλονται στην 

δράση σεισμικών δυνάμεων εντός του 

επιπέδου και αναπαράγουν τις τυπι-

κές εντατικές συνθήκες φόρτισης σε 

καθαρή διάτμηση. Οι δοκιμές αυτές 

είναι λοιπόν μικρότερης σπουδαιότη-

τας σε σχέση με τις αντίστοιχες σε 

συνδυασμένες θλιπτικές και καμπτικές 

τάσεις όπως έχει ήδη ειπωθεί. Πράγ-

ματι οι τοιχοποιίες, σε αντίθεση με την 

αντοχή σε εφελκυσμό που πρέπει να 

θεωρείται ανύπαρκτη, είναι σε θέση να 

αναπτύξουν κάποια σχετική αντοχή σε 

διάτμηση. Η πιο σημαντική φάση στην 

αρχική σχεδίαση των δοκιμών υπήρξε 

η εκτίμηση αν η ενίσχυση που μελετή-

Ειδικά Θέματα
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θηκε για την αντιμετώπιση της συνδυα-

σμένης θλιπτικής και καμπτικής φόρτι-

σης και της περίδεσης, που αναλύθηκε 

παραπάνω, θα ήταν σε θέση επίσης να 

παραλάβει τα διατμητικά φορτία. Πράγ-

ματι για την αντιμετώπιση των διατμη-

τικών τάσεων η ιδανική τοποθέτηση 

των ινών θα πρέπει να είναι κατά την 

διεύθυνση των διαγωνίων των τοίχων 

ή των διαφραγμάτων από τοιχοποιία 

μεταξύ των ανοιγμάτων. Όμως ελή-

φθη η απόφαση να μην τοποθετηθούν 

λοξές ίνες διότι θα δημιουργούσαν ση-

μαντικές κατασκευαστικές δυσκολίες 

και αυξημένο κόστος. Είμαστε δηλαδή 

σίγουροι ότι οι συνιστώσες αντοχής 

κατά τις διαγώνιους των ινών που εί-

χαν τοποθετηθεί κατά την κατακόρυφο 

και την οριζόντιο είναι ικανές να παρα-

λάβουν επίσης διατμητικά φορτία. Για 

αυτούς τους λόγους κανένα από τα 

19 δοκίμια δεν κατασκευάστηκε με τις 

ίνες τοποθετημένες λοξά.

Ανάλυση των αποτελεσμάτων των δο-

κιμών - Μηχανισμοί κατάρρευσης και 

αύξησης της αντοχής.

Στα μη ενισχυμένα δοκίμια η κατάρ-

ρευση συνέβη όπως είχε προβλεφθεί, 

με την δημιουργία ρηγματώσεων από 

εφελκυσμό κατά μήκος της θλιβόμε-

νης διαγωνίου σε ανταπόκριση με τις 

κεφαλές φόρτισης και από διατμητική 

ολίσθηση κατά μήκος ενός αρμού συν-

δετικού κονιάματος στο κέντρο του 

δοκιμίου. Στα ενισχυμένα από την μια 

πλευρά δοκίμια η κατάρρευση εκδηλώ-

θηκε επίσης με την εμφάνιση ρηγμάτω-

σης κατά μήκος του θλιβόμενου άξονα 

όμως μόνο στην πλευρά που δεν είχε 

ενισχυθεί δίχως κανένα άλλο ορατό 

φαινόμενο κρίσης στην ενισχυθείσα 

πλευρά και χωρίς την καταστροφική 

κατάρρευση των δοκιμίων που αποφεύ-

χθηκε λόγω της παρουσίας της ενίσχυ-

σης. Η αύξηση της αντοχής ήταν της 

τάξης του 70%. Υπενθυμίζεται ότι η 

δοκιμή έγινε με αυξανόμενο φορτίο και 

με τον όρο κατάρρευση εννοούμε ή το 

γκρέμισμα του δοκιμίου ή το γεγονός 

ότι παρά την συνεχιζόμενη εφαρμογή 

φορτίου τα όργανα δεν έδειχναν επί 

πλέον αύξηση. Τελικά τα ενισχυμένα 

και από τις δύο πλευρές δοκίμια, που 

είναι και η άριστη λύση, έδειχναν φαι-

νομενικά ακέρια, με τις ρηγματωμένες 

περιοχές να παραμένουν περιδεμένες 

και να εμφανίζονται μόνον στο συν-

δετικό κονίαμα του πλέγματος. Στην 

περίπτωση αυτή η μέση αύξηση της 

αντοχής ήταν περίπου 200%. 

Παράρτημα δοκιμών σε διαγώνιο θλίψη 

μελέτη του φαινομένου της σκάλας

Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων των δο-

κιμών από την πλευρά του πολιτικού μη-

χανικού είναι ότι υπάρχει το φαινόμενο 

της σκάλας που δεν μπορεί να μετρηθεί 

ανάμεσα στην απόκριση ενός πραγμα-

τικού κτιρίου και εκείνης των δοκιμίων 

που φτιάχτηκαν στο εργαστήριο.

Για την εξακρίβωση της ύπαρξης ενός 

τέτοιου παράγοντα, κάτι που πάντα 

αποτελούσε άποψη που έπρεπε να 

λαμβάνεται υπόψη στις εργαστηρι-

ακές δοκιμές, θεωρήσαμε χρήσιμο 

να επαναλάβουμε την δοκιμή σε δι-

αγώνιο θλίψη σε μια σειρά δοκιμίων 

με μειωμένες διαστάσεις (50*50*12 

cm), συνεπώς μη τυποποιημένα. Κατά 

την διαδικασία της δοκιμής αυτής τα 

δοκίμια που είχαν ενισχυθεί από την 

μία πλευρά είχαν κατάρρευση όπως 

λέγεται «καταστροφική» με μία μέση 

αύξηση της εφαπτομενικής τάσης, σε 

σύγκριση με τα τυποποιημένα μεγάλα 

δοκίμια, της τάξης του 68%, ενώ τα 

οπλισμένα και από τις δύο πλευρές 

δοκίμια κατέρρευσαν με τρόπο μη κα-

ταστροφικό με μέση αύξηση της εφα-

πτομενικής τάσης της τάξης του 62% 

(σχεδόν το διπλό) σε σχέση με τα αντί-

στοιχα τυποποιημένων διαστάσεων 

δοκίμια. Με άλλα λόγια η χρήση δοκι-

μίων μειωμένων διαστάσεων σε σχέση 

με τις προβλεπόμενες από την οδηγία 

δίδει αποτελέσματα υπερεκτιμημένα, 

με προφανή αντανάκλαση στην χρη-

σιμότητα ή μη τέτοιων πειραματικών 

μετρήσεων στις πραγματικές συνθή-

κες. Αντιθέτως ο αρχικός στόχος της 

έρευνας μας υπήρξε η εξασφάλιση 

μετρήσεων χρήσιμων στην εφαρμογή 

ενός συστήματος ενίσχυσης που θα 

είναι αποτελεσματικό στην πρακτική 

εφαρμογή και όχι στο εργαστήριο.

Φαίνεται λοιπόν ότι το μελετώμενο σύ-

στημα βασίζεται στην τοποθέτηση δύο 

επάλληλων στρώσεων ανθρακονημά-

των μίας διεύθυνσης σταυρωτά, σε 

αντίθεση με μία στρώση καρέ έτοιμου 

από το εργοστάσιο, και το οποίο σύ-

στημα προσφέρει ενίσχυση που στην 

πράξη επιτρέπει την αποφυγή ασυνε-

χειών των ινών. Ασυνέχειες οι οποίες 

αντιθέτως συμβαίνουν όταν τοποθε-

τούνται ζώνες έτοιμου καρέ πλέγμα-

τος πλάτους 1 μέτρου.

Προφανώς η τοποθέτηση έτοιμου καρέ 

πλέγματος σε δοκίμια ενός μέτρου 

στο εργαστήριο δεν έχει καμία σημα-

σία διότι δεν τίθεται θέμα ασυνέχειας, 

όμως κατά την ενίσχυση ενός πραγμα-

Ειδικά Θέματα
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τικού κτιρίου το πλεονέκτημα της μη 

διακοπής της συνέχειας των ινών έχει 

μέγιστη σημασία. Γι’ αυτό το λόγο θε-

ωρούμε ότι η χρήση του έτοιμου καρέ 

πλέγματος, το οποίο άλλωστε υπάρχει 

μεταξύ των υλικών που χρησιμοποιού-

με, προτείνεται για την λύση άλλων 

δομικών προβλημάτων όπως παρα-

δείγματος χάριν η συρραφή ρηγματώ-

σεων στις τοιχοποιίες. Καταλήγοντας 

θεωρούμε ότι η τήρηση των προβλε-

πόμενων από το ASTM E159/74 δια-

στάσεων επιτρέπει τουλάχιστον την 

ελαχιστοποίηση των επιδράσεων του 

φαινομένου σκάλας που αναφέρθηκε 

παραπάνω, μεταξύ της συμπεριφοράς 

ενός πραγματικού κτιρίου και εκείνης 

του τυποποιημένου δοκιμίου. Αυτό 

όμως δεν πρέπει να μας οδηγεί σε λά-

θος βεβαιότητες σχετικά με την αξία 

της ενίσχυσης και την αποτελεσματι-

κότητα της επέμβασης. 

Συμπεράσματα

Το μελετώμενο σύστημα ενίσχυσης 

απάντησε πλήρως, ήδη από την πρώ-

τη σειρά δοκιμών, στους στόχους της 

έρευνας και είναι επομένως σε θέση να 

αντιμετωπίσει αποτελεσματικά όλους 

τους μηχανισμούς κατάρρευσης που 

γεννιούνται από το σεισμό μελέτης, 

σεβόμενο τις κατευθυντήριες γραμμές 

συντήρησης των ιστορικών κτιρίων 

που είναι:

• Συμβατότητα

• Αποτελεσματικότητα

• Αντοχή στο χρόνο

Είναι τέλος εφαρμόσιμο επίσης και σε 

κτίρια της απλής οικοδομικής καθώς 

και σε σύγχρονα κτίρια. 

We have studied a reinforcement system 

in which we used as a matrix Natural Hy-

draulic Lime and as reinforcement a car-

bonfibres net to carry out consolidating 

interventions in historic – monumental 

buildings. The reinforcement respected 

all the international guide-lines for res-

toration.

We carried out numerous laboratory 

tests to combined compressive and 

bending stresses (out of the level) and 

Ειδικά Θέματα

Στις 21 Απριλίου έγινε με μεγάλη επιτυχία η παρουσίαση του πρωτοπόρου συστή-
ματος εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων JUBIZOL. Η εταιρεία S&S BUILDING 
THOUGHTS που αντιπροσωπεύει την JUB Σλοβακίας στην Κύπρο, παρουσίασε με 
τεχνικές λεπτομέρειες τα πλεονεκτήματα του συστήματος JUBIZOL που είναι: 
εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι και 60%, αποφυγή του κινδύνου συμπύκνωσης 
υδρατμών, ελαχιστοποίηση του σχηματισμού θερμογεφυρών, αποτροπή των ζη-
μιές στις εξωτερικές τοιχοποιίες.

Τα συστήματα JUBIZOL μπορούν να τοποθετηθούν σε όλων των ειδών τα κτίρια, 
νέα ή υφιστάμενα και συνοδεύετε από γραπτή εγγύηση 10 ετών.

Η JUB, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες του είδους στην Ευρώπη, κατασκευ-
άζει και τοποθετεί συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης από το 1958. Βασικό 
αντικείμενο έχει την έρευνα και παραγωγή ειδικών συστημάτων εξωτερικής θερ-
μομόνωσης κτιρίων καθώς και χρωμάτων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. 
Eίναι η μοναδική εταιρεία στην Ευρώπη με 9 πλήρως πιστοποιημένα συστήματα 
κατά ETAG 004, ικανοποιώντας κάθε τεχνική απαίτηση.

Η εταιρία S&S BUILDING THOUGHTS παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη των συστη-
μάτων και προϊόντων της JUB καθώς και τμήματα εκπαίδευσης νέων συνεργείων.

to diagonal compressive loads (on the 

level) to analise the behavior and the ef-

fectiveness of the method in relation to 

the collapse mechanisms first and sec-

ond type.

COLLAPSE MECHANISMS OF THE 

BUILDINGS DURING AN EARTH-

QUAKE

The masonry buildings which undergo the 

action of horizontal forces demonstrate 

two types of collapse mechanisms.

The collapse mechanism of first type 

which is the most dangerous happens 

due to the action of combined compres-

sive and bending stresses vertical to the 

wall level.

The collapse mechanism of second 

type, less dangerous, happens due to 

the combined action of shear and tensile 

stresses on the level.

It is thus obvious that the optimum re-

inforcement of the buildings must try to 

solve both cases. But we must pay at-

tention mainly to face the forces out of 

the level.

This is the aim of the present research..

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ JUBIZOL
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Xαλύβδινες Κατασκευές

Βασικά στοιχεία σχεδιασμού χαλύβδινων κατασκευών σύμφωνα 
με τις πρόνοιες του πρώτου κεφαλαίου του Ευρωκώδικα 3 (EC 3)

Δρ Μιλτιάδης Ελιώτης Πολιτικός Μηχανικός – Μαθηματικός

ΜΕΡΟΣ Γ΄

Αλληλεπίδραση αξονικών δυνάμεων 

και διαξονικών καμπτικών ροπών, 

συνδέσεις και μέσα συνδέσεων, αντι-

σεισμικός σχεδιασμός. 

Στο προηγούμενο, δεύτερο μέρος, 

του άρθρου αυτού, μας απασχόλη-

σαν θέματα σχεδιασμού χαλύβδινων 

κατασκευών έναντι λυγισμού, όπως 

αυτά περιέχονται σε διάφορα μέρη του 

πρώτου κεφαλαίου του Ευρωκώδικα 3. 

Στο παρόν Γ΄ και τελευταίο Μέρος του 

άρθρου, θα συνεχιστεί η παρουσίαση 

γενικών αρχών σχεδιασμού των χαλύ-

βδινων πλαισίων, με έμφαση το σχεδια-

σμό στις περιπτώσεις αλληλεπίδρασης 

αξονικών δυνάμεων και διαξονικών κα-

μπτικών ροπών. Θα γίνει, επίσης, ανα-

φορά στο σχεδιασμό των συνδέσεων 

με χρήση συγκολλήσεων ή κοχλιών, 

με βάση τις πρόνοιες του Ευρωκώδικα 

3.Θα κλείσουμε το άρθρο αυτό με ανα-

φορά στον αντισεισμικό σχεδιασμό και 

με γενικά συμπεράσματα.

1. Αλληλεπίδραση αξονικών δυνάμε-

ων και διαξονικών καμπτικών ροπών 

Ως γνωστό, στη θεωρία της Μηχανι-

κής των παραμορφώσιμων στερεών, 

με γραμμικά ελαστική συμπεριφορά, 

έχουμε την εξής απλοποιημένη ανισό-

τητα που αφορά την αλληλεπίδραση 

αξονικής δύναμης και διαξονικής κα-

μπτικής ροπής σε μια διατομή στοιχεί-

ου: 

Στον Ευρωκώδικα 3 υπάρχουν 

ανάλογες εκφράσεις και επιπλέον δεν 

προβλέπεται μείωση της καμπτικής ρο-

πής πλαστικής αντοχής ως προς τον 

κύριο άξονα της διατομής, λόγω της 

(1.1)

επίδρασης αξονικών δυνάμεων, όπως 

ενδεχομένως θα αναμενόταν, δεδομέ-

νου ότι ισχύουν τα εξής: 

για διατομές κατηγοριών 1 και 2. Ακό-

μη, όταν ισχύει η ανισότητα 

ΝΕd ≤(hw  fw fy)/γΜ0 στις διατομές κατηγο-

ριών 1 και 2, ο κώδικας δεν προβλέπει 

μείωση της καμπτικής ροπής πλαστι-

κής αντοχής ως προς τον δευτερεύ-

οντα άξονα της διατομής, λόγω της 

επίδρασης αξονικών δυνάμεων. Για δι-

ατομές κατηγοριών 1 και 2, με διαξονι-

κή καμπτική ροπή και αξονική δύναμη, 

ισχύει η εξής ανισότητα:

όπου για διατομές τύπου Η είναι α=2 
και β=5η≥1 με η= ΝΕd/ Νpl,Rd Για διατο-

μές κατηγορίας 3 ισχύει η ανισότητα:

ενώ για διατομές κατηγορίας 4 ισχύει 

Στο σημείο αυτό ο κώδικας προσφέρει 

δύο επιλογές στους μελετητές για την 

πάρα πέρα διαδικασία σχεδιασμού, οι 

οποίες στηρίζονται η κάθε μια σε ξε-

χωριστή αντιμετώπιση του προβλήμα-

τος. Η πρώτη από τις μεθόδους ονομά-

ζεται «μέθοδος αλληλεπίδρασης» και 

η δεύτερη είναι η «γενική μέθοδος». Η 

(1.2)

(1.3)

(1.4)

(1.5)

πρώτη μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί 

στις εξής περιπτώσεις: 

(α) Σε μέλη μιας κατασκευής που δεν 

είναι ευάλωτα σε στρεπτικές παραμορ-

φώσεις.

(β) Σε μέλη μιας κατασκευής που 

μπορούν να υποστούν πεπερασμένες 

στρεπτικές παραμορφώσεις.

Αν δεν υπάρχουν δεδομένα ως προς 

τη συμπεριφορά του στοιχείου και τη 

δυνατότητα ανάπτυξης στρεπτικών 

παραμορφώσεων, τότε θεωρούμε ότι 

είναι δυνατή η εμφάνιση τέτοιου εί-

δους παραμορφώσεων στο στοιχείο. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τη «μέθοδο αλ-

ληλεπίδρασης» ισχύουν οι εξής ανισό-

τητες ελέγχου (υποπαράγραφος 6.3.3 

του πρώτου κεφαλαίου του κώδικα): 

Στις πιο πάνω εκφράσεις οι συντελε-

στές κij δίνονται από τα Προσαρτήμα-

τα Α και Β του κώδικα. Το Προσάρτημα 

Α, το οποίο δημιουργήθηκε στη Γαλλία 

και στο Βέλγιο, είναι πιο περίπλοκο 

από το Προσάρτημα Β το οποίο προ-

ήλθε από τη Γερμανία και την Αυστρία, 

ωστόσο, η βασική ιδέα και στα δύο 

Προσαρτήματα είναι η ίδια, δηλαδή 

η χρήση της Μεθόδου Πεπερασμέ-

νων Στοιχείων, καθώς και των πειρα-

ματικών αποτελεσμάτων. Βέβαια, το 

Προσάρτημα Α οδηγεί σε μεγαλύτερη 

αποδοτικότητα από το Προσάρτημα Β, 

λόγω της εισαγωγής σ΄αυτό υπολογι-

σμών που λαμβάνουν υπόψη τις πλα-

στικές παραμορφώσεις. Για μεταλλικά 

στοιχεία πολύ μεγάλου μήκους, τα δύο 

(1.6)

(1.7)
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Προσαρτήματα δίνουν τα ίδια αποτε-

λέσματα (βλ. Σχήμα 1).

Η «γενική μέθοδος» (υποπαράγραφος 

6.3.4 του πρώτου κεφαλαίου του κώ-

δικα) περιορίζεται σε φαινόμενα λυγι-

σμού, που είναι δυνατό να παρατηρη-

θούν εκτός του επιπέδου, στο οποίο η 

κλασσική θεωρία λυγισμού θεωρεί ότι 

πραγματοποιούνται οι παραμορφώ-

σεις, λόγω ελαστοπλαστικής αστάθει-

ας ενός μεταλλικού στοιχείου. Έτσι, 

σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή ακολου-

θούνται τα εξής βήματα: 

• Υπολογίζεται η τιμή της σcr.

• Γίνεται λεπτομερής υπολογισμός των 

εντατικών μεγεθών στα μέλη της κα-

τασκευής με τη βοήθεια της θεωρίας 

Πεπερασμένων Στοιχείων.

• Υπολογίζεται η ποσότητα χop, που 

αφορά την «πλαισιακή» λειτουργία του 

εξεταζόμενου μέλους, με τη βοήθεια 

των γνωστών πινάκων λυγισμού, που 

υπάρχουν στις υποπαραγράφους 6.3.2 

και 6.3.4 του πρώτου κεφαλαίου του 

κώδικα (για καθορισμό των τιμών των 

αult,k και αcr,op), καθώς και με τη βοήθεια 

της ποσότητας λop, που υπολογίζεται 

από τη σχέση 

• Ελέγχεται κατά πόσο ισχύει η πιο 

κάτω ανισότητα:

Στα μέλη της κατασκευής όπου παρου-

σιάζονται κατασκευαστικές ατέλειες, 

εμφανίζονται, αναπόφευκτα, εκκε-

Σχ. 1. Σύγκριση Προσαρτημάτων Α και Β.

ντρότητες κατά τις φορτίσεις με αξο-

νικά φορτία ΝEd. Έτσι, εμφανίζονται 

καμπτικές ροπές 2ης τάξης, λόγω των 

εκκεντροτήτων και των επιπρόσθετων 

καμπτικών βελών που προκύπτουν. Πε-

ρισσότερο ευάλωτα σε τέτοιου είδους 

φαινόμενα είναι τα μέλη μιας κατα-

σκευής που καταπονούνται κυρίως σε 

αξονικό θλιπτικό φορτίο όπως, π.χ., οι 

κωλώνες. Εάν, λοιπόν, στα μέλη αυτά 

εμφανιστεί καθαρή καμτπική ροπή ΜEd, 

επιπρόσθετα με το αξονικό φορτίο ΝEd, 

τα βέλη παραμόρφωσης θα αυξηθούν 

περισσότερο και έτσι θα αναπτυχθούν 

επιπρόσθετες ροπές 2ης τάξης. Λαμβά-

νοντας λοιπόν υπόψη όλες αυτές τις 

επιδράσεις, σε μια τέτοια συνδυασμέ-

νη καταπόνηση, η μέγιστη καμπτική 

ροπή Μmax μπορεί να προσεγγισθεί από 

τη σχέση:

Για άλλου είδους κατανομές καμπτικών 

ροπών (π.χ. καμπτικές ροπές στα άκρα 

των μελών ή από εγκάρσια φόρτιση), 

εισάγεται ένας μειωτικός συντελεστής 

Cm με αποτέλεσμα ο τύπος (1.9) να 

έχει τώρα τη μορφή: 

καμπτικής ροπής 1ης τάξης. Έτσι, ο 

σχεδιασμός μελών που παρουσιάζουν 

αστάθεια στο επίπεδο κάμψης (χωρίς 

κίνδυνο πλευρικής στρεπτικής αστάθει-

ας), υπό το δυσμενέστερο συνδυασμό 

καμπτικής και αξονικής καταπόνησης, 

γίνεται με τη βοήθεια της σχέσης:

Στην πιο πάνω σχέση ο πρώτος όρος 

αφορά την αξονική δύναμη, ενώ ο δεύ-

τερος αφορά την ροπή δεύτερης τάξης 

που προκύπτει από το αξονικό φορτίο 

ΝEd και την αρχική κατασκευαστική εκ-

κεντρότητα e0,d. Ο τρίτος όρος της σχέ-

σης (1.11) αφορά τις καμπτικές ροπές 

(1.9)

(1.10)

(1.11)

πρώτης και δεύτερης τάξης που προ-

κύπτουν από την επιβεβλημένη εξωτε-

ρική ροπή. Πρέπει να επισημανθεί ότι 

η πιο πάνω σχέση αφορά τον έλεγχο 

ευστάθειας σε μονοαξονική κάμψη και 

αξονική θλιπτική φόρτιση, χωρίς πλευ-

ρική μετατόπιση και χωρίς πλαστική 

παραμόρφωση. 

Πέρα από τα όσα έχουν αναφερθεί πιο 

πάνω, ο κώδικας προσφέρει στους με-

λετητές τη δυνατότητα να χρησιμοποι-

ήσουν πιο απλοποιημένες σχέσεις μέσα 

από μια απλούστερη διαδικασία ελέγχου 

ευσταθείας που ονομάζεται «μέθοδος 

απλής κατασκευής». Η μέθοδος αυτή 

στηρίζεται στις εξής παραδοχές:

• Οι δοκοί σχεδιάζονται ως απλές αμ-

φιέρειστες δοκοί.

• Οι κολώνες σχεδιάζονται για ονομα-

στικές τιμές ροπών που προκύπτουν 

από την εκκεντρότητα στο σημείο 

εφαρμογής του φορτίου, στη σύνδεση 

μεταξύ δοκού-κολώνας.

Ο κώδικας επιτρέπει την εφαρμογή 

της τεχνικής αυτής στις περιπτώσεις 

απλών πολυώροφων πλαισίων. Συ-

γκεκριμένα, επιτρέπει την χρήση των 

απλουστευμένων εξισωσέων 6.61 και 

6.62 του πρώτου κεφαλαίου:

Στην περίπτωση των κολωνών, ο πρώ-

τος όρος των ανισώσεων (1.12) και 

(1.13), πιο πάνω, που αφορά την αξονι-

κή φόρτιση, υπερισχύει των υπολοίπων 

δύο όρων. Ακόμη, για διατομές τύπου 

UC είναι Ιy>Iz (συνήθως Iy≈3Iz) οπότε εί-

ναι Νb,y,Rd>Nb,z,Rd 
και η διαφορά τους με-

γαλώνει όσο αυξάνεται η αστάθεια του 

εξεταζόμενου μέλους. Έτσι, για διατο-

μές τύπου UC υπερισχύει η ανισότητα 

(1.13) που στο πρώτο κεφάλαιο του 

EC3 είναι η 6.62. Ακόμη, δεδομένου 

ότι οι συνιστώσες ροπής είναι μικρές 

για απλές κατασκευές, οι συντελεστές 

αλληλεπίδρασης μπορούν να απλοποι-

ηθούν χωρίς να υπάρχει μείωση στην 

(1.12)

(1.13)
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συνολική αποδοτικότητα της μεθόδου. 

Έτσι, στην περίπτωση απλών κατα-

σκευών η ανισότητα (1.13) με τιμές 

συντελεστών αλληλεπίδρασης kzy=1.0 
και kzz=1.5, παίρνει τη μορφή:

2. Συνδέσεις - μέσα συνδέσεων (ΕΝ 

1993-1-8)

Στο τμήμα 1.8 του πρώτου κεφαλαίου 

του κώδικα γίνεται εκτενής αναφορά 

στο σχεδιασμό κοχλιωτών και συγκολ-

λητών συνδέσεων. Ουσιαστικά, το 

τμήμα αυτό καλύπτει, μεταξύ άλλων, 

τα πιο κάτω τέσσερα βασικά θέματα:

➺ ➺ Κοχλιωτές (βιδωτές) συνδέσεις 

(υποκεφάλαια 3 και 4 του τμήματος 

1.8) και συγκολλητές συνδέσεις (αντο-

χή κοχλιών σε διάτμηση, σχεδιασμός 

αντοχής των συγκολλήσεων κλπ.).

➺ ➺ Ο ρόλος των συνδέσμων στο συ-

νολικό σχεδιασμό των πλαισίων 

(υποκεφάλαιο 5 του κεφαλαίου 1.8). 

Καλύπτονται οι διάφορες δυνατές 

προσεγγίσεις, η κατάταξη συνδέσμων 

σε κατηγορίες και η καθολική ανάλυση 

των κατασκευών. 

➺ ➺ Οι συνδέσεις μεταξύ των μελών με 

διατομή I (διπλό ταυ) οι οποίες καλύπτο-

νται από το υποκεφάλαιο 7 (τμήμα 1.8).

