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Πολιτικός Μηχανικός
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ	ΣΥΛΛΟΓΟΥ	

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	ΚΥΠΡΟΥ

Εξώφυλλο:	Oδικό	Δίκτυο	παρά	το	νέο	Γ.Σ.Π.

16 Αντισεισμικός	σχεδιασμός	κατασκευών	από	οπλισμένο	
σκυρόδεμα	με	το	Ευρωπαϊκό	Πρότυπο	Ευρωκώδικας	8	
–	EC8	(Μέρος	B)

25 Χάλυβες	οπλισμού	σκυροδέματος
κατά	το	πρότυπο	ΕΛΟΤ	1421	&	τον	ΚΤΧ	-	2008
(Μέρος	B)

44 Nέα	του	Συλλόγου	-	Δραστηριότητες	-
Γενική	Ενημέρωση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

12

7

36

38

Μηχανικές	Ενώσεις	-	Επεκτάσεις	Ράβδων	Οπλισμού	
(Couplers)	

Oδικό	Δίκτυο	παρά	το	νέο	Γ.Σ.Π.

Ολοκλήρωση	του	Ευρωπαϊκού	Ερευνητικού	έργου
CORNET/	2008-01,	“Ανάπτυξη	Συστήματος	διαχείρισης
ποιότητας	πραγματικού	χρόνου	για	την	Οικοδομική	και
Κατασκευαστική	Βιομηχανία”

Φωτοβολταϊκά	/	Ηλιακές	στέγες
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Τ ο	Έργο	του	Οδικού	Δικτύου	παρά	

το	 Νέο	 Γ.Σ.Π.	 αποτελεί	 μέρος	

της	βελτίωσης	/	αναβάθμισης	του	

αυτοκινητόδρομου	Λευκωσίας	–	Λεμε-

σού	 από	 τον	 Κόμβο	 Αλάμπρας	 μέχρι	

και	την	έξοδο	παρά	το	Ίδρυμα	Στέλιου	

Ιωάννου.	 Η	 κατασκευή	 /	 ολοκλήρωση	

του	 Έργου	 αυτού	 θα	 βοηθήσει	 στην	

απάμβλυνση	 της	 κυκλοφοριακής	συμ-

φόρησης	 στην	 είσοδο	 και	 έξοδο	 της	

Λευκωσίας	αφού	η	τροχαία	κίνηση	θα	

μπορεί	να	διοχετευθεί	μέσω	του	νέου	

υπερυψωμένου	 κυκλικού	 κόμβου	 και	

του	 νέου	 οδικού	 δικτύου	 ανατολικά	

του	αυτοκινητόδρομου	προς	τα	Λατσιά	

(παλιός	 δρόμος	 Λευκωσίας	 –	 Λεμε-

σού,	Φώτα	Bravo)	και	δυτικά	του	αυτο-

κινητόδρομου	προς	τον	κυκλικό	κόμβο	

Βικέλα	(Φώτα	Ορφανίδη).

Η	Μελέτη	του	Έργου	καθώς	επίσης	και	

η	επίβλεψη	/	διαχείριση	του	Συμβολαίου	

ανήκουν	στο	Τμήμα	Δημοσίων	Έργων.

Η	 προσφορά	 για	 την	 κατασκευή	 του	

Έργου	 κατακυρώθηκε	 στην	 Εργολη-

πτική	 Εταιρεία	 Miltiades	 Neophytou	

C.E.C.	 &	 D	 έναντι	 του	 ποσού	 των	

€21.511.985,00.	Η	ημερομηνία	έναρξης	

των	 εργασιών	 ορίστηκε	 η	 26/11/2009	

και	ολοκλήρωσης	η	14/3/2012.

Το	Έργο	περιλαμβάνει:

Ι.	 Τη	 δημιουργία	 έξι	 λωρίδων	 κυκλο-

φορίας	μήκους	1,7	km	καταμήκος	του	

Αυτοκινητόδρομου	Λευκωσίας	–	Λεμε-

σού	από	την	έξοδο	της	υπέργειας	γέ-

φυρας	Λατσιών	μέχρι	την	έξοδο	παρά	

το	Ίδρυμα	Στέλιου	Ιωάννου.

ΙΙ.	 Επέκταση	 της	 υφιστάμενης	 Γέφυ-

ρας	Καλόγερου.

ΙΙΙ.	Την	κατασκευή	υπέργειου	κυκλικού	

κόμβου	πάνω	από	τον	υφιστάμενο	αυ-

τοκινητόδρομο	Λευκωσίας	–	Λεμεσού	

και	κατασκευή	των	πλαγιόδρομων	/	ρά-

μπων	που	θα	εξυπηρετούν	την	τροχαία	

κίνηση	στο	επίπεδο	του	υπέργειου	κυ-

κλικού	κόμβου.

IV.	 Κατασκευή	 νέου	 οδικού	 δικτύου	

ανατολικά	και	δυτικά	του	νέου	σταδίου	

Γ.Σ.Π.	συνολικού	μήκους	2,2	Km.

V.	 Ηλεκτροφωτισμό	 των	 έξι	 λωρίδων	

του	 αυτοκινητόδρομου	 και	 όλου	 του	

υπόλοιπου	νέου	οδικού	δικτύου.

VI.	 Κατασκευή	 υπόγειων	 διαβάσεων	

που	 θα	 διασφαλίζουν	 την	 ασφαλή	 δι-

ακίνηση	των	πεζών	και	ποδηλατιστών	

από	 την	ανατολική	 πλευρά	 του	αυτο-

κινητόδρομου	προς	 τη	 δυτική	 πλευρά	

και	αντίθετα	καθώς	επίσης	και	των	φι-

λάθλων	που	θα	προσέρχονται	/	αποχω-

ρούν	από	το	στάδιο	Γ.Σ.Π.

VII. Κατασκευή	πεζοδρομίων	μήκους	5,8	

Km	και	ποδηλατοδρόμου	μήκους	1,5	Km.

VIII.	Eργασίες	υπηρεσιών	κοινής	ωφέ-

λειας.

ΙΧ.	Κατασκευή	4,0	Km	μήκους	τοίχων	

αντιστήριξης	 και	 τοποθέτηση	 2,3	 Km	

ηχοπετασμάτων.

Χ.	 Προμήθεια,	 εγκατάσταση	 και	 λει-

τουργία	αριθμού	ευφυών	συστημάτων.	

Oδικό Δίκτυο παρά το νέο Γ.Σ.Π.
Ετοιμάστηκε	από:	Ε.	Ελευθερίου	(Εκτελεστικός	Μηχανικός	-	Τμήμα	Δημοσίων	Έργων	-	Mηχανικός	Έργου)
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Κατασκευές

Σύμφωνα	 με	 τα	 κατασκευαστικά	 σχέ-

δια	του	Συμβολαίου,	το	Έργο	εκτελεί-

ται	σε	πέντε	βασικές	Φάσεις:

Φάση	Ι:	

Κατασκευή	 όλων	 των	 απαραίτητων	

εργασιών	 για	 τη	 διαμόρφωση	 της	

κεντρικής	 νησίδας	 συμπεριλαμβανο-

μένων	 των	 εργασιών	 αφαίρεσης	 του	

υφιστάμενου	 μεταλλικού	 στηθαίου	

ασφαλείας	 και	 τοποθέτηση	 των	 νέων	

προσωρινών	στηθαίων	ασφαλείας	από	

σκυρόδεμα	 και	 νέα	 προσωρινή	 οριζό-

ντια	σήμανση.

Φάση	ΙΙ:	

Εκτέλεση	όλων	των	κατασκευαστικών	

εργασιών	 καταμήκος	 του	 αυτοκινητό-

δρομου	(ανατολικά	και	δυτικά)	και	των	

εργασιών	 στο	 ανατολικό	 και	 δυτικό	

τμήμα	 του	 Έργου	 (Περιοχή	 Λατσιών	

και	Νέου	Γ.Σ.Π.).

Φάση	ΙΙΙ: 

Διοχέτευση	 της	 τροχαίας	 κίνησης	

στους	 νέους	 πλαγιόδρομους	 του	 Έρ-

γου	και	συμπλήρωση	της	κατασκευής	

των	δύο	γεφυρών	του	υπερυψωμένου	

κυκλικού	 κόμβου	 (	 ο	 χρόνος	 εκτέλε-

σης	του	τμήματος	αυτού	περιορίζεται	

στους	τρεις	μήνες).	

Φάση	IV: 

Εκτέλεση	όλων	των	κατασκευαστικών	

εργασιών	προσαρμογής	στο	νότιο	τέ-

λος	 του	 Έργου	 (περιοχή	 υπέργειας	

διάβασης	Λατσιών).	Η	τροχαία	κίνηση	

κυκλοφορεί	στις	νέες	ολοκληρωμένες	

λωρίδες	κυκλοφορίας	του	αυτοκινητό-

δρομου	και	του	νέου	Υπέργειου	Κυκλι-

κού	Κόμβου.

Φάση	V:

Εκτέλεση	όλων	των	εργασιών	αντικα-

τάστασης	 της	 επιφανειακής	 ασφαλ-

τικής	 στρώσης	 στις	 δύο	 υφιστάμενες	

λωρίδες	κυκλοφορίας	ανά	κατεύθυνση	

στον	αυτοκινητόδρομο,	εργασίες	ανα-

κατασκευής	 του	 επενδυμένου	 αυλα-

κιού	της	κεντρικής	νησίδας	και	εγκατά-

σταση	του	νέου	μεταλλικού	στηθαίου	

ασφαλείας	στην	κεντρική	νησίδα.