➺ ➺ Οι συνδέσεις μεταξύ χαλύβδινων 

μελών με λεπτότοιχες κλειστές διατο-

μές (thin-walled cross-sections) οι οποί-

ες καλύπτονται από το υποκεφάλαιο 7 

(τμήμα 1.8 του κώδικα).

Ο κώδικας διακρίνει τα εξής είδη συν-

δέσεων ως προς το είδος του σχεδια-

σμού που μπορεί να εφαρμοστεί:

➺ ➺ Συνδέσεις τύπου αρθρώσεως 

(nominally pinned joints). Αυτές οι 

συνδέσεις μπορούν να μεταφέρουν 

τέμνουσες δυνάμεις, μεγάλης τιμής, 

αλλά μπορούν, από το σχεδιασμό τους, 

να υποστούν στροφές στους κόμβους 

όπου βρίσκονται, οι οποίες προκαλού-

νται από τα φορτία σχεδιασμού. Τέ-

τοιου είδους συνδέσεις μπορούν να 

μεταφέρουν ροπές μικρής τιμής.

➺ ➺ Συνδέσεις απολύτως άκαμπτες και 

(1.14)

πλήρους αντοχής (rigid and full strength 

joints). Τα είδος αυτό των συνδέσεων 

έχει πολύ μεγάλη ακαμψία έναντι στρε-

πτικών παραμορφώσεων ώστε να θεω-

ρηθεί ότι υπάρχει πλήρης συνέχεια και 

απολύτως άκαμπτη ένωση μεταξύ των 

συνδεομένων μεταλλικών μελών. Η 

αντοχή του είδους αυτού συνδέσεων, 

είναι τουλάχιστο ίση με αυτή των δύο 

μεταλλικών στοιχείων που συνδέουν.

➺➺ Συνδέσεις ημι-άκαμπτες και μερικής 

αντοχής (semi-rigid and partial strength 

joints). Είναι συνδέσεις που έχουν εν-

διάμεσα χαρακτηριστικά μεταξύ αυτών 

που έχουν τα δύο προηγούμενα είδη 

συνδέσεων.

Πρέπει να αναφερθεί ότι στην πράξη, 

σχεδιάζονται, περισσότερο, συνδέσεις 

απολύτως άκαμπτες, για χωρικά πλαί-

σια και λιγότερο συνδέσεις τύπου αρ-

θρώσεως, ωστόσο, όλες οι συνδέσεις 

«καταντούν», μακροχρόνια, υπό την 

επίδραση της φυσιολογικής φθοράς 

(π.χ. οξείδωση) και των φαινομένων 

κόπωσης (fatigue), ερπυσμού (creep) 

κλπ. να είναι συνδέσεις ημι-άκαμπτες 

και μερικής αντοχής. Προφανώς, το εί-

δος της σύνδεσης επηρεάζει τη συνο-

λική συμπεριφορά και αντοχή της κα-

τασκευής. Έτσι, η ικανότητα ανάληψης 

ροπής σε ένα κόμβο, για κάθε ένα από 

τα τρία είδη των συνδέσεων, φαίνεται 

διάγραμμα στο Σχήμα 2. 

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι 

πρόνοιες του κώδικα αναφορικά με τις 

κοχλιωτές (βιδωτές) και συγκολλητές 

συνδέσεις. 

2.1 Κοχλιωτές (βιδωτές) συνδέσεις. 

Στο σχεδιασμό των συνδέσεων αυτών 

ενδιαφερόμαστε, κυρίως, για τον υπο-

λογισμό της διατμητικής αντοχής Fv,Rd 

των κοχλιών (βιδών), της θλιπτικής 

αντοχής Fb,Rd του κορμού των κοχλιών 

ή της εφελκυστικής αντοχής Ft,Rd του 

ελάσματος. Επίσης, απαραίτητος είναι 

ο υπολογισμός της απόστασης μετα-

ξύ των κοχλιών ώστε να αποφευχθεί 

το φαινόμενο «σύνθλιψης άντυγος», 

που είναι η ρήξη του συνδετήριου 

ελάσματος, λόγω υπέρβασης της θλι-

πτικής και διατμητικής αντοχής του 

από την συγκέντρωση τάσεων (stress 

concentration) στις οπές. Η διατμητική 

αντοχή ανά επίπεδο διάτμησης για συ-

νήθεις κοχλίες, δίνεται από τη σχέση:

Ο συντελεστής α
v
 παίρνει την τιμή 0.6 

για κοχλίες κατηγοριών 4.6, 5.6 και 8.8,

όπου το επίπεδο διάτμησης διέρχεται 

από το σπείρωμα του κοχλία, καθώς 

και για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες 

όπου το επίπεδο διάτμησης δεν διέρχε-

ται από το σπείρωμα. Για κοχλίες που 

ανήκουν στις κατηγορίες 4.8, 5.8, 6.8 

και 10.9 και όπου το επίπεδο διάτμη-

σης διέρχεται από το σπείρωμα, η τιμή 

του συντελεστή α
v
 είναι ίση με 0.5. Στη 

σχέση (2.1.1) fub είναι η οριακή αντοχή 

του κοχλία και Α είναι το εμβαδό της 

καθαρής διατομής Αs, είτε στη θέση 

του σπειρώματος, είτε σε άλλη θέση 

όπου δεν υπάρχει σπείρωμα, ανάλογα 

με τη θέση του επιπέδου διάτμησης. Ο 

συντελεστής ασφάλειας γΜ2 λαμβάνει 

την τιμή 1.25.

Σε προεντεταμένους κοχλίες οι δια-

τμητικές τάσεις εξισσοροπούνται από 

τις τάσεις τριβής μέχρι την έναρξη της 

ολίσθησης. Η αντοχή έναντι ολίσθη-

σης δίνεται από την σχέση:

Σχ. 2. Καμπτική αντοχή σύνδεσης.

Σχ. 3. Τυπική διάταξη κοχλιών άκα-
μπτης σύνδεσης και συμβολισμοί των 
μεταξύ τους αποστάσεων.

(2.1.1)

Xαλύβδινες Κατασκευές
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όπου n είναι ο αριθμός των επιπέδων δι-

άτμησης (π.χ. n=1 όταν έχουμε δύο ελά-

σματα που συνδέονται μεταξύ τους) και 

ks και μ είναι συντελεστές που δίνονται 

από τους πίνακες 3.6 και 3.7 του πρώ-

του κεφαλαίου του ΕΝ 1993-1-8. Η τιμή 

της προέντασης Fp,c είναι η μικρότερη 

τιμή προέντασης που προβλέπεται για 

το είδος αυτό των κοχλιών και σύμφω-

να με τον κώδικα δίνεται από τη σχέση 

Fp,c=56×104As (σε kN). Ο συντελεστής 

ασφάλειας γΜ3 λαμβάνεται ίσος με 1.25.

Η θλιπτική αντοχή (θλίψη άντυγας) στον 

κορμό ενός κοχλία, διέπεται από την 

τιμή του εμβαδού της προβαλλόμενης 

επιφάνειας επαφής μεταξύ του κοχλία 

και του ελάσματος, την οριακή αντοχή 

του υλικού του ελάσματος ή του κοχλία 

και από τις αποστάσεις pi μεταξύ των 

κοχλιών, καθώς και τις αποστάσεις ei 

μεταξύ των κοχλιών και των άκρων του 

ελάσματος (βλ. Σχήμα 3). Σύμφωνα με 

τον ΕΝ 1993-1-8, η αντοχή σε θλίψη 

άντυγας δίνεται από τη σχέση:

όπου αb=min{ad, fu/fub, 1.0} είναι ο συντε-

λεστής με τον οποίο λαμβάνεται υπό-

ψη τυχόν μείωση της αντοχής λόγω 

της απόστασης μεταξύ των κοχλιών ή 

λόγω της απόστασης των κοχλιών από 

τα άκρα ή ακόμη λόγω τυχόν αστοχίας 

του υλικού του κοχλία (που εξαρτάται 

από την τιμή της fub) αντί του υλικού 

του ελάσματος (που εξάρταται από 

την αντοχή του fu). Ακόμη, στην πιο 

πάνω σχέση d είναι η διάμετρος του 

κοχλία, t είναι η μικρότερη τιμή από τις 

τιμές πάχους που έχουν τα ελάσματα, 

που συνδέονται μεταξύ τους και fu εί-

ναι η οριακή εφελκυστική αντοχή των 

ελασμάτων. Ο συντελεστής ασφαλεί-

ας γΜ2 λαμβάνεται ίσος με 1.25. Όσον 

αφορά την ποσότητα ad, η οποία πολ-

λές φορές έχει τιμή που είναι καθορι-

στική για την τιμή του συντελεστή αb, 

αυτή υπολογίζεται ως εξής:

(2.1.2)

(2.1.3)

όπου d0 είναι η διάμετρος της οπής, e1 

είναι η απόσταση των ακραίων κοχλιών 

από τα άκρα του ελάσματος και p1 εί-

ναι η απόσταση μεταξύ των κοχλιών, 

πάντα κατά την οριζόντια κατεύθυνση 

(βλ. Σχήμα 3). Όσον αφορά το συντε-

λεστή k1, στην σχέση (2.1.3), αυτός 

υπολογίζεται ως εξής:

Για κοχλίες στα άκρα η τιμή είναι

Για κοχλίες μακριά από τα άκρα 

Οι ελάχιστες τιμές των αποστάσεων pi 
και ei (i=1,2) δίνονται από τον Πίνακα 

3.3 του ΕΝ 1993-1-8, που οι τιμές του πα-

ρουσιάζονται στον πιο κάτω Πίνακα 1:

Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει συν-

δυασμένη δράση εφελκυστικών και 

διατμητικών τάσεων σε κοχλίες, οκώ-

δικας προβλέπει την εξής σχέση αλλη-

λεπίδρασης:

Στην πιο πάνω σχέση αλληλεπίδρασης 

φαίνεται η θετική συνεισφορά της δι-

ατμητικής τάσης στην εφελκυστική 

αντοχή όταν συνυπάρχουν εφελκυστι-

κές και διατμητικές τάσεις. 

Σε μια σύνδεση πρέπει απαραίτητα να 

υπολογίζεται και η αντοχή του υλικού 

των συνδεομένων ελασμάτων. Αυτή 

δίνεται από τη σχέση:

όπου fy και fu είναι αντίστοιχα οι τάσεις 

διαρροής και οριακής αντοχής του 

υλικού των ελασμάτων και Α είναι το 

εμβαδό της διατομής του ελάσματος 

σε θέση όπου δεν υπάρχουν κοχλίες. 

Ακόμη, Αnet είναι το καθαρό εμβαδό της 

«καθαρής» διατομής του ελάσματος, 

αφού προηγουμένως αφαιρεθούν τα 

Πίνακας 1. Ελάχιστες τιμές των pi  και ei.

(2.1.4)

(2.1.5)

εμβαδά των επιφανειών που προκύ-

πτουν όταν προβληθούν οι οπές σε 

επίπεδο κάθετο στην κατεύθυνση της 

φόρτισης. Η τιμή του Αnet υπολογίζεται 

από τη σχέση:

όπου n είναι ο αριθμός των οπών στη 

διατομή που ελέγχουμε (π.χ. την τομή 

Α-Α στο Σχήμα 4), d0 είναι η διάμετρος 

της οπής των κοχλιών και t είναι το πά-

χος του ελάσματος. 

Όταν η διατομή που ελέγχουμε περιέ-

χει τμήματα που δεν είναι κάθετα στην 

κατεύθυνση της φόρτισης (π.χ. τομή 

Β-Β στο Σχήμα 4) τότε ο υπολογισμός 

του Αnet γίνεται με τη βοήθεια της πιο 

κάτω σχέσης:

όπου οι αποστάσεις s και p είναι αυτές 

που φαίνονται στο Σχήμα 4 πιο πάνω.

Ο κώδικας προβλέπει, επίσης, το σχε-

διασμό συνδέσεων που έχουν κοχλί-

ες σε περισσότερα από ένα επίπεδα 

όπως, π.χ., στην περίπτωση μελών δια-

τομής L (βλ. Σχήμα 5).

(2.1.6)

Σχήμα 4. Έλεγχος σε διατομές όπου 
υπάρχουν κοχλίες.

(2.1.7)

Σχήμα 5. Σύνδεση διατομής τύπου L, 
με άλλου είδους διατομές, εφαρμόζο-
ντας διάταξη κοχλιών σε διαφορετικά 
επίπεδα.

Xαλύβδινες Κατασκευές
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Στο Σχήμα 5 φαίνεται καθαρά ότι η 

απόσταση p μεταξύ των κοχλιών περι-

λαμβάνει το μήκος των δύο ευθυγράμ-

μων τμημάτων (σε κάθε ένα από τα 

δύο σκέλη της διατομής) και το καμπύ-

λο τμήμα που έχει ακτίνα R=(t/2)+r1/2, 

όπου r είναι η «ειδική» ακτίνα που 

δίνουν οι πίνακες διατομών τύπου L. 

Πρέπει να αναφερθεί ότι ειδικά για 

την περίπτωση των διατομών τύπου L, 

που συνδέονται με μια σειρά κοχλιών 

σε κάθε πέλμα, χρησιμοποιείται η πα-

ραδοχή της κεντρικής φόρτισης. Έτσι, 

υπολογίζεται το εμβαδό της καθαρής 

διατομής Αnet προκειμένου να βρεθεί η 

οριακή αντοχή σχεδιασμού, η οποία δί-

νεται από τις πιο κάτω σχέσεις:

όπου β2 και β3 είναι μειωτικοί συντελε-

στές που εξαρτώνται από την απόσταση 

p1 μεταξύ των κοχλιών και οι τιμές τους 

δίνονται από τον πιο κάτω Πίνακα 2:

Πρέπει να επισημανθεί ότι για ενδιάμε-

σες τιμές του p1 οι β2 και β3 προσδιορί-

ζονται με γραμμική παρεμβολή. 

2.2 Συγκολλητές συνδέσεις. 

Οι συγκολλητές συνδέσεις διακρίνο-

νται σε δύο είδη: butt welds και fillet 

welds. Στις συγκολλήσεις τύπου butt 

weld, θεωρούμε ότι η εφελκυστική 

αντοχή του είδους αυτού της συγκόλ-

λησης, είναι μεγαλύτερη από αυτή 

του χάλυβα των συνδεομένων μελών. 

Έτσι, αν fy είναι η εφελκυστική αντο-

χή του μετάλλου τότε η ονομαστική 

εφελκυστική αντοχή, του είδους αυ-

τού της συγκόλλησης είναι μεγαλύ-

τερη από fy, ενώ η διατμητική αντοχή 

(2.1.8)

(2.1.9)

(2.1.10)

Πίνακας 2. Τιμές μειωτικών συντελε-
στών β2 και β3.

είναι ίση με fy /√3 (όπως έχουμε δεί στο 

Α΄ μέρος του άρθρου, η έκφραση αυτή 

προκύπτει πολύ εύκολα με εφαρμογή 

του κριτηρίου Von Mises). Θεωρούμε 

ότι το πάχος του είδους αυτού της συ-

γκόλλησης, είναι ίσο με την τιμή της 

ελάχιστης διάστασης της, μειωμένη 

κατά 3mm, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

διατομή της είναι, κατά προσέγγιση, 

τριγωνικής μορφής.

Ο κώδικας προνοεί δύο μεθόδους για 

το σχεδιασμό των fillet welds:

• Την «αναλυτική μέθοδο», σύμφωνα 

με την οποία οι δυνάμεις που μεταφέ-

ρονται ανά μοναδιαίο μήκος συγκόλ-

λησης, αναλύονται σε κάθετες μεταξύ 

τους συνιστώσες.

• Την «απλοποιημένη μέθοδο» κατά 

την οποία λαμβάνονται υπόψη μόνο δι-

ατμητικές τάσεις που αναπτύσσονται 

κατά μήκος της συγκόλλησης.

Καθορίζονται, επίσης, ελάχιστα lmin και 

μέγιστα lmax μήκη συγκόλλησης (ειδικά 

για σκοπούς σχεδιασμού των συγκολ-

λήσεων) ως εξής:

όπου l είναι το πραγματικό μήκος της 

συγκόλλησης που επιλέγεται και α είναι 

το χαρακτηριστικό πάχος της (Σχήμα 6).

Η αναλυτική μέθοδος προσεγγίζει κα-

λύτερα την πραγματική εντατική κα-

τάσταση στο υλικό της συγκόλλησης, 

γιατί σ΄αυτή τη μέθοδο θεωρούμε ότι 

η συγκόλληση αναλαμβάνει πλήρως 

τις καμπτικές ροπές, καθώς και τις 

τέμνουσες και αξονικές δυνάμεις που 

αναπτύσσονται στις διατομές των με-

λών που συνδέονται.

Στην απλοποιημένη μέθοδο γίνεται ο 

εξής έλεγχος:

όπου Fw,Ed 
είναι η τιμή σχεδιασμού της 

φόρτισης που ασκείται στη συγκόλλη-

ση ανά μονάδα μήκους και Fw,Rd είναι 

η τιμή σχεδιασμού της συγκόλλησης, 

ανά μονάδα μήκους, η οποία δίνεται 

από τη σχέση:

(2.1.11)

Στην πιο πάνω σχέση fvw,d είναι η 

αντοχή σχεδιασμού της συγκόλλησης 

και α είναι το πάχος της συγκόλλησης, 

που είναι ίσο με α≈0.7s, όπου s είναι 

το μικρότερο από τα μήκη των δύο 

κάθετων πλευρών της συγκόλλησης 

(Σχήμα 6).

Η αντοχή σχεδιασμού fvw,d της συγκόλ-

λησης, δίνεται από τη σχέση:

όπου fu είναι η ελάχιστη οριακή αντο-

χή των δύο συνδεομένων μελών, γΜ2 

είναι ο συντελεστής ασφάλειας, ίσος 

με 1.25 και βw είναι συντελεστής συ-

σχέτισης που η τιμή του εξαρτάται από 

την τιμή της οριακής αντοχής fu (βλ. 

Πίνακα 3).

3. Αντισεισμικός σχεδιασμός.

Ο αντισεισμικός σχεδιασμός των χα-

λύβδινων κατασκευών δεν καλύπτεται 

από τον Ευρωκώδικα 3 αλλά από τον 

Ευρωκώδικα 8, ο οποίος περιέχει ειδι-

κές πρόνοιες για σιδηρά κτήρια. Σύμ-

φωνα με τον Ευρωκώδικα ΕΝ-1990, 

που περιέχει βασικές αρχές σχεδια-

σμού και καθορίζει τα φορτία των κα-

τασκευών, ο συνδυασμός φορτίσεων, 

που περιλαμβάνει σεισμική φόρτιση, 

είναι ο εξής:

Σχήμα 6. Χαρακτηριστικές διαστάσεις 
μιας συγκόλλησης τύπου fillet weld.

(2.1.13)

Πίνακας 3. Τιμές συντελεστή συσχέτισης βw.

Xαλύβδινες Κατασκευές
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όπου Gk,j είναι τα μόνιμα φορτία, P εί-

ναι τα φορτία που προέρχονται από 

την προένταση (π.χ. από προεντεταμέ-

νους κοχλίες), γΙ είναι ο συντελεστής 

της χαρακτηριστικής σεισμικής δράσης 

ΑΕκ και ψ2,ι είναι οι συντελεστές των 

μεταβλητών δράσεων Qk,i (όπου 0< 
ψ2<1, με τιμές που δίνονται από τον 

ΕΝ-1990). Οι τιμές του συντελεστή γΙ 
εξαρτώνται από την τάξη σπουδαιότη-

τας του κτηρίου και δίνονται από τον 

Πίνακα 4.

Ο Ευρωκώδικας 8 επιτρέπει τα εξής είδη 

ανάλυσης των κατασκευών, όταν χρη-

σιμοποιείται ο συνδυασμός φορτίσεων 

που περιλαμβάνει σεισμική φόρτιση:

• Ελαστική (δυναμική) φασματική ανά-

λυση, με χρήση φάσματος σχεδιασμού 

που αντιστοιχεί σε απόσβεση 5% και 

του οποίου οι τιμές εδαφικών επιτα-

χύνσεων είναι διαιρεμένες με το συ-

ντελεστή συμπεριφοράς q. Η μέθοδος 

αυτή εφαρμόζεται σε όλες τις περι-

πτώσεις εκτός από κτήρια που διαθέ-

τουν θεμελίωση με σεισμική μόνωση 

(seismic isolation).

• Ελαστική (ισοδύναμη) στατική ανά-

λυση. Η μέθοδος αυτή μιμείται την 

φασματική ανάλυση και εφαρμόζεται 

σε κανονικά. καθ΄ ύψος κτήρια, που 

έχουν ιδιοπερίοδο Τ < 2sec και με μι-

κρής σημασίας ανώτερες ιδιομορφές. 

Ο EC8 επιτρέπει στην περίπτωση αυτή, 

τη μείωση των οριζοντίων σεισμικών 

δυνάμεων κατά 15% όταν ο αριθμός 

των ορόφων είναι μικρότερος από 2 

και όταν Τ < 2Τc όπου Τc είναι μια από 

τις οριακές περιόδους (corner periods) 

σύμφωνα με τον ορισμό του φάσματος 

που παρουσιάζεται στον EC8.

• Ανελαστική ανάλυση με επιβαλλό-

μενες οριζόντιες δυνάμεις (pushover 

analysis). Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται 

σε υπερστατικούς φορείς με μεγάλο 

βαθμό υπεστατικότητας, για την εκτί-

μηση του συντελεστή υπεραντοχής 

αu/α, που είναι ουσιαστικά ο λόγος της 

τιμής της σεισμικής δράσης που μετα-

τρέπει το φορέα σε μηχανισμό, προς 

την τιμή της σεισμικής δράσης που 

προκαλέι την πρώτη καμπτική διαρροή 

στο φέροντα οργανισμό του κτηρίου. 

Συστήνεται, μάλιστα, η μέθοδος αυτή, 

για την αποτίμηση της αντοχής και ενί-

σχυση του φορέα υφιστάμενων κτηρί-

ων, καθώς και για το σχεδιασμό χωρίς 

συντελεστή συμπεριφοράς q, με απ΄ 

ευθείας έλεγχο των παραμορφώσεων 

των μελών.

Πρέπει να τονίσουμε ότι ανεξάρτητα 

από τη μέθοδο ανάλυσης που εφαρμό-

ζεται, με βάση τον EC8, ο μελετητής 

υποχρεώνεται να χρησιμοποιήσει τον 

Ευρωκώδικα 3 για τον σχεδιασμό των 

επί μέρους μελών και συνδέσεων της 

μεταλλικής (χαλύβδινής) κατασκευής.

4. Συμπεράσματα Γ΄ Μέρους

Στο παρόν Γ΄ και τελευταίο Μέρος εί-

δαμε τις πρόνοιες του κώδικα αυτού 

ως προς το σχεδιασμό μεταλλικών 

στοιχείων σε καταπονήσεις λόγω αλ-

ληλεπίδρασης αξονικών δυνάμεων και 

διαξονικών καμπτικών ροπών. Επίσης, 

παρουσιάστηκαν οι πρόνοιες για το 

σχεδιασμό συνδέσεων. Τέλος, είδαμε 

τα βασικά στοιχεία αντισεισμικού σχε-

διασμού του EC8 και αφορούν τις χα-

λύβδινες κατασκευές. 

Συμπεραίνει εύκολα κανείς, ότι πρό-

κειται για κώδικα που ανταποκρίνεται 

πλήρως στην πρόκληση της σύγχρονης 

κατασκευαστικής βιομηχανίας γιατί 

προνοεί την εφαρμογή συστηματικών 

αρχών σχεδιασμού, πολύ ψηλού επιπέ-

δου, που οδηγούν σε οικονομικότερες 

λύσεις και εξασφαλίζουν ασφαλείς και 

λειτουργικές μεταλλικές κατασκευές. 
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Καταδίκες Φυσικών ή Νομικών Προσώπων 
για παραβάσεις της Νομοθεσίας για την 
«Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία» που επι-
βλήθηκαν από τα Επαρχιακά Δικαστήρια και 
διαβιβάστηκαν από το Τμήμα Επιθεώρησης 
Εργασίας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Ως αποτέλεσμα των ποινικών διώξεων τις 
οποίες το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας προ-
ώθησε μέσω της Νομικής Υπηρεσίας εναντίον 
εργοδοτών που παρέβησαν τις διατάξεις της 
Νομοθεσίας που αφορά θέματα Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία, το Επαρχιακό Δικαστή-
ριο Λευκωσίας καταδίκασε εντός του έτους 
2008 τους πιο κάτω:

1. Την εργοληπτική εταιρεία «FERRO 
(BUILDING CONSTRUCTIONS) LTD» σε συνο-
λικό πρόστιμο €11,105.91 (£6500) για τις πιο 
κάτω παραβάσεις του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 
154, των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Ερ-
γασία Νόμων του 1996 έως 2003 και των περί 
Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Κανονισμών 
του 1972 που προκάλεσαν διπλό θανατηφόρο 
εργατικό ατύχημα:
(α) Παράλειψη κατασκευής δοκών υποστήριξης 
από οπλισμένο σκυρόδεμα σε κλιμακοστάσιο 
υπό κατασκευής κτιρίου, σύμφωνα με τα αρχι-
τεκτονικά σχέδια που εκπόνησε το Αρχιτεκτο-
νικό Γραφείο Ι & Α Φιλίππου Αρχιτέκτονες της 
εταιρείας “Ι & Α Φιλίππου Αρχιτέκτονες Μηχα-
νικοί Λτδ”, με αποτέλεσμα την κατάρρευση του 
κλιμακοστασίου και το θανάσιμο τραυματισμό 
δύο εργοδοτούμενων προσώπων.
(β) Παράλειψη διασφάλισης της ασφάλειας, 
υγείας και ευημερίας στην εργασία των εργο-
δοτουμένων της.
(γ) Παράνομη εργοδότηση αλλοδαπών χωρίς 
την απαιτούμενη άδεια
από το Νόμο.

2. Την εταιρεία «I & Α ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟ-
ΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΤΔ» σε συνολικό πρόστιμο 
€9,397.31 (£5500) για παράβαση του Ποινικού 
Κώδικα, Κεφ. 154 και των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως 
2003 που προκάλεσαν διπλό θανατηφόρο ερ-
γατικό ατύχημα. Συγκεκριμένα, η εν λόγω εται-
ρεία παρέλειψε να επιβλέψει το υπό ανέγερση 
κτίριο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των κατα-
σκευαστικών έργων για να βεβαιώσει ότι οι 
οικοδομικές εργασίες εκτελούνταν σύμφωνα 
με τα αρχιτεκτονικά σχέδια μελέτης. Λόγω της 
παράλειψης αυτής δεν κατασκευάστηκαν δο-
κοί υποστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα σε 
κλιμακοστάσιο με αποτέλεσμα την κατάρρευ-
ση του κλιμακοστασίου και το θανάσιμο τραυ-
ματισμό δύο εργοδοτούμενων προσώπων της 
εργοληπτικής εταιρείας «FERRO (BUILDING 
CONSTRUCTIONS) LTD».

 AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ AΠO TO
 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



Στις 30 Ιανουαρίου, η Εταιρεία Πετούση πραγματοποίησε, υπό 
την αιγίδα του ΕΤΕΚ, στο HILTON PARK στη Λευκωσία, σεμι-
νάριο με θέμα «Η χρήση του Ξύλου στη δόμηση ως βασικός 
παράγοντας συνεισφοράς κτιρίων, μείωσης της μόλυνσης 
της ατμόσφαιρας και εξοικονόμησης ενέργειας».

Κύριος ομιλητής ήταν ο Αρχιτέκτων κ. Παναγιώτης Τουλιά-
τος, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π., και Πρόεδρος της Αρχι-
τεκτονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Frederik. Επίσης η κ. 
Ελευθερία Τσακανίκα, Πολιτικός μηχανικός, Λέκτορας Ε.Μ.Π. 
ανάπτυξε το θέμα «Αρχές σχεδιασμού και υπολογισμού της 
φέρουσας ξύλινης κατασκευής». Στη συνέχεια, ο κ. Ζαννής 
Κοντέας, Πολιτικός μηχανικός Ε.Μ.Π., Αναπληρωτής Καθη-
γητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Ελλάδος, μίλησε για τη 
«Συμπεριφορά της Ξύλινης κατασκευής στη φωτιά». 

Το Ξύλο είναι σήμερα και αναφέρεται και από τους Ευρωκώ-
δικες ως το ένα από τα τρία βασικά δομικά υλικά. Πράγματι, 
το οπλισμένο σκυρόδεμα, ο χάλυβας και το ξύλο, είναι τα τρία 
βασικά υλικά του φέροντος οργανισμού των κτιρίων. Μεταξύ 
αυτών των υλικών, η ξυλεία είναι το μόνο φυσικό υλικό ανα-
παραγόμενο από τη φύση, με ελάχιστη έως μηδαμινή δαπάνη 
ενέργειας για την παραγωγή και επεξεργασία του ως δομικό 
υλικό. Για τον ίδιο λόγο η παραγωγή και η χρήση της ξυλείας, 
προκαλεί ασύγκριτα μικρότερη ρύπανση της ατμόσφαιρας 
από τα δύο άλλα υλικά.

Σήμερα στην Ευρώπη, η οργανωμένη και πολιτικά υποστη-
ριζόμενη χρήση της ξυλείας, επιτρέπει την προσέγγιση του 
κόσμου προς τα δάση, την ανάπτυξη τους και την προστασία 
τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις οργανωμένες οικονομίες, 
για κάθε δένδρο που κόβεται, φυτεύονται 1,4 δέντρα. Στην ου-
σία η νέα πολιτική είναι: Το ζωντανό οργανισμό, που είναι το 
δένδρο, να μην τον αφήνουμε να χάνεται στο τέλος της ζωής 
του, αλλά να τον αξιοποιούμε για τις ανθρώπινες ανάγκες. 

Είναι δε γνωστό πόσο υπερτερεί το ξύλο ως μονωτικό υλικό 
και είναι γνωστή πριν τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ήδη, η σταθε-
ρή και υπολογίσιμη ικανότητά του αντίστασης στην πυρκαγιά 
σαν φέρον στοιχείο κατασκευής. 

Εάν εξουδετερωθεί ο βιολογικός παράγων, πράγμα σχετικά 
εύκολο σήμερα, η αντοχή του ξύλου στον χρόνο μετριέται με 
αιώνες. Είναι δε, το πιο προσφιλές στον άνθρωπο υλικό. 

Σεμινάριο

Είναι εντυπωσιακό και δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός 
ότι τ΄ άλλα δομικά υλικά, όπως το οπλισμένο σκυρόδεμα κι ο 
χάλυβας, επενδύονται συχνά με ξύλο, όπως στα αυτοκίνητα ή 
τα πλοία . Σε ορισμένα δομικά υλικά όπως π.χ. το αλουμίνιο, 
γίνεται συχνά, προσπάθεια απομίμησης της επιφάνειας τους, 
ως ξύλινης. 

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε στον κόσμο η συντονισμένη 
πειραματική Ευρωπαϊκή προσπάθεια των τελευταίων ετών 
(2007 – 2009) να δοκιμαστούν, σε φυσικό μέγεθος, ξύλινες 
κατασκευές σε πραγματικούς σεισμούς. Μη έχοντας η Ευρώ-
πη τόσο μεγάλο σεισμικό προσομοιωτήρα, συνεργάστηκε με 
την Ιαπωνία, όπου δοκιμάστηκε, σε φυσικό μέγεθος , πολυκα-
τοικία 7 ορόφων κτισμένη εξ ολοκλήρου με σύγχρονη ξύλινη 
κατασκευή. Το ξύλινο κτήριο των 7 ορόφων, δέχτηκε επιτυ-
χώς και για επτά φορές, την επανάληψη του καταστροφικού 
σεισμού του COBE. 

Η τεχνολογική εξέλιξη στην δομική Τέχνη, στην εξαιρετικά 
σεισμική περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου που ζούμε, έχει 
σημειώσει μια σοβαρή καθυστέρηση. Ένας απλός δείχτης αυ-
τού είναι η Τεχνολογική εξέλιξη ενός αυτοκινήτου, μιάς ηλε-
κτρικής κουζίνας και ενός ψυγείου μεταξύ του 1950 και του 
2010, με την αντίστοιχη αύξηση της ποιότητας και μείωσης 
της τιμής τους, σε σύγκριση με την αντίστοιχη εξέλιξη στην 
κατασκευή μας πολυκατοικίας. 

Στα πλαίσια του Σεμιναρίου η Εταιρεία Πετούση, παρουσίασε 
τις βραβευμένες επιφάνειες CLEAF για κατασκευή επίπλων 
κουζίνας αλλά και για κατασκευή μεσόθυρων, εξώθυρων, 
ντουλάπας και ερμαριών δωματίων καθώς και τη πρακτική 
χρήση τους για διακοσμήσεις. Παρουσίασε και το συνθετικό 
υλικό για επιφάνειες με βάση τις ακρυλικές ρητίνες, χρήσι-
μο για καπάκια σε πάγκους κουζίνας και πάγκους εργασίας 
Getacore και των γυαλιστερών επιφανειών Getalan Brillant. 

Τέλος ανακοινώθηκε η έναρξη της συνεργασίας της Εταιρείας 
Πετούση με την Εταιρεία KNAUF και παρουσιάστηκε το ολο-
κληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων, γνω-
στό ως KNAUF Thermoprosopsis. 

Η Εταιρεία Πετούση, ευχαρίστως δεσμεύθηκε στο πολυάριθμο 
κοινό της ημερίδας, να πρωτοστατήσει στην οργανωμένη και 
συνεχή παροχή γνωσιολογίας σχετικά με τον σύγχρονο σχε-
διασμό και υπολογισμό ξύλινων κατασκευών.  . 

Δελτίο Τύπου





26 Πολιτικός Mηχανικός   Απρίλιος 2010

Τ ο ξύλο χρησιμοποιείται εδώ 
και πολλούς αιώνες στη δόμη-
ση. Οι σύγχρονες τεχνολογι-

κές εξελίξεις (νέα υλικά υψηλής αξιο-
πιστίας με πρώτη ύλη το ξύλο), οι νέοι 
κανονισμοί και τα κανονιστικά πρότυ-
πα παραγωγής των υλικών και μελέτης 
των ξύλινων κατασκευών, καθιστούν 
το ξύλο ισότιμο και ανταγωνιστικό ως 
προς τα λοιπά δομικά υλικά. Παραλλή-
λως όμως, και σε συνδυασμό με τις ιδι-
ομορφίες του ξύλου, επιβάλλουν την 
απόκτηση υψηλότερης γνώσης από 
τον Μηχανικό1.

Οι Ευρωκώδικες αποτελούν Ευρω-
παϊκά Πρότυπα της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής Τυποποίησης (CEN) και έχουν 
σκοπό να εναρμονίσουν όλους τους 
κανονισμούς των Κρατών Μελών που 
αφορούν στη στατική επάρκεια των 
κατασκευών. 

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής του Ευ-
ρωκώδικα 5 
Ο Ευρωκώδικας 5 (ΕΝ 1995), χρησιμο-
ποιείται για τον υπολογισμό έργων πο-
λιτικού μηχανικού που αφορούν ξύλι-
νες κατασκευές. Καλύπτει απαιτήσεις 
μηχανικής αντοχής, λειτουργικότητας, 
ανθεκτικότητας και πυρασφάλειας των 
ξύλινων κατασκευών για το φέροντα 
οργανισμό των οποίων έχουν χρησι-
μοποιηθεί στοιχεία από φυσική ξυλεία 
(στρογγύλη, πελεκητή, ή πριστή) και 
βιομηχανικά παραγόμενα προϊόντα ξύ-
λου όπως:

• επικολλητή ξυλεία, 
• ξυλεία συγκολλημένων φύλλων 
(LVL) και
• διαφόρων τύπων ξυλόπλακες συνδε-
δεμένες με κόλλες (αντικολλητή ξυλεία, 
OSB, μοριόπλακες, ινόπλακες κλπ.).

Περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους 
κανονιστικά κείμενα:
EN 1995-1-1
Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτήρια
EN 1995-1-2
Γενικοί κανόνες – Δομικός Σχεδιασμός 
έναντι πυρκαγιάς
EN 1995-2
Γέφυρες

Ο Ευρωκώδικας 5 αποτελεί ένα από τα 
σημαντικότερα εργαλεία της ειδικότη-
τας του Πολιτικού Μηχανικού και θα 
αρχίσει να εφαρμόζεται υποχρεωτικά 
από τον Απρίλιο του 2010. Εμφανίζει 
όμως κάποιες “ιδιαιτερότητες” γεγο-
νός που κάνει να φαίνεται η εφαρμογή 
του δύσκολη, χωρίς όμως τελικά να 
είναι.

Αναλυτικότερα:
• Σε γενικές γραμμές και με μια πρώ-
τη ματιά, ο Ευρωκώδικας 5 μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως ένας δυσνόητος και 
δύσχρηστος κανονισμός. Πράγματι, 
δεν υπάρχουν αρκετά διευκρινιστικά 
σχήματα και επεξηγήσεις, ενώ π.χ. 
υπάρχουν πολλοί άγνωστοι μέχρι τώρα 
συντελεστές, που δεν χρησιμοποιού-
νται στα άλλα υλικά, (συντελεστές 
κλάσης υγρασίας, διάρκειας φόρτισης, 
διανομής φορτίων κλπ.).

Αυτό όμως συμβαίνει γιατί ο Ευρω-
κώδικας 5 είναι γραμμένος για χώρες 
(Γερμανία, Αγγλία κ.α.), που έχουν ήδη 
αναπτύξει ένα σύστημα προδιαγρα-
φών και ερευνητικών εργασιών που 
αφορούν στις ξύλινες κατασκευές με 
πολλά πρόσθετα βοηθήματα, και σχε-
τικές υποστηρικτικές προδιαγραφές 
καθώς και για μηχανικούς που έχουν 
ήδη καλή γνώση ξύλινων κατασκευών. 
Δυστυχώς, οι Έλληνες Πολιτικοί Μη-
χανικοί και Αρχιτέκτονες δεν είναι το 
ίδιο εξοικειωμένοι με τις ιδιότητες του 
ξύλου και των προϊόντων του, με την 
ορολογία η οποία παρουσιάζει πολλές 
δυσκολίες και ιδιαιτερότητες, με τον 
υπολογισμό και κυρίως με τον σχεδια-
σμό των ξύλινων κατασκευών. 

Ο Ευρωκώδικας 5 λοιπόν έχει αυτήν 
την μορφή, γιατί η αρμόδια Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, αποφάσισε να συμπεριλη-
φθούν μόνο οι βασικοί κανόνες σχεδι-
ασμού και υπολογισμού με τους οποί-
ους όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες έπρεπε 

Ξύλινες Κατασκευές

O Ευρωκώδικας 5 και ο υπολογισμός των ξύλινων κατασκευών

Ελευθερία Τσακανίκα – Δρ. Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ

1 Το παρόν κείμενο συνοδεύει την παρου-
σίαση με τίτλο «Αρχές σχεδιασμού και 
υπολογισμού της φέρουσας ξύλινης κατα-
σκευής» που έγινε στο πλαίσιο του σεμινα-
ρίου «Η χρήση του ξύλου στη δόμηση ως 
βασικός παράγοντας συνεισφοράς στην 
προσπάθεια βιοκλιματικής συμπεριφοράς 
κτιρίων, μείωση της μόλυνσης της ατμό-
σφαιρας και εξοικονόμηση ενέργειας», 
Λευκωσία 30-1-2010,
υπό την αιγίδα του ΕΤΕΚ.
Διοργάνωση: AΔΕΛΦΟΙ ΠΕΤΟΥΣΗ ΛΤΔ.
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καταρχήν να συμφωνούν. Έτσι δίνεται 
η δυνατότητα στις Εθνικές Επιτροπές 
και Οργανισμούς της κάθε χώρας, να 
αποφασίσουν ελεύθερα, ποια θα είναι 
τα καταλληλότερα στοιχεία που πρέ-
πει να πλαισιώσουν και να συμπληρώ-
σουν τον Ευρωκώδικα 5, ανάλογα με 
τις τοπικές, ιδιαίτερες συνθήκες κάθε 
χώρας, τις παραδόσεις της, το είδος 
της ξυλείας και των κατασκευών της. 

Θα αναρωτηθεί κανείς, πώς χώρες 
όπως η Ελλάδα ή η Κύπρος που έχουν 
έλλειψη παλαιότερων κανονισμών και 
κανονιστικής παράδοσης για το ξύλο 
θα μπορούν να κάνουν σωστή χρήση 
του Ευρωκώδικα 5; H απάντηση είναι 
απλή. Τα ήδη υπάρχοντα βοηθήματα 
με την μορφή εγχειριδίων και συμπλη-
ρωματικών κανονιστικών διατάξεων 
Ευρωπαϊκών χωρών όπως η Γερμα-
νία, η Αγγλία και η Γαλλία, οι οποίες 
θα εναρμονιστούν με τον Ευρωκώδικα 
5 είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν 
από χώρες όπως η Ελλάδα και η Κύ-
προς, με έλλειψη εμπειρίας και γνώ-
σης στο συγκεκριμένο θέμα. Παράλλη-
λα, πρέπει να ετοιμαστούν αντίστοιχα 
εγχειρίδια στα ελληνικά. Ήδη έχουν 
συγκροτηθεί ομάδες εργασίας οι οποί-
ες ασχολούνται με την προώθηση της 
εφαρμογής του Ευρωκώδικα 5 στην 
Ελλάδα, από το ΥΠΕΧΩΔΕ (Επιτροπή 
Ευρωκωδίκων για την Μετάφραση του 
Ευρωκώδικα 5, την σύνταξη προσαρ-
τήματος με τις Eθνικές Προσδιοριζό-
μενες Παραμέτρους), από τον ΕΛΟΤ, 
(Τεχνική Επιτροπή ΤΕ-92, «Ξύλο και 
ξύλινες κατασκευές», με αντικείμενο 
την τυποποίηση της ορολογίας, την 
σύνταξη Ελληνικών Προδιαγραφών 
για τη διαβάθμιση εγχώριας δομικής 
ξυλείας κ.α.) και από το ΤΕΕ (ομάδα 
εργασίας για την σύνταξη Οδηγού Δο-
μικών Υλικών για το Ξύλο καθώς και 
Εκπαιδευτικών Σημειώσεων και Επι-
μορφωτικών Σεμιναρίων2).
 
• Ο Ευρωκώδικας 5 είναι αδύνατον να 
εφαρμοστεί χωρίς ένα σημαντικό αριθ-
μό Ευρωπαϊκών Προτύπων (περίπου 
70), τα οποία ονομάζονται ENs. Ούτε 
μια απλή αμφιέρειστη δοκός δεν μπο-
ρεί να υπολογισθεί αφού ο απαραίτη-
τος πίνακας με τις κατηγορίες αντοχές 
των ξύλων βρίσκεται σε σχετικό ΕΝ και 
όχι στο κυρίως σώμα του Ευρωκώδικα. 

Όπως είναι γνωστό, τα ΕΝs διατίθενται 
από τους Εθνικούς Οργανισμούς Πι-
στοποίησης (βιβλιοθήκη ΕΛΟΤ), με Ευ-
ρωπαϊκά καθορισμένες τιμές. Γι’ αυτό 
ένα σημαντικό πρόβλημα για την χρήση 
τους αποτελεί το μεγάλο κόστος. 
Όμως, τα περισσότερο χρησιμοποιού-
μενα ΕΝs είναι λίγα, άρα όταν αποκτη-
θούν τα βασικά, μπορούν να αντιμετω-
πιστούν οι περισσότερες τρέχουσες 
εφαρμογές των ξύλινων κατασκευών. 
H πρόσβαση πλέον είναι εύκολη λόγω 
της δυνατότητας αγοράς τους μέσω 
internet. Όμως το μεγάλο κόστος αγο-
ράς τους εξακολουθεί να αποτελεί 
πρόβλημα.

• Ο τρόπος υπολογισμού με τον Ευρω-
κώδικα 5, των ξύλινων μελών και ιδι-
αίτερα των συνδέσεων είναι πολύ πιο 
πολύπλοκος και χρονοβόρος από ότι 
με τους παλαιότερους κανονισμούς 
(DIN) και η πιθανότητα να γίνει αριθ-
μητικό λάθος στις πράξεις μεγάλη. Για 
παράδειγμα, χρειάζονται 6 αρκετά πο-
λύπλοκες εξισώσεις για τον υπολογι-
σμό μιας απλής μονότμητης σύνδεσης 
ξύλου με ξύλου. 
Όμως, τώρα πλέον, όλοι οι μηχανικοί 
χρησιμοποιούν υπολογιστές και αυτό 
προφανώς έχει ληφθεί υπ’ όψιν από 
την Επιτροπή σύνταξης του Ευρωκώδι-
κα 5. Ακόμα και με απλά προγράμματα 
( Εxcel) τα οποία μπορούν να δημιουρ-
γηθούν εύκολα, η ταχύτητα και η ακρί-
βεια των υπολογισμών εξασφαλίζεται 
πλήρως. Αυτοί οι «δύσχρηστοι και πο-
λύπλοκοι» τύποι υπολογισμού, ορθώς 
αποφασίστηκε να παραμείνουν στον 
Ευρωκώδικα καθώς περιγράφουν πολύ 
καλύτερα την συμπεριφορά των ξύλι-
νων φορέων και των συνδέσεων τους 
αφού προκύπτουν από τα τελευταία 
ερευνητικά αποτελέσματα. 
• Στον Ευρωκώδικα 5 δεν υπάρχουν 
οδηγίες για το σχεδιασμό και υπολο-
γισμό κατασκευών σε σεισμογενείς 
περιοχές. 
Όμως υπάρχουν αρκετά στοιχεία στον 
Ευρωκώδικα 8, ΕΝ 1998 «Αντισεισμι-
κός Σχεδιασμός», στο κεφ. 8 : Ειδικοί 
κανόνες για κτήρια από ξύλο. 
• Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα που 
υπάρχει για την εφαρμογή του Ευρω-
κώδικα 5 είναι έλλειψη στην Ελληνική 
αγορά βαθμονομημένου ως προς την 
αντοχή ξύλου είτε εγχώριου είτε ει-
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2 βλ. ιστότοπο ΤΕΕ Ελλάδας:
“http://library.tee.gr/digital/m2464/m2464_
contents.htm”

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/
MATERIAL_GUIDES/KSILO.

σαγόμενου, σύμφωνα με τους νέους 
Κανονισμούς. 

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει βαθμονο-
μημένη φυσική ξυλεία ούτε με τους 
παλιούς Κανονισμούς. Για τα βιομη-
χανικά προϊόντα ξύλου, όπως είναι η 
επικολλητή ξυλεία, τα πράγματα είναι 
καλύτερα γιατί οι περισσότερες βιομη-
χανίες στην Ευρώπη, και κάποιες (λι-
γοστές όμως) στην Ελλάδα, έχουν ήδη 
υιοθετήσει τους νέους Κανονισμούς 
και παράγουν βαθμονομημένη ως προς 
την αντοχή επικολλητή ξυλεία σύμφω-
να με τις προδιαγραφές των σχετικών 
ΕΝs που συνοδεύουν τον Ευρωκώδικα 
5. Η Ιταλία και η Πορτογαλία, χώρες 
επίσης χωρίς προηγούμενους εθνι-
κούς κανονισμούς για το ξύλο, έχουν 
ήδη ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια 
να οργανώνονται για την διαβάθμιση 
σε κατηγορίες αντοχής των εγχώρι-
ων ειδών φυσικής ξυλείας. Η Ελλάδα, 
Ευρωπαϊκή χώρα με αξιόλογο και ως 
προς την ποιότητα και ως προς την 
ποσότητα, εγχώριο δασικό πλούτο, 
πρέπει, έστω και την τελευταία στιγ-
μή, να προχωρήσει στην καταγραφή, 
περιγραφή, αξιολόγηση και αποτίμη-
ση του δασικού της πλούτου και των 
δασικών προϊόντων, καθώς και των 
δυνατοτήτων ανάπτυξης και βελτίω-
σης της υπάρχουσας παραγωγής της 
χώρας. Πρέπει επίσης, πολύ σύντομα, 
εισαγωγείς, παραγωγοί, πανεπιστη-
μιακοί και οι ειδικές επιτροπές που 
έχουν συσταθεί, να συνεργαστούν για 
την καθιέρωση ελληνικού συστήματος 
πιστοποίησης και διαδικασιών ελέγ-
χου της δομικής ξυλείας καθώς και για 
την ενημέρωση και προετοιμασία του 
τεχνικού και εμπορικού κόσμου αφού 
ο Ευρωκώδικας 5 θα αρχίσει να εφαρ-
μόζεται όπως προαναφέρθηκε πολύ 
σύντομα. 

Σκοπός της διαβάθμισης είναι η με-
τατροπή του ξύλου από φυσικό ακα-
τέργαστο υλικό σε ανταγωνιστικό και 
αξιόπιστο δομικό υλικό με την βοήθεια 
σύγχρονων προτύπων διαβάθμισης. 



Ξυλεία οποιουδήποτε συνδυασμού, εί-
δους και προέλευσης κατατάσσεται σε 
κατηγορίες αντοχής, ώστε να πληρού-
νται κοινές απαιτήσεις για την ενιαία 
Ευρωπαϊκή αγορά.

Πρέπει να επισημανθεί η σημαντικό-
τατη αλλαγή στον τρόπο βαθμονόμη-
σης των ξύλινων δομικών στοιχείων 
ως προς την αντοχή3. Η παρουσία 
των φυσικών ελαττωμάτων4 του ξύ-
λου και κυρίως των ρόζων (διάταξη, 
θέση, αριθμός και μέγεθος) αποτελεί 
τον κρισιμότερο παράγοντα καθορι-
σμού των μηχανικών του ιδιοτήτων. 
Η πυκνότητα (απόσταση αυξητικών 
δακτυλίων), αποτελεί τον επόμενο κρι-
σιμότερο παράγοντα. Γι’ αυτό το ξύλο, 
σε αντίθεση με τα άλλα δομικά υλικά 
(σκυρόδεμα, χάλυβα κλπ.) δεν μπορεί 
να διαβαθμιστεί μέσω δοκιμίων, δηλα-
δή μικρών κομματιών ξύλου (συνήθως 
καθαρών από φυσικά ελαττώματα) σε 
εργαστήρια. Διαβαθμίζεται όλο το δο-
μικό μέλος όπως θα χρησιμοποιηθεί 
στην κατασκευή, με τις πραγματικές 
του διαστάσεις (τελική διατομή και μή-
κος), μέσω οπτικής η /και μηχανητής 
διαβάθμισης. Πρόσφατα έχουν αρχίσει 
να χρησιμοποιούνται και μέθοδοι δια-
βάθμισης με την χρήση υπερήχων. 

Οπτική Διαβάθμιση:
Βασίζεται στην οπτική αποτίμηση της 
σπουδαιότητας των ελαττωμάτων του 
ξύλου (μέγεθος και διάταξη ρόζων, ευ-
θυγραμμίας των ινών του ξύλου, ύπαρ-
ξη θυλάκων, ρωγμών κλπ.), καθώς και 
την αξιολόγηση του πάχους των ετησί-
ων δακτυλίων. Πραγματοποιείται από 
άτομα με ειδική και πιστοποιημένη εκ-
παίδευση και εμπειρία. 

Μηχανητή Διαβάθμιση:
Βασίζεται στην μέτρηση του μέτρου 
ελαστικότητας και την σταθερή συσχέ-
τιση όλων των παραμέτρων μηχανικής 
συμπεριφοράς του ξύλου (αντοχές, 
μέτρα δυσκαμψίας κλπ.) μεταξύ τους, 
μέσω ειδικών μηχανών. Παρουσιάζει 
υψηλό βαθμός αξιοπιστίας, που βελ-
τιώνεται εάν συνεκτιμηθούν και άλλες 
παράμετροι καθορισμού των αντοχών 
του ξύλου.

Κάθε ξύλινο μέλος που βαθμονομεί-
ται πρέπει να μαρκάρεται στο σόκορο 
του με ειδικό σήμα στο οποίο πρέπει 
να αναγράφονται με σαφήνεια η κα-
τηγορία αντοχής του, το είδος ή τα 
είδη ξύλου που χρησιμοποιήθηκαν, 
το ποσοστό περιεχόμενης υγρασίας 
(υγρή ή ξηρή ξυλεία), ο παραγωγός, ο 
οργανισμός πιστοποίησης του  και τα 
πρότυπα (κανονισμοί) με τους οποίους 
βαθμονομήθηκε η ξυλεία (βλ. διπλανό 
σχήμα TRADA).
 
Επίλογος 
Μια βασική αρχή των έργων Πολιτικού 
Μηχανικού είναι ότι Κανονισμοί πρέπει 
να συνδυάζονται με σαφείς προδια-
γραφές που αφορούν στις κατηγορίες 
αντοχής των χρησιμοποιούμενων δομι-
κών υλικών, αλλιώς κάθε υπολογισμός 
είναι είτε μη ασφαλής είτε αντιοικονο-
μικός. Η προφανής αυτή αρχή δεν ήταν 
δυνατόν μέχρι τώρα να εφαρμοστεί 
για τις ξύλινες κατασκευές. Η χρήση 
ιδιαίτερα συντηρητικών τιμών αντο-
χής που αναγκαστικά οδηγούνταν και 
οδηγούνται οι πολιτικοί μηχανικοί να 
χρησιμοποιούν, αφού δεν έχουν καμία 
πιστοποίηση για την αντοχή του ξύλου 
που θα προδιαγράψουν ή θα χρησιμο-

Ξύλινες Κατασκευές

ποιήσουν, σε αντίθεση με το Ω.Σ. και 
τον χάλυβα, επιβαρύνει ιδιαίτερα την 
οικονομία, την ασφάλεια της κατασκευ-
ής, και τελικά την ανταγωνιστικότητα 
του ξύλου ως δομικό υλικό. Όπως φαί-
νεται από τα παραπάνω, έχουν γίνει 
αρκετά βήματα ώστε η εφαρμογή του 
Ευρωκώδικα 5 να αποφέρει τους ανά-
λογους καρπούς. Απομένει μόνο η συ-
νέχιση των προσπαθειών ώστε σύντομα 
οι μηχανικοί της χώρας μας να μπορούν 
να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνα-
τότητες που τους δίνει ο Ευρωκώδικας 
5 και το ξύλο να ξαναποκτήσει στην δό-

μηση την θέση που του ανήκει.   .
3 Σημειώνεται ο διαχωρισμός μεταξύ της 
διαβάθμισης ως προς την εμφάνιση και 
της διαβάθμισης ως προς την αντοχή.
4 Η ακανόνιστη κατανομή του εαρινού και 
φθινοπωρινού ξύλου, ο ακανόνιστος σχη-
ματισμός των ετήσιων δακτυλίων, η πολυ-
χρωμία, η συστροφή των ινών κατά τον 
άξονα του κορμού (στρεψοίνια), οι ακα-
νόνιστες ή ανώμαλες ίνες, η δημιουργία 
λούπων, οι ρωγμές, οι ραγάδες κ.α.  
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Στὸ παρὸν γίνεται μία σύντομη ἀναφορὰ στὶς ἰδιότητες τοῦ ὑλι-Στὸ παρὸν γίνεται μία σύντομη ἀναφορὰ στὶς ἰδιότητες τοῦ ὑλι-
κοῦ ὡς πρὸς τὴν φωτιὰ καὶ στὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον ἀντιμετω-κοῦ ὡς πρὸς τὴν φωτιὰ καὶ στὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον ἀντιμετω-
πίζεται ἀπὸ τὸν Εὐρωκώδικα 5 τὸ ζήτημα τῆς πυρκαϊᾶς.πίζεται ἀπὸ τὸν Εὐρωκώδικα 5 τὸ ζήτημα τῆς πυρκαϊᾶς.
  