Η	 κατασκευή	 του	 Έργου	 παρουσιάζει	

αυξημένο	βαθμό	δυσκολίας	συγκριτικά	
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Κατασκευές

με	άλλα	Έργα	λόγω	του	ότι:

α)	Το	νέο	οδικό	δίκτυο	δυτικά	του	αυτο-

κινητόδρομου,	 κατασκευάζεται	 δίπλα	

από	το	γήπεδο	ποδοσφαίρου	Γ.Σ.Π.	Η	

ασφαλής	 προσέλευση,	 διακίνηση	 και	

αποχώρηση	 χιλιάδων	 φιλάθλων	 στο	

γήπεδο	 κατά	 τη	 διεξαγωγή	 των	 αγώ-

νων	ποδοσφαίρου	αποτελεί	βασικό	πα-

ράγοντα	/	κριτήριο	για	τον	τρόπο	εκτέ-

λεσης	 των	 έργων	 στην	 περιοχή,	 ενώ	

ταυτόχρονα	 κατά	 την	 εκτέλεση	 των	

εργασιών	λαμβάνονται/	εφαρμόζονται	

τα	 αναγκαία	 μέτρα	 ασφάλειας,	 όπως	

αυτά	έχουν	προβλεφθεί	στα	Έγγραφα	

του	Συμβολαίου	του	Έργου.

β)	 Το	 Έργο	 εκτελείται	 στην	 είσοδο	

της	Λευκωσίας	όπου	ο	ημερήσιος	κυ-

κλοφοριακός	 φόρτος	 ανέρχεται	 στις	

60,000	 αυτοκίνητα.	 Λαμβάνοντας	

υπόψη	το	μεγάλο	αυτό	κυκλοφοριακό	

φόρτο	και	για	την	αποφυγή	επιπρόσθε-

της	κυκλοφοριακής	επιβάρυνσης	λόγω	

των	εργασιών	που	εκτελούνται	έχουν	

ληφθεί	 τέτοιες	 πρόνοιες	 για	 την	 κυ-

κλοφοριακή	 διαχείριση	 στους	 Όρους	

του	Συμβολαίου	έτσι	ώστε:

 i.	Κατά	την	εκτέλεση	του	Έργου	να	

υπάρχουν	πάντοτε	διαθέσιμες	δύο	λω-

ρίδες	 κυκλοφορίας	 ανά	 κατεύθυνση	

στον	αυτοκινητόδρομο.

 ii.	Οι	εργασίες	αντικατάστασης	της	

επιφανειακής	 ασφαλτικής	 στρώσης	

στις	 δύο	 υφιστάμενες	 λωρίδες	 του	

αυτοκινητόδρομου	 να	 εκτελούνται	

τμηματικά	 κατά	 τη	 διάρκεια	 Σαββατο-

κύριακου	 από	 τις	 6.00	 μ.μ	 της	 Παρα-

σκευής	μέχρι	τις	6.00	π.μ.	της	επόμε-

νης	Δευτέρας.

 iii. Σε	 περίπτωση	 δυστυχήματος	 ή	

βλάβης	 σε	 λωρίδα	 κυκλοφορίας,	 να	

υπάρχει	δωρεάν	διάθεση	στο	κοινό,	ρυ-

μουλκών	οχημάτων	σε	24ωρη	βάση.	Η	

ρυμούλκηση	 των	 οχημάτων	 θα	 γίνεται	

αμέσως	ούτως	ώστε	να	αποκαθίσταται	η	

ροή	της	κυκλοφορίας	εντός	30	λεπτών	

από	 τη	 στιγμή	 που	 παρουσιάζεται	 το	

πρόβλημα	στις	λωρίδες	κυκλοφορίας.

Επίσης,	 στο	 συγκεκριμένο	 Έργο	 πα-

ρουσιάζονται	 τρεις	 καινοτομίες	 σε	

σχέση	με	άλλα	Έργα:	