Οἱ Φυσικές Ἰδιότητες τοῦ Ξύλου ὡς πρὸς τὴν Φωτιά καὶ οἱ Οἱ Φυσικές Ἰδιότητες τοῦ Ξύλου ὡς πρὸς τὴν Φωτιά καὶ οἱ 
Κίνδυνοι ἀπὸ τὴν ΦωτιάΚίνδυνοι ἀπὸ τὴν Φωτιά
Ἡ πραγματικότητα εἶναι ὅτι τὸ ξύλο εἶναι καύσιμο: ὑπὸ Ἡ πραγματικότητα εἶναι ὅτι τὸ ξύλο εἶναι καύσιμο: ὑπὸ 
συνθῆκες ἀναφλέγεται καὶ καίγεται. Αὐτό, ὅμως, ποὺ ἀποτελεῖ συνθῆκες ἀναφλέγεται καὶ καίγεται. Αὐτό, ὅμως, ποὺ ἀποτελεῖ 
τὴν γενικὴ πεποίθησι, ὅτι τὸ ξύλο εἶναι ἕνα δομικὸ ὑλικό, ποὺ τὴν γενικὴ πεποίθησι, ὅτι τὸ ξύλο εἶναι ἕνα δομικὸ ὑλικό, ποὺ 
αὐξάνει σὲ ὑπερβολικὸ βαθμὸ τὴν πιθανότητα γενέσεως μιᾶς αὐξάνει σὲ ὑπερβολικὸ βαθμὸ τὴν πιθανότητα γενέσεως μιᾶς 
πυρκαϊᾶς ἢ/καὶ τοὺς κινδύνους, κατὰ τὴν ἐκδήλωσί της, εἶναι πυρκαϊᾶς ἢ/καὶ τοὺς κινδύνους, κατὰ τὴν ἐκδήλωσί της, εἶναι 
ἐσφαλμένο.ἐσφαλμένο.

Τὸ ξύλο, ὡς φέρον στοιχεῖο, ἀκόμη καὶ πλήρως ἐκτεθειμένο Τὸ ξύλο, ὡς φέρον στοιχεῖο, ἀκόμη καὶ πλήρως ἐκτεθειμένο 
στὸν χῶρο, δὲν ἀποτελεῖ σημαντικὸ κίνδυνο γιὰ τὴν γένεσι στὸν χῶρο, δὲν ἀποτελεῖ σημαντικὸ κίνδυνο γιὰ τὴν γένεσι 
μιᾶς ἑστίας φωτιᾶς, ὅπως ἐπίσης, δὲν αὐξάνει παρὰ σὲ μικρὸ μιᾶς ἑστίας φωτιᾶς, ὅπως ἐπίσης, δὲν αὐξάνει παρὰ σὲ μικρὸ 
μόνο βαθμό τὰ θερμικὰ ἀποτελέσματα.μόνο βαθμό τὰ θερμικὰ ἀποτελέσματα.
  
Ἡ ἈναφλεξιμότηταἩ Ἀναφλεξιμότητα
Ἡ ἀναφλεξιμότητα (ὁ χρόνος δηλαδὴ ποὺ ἀπαιτεῖται ἕως ὅτου Ἡ ἀναφλεξιμότητα (ὁ χρόνος δηλαδὴ ποὺ ἀπαιτεῖται ἕως ὅτου 
ἀναφλεγῇ ἕνα στοιχεῖο ὑπὸ δεδομένες συνθῆκες) ἐξαρτᾶται ἀναφλεγῇ ἕνα στοιχεῖο ὑπὸ δεδομένες συνθῆκες) ἐξαρτᾶται 
ἀπὸ τὴν πυκνότητα, τὸ εἶδος, τὸ σχῆμα καὶ τὸν λόγο ὄγκος/ἀπὸ τὴν πυκνότητα, τὸ εἶδος, τὸ σχῆμα καὶ τὸν λόγο ὄγκος/
ἐπιφάνεια τοῦ ξύλινου στοιχείου. Ἐλαφρύτερα ξύλα, ξύλα ποὺ ἐπιφάνεια τοῦ ξύλινου στοιχείου. Ἐλαφρύτερα ξύλα, ξύλα ποὺ 
περιέχουν εὔφλεκτα ἐκχυλίσματα, ἔχουν ἀκανόνιστο σχῆμα, περιέχουν εὔφλεκτα ἐκχυλίσματα, ἔχουν ἀκανόνιστο σχῆμα, 
μικρὲς προεξοχὲς κλπ ἢ/καὶ μεγαλύτερη ἐπιφάνεια σὲ σχέσι μικρὲς προεξοχὲς κλπ ἢ/καὶ μεγαλύτερη ἐπιφάνεια σὲ σχέσι 
μὲ τὸν ὄγκο τους ἀναφλέγονται εὐκολότερα καὶ ἀντιστρόφως. μὲ τὸν ὄγκο τους ἀναφλέγονται εὐκολότερα καὶ ἀντιστρόφως. 
Πόσο εὔκολη εἶναι, ὅμως, ἡ ἀνάφλεξις; Κατὰ ἀρχάς, πρέπει νὰ Πόσο εὔκολη εἶναι, ὅμως, ἡ ἀνάφλεξις; Κατὰ ἀρχάς, πρέπει νὰ 
ξεκαθαριστῇ, ὅτι ὁ φέρων ὀργανισμὸς πολὺ λίγες φορὲς εἶναι ξεκαθαριστῇ, ὅτι ὁ φέρων ὀργανισμὸς πολὺ λίγες φορὲς εἶναι 
ἄμεσα ἐκτεθειμένος· συνήθως προστατεύεται ἀπὸ διάφορα ἄμεσα ἐκτεθειμένος· συνήθως προστατεύεται ἀπὸ διάφορα 
στοιχεῖα ἐπικαλύψεως. Ἀκόμη, ὅμως κι ὅταν ἐκτίθεται, ἡ ἀνά-στοιχεῖα ἐπικαλύψεως. Ἀκόμη, ὅμως κι ὅταν ἐκτίθεται, ἡ ἀνά-
φλεξις δὲν εἶναι εὔκολη. Τὸ παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει φλεξις δὲν εἶναι εὔκολη. Τὸ παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει 
μιὰ τυπικὴ σχέσι μεταξὺ τῆς θερμοκρασίας τῆς ἐπιφανείας καὶ μιὰ τυπικὴ σχέσι μεταξὺ τῆς θερμοκρασίας τῆς ἐπιφανείας καὶ 
τοῦ χρόνου ἀναφλέξεως.τοῦ χρόνου ἀναφλέξεως.

Φαίνεται, λοιπόν, ὅτι γιὰ νὰ ἀναφλεγῇ ἕνα ξύλινο μέλος ἐντὸς Φαίνεται, λοιπόν, ὅτι γιὰ νὰ ἀναφλεγῇ ἕνα ξύλινο μέλος ἐντὸς 
εὐλόγου (ὄχι ὑπερβολικοῦ) χρονικοῦ διαστήματος (π.χ. 5-10 εὐλόγου (ὄχι ὑπερβολικοῦ) χρονικοῦ διαστήματος (π.χ. 5-10 
λεπτῶν) ἀπαιτοῦνται θερμοκρασίες ποὺ ὑπερβαίνουν τοὺς λεπτῶν) ἀπαιτοῦνται θερμοκρασίες ποὺ ὑπερβαίνουν τοὺς 
250˚C, κατὰ συνέπεια πρέπει νὰ ἔχει προηγηθῇ ἐντὸς τοῦ χώ-250˚C, κατὰ συνέπεια πρέπει νὰ ἔχει προηγηθῇ ἐντὸς τοῦ χώ-
ρου κάποια σημαντικὴ ἑστία πυρός.ρου κάποια σημαντικὴ ἑστία πυρός.
Ἐπισημαίνεται ὅτι τὰ πειραματικὰ δεδομένα ἔχουν προκύψει, Ἐπισημαίνεται ὅτι τὰ πειραματικὰ δεδομένα ἔχουν προκύψει, 
γιὰ συνήθεις διαστάσεις δομικῆς ξυλείας. Τὸ πριονίδι ἢ τὰ φύλ-γιὰ συνήθεις διαστάσεις δομικῆς ξυλείας. Τὸ πριονίδι ἢ τὰ φύλ-
λα χαρτιοῦ, ποὺ ἔχουν τὴν ἴδια χημικὴ σύστασι ἀναφλέγονται λα χαρτιοῦ, ποὺ ἔχουν τὴν ἴδια χημικὴ σύστασι ἀναφλέγονται 
(σχεδὸν) ἀκαριαῖα. Τὸ φαινόμενο εἶναι περίπου ἀντίστοιχο μὲ (σχεδὸν) ἀκαριαῖα. Τὸ φαινόμενο εἶναι περίπου ἀντίστοιχο μὲ 
ξύλα (ἐπίπλων, διακοσμητικὰ κλπ) πολὺ μικρῶν διαστάσεων.ξύλα (ἐπίπλων, διακοσμητικὰ κλπ) πολὺ μικρῶν διαστάσεων.
Τὸ γενικὸ συμπέρασμα, τὸ ὁποῖον ἄλλωστε σημειώνεται καί Τὸ γενικὸ συμπέρασμα, τὸ ὁποῖον ἄλλωστε σημειώνεται καί 
στὴν βιβλιογραφία, εἶναι ὅτι σὲ σπάνιες μόνο περιπτώσεις τὰ στὴν βιβλιογραφία, εἶναι ὅτι σὲ σπάνιες μόνο περιπτώσεις τὰ 
φέροντα ξύλα (ἐκ φύσεως ἐπαρκῶν διαστάσεων) ἀποτελοῦν τὸ φέροντα ξύλα (ἐκ φύσεως ἐπαρκῶν διαστάσεων) ἀποτελοῦν τὸ 
πρώτο ὑλικό, ποὺ ἀναφλέγεται.πρώτο ὑλικό, ποὺ ἀναφλέγεται.

Ἡ θερμικὴ ἀγωγιμότηταἩ θερμικὴ ἀγωγιμότητα
Ἡ ἀναφορὰ στὴν θερμικὴ ἀγωγιμότητα προηγεῖται τῆς καύ-Ἡ ἀναφορὰ στὴν θερμικὴ ἀγωγιμότητα προηγεῖται τῆς καύ-
σης, καθὼς ἀποτελεῖ προαπαιτούμενο γιὰ τὴν κατανόησι τοῦ σης, καθὼς ἀποτελεῖ προαπαιτούμενο γιὰ τὴν κατανόησι τοῦ 
φαινομένου.φαινομένου.

Ἡ μετάδοσις τῆς θερμότητος στὸ ξύλο συντελεῖται, ἀπὸ τὴν Ἡ μετάδοσις τῆς θερμότητος στὸ ξύλο συντελεῖται, ἀπὸ τὴν 
ἐπαφὴ τῶν κυττάρων μὲ τὰ ἀντίστοιχα γειτονικά τους, χωρὶς ἐπαφὴ τῶν κυττάρων μὲ τὰ ἀντίστοιχα γειτονικά τους, χωρὶς 
τὴν ὕπαρξι μηχανισμῶν ταχείας μεταφορᾶς [ὅπως γιὰ παρά-τὴν ὕπαρξι μηχανισμῶν ταχείας μεταφορᾶς [ὅπως γιὰ παρά-
δειγμα στὰ μέταλλα, ὅπου ὑπάρχει δυνατότητα τῶν ἠλεκτρο-δειγμα στὰ μέταλλα, ὅπου ὑπάρχει δυνατότητα τῶν ἠλεκτρο-
νίων νὰ κινοῦνται ἐλεύθερα μεταξύ τῶν πυρήνων καὶ νὰ δια-νίων νὰ κινοῦνται ἐλεύθερα μεταξύ τῶν πυρήνων καὶ νὰ δια-
σπείρουν ἔτσι τὴν θερμότητα τάχιστα]. Αὐτὸς εἶναι ὁ πρῶτος σπείρουν ἔτσι τὴν θερμότητα τάχιστα]. Αὐτὸς εἶναι ὁ πρῶτος 
λόγος γιὰ τὸν ὁποῖον τὸ ξύλο δὲν ἐμφανίζει ὑψηλὴ θερμικὴ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖον τὸ ξύλο δὲν ἐμφανίζει ὑψηλὴ θερμικὴ 
ἀγωγιμότητα.ἀγωγιμότητα.

Ἐπὶ πλέον, ὅμως, ἡ κυτταρικὴ δομὴ τοῦ ξύλου ἀποτελεῖ σημα-Ἐπὶ πλέον, ὅμως, ἡ κυτταρικὴ δομὴ τοῦ ξύλου ἀποτελεῖ σημα-
ντικὸ στοιχεῖο. Τὸ ξύλο ἀποτελεῖται ἀπὸ δεσμοὺς ἰνωδῶν κυτ-ντικὸ στοιχεῖο. Τὸ ξύλο ἀποτελεῖται ἀπὸ δεσμοὺς ἰνωδῶν κυτ-
τάρων, διατεταγμένων παραλλήλως, μὲ τὸν κύριο ἄξονά τους τάρων, διατεταγμένων παραλλήλως, μὲ τὸν κύριο ἄξονά τους 
κατὰ μῆκος τῶν ‘νερῶν’ (ἰνῶν) τοῦ ξύλου καὶ συγκολλημένων κατὰ μῆκος τῶν ‘νερῶν’ (ἰνῶν) τοῦ ξύλου καὶ συγκολλημένων 

Σχῆμα 2: Ἀπεικόνισις τῶν ἰνωδῶν κυττάρων τοῦ ξύλου (Π. Τουλιάτος)Σχῆμα 2: Ἀπεικόνισις τῶν ἰνωδῶν κυττάρων τοῦ ξύλου (Π. Τουλιάτος)
Σχῆμα 1: Τυπικὴ σχέσις θερμοκρασίας ἐπιφανείας - χρόνου Σχῆμα 1: Τυπικὴ σχέσις θερμοκρασίας ἐπιφανείας - χρόνου 
ἀναφλέξεως (Βιβλιογραφία 1ἀναφλέξεως (Βιβλιογραφία 1))

Eιδικά Θέματα

Τὸ Ξύλο καὶ ἡ ΦωτιάΤὸ Ξύλο καὶ ἡ Φωτιά
Φυσικὲς Ἰδιότητες καὶ Γενικὲς ἈπαιτήσειςΦυσικὲς Ἰδιότητες καὶ Γενικὲς Ἀπαιτήσεις

κ. Κοντέας Ζαννής, Πολιτικός Μηχανικός- Αναστηλωτής ΕΜΠ
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ὑδρογόνο Η, ἀντιδροῦν μὲ τὸ ἐξωτερικὸ (καὶ τὸ περιεχόμενο) ὑδρογόνο Η, ἀντιδροῦν μὲ τὸ ἐξωτερικὸ (καὶ τὸ περιεχόμενο) 
ὀξυγόνο Ο, παράγοντας ἀέρια: ἄκαυστο CO2 κατὰ 70% καὶ ὀξυγόνο Ο, παράγοντας ἀέρια: ἄκαυστο CO2 κατὰ 70% καὶ 
καύσιμο CO κατὰ 30%. Ὅσο πλησιάζουμε τοὺς 200°C ἡ παρα-καύσιμο CO κατὰ 30%. Ὅσο πλησιάζουμε τοὺς 200°C ἡ παρα-
γωγὴ CO αὐξάνεται καὶ μειώνεται ἡ ἀναλογία τοῦ CO2. Μόλις γωγὴ CO αὐξάνεται καὶ μειώνεται ἡ ἀναλογία τοῦ CO2. Μόλις 
τὰ καύσιμα ἀέρια ἀρχίσουν νὰ ἀναφλέγωνται ἡ θερμοκρασία τὰ καύσιμα ἀέρια ἀρχίσουν νὰ ἀναφλέγωνται ἡ θερμοκρασία 
αὐξάνεται ἀπότομα.αὐξάνεται ἀπότομα.

Ἄλλα φαινόμενα ποὺ λαμβάνουν χώρα εἶναι ἡ βράχυνσις τῶν Ἄλλα φαινόμενα ποὺ λαμβάνουν χώρα εἶναι ἡ βράχυνσις τῶν 
διαστάσεων τοῦ μέλους λόγῳ ἀποβολῆς τῆς ὑγρασίας (ἡ μέ-διαστάσεων τοῦ μέλους λόγῳ ἀποβολῆς τῆς ὑγρασίας (ἡ μέ-
γιστη συστολὴ συμβαίνει γύρω τοὺς 100°C), ἡ χαλάρωσι τῶν γιστη συστολὴ συμβαίνει γύρω τοὺς 100°C), ἡ χαλάρωσι τῶν 
δεσμῶν τῶν κυττάρων (ἡ λιγνίνη καὶ οἱ ὑπόλοιπες χημικὲς ἑνώ-δεσμῶν τῶν κυττάρων (ἡ λιγνίνη καὶ οἱ ὑπόλοιπες χημικὲς ἑνώ-
σεις τείνουν πρὸς ρευστοποίησι) καὶ φυσικά, ἡ χημικὴ ἀλλοίω-σεις τείνουν πρὸς ρευστοποίησι) καὶ φυσικά, ἡ χημικὴ ἀλλοίω-
σις τοῦ ξύλου. Ἡ χημικὴ ἀλλοίωσις τοῦ ξύλου -ἡ ὁποῖα συμπε-σις τοῦ ξύλου. Ἡ χημικὴ ἀλλοίωσις τοῦ ξύλου -ἡ ὁποῖα συμπε-
ριλαμβάνει τὴν μετατροπὴ τμήματος τῶν στερεῶν χημικῶν ριλαμβάνει τὴν μετατροπὴ τμήματος τῶν στερεῶν χημικῶν 
ἑνώσεων σὲ διάφορα ἀέρια- ἔχει, μεταξὺ ἄλλων, ὡς ἀποτέλε-ἑνώσεων σὲ διάφορα ἀέρια- ἔχει, μεταξὺ ἄλλων, ὡς ἀποτέλε-
σμα τὴν σταδιακὴ μείωσι τῆς πυκνότητός του.σμα τὴν σταδιακὴ μείωσι τῆς πυκνότητός του.

Μὲ τὴν συνεχὴ προσφορὰ θερμότητος ἡ θερμοκρασία στὴν ἐπι-Μὲ τὴν συνεχὴ προσφορὰ θερμότητος ἡ θερμοκρασία στὴν ἐπι-
φάνεια αὐξάνεται καὶ τελικῶς τὸ ξύλο ἀναφλέγεται. Ἐπὶ τῆς φάνεια αὐξάνεται καὶ τελικῶς τὸ ξύλο ἀναφλέγεται. Ἐπὶ τῆς 
ἰσοθερμικῆς τῶν 300°C, καὶ κατόπιν τῆς συνεχοῦς χημικῆς άλ-ἰσοθερμικῆς τῶν 300°C, καὶ κατόπιν τῆς συνεχοῦς χημικῆς άλ-
λοιώσεως τὸ ξύλο μετατρέπεται σὲ ξυλάνθρακα. Ἡ ἰσοθερμικὴ λοιώσεως τὸ ξύλο μετατρέπεται σὲ ξυλάνθρακα. Ἡ ἰσοθερμικὴ 
τῶν 300°C ὀνομάζεται στρῶμα πυρολύσεως (pyrolisis layer) καὶ τῶν 300°C ὀνομάζεται στρῶμα πυρολύσεως (pyrolisis layer) καὶ 
ὁ προσδιορισμὸς τῆς θέσεώς της εἶναι πολὺ σημαντικὸς, καθὼς ὁ προσδιορισμὸς τῆς θέσεώς της εἶναι πολὺ σημαντικὸς, καθὼς 
ἐπὶ αὐτῆς τὸ ξύλο ἀποβάλλει τὸ σύνολο τῶν μηχανικῶν του ἐπὶ αὐτῆς τὸ ξύλο ἀποβάλλει τὸ σύνολο τῶν μηχανικῶν του 
ἀντοχῶν. Ἡ παραδοχὴ αὐτὴ προτείνεται ἀπὸ τὸν ΕΝ 1995-1-2 ἀντοχῶν. Ἡ παραδοχὴ αὐτὴ προτείνεται ἀπὸ τὸν ΕΝ 1995-1-2 
καὶ, ὅπως σημειώνεται, ἰσχύει γιὰ τὴν μεγάλη πλειονότητα τῶν καὶ, ὅπως σημειώνεται, ἰσχύει γιὰ τὴν μεγάλη πλειονότητα τῶν 
ξύλων ἀπὸ κωνοφόρα ἢ πλατύφυλλα. Τὸ πάχος τοῦ στρώματος ξύλων ἀπὸ κωνοφόρα ἢ πλατύφυλλα. Τὸ πάχος τοῦ στρώματος 
πυρολύσεως δὲν ὑπερβαίνει τὰ 5 χιλιοστά.πυρολύσεως δὲν ὑπερβαίνει τὰ 5 χιλιοστά.
  
Ὅπως εἶναι γνωστὸ ἡ θερμότητα ποὺ παράγεται κατὰ τὴν Ὅπως εἶναι γνωστὸ ἡ θερμότητα ποὺ παράγεται κατὰ τὴν 
καῦσι ἑνὸς τμήματος, προκαλεῖ τὴν θέρμανσι καὶ τελικῶς τὴν καῦσι ἑνὸς τμήματος, προκαλεῖ τὴν θέρμανσι καὶ τελικῶς τὴν 
ἀνάφλεξι τοῦ ὑπολοίπου ξύλου. Λόγῳ ὅμως τῆς ἐξαιρετικὰ με-ἀνάφλεξι τοῦ ὑπολοίπου ξύλου. Λόγῳ ὅμως τῆς ἐξαιρετικὰ με-
γάλης θερμομονωτικῆς ἱκανότητος τοῦ ξύλου ἡ θερμοκρασία γάλης θερμομονωτικῆς ἱκανότητος τοῦ ξύλου ἡ θερμοκρασία 
δὲν μεταδίδεται σὲ ὅλη τὴν μάζα του. Δεύτερος πολὺ σημα-δὲν μεταδίδεται σὲ ὅλη τὴν μάζα του. Δεύτερος πολὺ σημα-
ντικὸς ἀνασταλτικὸς παράγοντας στὴν γρήγορη μετάδοσι τῆς ντικὸς ἀνασταλτικὸς παράγοντας στὴν γρήγορη μετάδοσι τῆς 
θερμότητας εἶναι ἡ παρουσία τῆς ὑγρασίας, καθὼς ἕως τοὺς θερμότητας εἶναι ἡ παρουσία τῆς ὑγρασίας, καθὼς ἕως τοὺς 
100˚C τὸ δεσμευμένο νερὸ ἀπορροφᾷ θερμότητα, ἡ ὀποία ἀπο-100˚C τὸ δεσμευμένο νερὸ ἀπορροφᾷ θερμότητα, ἡ ὀποία ἀπο-
μακρύνεται ἀπὸ τὸ ξύλο μόλις τὸ νερὸ μετατραπῇ σὲ ἀτμό. Ἡ μακρύνεται ἀπὸ τὸ ξύλο μόλις τὸ νερὸ μετατραπῇ σὲ ἀτμό. Ἡ 
παρουσία, λοιπόν, τῆς ὑγρασίας ἔχει ὠς ἀποτέλεσμα τὴν ἐπι-παρουσία, λοιπόν, τῆς ὑγρασίας ἔχει ὠς ἀποτέλεσμα τὴν ἐπι-
βράδυνσι στὴν αὔξησι τῆς θερμοκρασίας, ὅπως φαίνεται καὶ βράδυνσι στὴν αὔξησι τῆς θερμοκρασίας, ὅπως φαίνεται καὶ 
στὸ ἀντιπροσωπευτικὸ διάγραμμα Σχήμα 4.στὸ ἀντιπροσωπευτικὸ διάγραμμα Σχήμα 4.

μεταξύ τους μὲ λιγνίνη καὶ πλῆθος ἄλλων χημικῶν οὐσιῶν. Τὰ μεταξύ τους μὲ λιγνίνη καὶ πλῆθος ἄλλων χημικῶν οὐσιῶν. Τὰ 
κύτταρα αὐτά, ὅσο τὸ ξύλο, εὐρισκόμενο ἀκόμη στὴν φῦσι, εἶναι κύτταρα αὐτά, ὅσο τὸ ξύλο, εὐρισκόμενο ἀκόμη στὴν φῦσι, εἶναι 
ζωντανό, , ποὺ διαθέτουν, εἶναι γεμάτα μὲ νερό, ποὺ βρίσκεται ζωντανό, , ποὺ διαθέτουν, εἶναι γεμάτα μὲ νερό, ποὺ βρίσκεται 
στοὺς ἐσωτερικοὺς θύλακες. Κατὰ τὴν ἐπεξεργασία, ὅμως τοῦ στοὺς ἐσωτερικοὺς θύλακες. Κατὰ τὴν ἐπεξεργασία, ὅμως τοῦ 
ξύλου γιὰ τὴν παραγωγὴ τῆς δομικῆς ξυλείας, ἡ ὑγρασία αὐτὴ ξύλου γιὰ τὴν παραγωγὴ τῆς δομικῆς ξυλείας, ἡ ὑγρασία αὐτὴ 
ἀποβάλλεται ἐξ ὁλοκλήρου, διατηρουμένου μόνον ἕνος ποσοῦ ἀποβάλλεται ἐξ ὁλοκλήρου, διατηρουμένου μόνον ἕνος ποσοῦ 
ὕδατος, τῆς τάξεως τοῦ 12-18% τῆς μάζας τοῦ ξηροῦ ξύλου, δε-ὕδατος, τῆς τάξεως τοῦ 12-18% τῆς μάζας τοῦ ξηροῦ ξύλου, δε-
σμευμένου στὸν φλοιὸ τῶν κυττάρων μὲ χημικοὺς δεσμοὺς. Οἱ σμευμένου στὸν φλοιὸ τῶν κυττάρων μὲ χημικοὺς δεσμοὺς. Οἱ 
θύλακες παραμένουν κένοι.θύλακες παραμένουν κένοι.
  
Ἡ δίοδος τῆς θερμότητος διὰ μέσου τοῦ ξύλου καθίσταται πλέ-Ἡ δίοδος τῆς θερμότητος διὰ μέσου τοῦ ξύλου καθίσταται πλέ-
ον ἰδιαιτέρως βραδεῖα. Τὸ δομικὸ ξύλο, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ον ἰδιαιτέρως βραδεῖα. Τὸ δομικὸ ξύλο, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν 
χαμηλὴ θερμικὴ ἀγωγιμότητα τῆς κυτταρίνης, καταλήγει νὰ χαμηλὴ θερμικὴ ἀγωγιμότητα τῆς κυτταρίνης, καταλήγει νὰ 
εἶναι ἕνας πάρα πολὺ καλὸς μονωτής.εἶναι ἕνας πάρα πολὺ καλὸς μονωτής.

Γιὰ νὰ δοθῇ μιὰ εἰκόνα τοῦ μεγέθους σημειώνονται τὰ ἑξῆς: Γιὰ νὰ δοθῇ μιὰ εἰκόνα τοῦ μεγέθους σημειώνονται τὰ ἑξῆς: 
Ἡ θερμικὴ ἀγωγιμότητα τῆς δομικῆς ξυλείας εἶναι 0,13W/mK  Ἡ θερμικὴ ἀγωγιμότητα τῆς δομικῆς ξυλείας εἶναι 0,13W/mK  
(τιμή, ποὺ προτείνεται ἀπὸ τὸν ΕΝ 1995-1-2, λαμβανομένη κοι-(τιμή, ποὺ προτείνεται ἀπὸ τὸν ΕΝ 1995-1-2, λαμβανομένη κοι-
νή, γιὰ ὅλα τὰ εἴδη ξυλείας), μεταβαλλομένη δὲ ἐλαφρῶς γιὰ νή, γιὰ ὅλα τὰ εἴδη ξυλείας), μεταβαλλομένη δὲ ἐλαφρῶς γιὰ 
μεγαλύτερες τιμὲς τῆς θερμοκρασίας. Ἡ ἀντίστοιχη ἰδιότητα μεγαλύτερες τιμὲς τῆς θερμοκρασίας. Ἡ ἀντίστοιχη ἰδιότητα 
τοῦ χάλυβα εἶναι 45W/mK. Ὁ λόγος τῶν δύο ἰδιοτήτων εἶναι τοῦ χάλυβα εἶναι 45W/mK. Ὁ λόγος τῶν δύο ἰδιοτήτων εἶναι 
45/0,13=346 (!), γεγονός, ποὺ ἔχει ὼς ἀποτέλεσμα ἡ μετάδοσις 45/0,13=346 (!), γεγονός, ποὺ ἔχει ὼς ἀποτέλεσμα ἡ μετάδοσις 
ἑνὸς δεδομένου ποσοῦ ἐνεργείας (γιὰ δεδομένη ἀπόστασι με-ἑνὸς δεδομένου ποσοῦ ἐνεργείας (γιὰ δεδομένη ἀπόστασι με-
ταδόσεως καὶ διαφορὰ θερμοκρασίας), ἡ ὁποῖα στὸν χάλυβα ταδόσεως καὶ διαφορὰ θερμοκρασίας), ἡ ὁποῖα στὸν χάλυβα 
συντελεῖται ἐντὸς 1 λεπτοῦ, γιὰ τὸ ξύλο νὰ ὁλοκληρώνεται σὲ συντελεῖται ἐντὸς 1 λεπτοῦ, γιὰ τὸ ξύλο νὰ ὁλοκληρώνεται σὲ 
διάστημα 5-6 ὡρῶν!διάστημα 5-6 ὡρῶν!
  
Ἡ ΚαῦσιςἩ Καῦσις
Ἀμέσως μετὰ τὴν ἀνάφλεξι παρατηρεῖται ἡ καῦσις. Ὡς καῦσις Ἀμέσως μετὰ τὴν ἀνάφλεξι παρατηρεῖται ἡ καῦσις. Ὡς καῦσις 
νοεῖται τὸ σύνολο τῶν φυσικῶν καὶ χημικῶν μεταβολῶν ποὺ νοεῖται τὸ σύνολο τῶν φυσικῶν καὶ χημικῶν μεταβολῶν ποὺ 
συντελοῦνται κατὰ τὴν παρατεταμένη ἔκθεσι ἑνὸς ξύλινου τε-συντελοῦνται κατὰ τὴν παρατεταμένη ἔκθεσι ἑνὸς ξύλινου τε-
μάχους σὲ ὑψηλὲς θερμοκρασίες ἢ/καὶ παρουσία φλόγας. Περι-μάχους σὲ ὑψηλὲς θερμοκρασίες ἢ/καὶ παρουσία φλόγας. Περι-
γράφεται τὸ φαινόμενο:γράφεται τὸ φαινόμενο:

Μὲ τὴν διαρκὴ αὔξησι τῆς θερμοκρασίας, πρὶν ἀκόμη τὴν ἀνά-Μὲ τὴν διαρκὴ αὔξησι τῆς θερμοκρασίας, πρὶν ἀκόμη τὴν ἀνά-
φλεξι, ἡ περιοχὴ σὲ πολὺ μικρὸ βάθος ἀπὸ τὴν επιφάνεια ἀπο-φλεξι, ἡ περιοχὴ σὲ πολὺ μικρὸ βάθος ἀπὸ τὴν επιφάνεια ἀπο-
βάλλει τὴν περιεχομένη ὑγρασία, ὅταν ἡ θερμοκρασία τοῦ ξύ-βάλλει τὴν περιεχομένη ὑγρασία, ὅταν ἡ θερμοκρασία τοῦ ξύ-
λου φτάσῃ τοὺς 100˚C.λου φτάσῃ τοὺς 100˚C.

Τὰ κύτταρα τοῦ ξύλου ἀποτελοῦνται ἀπὸ ὀργανικὲς ἑνώσεις Τὰ κύτταρα τοῦ ξύλου ἀποτελοῦνται ἀπὸ ὀργανικὲς ἑνώσεις 
καὶ κυρίως ὑδρογονάνθρακες. Μὲ τὴν αὔξησι τῆς θερμοκρα-καὶ κυρίως ὑδρογονάνθρακες. Μὲ τὴν αὔξησι τῆς θερμοκρα-
σίας στὸ διάστημα μεταξὺ 150°C-200°C, ὁ ἄνθρακας C καὶ τὸ σίας στὸ διάστημα μεταξὺ 150°C-200°C, ὁ ἄνθρακας C καὶ τὸ 

Σχῆμα 3 Μεταβολὴ τῆς πυκνότητος τοῦ ξύλου μὲ τὴν θερ-Σχῆμα 3 Μεταβολὴ τῆς πυκνότητος τοῦ ξύλου μὲ τὴν θερ-
μοκρασία (ἀπομειωτικὸς συντελεστής) ΕΝ 1995-1-2μοκρασία (ἀπομειωτικὸς συντελεστής) ΕΝ 1995-1-2
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Σχῆμα 4 Τυπικὴ μεταβολὴ τῆς θερμοκρασίας σημείου τοῦ Σχῆμα 4 Τυπικὴ μεταβολὴ τῆς θερμοκρασίας σημείου τοῦ 
ξύλου μὲ τὸν χρόνο (Βιβλιογραφία 3)ξύλου μὲ τὸν χρόνο (Βιβλιογραφία 3)



32 Πολιτικός Mηχανικός   Απρίλιος 2010

Γιὰ τὶς συνήθεις διατομὲς ξύλων, προκύπτει ὄτι σὲ βάθος 25-30 Γιὰ τὶς συνήθεις διατομὲς ξύλων, προκύπτει ὄτι σὲ βάθος 25-30 
mm απὸ τὴν ἐπιφάνεια τῆς καύσεως τὸ ξύλο παραμένει τελεί-mm απὸ τὴν ἐπιφάνεια τῆς καύσεως τὸ ξύλο παραμένει τελεί-
ως ἀνεπηρέαστο («ἀνέπαφο ξύλο»), ὡς πρὸς τὴν θερμοκρασία ως ἀνεπηρέαστο («ἀνέπαφο ξύλο»), ὡς πρὸς τὴν θερμοκρασία 
του καὶ τὰ μηχανικά του χαρακτηριστικά.του καὶ τὰ μηχανικά του χαρακτηριστικά.

Τα (ἄκαυστο) τμῆμα τῆς διατομῆς ποὺ βρίσκεται κοντὰ στὸ Τα (ἄκαυστο) τμῆμα τῆς διατομῆς ποὺ βρίσκεται κοντὰ στὸ 
στρῶμα πυρολύσεως ἔχει ἀρχίσῃ νὰ ὑφίσταται μηχανικὴ ὑπο-στρῶμα πυρολύσεως ἔχει ἀρχίσῃ νὰ ὑφίσταται μηχανικὴ ὑπο-
βάθμισι ἀνάλογη μὲ τὴν αὔξησι τῆς θερμοκρασίας γιὰ τοὺς βάθμισι ἀνάλογη μὲ τὴν αὔξησι τῆς θερμοκρασίας γιὰ τοὺς 
λόγους ποὺ προαναφέρθηκαν, κατὰ τὸν τρόπο που εἰκονίζεται λόγους ποὺ προαναφέρθηκαν, κατὰ τὸν τρόπο που εἰκονίζεται 
στὸ διάγραμμα:στὸ διάγραμμα:

Τα γεγονὸς ὅτι τὸ καιγόμενο μέλος λίγο βαθύτερα ἀπὸ τὴν και-Τα γεγονὸς ὅτι τὸ καιγόμενο μέλος λίγο βαθύτερα ἀπὸ τὴν και-
γόμενη ἐπιφάνεια διατηρεῖ τὶς μηχανικές του ἰδιότητες, (σὲ μιὰ γόμενη ἐπιφάνεια διατηρεῖ τὶς μηχανικές του ἰδιότητες, (σὲ μιὰ 
περιοχὴ ἀπομειωμένες καὶ κατὰ τὸ ὑπόλοιπο ἀκέραιες), ἔχει ὡς περιοχὴ ἀπομειωμένες καὶ κατὰ τὸ ὑπόλοιπο ἀκέραιες), ἔχει ὡς 
ἀποτέλεσμα νὰ εἶναι σὲ θέσι νὰ φέρῃ ἕνα σημαντικὸ μέρος τῶν ἀποτέλεσμα νὰ εἶναι σὲ θέσι νὰ φέρῃ ἕνα σημαντικὸ μέρος τῶν 
ἀρχικῶν φορτίων σχεδιασμοῦ, νὰ διατηρῇ δηλαδὴ κατὰ τὴν ἐξέ-ἀρχικῶν φορτίων σχεδιασμοῦ, νὰ διατηρῇ δηλαδὴ κατὰ τὴν ἐξέ-
λιξη τῆς πυρκαϊᾶς ἕνα τμῆμα τῆς φέρουσας ἱκανότητός του.λιξη τῆς πυρκαϊᾶς ἕνα τμῆμα τῆς φέρουσας ἱκανότητός του.
  
Σημειώνεται, ἐπίσης, ὅτι εἶναι εὐνοϊκὴ ἡ παρουσία τοῦ παραγο-Σημειώνεται, ἐπίσης, ὅτι εἶναι εὐνοϊκὴ ἡ παρουσία τοῦ παραγο-
μένου ξυλάνθρακα. Ἡ θερμική του άγωγιμότητα εἶναι περίπου μένου ξυλάνθρακα. Ἡ θερμική του άγωγιμότητα εἶναι περίπου 
τὸ ἕνα ἔκτον τῆς ἀντίστοιχης τοῦ ξύλου, γεγονός, ὅμως, ποὺ τὸ ἕνα ἔκτον τῆς ἀντίστοιχης τοῦ ξύλου, γεγονός, ὅμως, ποὺ 
δὲν πρέπει νὰ ὑπερεκτιμᾶται καθὼς στὴν δομή του ἀναπτύσει δὲν πρέπει νὰ ὑπερεκτιμᾶται καθὼς στὴν δομή του ἀναπτύσει 
ρωγμές, ποὺ ἐπιτρέπουν τὴν μαζικὴ εἴσοδο τῆς θερμότητος. [Τὸ ρωγμές, ποὺ ἐπιτρέπουν τὴν μαζικὴ εἴσοδο τῆς θερμότητος. [Τὸ 
ΕΝ 1995-1-2 σημειώνει, ὅτι πρέπει νὰ λαμβάνεται ὑπ’ ὄψιν τὸ ΕΝ 1995-1-2 σημειώνει, ὅτι πρέπει νὰ λαμβάνεται ὑπ’ ὄψιν τὸ 
φαινόμενο καὶ νὰ χρησιμοποιεῖται ἡ φαινομένη θερμικὴ ἀγω-φαινόμενο καὶ νὰ χρησιμοποιεῖται ἡ φαινομένη θερμικὴ ἀγω-
γιμότητα, ὅπως αὐτὴ προκύπτει ἀπὸ πειραματικὰ δεδομένα ἢ γιμότητα, ὅπως αὐτὴ προκύπτει ἀπὸ πειραματικὰ δεδομένα ἢ 
μὲ τὶς τιμές, ποὺ δίδονται.]μὲ τὶς τιμές, ποὺ δίδονται.]

Eιδικά Θέματα

Ἔτσι λίγο μόλις κάτω ἀπὸ τὴν καιγομένη ἐπιφάνεια ποὺ βρί-Ἔτσι λίγο μόλις κάτω ἀπὸ τὴν καιγομένη ἐπιφάνεια ποὺ βρί-
σκεται σὲ θερμοκρασία 300˚C, ἡ θερμοκρασία «πέφτει» ἀπότο-σκεται σὲ θερμοκρασία 300˚C, ἡ θερμοκρασία «πέφτει» ἀπότο-
μα. (Σχῆμα 5)μα. (Σχῆμα 5)

Αὐτὴ ἡ συμπεριφορὰ τοῦ ξύλου ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα ἡ ἐπί-Αὐτὴ ἡ συμπεριφορὰ τοῦ ξύλου ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα ἡ ἐπί-
δρασις τῆς πυρκαϊᾶς νὰ μὴν ἐπεκτείνεται ἄμεσα. Ὄχι μόνον δρασις τῆς πυρκαϊᾶς νὰ μὴν ἐπεκτείνεται ἄμεσα. Ὄχι μόνον 
οἱ συνδεόμενοι κόμβοι καὶ τὰ γειτονικὰ μέλη, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ οἱ συνδεόμενοι κόμβοι καὶ τὰ γειτονικὰ μέλη, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ 
μία διατομὴ τοῦ ἰδίου τοῦ προσβαλλομένου μέλους, παραμένει μία διατομὴ τοῦ ἰδίου τοῦ προσβαλλομένου μέλους, παραμένει 
ἀνεπηρέαστη, ἀρκεῖ νὰ ἀπέχῃ λίγα μόνον ἐκαστοστὰ ἀπὸ τὸ ἀνεπηρέαστη, ἀρκεῖ νὰ ἀπέχῃ λίγα μόνον ἐκαστοστὰ ἀπὸ τὸ 
σημεῖο προσβολῆς, γιὰ ὲπαρκὴ (ἀλλὰ ἀντιπροσωπευτικὴ) διάρ-σημεῖο προσβολῆς, γιὰ ὲπαρκὴ (ἀλλὰ ἀντιπροσωπευτικὴ) διάρ-
κεια φωτιᾶς. Ἀκόμη, ὅμως, καὶ ἡ προσβαλλομένη διατομὴ δὲν κεια φωτιᾶς. Ἀκόμη, ὅμως, καὶ ἡ προσβαλλομένη διατομὴ δὲν 
ἐπηρεάζεται ἐξ ὁλοκλήρου ἀπὸ τὴν θερμότητα. Τὸ παρακάτω ἐπηρεάζεται ἐξ ὁλοκλήρου ἀπὸ τὴν θερμότητα. Τὸ παρακάτω 
διάγραμμα ἀποτελεῖ μία ἀντιπροσωπευτικὴ κατανομὴ τῆς θερ-διάγραμμα ἀποτελεῖ μία ἀντιπροσωπευτικὴ κατανομὴ τῆς θερ-
μοκρασίας στὸ σῶμα μιᾶς καιγομένης διατομῆς.μοκρασίας στὸ σῶμα μιᾶς καιγομένης διατομῆς.

Σχῆμα 7 Μεταβολὴ τῶν ἀντοχῶν τοῦ ξύλου μὲ τὴν θερμο-Σχῆμα 7 Μεταβολὴ τῶν ἀντοχῶν τοῦ ξύλου μὲ τὴν θερμο-
κρασία (ἀπομειωτικὸς συντελεστής) (Ἀντίστοιχη μείωσι κρασία (ἀπομειωτικὸς συντελεστής) (Ἀντίστοιχη μείωσι 
ὑφίσταται καὶ τὸ μέτρο ἐλαστικότητος) ΕΝ 1995-1-2ὑφίσταται καὶ τὸ μέτρο ἐλαστικότητος) ΕΝ 1995-1-2

Σχῆμα 8 Τυπική εἰκόνα διατομῆς καιγομένου μέλουςΣχῆμα 8 Τυπική εἰκόνα διατομῆς καιγομένου μέλους

Σχῆμα 5 Τυπικὴ κατανομὴ θερμοκρασιῶν στὴν καιγομένη Σχῆμα 5 Τυπικὴ κατανομὴ θερμοκρασιῶν στὴν καιγομένη 
διατομή (ἔκθεσις σὲ πρότυπη πυρκαϊά) (Βιβλιογραφία 1)διατομή (ἔκθεσις σὲ πρότυπη πυρκαϊά) (Βιβλιογραφία 1)

Σχῆμα 6 Κατανομὴ τῆς θερμοκρασιακῆς μεταβολῆς στὸ Σχῆμα 6 Κατανομὴ τῆς θερμοκρασιακῆς μεταβολῆς στὸ 
βαθὸς τῆς διατομῆς τυπικὸ διάγραμμαβαθὸς τῆς διατομῆς τυπικὸ διάγραμμα
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Eιδικά Θέματα

Τὸ βασικὸ χαρακτηριστικὸ τοῦ φαινομένου τῆς ἀπανθρακώ-Τὸ βασικὸ χαρακτηριστικὸ τοῦ φαινομένου τῆς ἀπανθρακώ-
σεως εἶναι ὅτι ἐξελίσσεται μὲ σταθερὴ ταχύτητα, γεγονὸς τὸ σεως εἶναι ὅτι ἐξελίσσεται μὲ σταθερὴ ταχύτητα, γεγονὸς τὸ 
ὁποῖο ἀποδεικνύεται μεγάλης σημασίας γιὰ τὸν ὑπολογιμὸ τῆς ὁποῖο ἀποδεικνύεται μεγάλης σημασίας γιὰ τὸν ὑπολογιμὸ τῆς 
φέρουσας ἱκανότητος τῶν κατασκευῶν. Ἡ ταχύτητα εἶναι ἐπὶ φέρουσας ἱκανότητος τῶν κατασκευῶν. Ἡ ταχύτητα εἶναι ἐπὶ 
πλέον ἀξιοσημείωτα μικρὴ: μόλις 0,65 mm/min μὲ κάποια ξύλα πλέον ἀξιοσημείωτα μικρὴ: μόλις 0,65 mm/min μὲ κάποια ξύλα 
νὰ λαμβάνουν ἀκόμη μικρότερες τιμὲς. Αὐτὸ ἔχει ὡς ἀποτέλε-νὰ λαμβάνουν ἀκόμη μικρότερες τιμὲς. Αὐτὸ ἔχει ὡς ἀποτέλε-
σμα νὰ καθίσταται δυνατὸς ὁ ὑπολογισμὸς τοῦ μεγέθους τῶν σμα νὰ καθίσταται δυνατὸς ὁ ὑπολογισμὸς τοῦ μεγέθους τῶν 
ἀπομενουσῶν διατομῶν σὲ κάθε χρονικὴ στιγμὴ ἀπὸ τὴν ἔναρ-ἀπομενουσῶν διατομῶν σὲ κάθε χρονικὴ στιγμὴ ἀπὸ τὴν ἔναρ-
ξι τῆς φωτιᾶς.ξι τῆς φωτιᾶς.
  
Σημειώνεται ὅτι τὰ σημεῖα ποὺ βρίσκονται κοντὰ στὶς ἀκμὲς Σημειώνεται ὅτι τὰ σημεῖα ποὺ βρίσκονται κοντὰ στὶς ἀκμὲς 
δέχονται ἐπίδρασι ἀπὸ δύο ὄψεις. Αὐτὸ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὴν δέχονται ἐπίδρασι ἀπὸ δύο ὄψεις. Αὐτὸ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὴν 
ταχύτερη αὔξησι τῆς θερμοκρασίας τους καὶ ἄρα τὴν ταχύτε-ταχύτερη αὔξησι τῆς θερμοκρασίας τους καὶ ἄρα τὴν ταχύτε-
ρη ἀπανθράκωσί τους. Παρατηρεῖται, ἔτσι, μία στρογγύλευσις ρη ἀπανθράκωσί τους. Παρατηρεῖται, ἔτσι, μία στρογγύλευσις 
τῶν ἀκμῶν, ὅπως φαίνεται στὶς φωτογραφίες, γεγονὸς τὸ ὁποῖο τῶν ἀκμῶν, ὅπως φαίνεται στὶς φωτογραφίες, γεγονὸς τὸ ὁποῖο 
λαμβάνεται ὑπ’ ὄψιν στοὺς ὑπολογισμούς:λαμβάνεται ὑπ’ ὄψιν στοὺς ὑπολογισμούς:

Σὲ ὅ,τι ἀφορᾷ τὴν θερμικὴ διαστολὴ τῶν ξυλίνων μελῶν λόγῳ Σὲ ὅ,τι ἀφορᾷ τὴν θερμικὴ διαστολὴ τῶν ξυλίνων μελῶν λόγῳ 
τῆς αὔξησης τῆς θερμοκρασίας στὴν κατάστασι τῆς πυρκαϊᾶς, τῆς αὔξησης τῆς θερμοκρασίας στὴν κατάστασι τῆς πυρκαϊᾶς, 
παρατηροῦνται τὰ ἑξῆς:παρατηροῦνται τὰ ἑξῆς:
α.α. ἡ αὔξησις τῆς θερμοκρασίας δὲν ἀφορᾷ ὅλη τὴν διατομὴ τοῦ  ἡ αὔξησις τῆς θερμοκρασίας δὲν ἀφορᾷ ὅλη τὴν διατομὴ τοῦ 
μέλους,μέλους,
β.β. συνοδεύεται ἀπὸ ἀντίστοιχη ἀποβολὴ τῆς ὑγρασίας ποὺ προ- συνοδεύεται ἀπὸ ἀντίστοιχη ἀποβολὴ τῆς ὑγρασίας ποὺ προ-
καλεῖ συρρίκνωσι τοῦ ξύλουκαλεῖ συρρίκνωσι τοῦ ξύλου
γ.γ. συνοδεύεται ἀπὸ μείωσι τοῦ μέτρου Ἐλαστικότητος ποὺ ἔχει  συνοδεύεται ἀπὸ μείωσι τοῦ μέτρου Ἐλαστικότητος ποὺ ἔχει 
ὡς ἀποτέλεσμα ὅσο μεγαλύτερη εἶναι ἡ αὔξησις τῆς θερμοκρα-ὡς ἀποτέλεσμα ὅσο μεγαλύτερη εἶναι ἡ αὔξησις τῆς θερμοκρα-
σίας-θερμικῆς διαστολῆς στοιχειώδους τμήματος, τόσο μικρό-σίας-θερμικῆς διαστολῆς στοιχειώδους τμήματος, τόσο μικρό-
τερη νὰ εἶναι ἡ τάσις ποὺ μπορεῖ νὰ προκαλέσῃ στὴν διατομή.τερη νὰ εἶναι ἡ τάσις ποὺ μπορεῖ νὰ προκαλέσῃ στὴν διατομή.
  
Ὅλα τὰ παραπάνω ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα τάσεις ἀπὸ θερμικὲς Ὅλα τὰ παραπάνω ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα τάσεις ἀπὸ θερμικὲς 
διαστολὲς τοῦ ξύλου νὰ εἶναι πρακτικῶς ἀμελητέες καὶ γι’ αὐτὸ διαστολὲς τοῦ ξύλου νὰ εἶναι πρακτικῶς ἀμελητέες καὶ γι’ αὐτὸ 
δὲν λαμβάνονται ὑπ’ ὄψιν ἀπὸ τὸν Εὐρωκώδικα 5.δὲν λαμβάνονται ὑπ’ ὄψιν ἀπὸ τὸν Εὐρωκώδικα 5.
  
Ἡ Φωτιά ὡς Δρᾶσις ἐπὶ τῶν ΚατασκευῶνἩ Φωτιά ὡς Δρᾶσις ἐπὶ τῶν Κατασκευῶν
Ἡ ἐκδήλωσις μιᾶς φωτιᾶς εἶναι ἕνα μὴ ἐπιθυμητὸ φαινόμενο, τὸ Ἡ ἐκδήλωσις μιᾶς φωτιᾶς εἶναι ἕνα μὴ ἐπιθυμητὸ φαινόμενο, τὸ 
ὁποῖο ἐπηρεάζει δυσμενῶς τὸν ἄνθρωπο. Ἡ πιθανότητα ἐκδη-ὁποῖο ἐπηρεάζει δυσμενῶς τὸν ἄνθρωπο. Ἡ πιθανότητα ἐκδη-
λώσεώς της εἶναι δυνατὸν νὰ περιορισθῇ, ὄχι, ὅμως, καὶ νὰ μηδε-λώσεώς της εἶναι δυνατὸν νὰ περιορισθῇ, ὄχι, ὅμως, καὶ νὰ μηδε-
νισθῇ. Ἀπαιτεῖται, λοιπόν, σχεδιασμὸς γιὰ τὴν ἀντιμετώπισί της.νισθῇ. Ἀπαιτεῖται, λοιπόν, σχεδιασμὸς γιὰ τὴν ἀντιμετώπισί της.

Ἡ ἀντιμετώπισις  τῆς φωτιᾶς στοχεύει στὸν περιορισμὸ τῶν Ἡ ἀντιμετώπισις  τῆς φωτιᾶς στοχεύει στὸν περιορισμὸ τῶν 
κινδύνων, ποὺ διατρέχονται ἐξ αἰτίας της, μὲ σεβασμὸ στὸν κινδύνων, ποὺ διατρέχονται ἐξ αἰτίας της, μὲ σεβασμὸ στὸν 
ἄνθρωπο, στὴν κοινωνία, στὴν γειτονικὴ ἰδιοκτησία καί, ὅπου ἄνθρωπο, στὴν κοινωνία, στὴν γειτονικὴ ἰδιοκτησία καί, ὅπου 
ἀπαιτεῖται, στὴν ἀντίστοιχη ἄμεσα ἐκτιθέμενη.ἀπαιτεῖται, στὴν ἀντίστοιχη ἄμεσα ἐκτιθέμενη.
  
Οἱ γενικὲς ἀπαιτήσεις γιὰ τὴν ἐκτιθέμενη κατασκευὴ συνοψί-Οἱ γενικὲς ἀπαιτήσεις γιὰ τὴν ἐκτιθέμενη κατασκευὴ συνοψί-
ζονται:ζονται:
• στὴν ἐξασφάλισι ἐπαρκοῦς φέρουσας ἱκανότητος γιὰ συγκε-• στὴν ἐξασφάλισι ἐπαρκοῦς φέρουσας ἱκανότητος γιὰ συγκε-
κριμένο χρονικὸ διάστημα,κριμένο χρονικὸ διάστημα,
• στὸν περιορισμὸ τῆς φωτιᾶς σὲ ἕνα τμῆμα τοῦ δομήματος,• στὸν περιορισμὸ τῆς φωτιᾶς σὲ ἕνα τμῆμα τοῦ δομήματος,
• στὴν μὴ ἐξάπλωσι τῆς φωτιᾶς σὲ ὅλη τὴν ἔκτασι τοῦ δομήματος,• στὴν μὴ ἐξάπλωσι τῆς φωτιᾶς σὲ ὅλη τὴν ἔκτασι τοῦ δομήματος,
• στὴν ἐξασφάλισι τῆς δυνατότητος διαφυγῆς ἤ/καὶ διασώσεως • στὴν ἐξασφάλισι τῆς δυνατότητος διαφυγῆς ἤ/καὶ διασώσεως 
τῶν χρηστῶν,τῶν χρηστῶν,
• στὸ ἐπαρκὲς ἐπίπεδο ἀσφαλείας τῶν σωστικῶν συνεργείων.• στὸ ἐπαρκὲς ἐπίπεδο ἀσφαλείας τῶν σωστικῶν συνεργείων.

Οἱ Κίνδυνοι ἀπὸ τὴν ΦωτιάΟἱ Κίνδυνοι ἀπὸ τὴν Φωτιά
Ἀξιολογώντας τὴν παρουσία τοῦ ξύλου στὴν κατασκευή, πα-Ἀξιολογώντας τὴν παρουσία τοῦ ξύλου στὴν κατασκευή, πα-
ρατηροῦμε ὅτι κίνδυνοι ποὺ ἐνδεχομένως προκύψουν ἔχουν νὰ ρατηροῦμε ὅτι κίνδυνοι ποὺ ἐνδεχομένως προκύψουν ἔχουν νὰ 
κάνουν μέ:κάνουν μέ:
  
α.α. τὴν πιθανότητα προκλήσεως ἑστίας φωτιᾶς τὴν πιθανότητα προκλήσεως ἑστίας φωτιᾶς
β.β. τὴν ἐνίσχυσι τοῦ θερμικοῦ φορτίου (τοῦ ποσοῦ δηλαδὴ τῆς  τὴν ἐνίσχυσι τοῦ θερμικοῦ φορτίου (τοῦ ποσοῦ δηλαδὴ τῆς 
θερμότητος ποὺ θὰ ἐκλυθῇ σὲ τυχούσα πυρκαϊᾶ) καὶθερμότητος ποὺ θὰ ἐκλυθῇ σὲ τυχούσα πυρκαϊᾶ) καὶ
γ.γ. τὴν διασπορὰ τῆς φλόγας ἐπὶ τῆς ξυλίνης ἐπιφανείας ἐντὸς  τὴν διασπορὰ τῆς φλόγας ἐπὶ τῆς ξυλίνης ἐπιφανείας ἐντὸς 
τοῦ χώρου.τοῦ χώρου.
  
Σὲ ὅτι ἀφορᾷ τὸ πρῶτο περιγράφηκε ἡ ἀναφλεξιμότητα τοῦ ξύλου Σὲ ὅτι ἀφορᾷ τὸ πρῶτο περιγράφηκε ἡ ἀναφλεξιμότητα τοῦ ξύλου 
καὶ ἐξηγήθηκε ἡ ὑπάρχουσα ἐμπειρία ὅτι τὰ φέροντα ξύλα σπανί-καὶ ἐξηγήθηκε ἡ ὑπάρχουσα ἐμπειρία ὅτι τὰ φέροντα ξύλα σπανί-
ως θὰ εἶναι τὰ πρῶτα ποὺ θὰ ἀναφλεγοῦν. Μέριμνα θὰ πρέπει νὰ ως θὰ εἶναι τὰ πρῶτα ποὺ θὰ ἀναφλεγοῦν. Μέριμνα θὰ πρέπει νὰ 
λαμβάνεται, βέβαια, γιὰ τὰ ξύλινα στοιχεία ἐπικαλύψεως.λαμβάνεται, βέβαια, γιὰ τὰ ξύλινα στοιχεία ἐπικαλύψεως.

Σὲ ὅ,τι ἀφορᾷ τὸ θερμικὸ φορτίο ἑνὸς χώρου, αὐτὸ  διαμορφώ-Σὲ ὅ,τι ἀφορᾷ τὸ θερμικὸ φορτίο ἑνὸς χώρου, αὐτὸ  διαμορφώ-
νεται ἀπὸ τὸν ἐξοπλισμό του: (ἔπιπλα, χαλιά, κουρτίνες), κατὰ νεται ἀπὸ τὸν ἐξοπλισμό του: (ἔπιπλα, χαλιά, κουρτίνες), κατὰ 
ἕνα τμῆμα ἀπὸ τὶς ἐπικαλύψεις (τοῖχοι, δάπεδα, ψευδοροφές) ἕνα τμῆμα ἀπὸ τὶς ἐπικαλύψεις (τοῖχοι, δάπεδα, ψευδοροφές) 
καὶ κατὰ ἕνα μικρὸ ποσοστὸ ἀπὸ τὸν φέροντα ὀργανισμό -πάντα καὶ κατὰ ἕνα μικρὸ ποσοστὸ ἀπὸ τὸν φέροντα ὀργανισμό -πάντα 

Εικόνα 1 Φωτογραφία κτηρίου στὴν Γλασκώβη μετὰ ἀπὸ Εικόνα 1 Φωτογραφία κτηρίου στὴν Γλασκώβη μετὰ ἀπὸ 
φωτιά· τὸ ξύλινο ὑποστύλωμα, ἄν καὶ ἀπανθρακωμένο φωτιά· τὸ ξύλινο ὑποστύλωμα, ἄν καὶ ἀπανθρακωμένο 
ἐξωτερικῶς, εἶναι σὲ θέσι νὰ φέρῃ τὴν χαλύβδινη δοκὸ ποὺ ἐξωτερικῶς, εἶναι σὲ θέσι νὰ φέρῃ τὴν χαλύβδινη δοκὸ ποὺ 
κατέρρευσε ὐπὸ τὴν ἐπίδρασι τῆς φωτιᾶς καὶ τῶν φορτίων. κατέρρευσε ὐπὸ τὴν ἐπίδρασι τῆς φωτιᾶς καὶ τῶν φορτίων. 
(Βιβλιογραφία 1)(Βιβλιογραφία 1)

Εἰκόνα 2Εἰκόνα 2
Φωτογραφίες τυπικῆς διατομῆς (Βίβλ. 4):Φωτογραφίες τυπικῆς διατομῆς (Βίβλ. 4):
α) πρὶν τὴν φωτιάα) πρὶν τὴν φωτιά
β) μετὰ ἀπὸ ἔκθεσι διάρκειας 30 λεπτῶνβ) μετὰ ἀπὸ ἔκθεσι διάρκειας 30 λεπτῶν
γ) μετὰ ἀπὸ ἔκθεσι διάρκειας 60 λεπτῶνγ) μετὰ ἀπὸ ἔκθεσι διάρκειας 60 λεπτῶν
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ὑπὸ τὴν προϋπόθεσι ὅτι συντελεῖται ἀπανθράκωσις κάποιου ὑπὸ τὴν προϋπόθεσι ὅτι συντελεῖται ἀπανθράκωσις κάποιου 
τμήματός του, ἐντὸς τοῦ ἐξεταζομένου χρόνου. Ἄμεση ἀπόδειξι τμήματός του, ἐντὸς τοῦ ἐξεταζομένου χρόνου. Ἄμεση ἀπόδειξι 
τοῦ ὅτι ἡ φύσις τοῦ ὑλικοῦ τοῦ Φ.Ο, δὲν ἐπηρεάζει τὸ φορτίο τῆς τοῦ ὅτι ἡ φύσις τοῦ ὑλικοῦ τοῦ Φ.Ο, δὲν ἐπηρεάζει τὸ φορτίο τῆς 
πυρκαϊᾶς, ἀποτελοῦν οἱ ὀνομαστικὲς καμπύλες πυρκαϊᾶς (βλ. πυρκαϊᾶς, ἀποτελοῦν οἱ ὀνομαστικὲς καμπύλες πυρκαϊᾶς (βλ. 
παρακάτω), ποὺ δίδονται ἀπὸ τὸν Εὐρωκώδικα 1991-1-2 (βλ.  2.3 παρακάτω), ποὺ δίδονται ἀπὸ τὸν Εὐρωκώδικα 1991-1-2 (βλ.  2.3 
Β. «Ἡ Θερμοκρασία τῶν Ἀερίων») καὶ οἱ ὁποῖες εἶναι κοινὲς γιὰ Β. «Ἡ Θερμοκρασία τῶν Ἀερίων») καὶ οἱ ὁποῖες εἶναι κοινὲς γιὰ 
ὅλα τὰ δομικὰ ὑλικά, ὡς φέροντα στοιχεῖα. Κατὰ συνέπεια, δὲν ὅλα τὰ δομικὰ ὑλικά, ὡς φέροντα στοιχεῖα. Κατὰ συνέπεια, δὲν 
στοιχειοθετεῖται αὔξησις τῶν θερμικῶν δράσεων, γιὰ τὴν χρῆσι στοιχειοθετεῖται αὔξησις τῶν θερμικῶν δράσεων, γιὰ τὴν χρῆσι 
τοῦ ξύλου ὡς φέροντος στοιχείου.τοῦ ξύλου ὡς φέροντος στοιχείου.

Σὲ ὅτι ἀφορᾷ τὴν ἐντὸς τοῦ χώρου διασπορὰ τῆς φλόγας, αὐτὸ Σὲ ὅτι ἀφορᾷ τὴν ἐντὸς τοῦ χώρου διασπορὰ τῆς φλόγας, αὐτὸ 
δὲν θίγεται στὸν Εὐρωκώδικα 5. Προαναφέρθηκε βεβαίως ὅτι δὲν θίγεται στὸν Εὐρωκώδικα 5. Προαναφέρθηκε βεβαίως ὅτι 
ὁ Φ.Ο. εἶναι συνήθως καλυμμένος ἀπὸ δευτερεύοντα στοιχεῖα ὁ Φ.Ο. εἶναι συνήθως καλυμμένος ἀπὸ δευτερεύοντα στοιχεῖα 
ὁπότε καὶ λογικὰ δὲν διατρέχεται ἰδιαίτερος κίνδυνος, ὅπως ὁπότε καὶ λογικὰ δὲν διατρέχεται ἰδιαίτερος κίνδυνος, ὅπως 
ἐπίσης θὰ πρέπει νὰ λαμβάνεται ὑπ’ ὄψιν τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ δια-ἐπίσης θὰ πρέπει νὰ λαμβάνεται ὑπ’ ὄψιν τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ δια-
σπορὰ τῆς φλόγας εἶναι οὔτως ἢ ἄλλως σχετικῶς ταχεῖα, λόγῳ σπορὰ τῆς φλόγας εἶναι οὔτως ἢ ἄλλως σχετικῶς ταχεῖα, λόγῳ 
τοῦ ἐξοπλισμοῦ τοῦ χώρου ἀλλὰ καὶ τῶν θερμῶν ἀερίων.τοῦ ἐξοπλισμοῦ τοῦ χώρου ἀλλὰ καὶ τῶν θερμῶν ἀερίων.

Παρ’ ὅλα αὐτὰ σημειώνεται ὅτι τὸ παραπάνω ἐνδεχόμενο θὰ Παρ’ ὅλα αὐτὰ σημειώνεται ὅτι τὸ παραπάνω ἐνδεχόμενο θὰ 
πρέπει νὰ λαμβάνεται μὲ κάποιον τρόπο ὑπ’ ὄψιν στὸν σχεδι-πρέπει νὰ λαμβάνεται μὲ κάποιον τρόπο ὑπ’ ὄψιν στὸν σχεδι-
ασμό, κυρίως ὡς στοιχεῖο ποὺ ἐνδεχομένως θὰ παρεμπόδιζε ασμό, κυρίως ὡς στοιχεῖο ποὺ ἐνδεχομένως θὰ παρεμπόδιζε 
τὴν διαφυγὴ τῶν χρηστῶν τοῦ χώρου, καὶ στὸν τομέα αὐτὸν τὴν διαφυγὴ τῶν χρηστῶν τοῦ χώρου, καὶ στὸν τομέα αὐτὸν 
ὑπάρχει ἀνάγκη γιὰ προτυποποίησι (καὶ ἔλεγχο) τῶν δομικῶν ὑπάρχει ἀνάγκη γιὰ προτυποποίησι (καὶ ἔλεγχο) τῶν δομικῶν 
ὑλικῶν, κυρίως τῶν χρησιμοποιουμένων στοιχείων ἐπικαλύψε-ὑλικῶν, κυρίως τῶν χρησιμοποιουμένων στοιχείων ἐπικαλύψε-
ως (ξυλόπλακες κλπ.) ἀλλὰ καὶ τῶν ὑλικῶν μὲ τὰ ὁποῖα ἐπα-ως (ξυλόπλακες κλπ.) ἀλλὰ καὶ τῶν ὑλικῶν μὲ τὰ ὁποῖα ἐπα-
λείπτονται (βερνίκια, χρώματα κλπ).λείπτονται (βερνίκια, χρώματα κλπ).

Λίγα λόγια για τὴν Θερμοκρασία τῶν ἈερίωνΛίγα λόγια για τὴν Θερμοκρασία τῶν Ἀερίων
Σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὶς κατασκευές, ἡ φωτιὰ ἀντιμετωπίζεται ὡς τυ-Σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὶς κατασκευές, ἡ φωτιὰ ἀντιμετωπίζεται ὡς τυ-
χηματικὴ κατάστασις, γιὰ τὴν ὁποία δὲν ἀπαιτεῖται συσχέτισίς χηματικὴ κατάστασις, γιὰ τὴν ὁποία δὲν ἀπαιτεῖται συσχέτισίς 
της μὲ ἄλλα τυχηματικὰ φαινόμενα, ἐκτὸς ἐάν ὑπάρχει πιθα-της μὲ ἄλλα τυχηματικὰ φαινόμενα, ἐκτὸς ἐάν ὑπάρχει πιθα-
νότητα ἐκδηλώσεώς της, κατὰ τὴν ἐκδήλωσι ἑνὸς τέτοιου. Ἐπὶ νότητα ἐκδηλώσεώς της, κατὰ τὴν ἐκδήλωσι ἑνὸς τέτοιου. Ἐπὶ 
τῆς οὐσίας  κατὰ τὴν πυρκαϊά, ἡ κατασκευὴ «φορτίζεται» μὲ τῆς οὐσίας  κατὰ τὴν πυρκαϊά, ἡ κατασκευὴ «φορτίζεται» μὲ 
ἕνα θερμικὸ φορτίο, ποὺ μεταφέρεται σὲ αὐτὴν μέσῳ τῆς αὔξη-ἕνα θερμικὸ φορτίο, ποὺ μεταφέρεται σὲ αὐτὴν μέσῳ τῆς αὔξη-
σης τῆς θερμοκρασίας τῶν ἀερίων τοῦ χώρου.σης τῆς θερμοκρασίας τῶν ἀερίων τοῦ χώρου.

Σχῆμα 9 Ἡ καμπύλη πρότυπης πυρκαϊᾶςΣχῆμα 9 Ἡ καμπύλη πρότυπης πυρκαϊᾶς

Ὡς καμπύλη πυρκαϊᾶς ὁρίζεται ἡ ἐξέλιξις τῆς θερμοκρασίας Ὡς καμπύλη πυρκαϊᾶς ὁρίζεται ἡ ἐξέλιξις τῆς θερμοκρασίας 
τῶν ἀερίων ἑνὸς χῶρου ἐμπλεκομένου σὲ φωτιά, σὲ σχέσι μὲ τῶν ἀερίων ἑνὸς χῶρου ἐμπλεκομένου σὲ φωτιά, σὲ σχέσι μὲ 
τὸν χρόνο.τὸν χρόνο.

Ἡ ἐξέλιξις τῆς θερμοκρασίας τῶν ἀερίων γιὰ τὸ μεγαλύτερο Ἡ ἐξέλιξις τῆς θερμοκρασίας τῶν ἀερίων γιὰ τὸ μεγαλύτερο 
μέρος τῶν συνήθων κατασκευῶν καλύπτεται ἀπὸ μία καμπύλη μέρος τῶν συνήθων κατασκευῶν καλύπτεται ἀπὸ μία καμπύλη 
πυρκαϊᾶς (ποὺ ἔχει προκύψει μὲ ἀνάλογη θεώρησι, μὲ τὰ ὠφέ-πυρκαϊᾶς (ποὺ ἔχει προκύψει μὲ ἀνάλογη θεώρησι, μὲ τὰ ὠφέ-
λιμα φορτία γιὰ κάθε κατηγορία κατασκευῶν), ποὺ ὀνομάζεται λιμα φορτία γιὰ κάθε κατηγορία κατασκευῶν), ποὺ ὀνομάζεται 
πρότυπη καὶ στὴν βάσι τῆς ὁποίας ἔχει προκύψει το μεγαλύτε-πρότυπη καὶ στὴν βάσι τῆς ὁποίας ἔχει προκύψει το μεγαλύτε-
ρο μέρος τῶν πειραματικῶν ἀποτελεσμάτων γιὰ τὴν συμπερι-ρο μέρος τῶν πειραματικῶν ἀποτελεσμάτων γιὰ τὴν συμπερι-
φορὰ τῶν κατασκευῶν στὴν φωτιά.φορὰ τῶν κατασκευῶν στὴν φωτιά.

Πέραν, ὅμως, αὐτῆς, ὁ προσδιορισμὸς τῆς ἐξελίξεως τῆς θερμο-Πέραν, ὅμως, αὐτῆς, ὁ προσδιορισμὸς τῆς ἐξελίξεως τῆς θερμο-
κρασίας τῶν ἀερίων μπορεῖ νὰ πραγματοποιηθῇ μὲ τὴν ἐπίλυσι κρασίας τῶν ἀερίων μπορεῖ νὰ πραγματοποιηθῇ μὲ τὴν ἐπίλυσι 
ἑνὸς φυσικοῦ προσομοιώματος. Τὰ ἀποδεκτὰ ἀπὸ τὸ ΕΝ 1991-ἑνὸς φυσικοῦ προσομοιώματος. Τὰ ἀποδεκτὰ ἀπὸ τὸ ΕΝ 1991-
1-2 προσομοιώματα πρέπει κατ’ ἐλάχιστον νὰ λαμβάνουν ὑπ’ 1-2 προσομοιώματα πρέπει κατ’ ἐλάχιστον νὰ λαμβάνουν ὑπ’ 
ὄψιν ἡ πυκνότητα τοῦ φορτίου τῆς πυρκαϊᾶς καὶ τὶς συνθῆκες ὄψιν ἡ πυκνότητα τοῦ φορτίου τῆς πυρκαϊᾶς καὶ τὶς συνθῆκες 
ἀερισμοῦ τοῦ χώρου.ἀερισμοῦ τοῦ χώρου.

[Πυκνότητα φορτίου πυρκαϊᾶς καλεῖται τὸ σύνολο τῆς θερμικῆς [Πυκνότητα φορτίου πυρκαϊᾶς καλεῖται τὸ σύνολο τῆς θερμικῆς 
ἐνέργείας, τὸ ὁποῖο θὰ ἐκλύετο στὴν περίπτωσι μιᾶς φωτιᾶς, (ἐὰν ἐνέργείας, τὸ ὁποῖο θὰ ἐκλύετο στὴν περίπτωσι μιᾶς φωτιᾶς, (ἐὰν 
ὅλα τὰ καύσιμα περιεχόμενα στὸ πυροδιαμέρισμα καίγονταν), ὅλα τὰ καύσιμα περιεχόμενα στὸ πυροδιαμέρισμα καίγονταν), 
ἀνηγμένο εἴτε στὴν κάτοψι τοῦ πυροδιαμερίσματος, εἴτε στὴν ἀνηγμένο εἴτε στὴν κάτοψι τοῦ πυροδιαμερίσματος, εἴτε στὴν 
συνολικὴ ἐσωτερική του ἐπιφάνεια (τοῖχοι, δάπεδα, ὀροφές)].συνολικὴ ἐσωτερική του ἐπιφάνεια (τοῖχοι, δάπεδα, ὀροφές)].

Οἱ καμπύλες πυρκαϊᾶς, ποὺ προκύπτουν, ὀνομάζονται παρα-Οἱ καμπύλες πυρκαϊᾶς, ποὺ προκύπτουν, ὀνομάζονται παρα-
μετρικὲς καμπύλες πυρκαϊᾶς.μετρικὲς καμπύλες πυρκαϊᾶς.

Ἕνα τέτοιο φυσικὸ προσομοίωμα καὶ ἀντιστοίχως μιὰ καμπύ-Ἕνα τέτοιο φυσικὸ προσομοίωμα καὶ ἀντιστοίχως μιὰ καμπύ-
λη πυρκαϊᾶς, προτείνεται ἀπὸ τὸ ΕΝ 1995-1-2. Τὸ προτεινόμενο λη πυρκαϊᾶς, προτείνεται ἀπὸ τὸ ΕΝ 1995-1-2. Τὸ προτεινόμενο 
λαμβάνει ὑπ’ ὄψιν, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ φορτίο τῆς πυρκαϊᾶς καὶ τὶς λαμβάνει ὑπ’ ὄψιν, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ φορτίο τῆς πυρκαϊᾶς καὶ τὶς 
συνθῆκες ἀερισμοῦ, καί τὶς θερμικὲς ἰδιότητες τῶν ἐσωτερικῶν συνθῆκες ἀερισμοῦ, καί τὶς θερμικὲς ἰδιότητες τῶν ἐσωτερικῶν 
ἐπικαλύψεων (πυκνότητα, εἰδικὴ θερμότητα, θερμικὴ χωριτικό-ἐπικαλύψεων (πυκνότητα, εἰδικὴ θερμότητα, θερμικὴ χωριτικό-
τητα). Παρουσιάζεται τὸ γράφημα μιᾶς τέτοιας καμπύλης -γιὰ τητα). Παρουσιάζεται τὸ γράφημα μιᾶς τέτοιας καμπύλης -γιὰ 
τυχαῖες ἀλλὰ πραγματιστικὲς τιμὲς παραμέτρων- γιὰ λόγους τυχαῖες ἀλλὰ πραγματιστικὲς τιμὲς παραμέτρων- γιὰ λόγους 
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ἐποπτίας παρουσιάζεται σὲ σύγκρισι μὲ τὴν πρότυπη καμπύλη ἐποπτίας παρουσιάζεται σὲ σύγκρισι μὲ τὴν πρότυπη καμπύλη 
πυρκαϊᾶς.πυρκαϊᾶς.
  
Διακρίνεται ἡ φάσις τῆς ἀναπτύξεως τῆς φωτιᾶς (φάσις θερ-Διακρίνεται ἡ φάσις τῆς ἀναπτύξεως τῆς φωτιᾶς (φάσις θερ-
μάνσεως), ἡ ὁποῖα ἐμφανίζει ἕνα μέγιστο γιὰ t≅35 min καὶ μάνσεως), ἡ ὁποῖα ἐμφανίζει ἕνα μέγιστο γιὰ t≅35 min καὶ 
Θ≅1100 Θ≅1100 °°C. Ὅταν (ἤ περίπου ὅταν) τὸ σύνολο τῶν καυσίμων C. Ὅταν (ἤ περίπου ὅταν) τὸ σύνολο τῶν καυσίμων 
ὑλικῶν ἀποδώσῃ τὴν θερμότητα, ποὺ ἐκλύεται λόγῳ τῆς καύ-ὑλικῶν ἀποδώσῃ τὴν θερμότητα, ποὺ ἐκλύεται λόγῳ τῆς καύ-
σεως, ξεκινᾷ ἡ φάσις πτώσης τῶν θερμοκρασιῶν, ὁ χρόνος γιὰ σεως, ξεκινᾷ ἡ φάσις πτώσης τῶν θερμοκρασιῶν, ὁ χρόνος γιὰ 
τὴν ὁλοκλήρωσι τῆς ὁποίας ὲξαρτᾶται κυρίως ἀπὸ τὶς συνθῆκες τὴν ὁλοκλήρωσι τῆς ὁποίας ὲξαρτᾶται κυρίως ἀπὸ τὶς συνθῆκες 
ἀερισμοῦ.ἀερισμοῦ.
  
Σὲ συνθῆκες πρότυπης πυρκαϊᾶς ἀναφέρεται τὸ μεγαλύτε-Σὲ συνθῆκες πρότυπης πυρκαϊᾶς ἀναφέρεται τὸ μεγαλύτε-
ρο μέρος τῶν δεδομένων τοῦ Εὐρωκώδικα 5 καὶ τῶν μεθόδων ρο μέρος τῶν δεδομένων τοῦ Εὐρωκώδικα 5 καὶ τῶν μεθόδων 
ποὺ ἀφοροῦν τὴν ἀπανθράκωσι τοῦ ξύλου, μιᾶς καὶ αὐτὴ ἀντι-ποὺ ἀφοροῦν τὴν ἀπανθράκωσι τοῦ ξύλου, μιᾶς καὶ αὐτὴ ἀντι-
προσωπεύει τὸ μεγαλύτερο τμῆμα τῶν κατασκευῶν. Παρ’ ὅλα προσωπεύει τὸ μεγαλύτερο τμῆμα τῶν κατασκευῶν. Παρ’ ὅλα 
αὐτὰ ὑπάρχουν περιπτώσεις ποὺ λόγῳ πολύ χαμηλοῦ θερμικοῦ αὐτὰ ὑπάρχουν περιπτώσεις ποὺ λόγῳ πολύ χαμηλοῦ θερμικοῦ 
φορτίου (π.χ. κολυμβητήρια) τὰ ἀποτελέσματα τοῦ σχεδιασμοῦ φορτίου (π.χ. κολυμβητήρια) τὰ ἀποτελέσματα τοῦ σχεδιασμοῦ 
εἶναι ὑπερσυντηρητικὰ καὶ γιὰ οἱκονομία τῆς κατασκευῆς προ-εἶναι ὑπερσυντηρητικὰ καὶ γιὰ οἱκονομία τῆς κατασκευῆς προ-
τιμᾶται ἡ ἐπίπονη διαδικασία ὑπολογισμοῦ τῆς παραμετρικῆς τιμᾶται ἡ ἐπίπονη διαδικασία ὑπολογισμοῦ τῆς παραμετρικῆς 
πυρκαϊᾶς καὶ συμπεριφορᾶς τῆς κατασκευῆς ὡς πρὸς αὐτή.πυρκαϊᾶς καὶ συμπεριφορᾶς τῆς κατασκευῆς ὡς πρὸς αὐτή.
  
(Γιὰ λόγους πληρότητος ἀναφέρεται ὅτι ἡ πυρκαϊά, ἐπιδρᾷ (Γιὰ λόγους πληρότητος ἀναφέρεται ὅτι ἡ πυρκαϊά, ἐπιδρᾷ 
στὰ μέλη τῶν κατασκευῶν, ὄχι μόνο μέσῳ τῶν θερμῶν ἀερίων στὰ μέλη τῶν κατασκευῶν, ὄχι μόνο μέσῳ τῶν θερμῶν ἀερίων 
ἀλλὰ μέσῳ τῆς ἀκτινοβολίας τῆς θερμότητος.)ἀλλὰ μέσῳ τῆς ἀκτινοβολίας τῆς θερμότητος.)

Ὁ Σχεδιασμὸς ἔναντι Πυρὸς σύμφωνα μὲ τὸν Εὐρωκώδικα 5Ὁ Σχεδιασμὸς ἔναντι Πυρὸς σύμφωνα μὲ τὸν Εὐρωκώδικα 5
Γιὰ τὴν ἱκανοποίησι τῶν ἀπαιτήσεων ποὺ προαναφέρθηκαν Γιὰ τὴν ἱκανοποίησι τῶν ἀπαιτήσεων ποὺ προαναφέρθηκαν 
εἶναι δυνατὸν νὰ ληφθοῦν μέτρα ἐνεργητικῆς πυροπροστασί-εἶναι δυνατὸν νὰ ληφθοῦν μέτρα ἐνεργητικῆς πυροπροστασί-
ας (καταιονιστῆρες, ἀνιχνευτὲς καπνοῦ κλπ.) ἀλλὰ καὶ μέτρα ας (καταιονιστῆρες, ἀνιχνευτὲς καπνοῦ κλπ.) ἀλλὰ καὶ μέτρα 
παθητικῆς πυροπροστασίας. Ὁ Εὐρωκώδικας 5 περιλαμβάνει παθητικῆς πυροπροστασίας. Ὁ Εὐρωκώδικας 5 περιλαμβάνει 
μόνο τὴν παθητικὴ προστασία στὴν ὁποία καὶ ἑστιάζουμε.μόνο τὴν παθητικὴ προστασία στὴν ὁποία καὶ ἑστιάζουμε.
  
Τὸ ζητούμενον εἶναι νὰ προσδιορισθῇ ἕνα χρονικὸ διάστημα, Τὸ ζητούμενον εἶναι νὰ προσδιορισθῇ ἕνα χρονικὸ διάστημα, 
γιὰ τὸ ὁποῖο τὸ δόμημα θεωρεῖται ἀσφαλές, δηλαδὴ πληροῖ γιὰ τὸ ὁποῖο τὸ δόμημα θεωρεῖται ἀσφαλές, δηλαδὴ πληροῖ 
τὶς γενικὲς ἀπαιτήσεις, ποὺ προαναφέρθηκαν. Τὸ κριτήριο γιὰ τὶς γενικὲς ἀπαιτήσεις, ποὺ προαναφέρθηκαν. Τὸ κριτήριο γιὰ 

Σχῆμα 10 Τυπικὴ μορφὴ καμπύλης παραμετρικῆς πυρκαϊᾶςΣχῆμα 10 Τυπικὴ μορφὴ καμπύλης παραμετρικῆς πυρκαϊᾶς

τὸν σχεδιασμὸ εἶναι τὸ χρονικὸ αὐτὸ διάστημα νὰ ἰσοῦται ἤ νὰ τὸν σχεδιασμὸ εἶναι τὸ χρονικὸ αὐτὸ διάστημα νὰ ἰσοῦται ἤ νὰ 
ὑπερβαίνει τὸν ἀπαιτούμενο χρόνο ἀσφαλείας ἔναντι τῆς φω-ὑπερβαίνει τὸν ἀπαιτούμενο χρόνο ἀσφαλείας ἔναντι τῆς φω-
τιᾶς, ὁ ὁποῖος, εἴτε ἀπαιτεῖται ἀπὸ τὸν Κύριο τοῦ Ἔργου, εἴτε τιᾶς, ὁ ὁποῖος, εἴτε ἀπαιτεῖται ἀπὸ τὸν Κύριο τοῦ Ἔργου, εἴτε 
δίδεται ἀπ΄ εὐθείας ἀπὸ Ἐθνικὰ Πρότυπα (γιὰ σχολεῖα, νοσο-δίδεται ἀπ΄ εὐθείας ἀπὸ Ἐθνικὰ Πρότυπα (γιὰ σχολεῖα, νοσο-
κομεῖα κλπ):  κομεῖα κλπ):  ttfi ,dfi ,d ≥ t ≥ tfi , reqfi , req
ttfi ,dfi ,d: χρόνος ἀσφαλείας ἔναντι φωτιᾶς: χρόνος ἀσφαλείας ἔναντι φωτιᾶς
ttfi , reqfi , req: ἀπαιτούμενος χρόνος ἀσφαλείας ἔναντι φωτιᾶς: ἀπαιτούμενος χρόνος ἀσφαλείας ἔναντι φωτιᾶς

Γιὰ τὴν ἐξασφάλισι τῆς παθητικῆς πυροπροστασίας ἑστιάζε-Γιὰ τὴν ἐξασφάλισι τῆς παθητικῆς πυροπροστασίας ἑστιάζε-
ται ἡ προσοχὴ στὴν ἐξασφάλισι τῆς φέρουσας ἱκανότητος τῆς ται ἡ προσοχὴ στὴν ἐξασφάλισι τῆς φέρουσας ἱκανότητος τῆς 
κατασκευῆς (ἀποφυγὴ κατάρρευσης) καὶ στὸν περιορισμὸ τῆς κατασκευῆς (ἀποφυγὴ κατάρρευσης) καὶ στὸν περιορισμὸ τῆς 
ἐξαπλώσεως τῆς φωτιᾶς (διαχωριστικὴ λειτουργία).ἐξαπλώσεως τῆς φωτιᾶς (διαχωριστικὴ λειτουργία).

Γιὰ τὴν φέρουσα ἱκανότητα προσδιορίζεται ἀπὸ τὴν στατικὴ Γιὰ τὴν φέρουσα ἱκανότητα προσδιορίζεται ἀπὸ τὴν στατικὴ 
ἐπίλυσι ποὺ διεξάγεται, ποιά χρονικὴ στιγμὴ παύει νὰ ἰσχύει ἡ ἐπίλυσι ποὺ διεξάγεται, ποιά χρονικὴ στιγμὴ παύει νὰ ἰσχύει ἡ 
ἀνίσωσις τῆς ἀσφαλείας:  ἀνίσωσις τῆς ἀσφαλείας:  Ε(t) ≤ R(t)Ε(t) ≤ R(t)  καὶ προκύπτει ὁ  καὶ προκύπτει ὁ t tfi ,dfi ,d

Γιὰ νὰ ἐξασφαλισθῇ ὁτι ἡ φωτιὰ δὲν θὰ ἐξαπλωθῇ σὲ ὅλη τὴν Γιὰ νὰ ἐξασφαλισθῇ ὁτι ἡ φωτιὰ δὲν θὰ ἐξαπλωθῇ σὲ ὅλη τὴν 
ἐντὸς τοῦ δομήματος ἔκτασι (διαχωριστικὴ λειτουργία), τὸ δό-ἐντὸς τοῦ δομήματος ἔκτασι (διαχωριστικὴ λειτουργία), τὸ δό-
μημα χωρίζεται σὲ τμήματα, τῶν ὁποίων τὸ περίβλημα σχεδι-μημα χωρίζεται σὲ τμήματα, τῶν ὁποίων τὸ περίβλημα σχεδι-
άζεται, ἔτσι ὥστε νὰ μὴν ἐπιτρέπει τὴν δίοδο τῆς φωτιᾶς γιὰ τὸ άζεται, ἔτσι ὥστε νὰ μὴν ἐπιτρέπει τὴν δίοδο τῆς φωτιᾶς γιὰ τὸ 
ἐπιθυμητὸ χρονικὸ διάστημα. Τὰ τμήματα αὐτὰ ὀνομάζονται ἐπιθυμητὸ χρονικὸ διάστημα. Τὰ τμήματα αὐτὰ ὀνομάζονται 
πυροδιαμερίσματα.πυροδιαμερίσματα.

Οἱ ἀκριβεῖς μέθοδοι ὑπολογισμοῦ περιλαμβάνονται στὸ σῶμα Οἱ ἀκριβεῖς μέθοδοι ὑπολογισμοῦ περιλαμβάνονται στὸ σῶμα 
τοῦ Εὐρωκώδικα 5.τοῦ Εὐρωκώδικα 5.
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πουλος, Μ. Τζιτζᾶς, Π. Τουλιάτος «Θέματα Οἰκοδομικῆς», Ἐκδόσεις πουλος, Μ. Τζιτζᾶς, Π. Τουλιάτος «Θέματα Οἰκοδομικῆς», Ἐκδόσεις 
ΣυμμετρίαΣυμμετρία
2.2. T.R.A.D.A (Timber Reacher And Development Association)  T.R.A.D.A (Timber Reacher And Development Association) 
Technology Ltd, High Wycombe UCTechnology Ltd, High Wycombe UC
3. H.Hartl, «‘To Present Information about the Behaviour of Timber 3. H.Hartl, «‘To Present Information about the Behaviour of Timber 
and Wood-Based Materials’ Zivilingenieur fur under the infl uence of and Wood-Based Materials’ Zivilingenieur fur under the infl uence of 
fi re» Bauwesenfi re» Bauwesen
4.4. Gerhard Werner, Gunter Steck «Ξύλινες Κατασκευές: Βασικοὶ  Gerhard Werner, Gunter Steck «Ξύλινες Κατασκευές: Βασικοὶ 
Ὑπολογισμοὶ καὶ Κατασκευαστικὴ Διαμόρφωση»    Ὑπολογισμοὶ καὶ Κατασκευαστικὴ Διαμόρφωση»    .

Eιδικά Θέματα
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Το Επιστημονικό Τεχνικό 

Επιμελητήριο Κύπρου έστει-

λε στο υπουργείο Εσωτερι-

κών Τελική Έκθεση για την 

υλοποίηση του προγράμμα-

τος «Ετοιμασία Εφαρμογής 

και Χρήσης των Ευρωκωδί-

κων στην Κύπρο».

Το υπό αναφορά πρόγραμμα ήταν τρι-

ετούς διάρκειας και ανατέθηκε στο 

Επιμελητήριο από το υπουργείο Εσω-

τερικών μετά από σχετική απόφαση 

του Υπουργικού Συμβουλίου και ουσια-

στικά αφορούσε προπαρασκευαστικές 

ενέργειες που έπρεπε να γίνουν για 

να είναι δυνατή, και για να γίνει με τον 

βέλτιστο και ομαλότερο τρόπο, η με-

τάβαση στη χρήση των Eυρωκωδίκων 

στην Κύπρο. 

Οι Ευρωκώδικες είναι μια σειρά ευρω-

παϊκών προτύπων ή κοινών τεχνικών 

κανόνων για το σχεδιασμό των κτιρίων 

και των έργων πολιτικού μηχανικού και 

αφορούν τον υπολογισμό της μηχα-

νικής αντοχής των κατασκευαστικών 

έργων και των στοιχείων τους.

Οι ενέργειες του προγράμματος αφο-

ρούσαν κυρίως:

• Ετοιμασία Εθνικών Παραρτημάτων 

για κάθε μέρος του Ευρωκώδικα (τα 

Εθνικά Προσαρτήματα περιέχουν τις 

Εθνικά Καθοριζόμενες Παραμέτρους 

(National Determined Parameters) είτε 

αποδεχόμενα τις προτεινόμενες στους 

Ευρωκώδικες τιμές, είτε καθορίζοντας 

άλλες, εφόσον τούτο αιτιολογείται 

από το ισχύον στο έδαφός τους επί-

πεδο ασφαλείας, από γεωγραφικούς, 

κλιματικούς λόγους ή τον τρόπο ζωής 

των κατοίκων.

Oι πιο κάτω 18 σειρές μαθημάτων διοργανώθηκαν, επιπλέον, στα πλαίσια εφαρ-
μογής του προγράμματος. 

• Διοργάνωση σειρών εκπαιδευτικών 

μαθημάτων που αφορούσαν τους Ευ-

ρωκώδικες. 

• Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων 

και εκδόσεων 

• Ετοιμασία προκαταρκτικής έκθεσης 

με θέμα το συσχετισμό της εφαρμο-

γής των Ευρωκωδίκων με την Κοινο-

τική Οδηγία και εθνική νομοθεσία των 

δημόσιων συμβάσεων. 

Στα πλαίσια αυτά το Επιμελητήριο, με-

ταξύ άλλων, ετοίμασε και απέστειλε 

στο υπουργείο Εσωτερικών (στην αγ-

γλική γλώσσα) τα Εθνικά Προσαρτή-

ματα για τους πιο κάτω Ευρωκώδικες: 

Εφαρμογή των Ευρωκωδίκων στη Κύπρο
Αφορούν τον υπολογισμό της μηχανικής αντοχής των κατασκευαστικών έργων και των στοιχείων τους 

Θέματα

Μάθημα για Ευρωκώδικα

EN 1990 Design & EN 1991 Structures

EN 1990 Design & EN 1991 Structures

EN 1990 Design & EN 1991 Structures

EN 1992 Design of Concrete Structures

EN 1992 Design of Concrete Structures

EN 1992 Design of Concrete Structures

EN 1993 Design of Steel Structures

EN 1997 Geotechnical Design

EN 1998 Earthquake Resistance of Structures

EN 1998 Earthquake Resistance of Structures

EN 1998 Earthquake Resistance of Structures

EN 1997 Geotechnical Design

EN 1993 Design of Steel Structures

EN 1998 Earthquake Resistance of Structures

EN 1992 Design of Concrete Structures

EN 1997 Geotechnical Design

EN 1990 Design & EN 1991 Structures

EN 1998 Earthquake Resistance of Structures

Περαιτέρω, το Κέντρο Εκπαίδευσης 

ΕΤΕΚ μετά από παράκληση του Τμήμα-

τος Δημοσίων Έργων του υπουργείου 

Συγκοινωνιών και Έργων διοργάνωσε 

4ήμερο «ενδοϋπηρεσιακό» σεμινάριο 

με θέμα τον κώδικα EN 1993 Design of 

Steel Structures.

Σημειώνεται ότι ο Κυπριακός Οργανι-

σμός Τυποποίησης θα καλύψει μέρος 

των εξόδων που αφορούσαν διοργά-

νωση των σειρών μαθημάτων.

Πρόεδρος της τεχνικής επιτροπής και 

συντονιστής του όλου προγράμματος 

ήταν ο Επίκουρος Καθηγητής του Τε-

χνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, 

Κρίστης Χρυσοστόμου. 
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Ονομασία Κώδικα 
ΕΝ 1990  Basis of structural design 
ΕΝ 1990  Basis of structural design – annex 2 Application for Bridges
ΕΝ 1991-1-1: 2002  General Actions, densities, self weight and imposed loads
ΕΝ 1991-1-2: 2002  Actions of structures exposed to fire
ΕΝ 1991-1-3: 2003  Snow loads
ΕΝ 1991-1-4  Wind actions
ΕΝ 1991-1-5  Thermal actions
ΕΝ 1991-1-6  Actions during execution 
ΕΝ 1991-1-7  Accidental actions 
ΕΝ 1991-2: 2003  Traffic loads on bridges
ΕΝ 1991-3  Cranes and machinery 
ΕΝ 1991-4  Silos and tanks
EN 1992-1-1  Common rules for building and civil engineering
EN 1992-1-2  Structural fire design
EN 1992-2  Bridges
EN 1992-3  Liquid retaining and containment structures
EN 1993-1-1  General common rules
EN 1993-1-2  Structural fire design
EN 1993-1-3  Cold-formed thin gauge members and sheeting
EN 1993-1-4  Supplementary rules for stainless steels 
EN 1993-1-5  Plated structural elements 
EN 1993-1-6  Strength and stability of shell structures
EN 1993-1-7  Strength of planar plated structures, loaded transversely
EN 1993-1-8  Design of joints
EN 1993-1-9  Fatigue strength
EN 1993-1-10  Fracture toughness assessment
EN 1993-1-11  Use of high strength cables
EN 1993-1-12  Additional rules for the extension of EN 1993 up to steel grades S700
EN 1993-2  Steel Bridges 
EN 1993-3-1  Towers, masts and chimneys - Towers and masts
EN 1993-3-2  Towers, masts and chimneys – Chimneys
EN 1993-4-1  Silos, tanks and pipelines – Silos
EN 1993-4-2  Silos, tanks and pipelines – Tanks
EN 1993-4-3  Silos, tanks and pipelines - Pipelines
EN 1993-5  Piling
EN 1993-6  Crane supporting structures
EN 1994-1-1  Common rules and rules for buildings
EN 1994-1-2  Structural fire design 
EN 1994-2  Bridges
ΕΝ 1995-1-1  Common rules and rules for buildings
ΕΝ 1995-1-2  Structural fire design
ΕΝ 1995-2  Bridges
EN 1996-1-1  General rules for reinforced and unreinforced masonry
EN 1996-1-2  Structural fire design
EN 1996-2  Selection and execution of masonry
EN 1996-3  Simplified calculation methods and simple rules for masonry structures
EN 1997-1  General rules
EN 1997-2  Ground investigation and testing
EN 1998-1  General, rules seismic actions and rules for buildings
EN 1998-2  Bridges 
EN 1998-3  Strengthening and repair of structures
EN 1998-4  Silos, tanks and pipelines
EN 1998-5  Foundations, retaining structures
EN 1998-6  Towers, masts and chimneys
EN 1999-1-1  Common rules
EN 1999-1-2  Structural fire design
EN 1999-1-3  Additional rules for structures susceptible to fatigue
EN 1999-1-4  Supplementary rules for trapezoidal sheeting
EN 1999-1-5  Supplementary rules for shell structures

Θέματα

Οι Ευρωκώδικες θα πρέπει να διατίθε-
νται δωρεάν

Σε επιστολή του προς τον πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου Κυπριακού 
Οργανισμού Τυποποίησης, το ΕΤΕΚ 
σημειώνει ότι, με βάση πληροφόρηση, 
το υπουργείο Εσωτερικών επεξερ-
γάζεται τροποποίηση του «Περί Ρύθ-
μισης Οδών και Οικοδομών Νόμου», 
έτσι ώστε να καταστεί υποχρεωτική 
η χρήση των Ευρωκωδίκων κατά το 
σχεδιασμό των κατασκευών ή δομικών 
έργων.
«Η πιο πάνω ενέργεια», σημειώνεται 
στην επιστολή, «είναι πολύ σημαντι-
κή και θα συμβάλει στην αύξηση της 
ασφάλειας και της ποιότητας των κα-
τασκευών στην Κύπρο, κάτι που θα εί-
ναι προς όφελος ολόκληρης της κυπρι-
ακής κοινωνίας».
Υπό το φως της πιο πάνω εξέλιξης, 
προκύπτει πλέον το θέμα της πρό-
σβασης των μηχανικών σε τεχνικό 
κείμενο το οποίο θα έχει κανονιστική-
υποχρεωτική εφαρμογή. Άποψη του 
ΕΤΕΚ είναι ότι οι Ευρωκώδικες, ως 
υποχρεωτικά πλέον κείμενα, θα πρέπει 
να διατίθενται δωρεάν ή σε συμβολική 
τιμή κόστους (εκτυπωτικά/ διοικητικό 
κόστος) σε όλους τους μηχανικούς 
του ιδιωτικού τομέα. «Με αυτό τον 
τρόπο», τονίζει το Επιμελητήριο στην 
επιστολή του προς τον πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου Κυπριακού 
Οργανισμού Τυποποίησης, «θα γίνει 
κατορθωτή η άμεση και μαζική χρήση 
των Ευρωκωδίκων κάτι που θα εξυπη-
ρετήσει και τη δική σας αποστολή που 
είναι η διάδοση της χρήσης των ευρω-
παϊκών προτύπων στο κρίσιμο θέμα 
της ασφάλειας και ορθολογικής κατα-
σκευής των οικοδομικών έργων.
Εννοείται περαιτέρω ότι μία τέτοια 
προσέγγιση θα προβληθεί από όλα τα 
μέσα του Επιμελητηρίου, ενώ θα μπο-
ρεί να υπάρχει και σχετική αναφορά-
λεκτικό στο εξώφυλλο των Προτύπων. 
Σημειώνουμε, ότι το θέμα αυτό το 
θέσαμε στον υπουργό Εσωτερικών, ο 
οποίος είναι ο αρμόδιος για το Νόμο 
περί ρύθμισης Οδών και Οικοδομών, 
σε πρόσφατη συνάντησή μας, ο οποίος 
μας ανέφερε ότι αντιμετωπίζει θετικά 
το θέμα και είναι διατεθειμένος να το 
συζητήσει με τον υπουργό Οικονομι-
κών, εάν με αυτό τον τρόπο επιτευχθεί 
η διευθέτηση που εισηγούμαστε».
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Στο πλαίσιο της παροχής πληροφόρησης στους εργοδότες και εργοδοτουμένους για συμ-
μόρφωση με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας στα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία 
και με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια και τη μείωση των ατυ-
χημάτων, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ετοίμασε ενημερωτικό φυλλάδιο Καλής Πρα-
κτικής για την περίφραξη των εργοταξίων.

Το φυλλάδιο αυτό περιλαμβάνει τις πρόνοιες της νομοθεσίας καθώς και τις συστάσεις του 
Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για συμμόρφωση και αποτελεσματική πρόληψη των ατυ-
χημάτων. 

Φεβρουάριος 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Περίφραξη εργοταξίων

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ 
Οικοδομικών, Οδικών και άλλων Κατασκευαστικών Έργων 

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του 1996 

έως 2003 

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 

Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2002 (ΚΔΠ 

172/2002) 

ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ 

ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

Η περίφραξη του εργοταξίου στοχεύει στην αποτελεσματική 

απομόνωση του χώρου των εργασιών, ώστε ν’ αποτρέπεται η 

είσοδος σ’ αυτόν προσώπων τα οποία δεν έχουν εργασία. Με 

τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η έκθεση σε κίνδυνο καθώς και 

η πρόκληση ατυχημάτων ή/και επαγγελματικών ασθενειών 

σε πρόσωπα που μπορεί να επηρεαστούν από τις δραστηριό-

τητες στο εργοτάξιο. 

Η εφαρμογή της πιο κάτω Καλής Πρακτικής απαιτείται για 

συμμόρφωση με τις σχετικές πρόνοιες των περί Ασφάλειας 

και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως 2003 και των 

ακόλουθων σχετικών Κανονισμών: 

• Περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 

Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2002 (ΚΔΠ 

172/2002). 

• Περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Ερ-

γασία Κανονισμών του 2002 (ΚΔΠ 173/2002). 

• Περί Ελάχιστων Προδιαγραφών για τη Σήμανση Ασφά-

λειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2000 (ΚΔΠ 

212/2000). 

Το είδος της περίφραξης πρέπει να καθορίζεται στο Σχέδιο 

Ασφάλειας και Υγείας και τις Τεχνικές Προδιαγραφές κάθε 

έργου. 

Η επιλογή του είδους της περίφραξης γίνεται πάντοτε με 

βάση τα αποτελέσματα της εκτίμησης κινδύνου για κάθε ερ-

γοτάξιο. 

Στην εκτίμηση κινδύνου λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων 

και τα ακόλουθα: 

5.1. Ο περιβάλλοντας χώρος - Η θέση του εργοταξίου: 

• Δημόσια κτίρια, όπως π.χ. σχολεία, εμπορικά κέντρα, κέ-

ντρα αναψυχής ή και άλλες δραστηριότητες που γειτνιάζουν 

στο χώρο του εργοταξίου ή βρίσκονται στην ευρύτερη πε-

ριοχή του εργοταξίου με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένη 

διακίνηση του κοινού. 

• Άλλες δραστηριότητες που υφίστανται ή προβλέπονται να 

πραγματοποιηθούν στον περιβάλλοντα χώρο όπως π.χ άλλα 

εργοτάξια.

• Η τροχαία κίνηση (πυκνότητα, όριο ταχύτητας).

• Η διακίνηση του κοινού. 

5.2. Η φύση των εργασιών, όπως π.χ οι ιδιαίτερες συνθήκες 

και απαιτήσεις για οδικά έργα, πολυώροφα κτίρια κ.α. 

6. Η περίφραξη θα πρέπει να απομονώνει αποτελεσματικά το 

χώρο του εργοταξίου ώστε να εμποδίζονται πρόσωπα που 

δεν έχουν άδεια να εισέρχονται θεληματικά ή αθέλητα. 

7. Ο χώρος εργασιών του εργοταξίου περιλαμβάνει το χώρο 

εκτέλεσης των εργασιών, το χώρο αποθήκευσης υλικών και 

αχρήστων και το χώρο αποθήκευσης των μηχανημάτων και 

του εξοπλισμού. 

8. Λαμβάνεται πρόνοια για την ασφαλή και χωρίς κινδύνους 

για την υγεία είσοδο και έξοδο προσωπικού, οχημάτων και 

μηχανημάτων στο εργοτάξιο χωρίς να δημιουργούνται προ-

βλήματα στη τροχαία κυκλοφορία ή στη διακίνηση πεζών και 

οχημάτων καθώς και για την ασφαλή και χωρίς κινδύνους για 

την υγεία διακίνηση των πεζών και οχημάτων δίπλα από τον 

περιβάλλοντα χώρο του εργοταξίου. Όπου απαιτείται πρέπει 

να διαμορφώνονται κατάλληλα σχεδιασμένες δίοδοι για την 

ασφαλή διακίνηση των πεζών. 

9. Τοποθετείται κατάλληλη και επαρκής σήμανση ασφάλειας 



Πολιτικός Mηχανικός   Απρίλιος 2010 39

Περίφραξη εργοταξίων

και υγείας καθώς και ικανοποιητικός προσωρινός φωτισμός, 

όπου απαιτείται. 

10. Συστήνεται όπως: 

10.1. Το ελάχιστο ύψος της περίφραξης του εργοταξίου σε 

κάθε περίπτωση είναι τουλάχιστον 2m. 

10.2. Χρησιμοποιούνται προκατασκευασμένα στοιχεία τα 

οποία διασφαλίζουν ευστάθεια καθώς και εύκολη συναρμολό-

γηση / εγκατάσταση και εύκολη αποσυναρμολόγηση αλλά που 

ταυτόχρονα εμποδίζουν την εύκολη μετακίνηση τους. Τέτοια 

στοιχεία είναι π.χ. μεταλλικά πλαίσια με μεταλλικό πλέγμα ή 

άλλο υλικό ελαφριού τύπου και βάσεις βαρετού τύπου (από 

σκυρόδεμα ή πλαστικές οι οποίες γεμίζουν με άμμο) οι οποίες 

έχουν υποδοχές για τη στερέωση των πλαισίων. 

10.3. Τα κατασκευαστικά στοιχεία καθώς και τα υλικά κα-

τασκευής να έχουν ομαλές επιφάνειες και άκρα. Γενικά να 

λαμβάνεται πρόνοια ώστε η όλη κατασκευή της περίφραξης 

να μην δημιουργεί νέους κινδύνους. Ειδική πρόνοια πρέπει 

να λαμβάνεται υπόψη στις περιπτώσεις που η περίφραξη 

γειτνιάζει με χώρους όπου αναμένεται να διακινούνται παι-

διά, όπως π.χ. σε αυλές σχολείων, πάρκων, δίπλα από πεζό-

δρομους και πεζοδρόμια. 

10.4. Οποιαδήποτε ανοίγματα της κατασκευής της περίφρα-

ξης, όπως π.χ το κενό μεταξύ της περίφραξης και του εδά-

φους ή τα ενδιάμεσα κενά ή τα διάκενα του πλέγματος, που 

τυχόν χρησιμοποιείται, να είναι τέτοιου μεγέθους ώστε να μη 

δημιουργεί νέους κινδύνους και να ευκολύνει την παραβίαση 

της περίφραξης από το κοινό και ιδιαίτερα από τα παιδιά. 

11. Στις περιπτώσεις οδικών έργων, όπου επιτρέπεται η τρο-

χαία κίνηση κατά τη λειτουργία του εργοταξίου, θα πρέπει 

επιπρόσθετα από την περίφραξη για την απομόνωση του ερ-

γοταξίου να τοποθετούνται και κατάλληλα συστήματα ανα-

χαίτισης, όπως π.χ. στηθαία ασφαλείας, ή άλλα ισοδύναμα 

μέτρα με ανάλογη ρύθμιση του ορίου ταχύτητας, τα οποία 

είναι κατάλληλα για την απορρόφηση της κρουστικής ενέρ-

γειας σε περίπτωση πρόσκρουσης με οχήματα. 

Τα εν λόγω συστήματα θα πρέπει να συνάδουν με τα Κυπρι-

ακά ή / και Ευρωπαϊκά ή / και άλλα ισοδύναμα Πρότυπα. Σε 

αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να αποδειχθεί και να τεκμηρι-

ωθεί η καταλληλότητά τους. 

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! 

Στις περιπτώσεις όπου οι εργασίες του εργοταξίου περιλαμ-

βάνουν και εκσκαφές κοντά στα όρια του χώρου του εργο-

ταξίου, η περίφραξη για την απομόνωση του εργοταξίου δεν 

αποτελεί πάντοτε και την κατάλληλη περίφραξη των εκσκα-

φών για προστασία από το κίνδυνο πτώσης προσώπων ή/και 

αντικειμένων μέσα στην εκσκαφή. 

Νοείται ότι στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να γίνεται 

ξεχωριστή εκτίμηση για τον κίνδυνο πτώσης μέσα στην εκ-

σκαφή, με βάση την οποία να καθορίζονται τα απαιτούμενα 

προληπτικά και προστατευτικά μέτρα.   . 
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Η 
Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύ-

πρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.), παρακολουθώντας τις αρνητικές επι-

πτώσεις που έχει επιφέρει στον τόπο μας και στον τομέα 

των Κατασκευών η παγκόσμια οικονομική κρίση καθώς και την 

πορεία των δημοσίων οικονομικών, συντονισμένα και συστημα-

τικά καταθέτει τις εισηγήσεις της για ανάκαμψη του Τομέα. 

Από το 2008 που βρισκόμασταν ακόμη στην απαρχή της πρω-

τοφανούς αυτής κρίσης, μέχρι σήμερα, η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. βρίσκε-

ται συνεχώς σε εγρήγορση και αντιδρά άμεσα, με σκοπό να 

ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές συνέπειες της κρίσης και να 

σταματήσει ο ξέφρενος καλπασμός της ανεργίας, που απο-

τελεί και τη μεγαλύτερη ανησυχία της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ..

Πιο συγκεκριμένα οι ενέργειες που η Ομοσπονδία μας πι-

στεύει ότι προωθούν την ανάπτυξη χωρίς κόστος για το 

κράτος, με σκοπό να αντιμετωπιστεί όσο το δυνατό καλύ-

τερα η δημιουργηθείσα κατάσταση στον Κατασκευαστικό 

Τομέα, σύμφωνα πάντοτε με τις σημερινές εκτιμήσεις είναι 

οι ακόλουθες:

• Πλήρης υλοποίηση του κρατικού αναπτυξιακού προϋπο-

λογισμού για το 2010 που αφορά στον κατασκευαστικό το-

μέα και εξεύρεση τρόπων προώθησης επιπρόσθετων μέτρων 

στήριξης του.

• Αύξηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας μέσω:

- Παροχής κινήτρων σε επιχειρηματίες ανάπτυξης γης, λοι-

πούς επιχειρηματίες και νοικοκυριά για συγκεκριμένη περί-

οδο 2-3 ετών, υπό τη μορφή φοροελαφρύνσεων, με σκοπό 

την ανάπτυξη σε κατασκευαστικά έργα (π.χ. λιγότερα χρόνια 

για απόσβεση).

- Επιτάχυνσης των διαδικασιών έκδοσης αδειών οικοδομής 

και πολεοδομικών αδειών.

• Προώθηση των μεθόδων που αφορούν στα Αυτοχρηματο-

δοτούμενα έργα.

Απλά και ανώδυνα… για έξοδο από τα αδιέξοδα

Σώτος Λοής, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Συνδέσμων  Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.)

(Αναδημοσίευση από το περιοδικό, ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου)

Αναφορά

• Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών κονδυλίων για έργα υποδο-

μής και έργα ενεργειακής επάρκειας.

• Άμεση προώθηση και εφαρμογή των μέτρων αναβάθμισης 

των ξενοδοχειακών μονάδων.

Αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα του θέματος και τις ενέρ-

γειες που πρέπει να ακολουθηθούν για αναχαίτιση της πρω-

τοφανούς αυτής κρίσης η οποία φαίνεται να έχει βάθος χρό-

νου, έχουμε αποστείλει τις πιο πάνω προτάσεις, σε όλα τα 

“παραγωγικά” υπουργεία, καθώς και σε όλους τους αρχη-

γούς των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων.

Η σημαντικότητα της δημιουργίας έργων υποδομής και ανά-

πτυξης είναι καθοριστική για την αγορά μας και αυτό αποδει-

κνύεται από στατιστικές που αναφέρουν, ότι σε κάθε έργο 

αξίας 10.000.000 ευρώ απασχολούνται ή απολύονται περί τα 

200 άτομα στην Κατασκευαστική Βιομηχανία ανάλογα αν θα 

γίνει ή ακυρωθεί το έργο και άλλα 200 άτομα από όλους τους 

τομείς απασχόλησης.

Η όσο το δυνατό καλύτερη προώθηση και υλοποίηση των 

προτάσεων / εισηγήσεων μας, από όλους τους εμπλεκόμε-

νους φορείς, πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει ώστε να ανατρα-

πεί η δυσάρεστη πορεία που διαγράφει ο τομέας μας.  .
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ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ – ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

Στις 19 Νοεμβρίου 2009 πραγματοποιήθηκε η  Επαρχιακή (εκλογική) Συνέλευση Τμήματος Λευκωσίας – Κερύνειας στο Ξενο-

δοχείο Europa.  Κατά την εκλογική διαδικασία εκλέχθηκαν και καταρτίστηκαν σε σώμα οι ακόλουθοι συνάδελφοι:

Κατά την επαρχιακή (εκλογική) συνέλευση προηγήθηκε ενημερωτική εκδήλωση / 

συζήτηση με ομιλητή το συνάδελφο κύριο Λουκά Ι. Γεωργιάδη με θέμα: ‘Ευθύνες 

των Πολιτικών Μηχανικών’.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Θέση Όνομα

Πρόεδρος Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα - Κακούτα

Α΄ Αντιπρόεδρος Ανδρέας Θεοδότου

Β΄ Αντιπρόεδρος Δημήτρης Δημητρίου

Γραμματέας Νικολέττα Αδάμου

Ταμίας Γιάννα Οικονομίδου

Εκπρόσωπος (ΚΔΣ) Βαρνάβας Λάμπρου

Μέλος Στέλλα Πατσάλη

Μέλος  Δήμητρα Θεοδωρίδου

Α’ Επιλαχών Παύλος Καρυδάς

B’ Επιλαχών Όλγα Νικολαΐδου

Πάρτι Υποδοχής του νέου Χρόνου
Πραγματοποιήθηκε και φέτος η καθιερωμένη εκδήλωση του Επαρχιακού Συμβουλίου Λευκωσίας – Κερύνειας για την υπο-

δοχή του νέου Χρόνου στο Seven Lounge Bar στη Λευκωσία στις 28 Ιανουαρίου 2010. Η εκδήλωση είχε μεγάλη επιτυχία με 

τη συμμετοχή πέραν των 55 πολιτικών μηχανικών και φίλων του Συλλόγου. Χορηγός της εκδήλωσης ήταν η εταιρεία TUV 

Cyprus την οποία ευχαριστούμε θερμά. 

Διαλέξεις σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και
Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στο πλαίσιο συνεργασίας του ΣΠΟΛΜΗΚ μέσω του Επαρχιακού Τμήματος Λευκωσίας με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και 

Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστήμιου Κύπρου, διοργανώνεται σειρά διαλέξεων για το Α΄ Εξάμηνο του 2010 με τίτ-

λο «Ο Μηχανικός στη Κοινωνία». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στη Πανεπιστημιούπολη κάθε δεύτερη Τετάρτη απόγευμα 

μεταξύ 4:30 και 6:30 με την ευγενή χορηγία της εταιρείας «Cybarco». 

Επίσης προγραμματίζονται και άλλες δραστηριότητες οι οποίες στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στην επιμόρφωση των Πολιτικών 

Μηχανικών, ενημέρωση των φοιτητών για το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού, καθώς και την προβολή του έργου του 

Πανεπιστημίου στον κόσμο των Μηχανικών και την προβολή του ΣΠΟΛΜΗΚ στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα στους φοιτη-

τές οι οποίοι αποτελούν και τα μελλοντικά μέλη του ΣΠΟΛΜΗΚ.
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ΛEMEΣΟΥ

Στις 2 Δεκεμβρίου 2009 πραγματοποιήθηκε η Επαρχιακή (εκλογική) Συνέλευση Τμήματος Λεμεσού στο Ξενοδοχείο ΚΑΝΙΚΑ 

ΠΑΝΘΕΟΝ. Κατά την εκλογική διαδικασία εκλέχθηκαν και καταρτίστηκαν σε σώμα οι ακόλουθοι συνάδελφοι:

ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Θέση Όνομα
Πρόεδρος Πέτρος Αθηνάκης

Α’ Αντιπρόεδρος  Χριστάκης Ονησιφόρου

Β’ Αντιπρόεδρος  Χρίστος Χαριδήμου

Γραμματέας Γιάννης Περικλέους

Ταμίας Γιώργος Χριστοφορίδης

Εκπρόσωπος (ΚΔΣ) Ανδρέας Αλεξάνδρου

Μέλος Άδωνης Χαραλάμπους

Μέλος Μιχάλης Παπαλουκάς

Α’ Επιλαχών Αντώνης Γιαπάνης

Β’ Επιλαχών Γιώργος Καραολής

Διάλεξη “ Προκατασκευασμένα Κτίρια με την μέθοδο WEB STEEL”
Το Τμήμα Λεμεσού του ΣΠΟΛΜΗΚ σε συνεργασία με την εταιρεία Αstarti Developments (Overseas) Ltd διοργάνωσε στις 29 

Οκτωβρίου 2009 στο Ξενοδοχείο Ποσειδώνια στη Λεμεσό, ενημερωτική διάλεξη με θέμα “Προκατασκευασμένα Κτίρια με 

την μέθοδο WEB STEEL”. Ομιλητής ήταν ο κ. Hansen Guo, διευθυντής του εργοστασίου παραγωγής της εταιρίας. Κατά την 

διάρκεια της διάλεξης παρουσιάσθηκε ο τρόπος κατασκευής και οι λεπτομέρειες της μεθόδου και αναλύθηκαν τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα της τεχνολογίας με Καναδική προέλευση «WEB STEEL» σε σχέση με άλλες μεθόδους, τόσον όσο αφορά 

την στατικότητα, την αντισεισμικότητα, την θερμομόνωση, το χρόνο αποπεράτωσης, το κόστος κατασκευής αλλά και την 

φιλικότητα προς το περιβάλλον.

Διάλεξη “Ευφυής Ανάπτυξη και Διαχείριση για Αειφόρο Δομημένο και Φυσικό Περιβάλλον – Ερευνητικό Πρόγραμμα 
Marie Curie Χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή”

Το Τμήμα Λεμεσού του ΣΠΟΛΜΗΚ σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του 

Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου διοργάνωσε στις 2 Δεκεμβρίου 2009 στο ξενοδοχείο ΑJAX στη Λεμεσό, ενημερωτική 

διάλεξη με θέμα “ Ευφυής Ανάπτυξη και Διαχείριση για Αειφόρο Δομημένο και Φυσικό Περιβάλλον – Ερευνητικό Πρόγραμμα 

Marie Curie Χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή”. Η Ομιλήτρια ήταν η Καθηγήτρια και Πρόεδρος του Τμήματος 

Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του ΤΕΠΑΚ κα Τούλα Ονουφρίου. Η Διάλεξη πραγματοποιήθηκε επί 

ευκαιρίας και ως μέρος των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Λεμεσού του ΣΠΟΛΜΗΚ.

Διάλεξη “Σύνθεση και Εφαρμογές των Γεωσυνθετικών Υλικών”
Το Τμήμα Λεμεσού του ΣΠΟΛΜΗΚ σε συνεργασία με την εταιρεία Peratikos Ltd διοργάνωσε στις 24 Φεβρουαρίου 2010 

στο ξενοδοχείο KANIKA PANTHEON, ενημερωτική διάλεξη με θέμα “Σύνθεση και Εφαρμογές των Γεωσυνθετικών Υλικών”. 

Ομιλητής ήταν ο κ. Niall Corney, Περιφερειακός Διευθυντής της εταιρείας Huesker GmbH. Kατά την διάρκεια της ομιλίας, 

παρουσιάστηκαν οι τεχνολογικές λεπτομέρειες της παραγωγής και της χρήσης των γεωσυνθετικών υλικών. Παρουσιάστηκαν 

οι διάφορες κατηγορίες υλικών και το πως εφαρμόζονται για διάφορα έργα πολιτικού μηχανικού, όπως για παράδειγμα για 

αντιστηρίξεις μεγάλων πρανών, όπλιση ασφάλτου, λιμενικά έργα και κρηπιδώματα. H εφαρμογή των γεωσυνθετικών υλικών 

τύπου γεωπλεγμάτων είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη και πολυετής στο εξωτερικό.  Οι παρόντες είχαν την ευκαιρία να δουν δείγ-

ματα των γεωπλεγμάτων και να αντιληφθούν ότι υπάρχει ευρύ πεδίο εφαρμογής αυτών των υλικών και στην Κύπρο
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Παγκύπριος Χορός Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου
Το Τμήμα Λεμεσού ανέλαβε την διοργάνωση του Παγκύπριου 

Ετήσιου Χορού του Συλλόγου ο οποίος διεξήχθηκε με μεγά-

λη επιτυχία στις 28 Νοεμβρίου 2009 στο Χαρουπόμυλο Λανίτη 

στη Λεμεσό. Στο χορό παρευρέθηκαν γύρω στα 180 άτομα με 

επίσημο προσκεκλημένο τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανί-

ας και Τουρισμού κον Αντώνη Πασχαλίδη. Την εκδήλωση στή-

ριξαν οι Μέγα Χορηγοί CYBARCO, CYPROMETAL, PAFILIA, 

THEMELIOTECHNIKI, D. NIKOLAOU, I&S ΚΡΙΤΟΝΗΣ και 

ΕUROSURE τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά για την μεγά-

λη προθυμία που επιδεικνύουν να στηρίζουν τις εκδηλώσεις του 

Συλλόγου μας και προσβλέπουμε στην συνέχιση της αμοιβαίας 

μας συνεργασίας και στο μέλλον.
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Λογισμικό Βιβλιοθήκης ΣΠΟΛΜΗΚ
Το ΚΔΣ εξουσιοδότησε την επιτροπή οργάνωσης της βιβλιοθήκης του ΣΠΟΛΜΗΚ, η οποία απαρτίζεται από μέλη του Διοικη-

τικού Συμβουλίου Λεμεσού, να προχωρήσει στην ετοιμασία εγγράφου λειτουργίας της βιβλιοθήκης του ΣΠΟΛΜΗΚ. Η ετοιμα-

σία του εγγράφου αυτού είναι σε εξέλιξη και αναμένεται σύντομα το 1ο προσχέδιο του να παραδοθεί στο ΚΔΣ για σχόλια. Ο 

ΣΠΟΛΜΗΚ μετά και από εισήγηση της επιτροπής έχει προχωρήσει στην αγορά εξειδικευμένου λογισμικού για την λειτουργία 

της βιβλιοθήκης. Σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι τα μέλη μας να έχουν πρόσβαση σε όλο το διαθέσιμο ηλεκτρονικό και 

έντυπο υλικό της βιβλιοθήκης του ΣΠΟΛΜΗΚ.

ΛΑΡΝΑΚΑΣ – ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 

Στις 25 Νοεμβρίου 2009 πραγματοποιήθηκε η Επαρχιακή (εκλογική) Συνέλευση Τμήματος Λάρνακας – Αμμοχώστου στο Ξε-

νοδοχείο Sun Hall. Κατά την εκλογική διαδικασία εκλέχθηκαν και καταρτίστηκαν σε σώμα οι ακόλουθοι συνάδελφοι:

ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Θέση Όνομα
Πρόεδρος Χαράλαμπος Χαραλάμπους

Α΄ Αντιπρόεδρος Χρίστος Χατζήμιχαηλ

Β΄ Αντιπρόεδρος Ελένη Χατζηχρίστου

Γραμματέας Γιώργος Αβραάμ

Ταμίας Βασίλης Βασιλείου

Εκπρόσωπος (ΚΔΣ) Γιώργος Θεμιστοκλέους

Μέλος Χρίστος Τινής

Μέλος Γεώργιος Γεωργούδης

Διάλεξη “Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης”
Το Τμήμα Λεμεσού του ΣΠΟΛΜΗΚ σε συνεργασία με την εταιρεία Eurosure Insurance Company Ltd διοργάνωσε στις 18 

Νοεμβρίου 2009 στο ξενοδοχείο ΑJAX στη Λεμεσό, ενημερωτική διάλεξη με θέμα “Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης”. Ομι-

λητής ήταν ο κ. Λούκας Μπένφιλντ, Διευθύνων Σύμβουλος της ασφαλιστικής εταιρείας Eurosure Insurance Agency Ltd. Κατά 

την διάρκεια της διάλεξης αναλύθηκαν σε λεπτομέρεια οι κυριότερες πτυχές ενός ασφαλιστηρίου επαγγελματικής ευθύνης 

και οι παρόντες είχαν την ευκαιρία να υποβάλλουν πολλές ερωτήσεις και απορίες σχετικά με το θέμα της διάλεξης.
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Σειρά Διαλέξεων
Ασφάλεια και Υγεία στα Εργοτάξια (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας, φάκελος 

Ασφάλειας και Υγείας, Νομοθεσία)

Με μεγάλη επιτυχία έγινε η πρώτη από μια σειρά διαλέξεων που έχει ανακοι-

νώσει το νέο Επαρχιακό Συμβούλιο του ΣΠΟΛΜΗΚ Πάφου στις 26/2/2010. Η 

πρώτη διάλεξη είχε σαν θέμα ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ, ΣΧΕ-

ΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΝΟΜΟΘΕ-

ΣΙΑ’ με ομιλήτρια την κ. Ευαγγελία Τσουλόφτα Λειτουργό του Τμήματος Επι-

θεώρησης Εργασίας. Δόθηκε ενημερωτικό υλικό στους παρευρισκομένους 

και έγινε συζήτηση στο τέλος της διάλεξης. Τα συμπεράσματα του σεμιναρί-

ου εστιάζονται στην αδήριτη ανάγκη για κατοχυρωμένη επιπρόσθετη αμοιβή 

στον συντονιστή περί θέματα ασφαλείας καθώς και στην συμπερίληψη στων 

όρων των οικοδομικών συμβολαίων όλων των απαιτήσεων που προκύπτουν 

από τη εφαρμογή της Νομοθεσίας.

ΠΑΦΟΥ

Στις Πάφου 27 Νοεμβρίου 2009 πραγματοποιήθηκε η Επαρχιακή (εκλογική) Συνέλευση Τμήματος Λεμεσού στο Ξενοδοχείο 

ΑΞΙΟΘΕΑ. Κατά την εκλογική διαδικασία εκλέχθηκαν και καταρτίστηκαν σε σώμα οι ακόλουθοι συνάδελφοι: 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ

Θέση Όνομα
Πρόεδρος Δρ. Διόφαντος Χατζημιτσής

Α΄ Αντιπρόεδρος Μύρια Λοϊζίδου

Β΄ Αντιπρόεδρος Κλεόπας Παπανικολάου

Γραμματέας Κυριάκος Κακογιάννης

Ταμίας Μαργαρίτα Χατζηχριστοφή

Εκπρόσωπος (ΚΔΣ)  Γεώργιος Ιωάννου Χριστοδούλου

Μέλος  Τάσος Αναστασίου 

Μέλος Γιάννης Χαραλάμπους

• ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΠΟΛΜΗΚ
Βρίσκεται σε λειτουργία η νέα Ιστοσελίδα του Συλλόγου μας στη διεύθυνση: www.spolmik.org. Είναι ευπρόσδεκτες οποιεσ-

δήποτε εισηγήσεις / παρατηρήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: cyace@cytanet.com.cy με σκοπό την 

περαιτέρω αναβάθμισή της.

• ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Καλούμε τα μέλη μας που θα ήθελαν να στείλουν άρθρα για το Περιοδικό «Πολιτικός Μηχανικός» όπως επικοινωνούν με την γραμ-

ματεία στο τηλ.: 22 672866 ή αποστέλλοντας υλικό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: cyace@cytanet.com.cy 

• ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ – (πληρωμή συνδρόμων μέσω διαδικτύου – JCC)

Ο Σύλλογος απευθύνθηκε στα μέλη και τα κάλεσε όπως διευθετήσουν τις εκκρεμούσες συνδρομές τους. Είμαστε σίγουροι 

ότι οι συνάδελφοι θα ανταποκριθούν θετικά για εξόφληση των συνδρομών τους. Σημειώνεται ότι η ετήσια συνδρομή αποτε-

λεί σημαντική συνεισφορά στον ΣΠΟΛΜΗΚ η οποία βοηθά, μεταξύ άλλων, στη κάλυψη μέρους των εξόδων για την ενημέ-

ρωση/επιμόρφωση των μελών όπως και για μερική κάλυψη των δραστηριοτήτων του συλλόγου.

Ενημερώνουμε επίσης ότι έχει τεθεί σε λειτουργία η πληρωμή των συνδρομών των μελών από το διαδίκτυο μέσω της εται-

ρείας JCC και μέσω της νέας μας ιστοσελίδας www.spolmik.org. για καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών μας



46 Πολιτικός Mηχανικός   Απρίλιος 2010

Nέα του Συλλόγου - ∆ραστηριότητες - Γενική Ενημέρωση

Σεμινάριο
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, υπό την αιγίδα του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανι-

κών Κύπρου, στην Αγία Νάπα, στις 10 Οκτωβρίου 2010 σεμινάριο με θέμα «Στατι-

κές και Αντισεισμικές Ενισχύσεις με Σύνθετα Υλικά». Το σεμινάριο διοργάνωσε 

η εταιρεία quakeGuard Cyprus Ltd, αντιπρόσωπος στην Κύπρο της αμερικάνικης 

εταιρείας Fyfe Company, πρωτοπόρου στην έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή συ-

στημάτων σύνθετων υλικών για ενισχύσεις κατασκευών. Με την τεχνογνωσία της 

εταιρείας Fyfe και το σύστημα σύνθετων υλικών Tyfo® έχουν πραγματοποιηθεί πε-

ρισσότερα από 30,000 έργα σε όλο τον κόσμο. Στο σεμινάριο έγιναν παρουσιάσεις 

από ομιλητές από την Κύπρο, την Ελλάδα, τις Η.Π.Α και άλλες χώρες.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η παρουσία του ιδρυτή και προέδρου της Fyfe Company κ. Edward Fyfe, ο οποίος παρουσίασε και 

ανέλυσε τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της χρήσης των σύνθετων υλικών για ενισχύσεις κατασκευών. Ο κ. Edward Fyfe 

είναι πρωτοπόρος ερευνητής στην τεχνολογία των σύνθετων υλικών για ενισχύσεις κατασκευών πολιτικού μηχανικού και 

κάτοχος πέραν των 40 διεθνών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στον τομέα αυτό.

Του σεμιναρίου προηγήθηκε η παγκόσμια ετήσια συνάντηση των συνεργατών της 

εταιρείας Fyfe Company. Στις εργασίες της διήμερης αυτής συνάντησης παρευ-

ρέθηκαν πέραν των 50 συνεργατών της εταιρείας από δεκαέξι χώρες, συμπερι-

λαμβανομένων των Η.Π.Α, της Ρωσίας, της Κίνας, της Σιγκαπούρης, Σαουδικής 

Αραβίας, της Ελλάδας, της Χιλής, της Τουρκίας και άλλων. 

Σταδιοδρομία 2009
Το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2009, διοργανώθηκε για 

δέκατη χρονιά η έκθεση επαγγελμάτων ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ 2009 στο οί-

κημα των Γραφείων Διοίκησης της Τράπεζας Κύπρου στην Αγία Παρα-

σκευή, Λευκωσία. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση επαγγελ-

μάτων που υπάρχουν στον κυπριακό εργασιακό χώρο από έγκυρους 

επαγγελματικούς και επιστημονικούς συνδέσμους καθώς και μελετών 

ευρωπαϊκών φορέων που λειτουργούν στην Κύπρο και αφορούν τα 

επαγγελματικά δρώμενα στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 

Την έκθεση οργάνωσαν από κοινού ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καθηγητών 

Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΟΕΛΜΕΚ) και το συγκρό-

τημα της Τράπεζας Κύπρου. Έλαβαν μέρος πάνω από 60 σύνδεσμοι/

φορείς και περιελάμβανε την παροχή πληροφοριών με τη διανομή ενη-

μερωτικού υλικού, συνεντεύξεις με το κοινό, προγραμματισμένες πα-

ρουσιάσεις επαγγελμάτων από εκπροσώπους των συνδέσμων/φορέων. 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο ΣΠΟΛΜΗΚ συμμετείχε στην εκδή-

λωση με εκπροσώπους του και ευχαριστούμε τους συναδέλφους που 

συνέβαλαν με την παρουσία τους στην εκδήλωση.
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ECCE POSITION PAPER ON SUSTAINABLE BUILDING AND CIVIL ENGINEERING

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολιτικών Μηχανικών (ECCE) σε έγγραφο του με τίτλο ‘Sustainable Building in Civil Engineering 

– Implementation into Praxis in EU’ διατυπώνει τις απόψεις του σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη στον τομέα της πολιτικής 

μηχανικής. 

Στο εν λόγω έγγραφο, επισημαίνεται ότι τα θέματα αειφορίας και κύκλου ζωής στο δομικό περιβάλλον θα αποτελέσουν ση-

μαντικά κριτήρια για την καινοτομία καθώς και για τη λήψη αποφάσεων στον κατασκευαστικό τομέα. Τονίζεται η σημασία της 

μετατροπής των κτιρίων και υποδομών (αντί της κατεδάφισης και ανέγερσης τους) και γίνεται λόγος για το σημαντικό ρόλο 

που παίζουν τα συμβόλαια τύπου PPP (‘Public Private Partnership’ και ‘Private Private Partnership’) στις κατασκευές. 

Παρουσιάζονται επίσης διάφορα εργαλεία, όπως στρατηγικές, μεθοδολογίες, οδηγίες, κώδικες, πρότυπα, κλπ., που ήδη 

υπάρχουν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιτευχθεί η μετάβαση προς την αειφόρο ανάπτυξη. Η πρόκληση για τους 

πολιτικούς μηχανικούς είναι η εφαρμογή της τεχνογνωσίας στην πράξη και για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητη η παροχή 

σωστής πληροφόρησης, η κατάρτιση και η καθοδήγηση.

Ενόψει των πιο πάνω, το ECCE σκοπεύει να παίξει ενεργό ρόλο τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και έχει ήδη 

ετοιμάσει ένα ειδικό μακροπρόθεσμο Σχέδιο Δράσης για την αειφόρο πρακτική της πολιτικής μηχανικής.

Βιβλίο ‘Civil Engineering Heritage’

Ολοκληρώθηκε φέτος η ετοιμασία του βιβλίου ‘Civil Engineering 

Heritage’ του οποίου η ετοιμασία άρχισε πριν μερικά χρόνια.  Το βιβλίο 

είναι έγχρωμο και περιλαμβάνει διάφορα σημαντικά έργα πολιτικής μη-

χανικής των τελευταίων 250 χρόνων από δεκαεπτά χώρες της Ευρώπης, 

μεταξύ αυτών και η Κύπρος, με επτά έργα. Το βιβλίο περιέχει, επίσης, 

περίληψη της ιστορίας της πολιτικής μηχανικής και περιλαμβάνει σημα-

ντικούς σταθμούς εξέλιξης της επιστήμης της πολιτικής μηχανικής.

Ο Σύλλογος έχει προμηθευτεί αριθμό αντίτυπων και διατίθεται προς πώ-

ληση σε όσους ενδιαφέρονται προς €35 το ένα

Ημερολόγιο Εργοταξίου

Το Ημερολόγιου Εργοταξίου εκδίδεται σε συνεργασία του Συλλόγου 

με το ΕΤΕΚ.

Η τήρηση Ημερολογίου Έργου είναι υποχρεωτική με βάση τον Περί Οδών 

και Οικοδομών Νόμο και καλούνται όλοι οι συνάδελφοι που εμπλέκονται 

με την φάση της κατασκευής Έργων όπως μεριμνούν για την εφαρμογή 

της νομοθεσίας και την προώθηση του Ημερολογίου Έργου που εκδίδε-

ται από κοινού από το ΕΤΕΚ και τον ΣΠΟΛΜΗΚ.
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