I.	 Λαμβάνοντας	 υπόψη	 τη	 μεγάλη	

ανάγκη	 για	 τη	 σωστή	 κυκλοφοριακή	

διαχείριση	της	τροχαίας	κίνησης	στον	

αυτοκινητόδρομο	 αλλά	 και	 την	 ανά-

γκη	 για	 την	 έγκαιρη	 και	 αποτελεσμα-

τική	ενημέρωση	των	οδηγών	κατά	την	

εκτέλεση	 των	 εργασιών	 και	 των	 δύο	

Έργων	που	εκτελούνται	στην	περιοχή	

του	Έργου	για	 το	Οδικό	Δίκτυο	παρά	

το	Νέο	Γ.Σ.Π.	 (PS/C/548)	 και	 του	Έρ-

γου	 της	 διαπλάτυνσης	 και	 αναβάθμι-

σης	του	αυτοκινητόδρομου	Λευκωσίας	

–	 Λεμεσού,	 από	 την	 Αλάμπρα	 μέχρι	

την	 υπέργεια	 γέφυρα	 Λατσιών	 (PS/

D8/1),	τo	Τμήμα	Δημοσίων	Έργων,	έχει	

ενσωματώσει	στους	Όρους	του	Συμβο-

λαίου	για	το	Οδικό	Δίκτυο	παρά	το	Νέο	

Γ.Σ.Π.	πρόνοια,	για	την	αγορά,	εγκατά-

σταση	και	λειτουργία	αριθμού	Ευφυών	

Συστημάτων,	 τα	οποία	 έχουν	 εγκατα-

σταθεί	 στον	 υφιστάμενο	 αυτοκινητό-

δρομο	(Λευκωσίας	–	Λεμεσού	και	Λευ-

κωσίας	–	Λάρνακας)	από	την	Αλάμπρα	

μέχρι	και	τον	Κόμβο	Στροβόλου.	

Το	 πρωτοποριακό	 αυτό	 μέτρο	 της	

εγκατάστασης	 των	Ευφυών	Συστημά-

των,	δίδει	τη	δυνατότητα	του	ελέγχου	

του	αυτοκινητόδρομου	σε	όλο	 το	 μή-

κος	που	εκτελούνται	τα	Έργα	αναβάθ-

μισης	και	σε	περίπτωση	δυστυχήματος,	

βλάβης	αυτοκινήτου	σε	κάποια	λωρίδα	

κυκλοφορίας	ή	και	πυκνής	κυκλοφορι-

ακής	κίνησης	τότε,	τα	πιο	πάνω	περι-

στατικά	θα	εντοπίζονται	αμέσως	και	οι	

οδηγοί	 θα	 ενημερώνονται	 μέσω	 των	

φωτεινών	πινακίδων	για	τα	μέτρα	που	

πρέπει	να	λάβουν	όπως,	η	χρήση	της	

ανάλογης	εξόδου	από	τον	αυτοκινητό-

δρομο,	αλλαγή	ορίου	ταχύτητας,	χρή-

ση	σωστής	λωρίδας	κυκλοφορίας.	

II.	 Τοποθέτηση	 μεταλλικού	 συστήμα-

τος	προστασίας	των	μοτοσικλετιστών,	

το	οποίο	θα	εφαρμοστεί	στο	μεταλλικό	

στηθαίο	ασφαλείας	καταμήκος	της	νη-

σίδας	του	αυτοκινητόδρομου.

ΙΙΙ.	 Εργασίες	 ανύψωσης	 της	 υφιστά-

μενης	 Γέφυρας	 Καλόγερου	 για	 την	

αντικατάσταση	των	υφιστάμενων	εφε-

δράνων.	Οι	εργασίες	αυτές	θα	εκτελε-

στούν	για	πρώτη	φορά	στην	Κύπρο.

Τέλος,	θα	πρέπει	να	αναφερθεί	ότι,	ο	

χρόνος	 κατασκευής	 του	 Έργου,	 έχει	

συντμηθεί	 σημαντικά	 και	 για	 να	 είναι	

δυνατή	 η	 συμπλήρωση	 των	 εργασιών	

εντός	 του	 συμβατικού	 χρόνου,	 απαι-

τείται	 από	 τον	 Εργολάβο	 του	 Έργου	

συστηματική	εργασία	εκτός	του	κανο-

νικού	ωραρίου	συμπεριλαμβανομένων	

και	 Σαββατοκύριακων.	 Η	 έγκαιρη	 συ-

μπλήρωση	των	εργασιών	είναι	εξαιρε-

τικής	σημασίας	για	τον	Εργοδότη,	και	

για	 το	 λόγο	 αυτό,	 στους	 Όρους	 του	

Συμβολαίου	 του	 Έργου,	 έχει	 εισαχθεί	

ο	 θεσμός	 της	 ανταμοιβής	 (bonus)	 σε	

περίπτωση	που	οι	εργασίες	συμπληρω-

θούν	πριν	τη	συμβατική	ημερομηνία..
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B’	ΜΕΡΟΣ

4.	ΈΛΕΓΧΟΣ	ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ	ΈΝΩΣΗΣ

Πριν	χρησιμοποιηθούν	οι	μηχανικές	ενώσεις	θα	πρέπει	πάντα	

να	ελέγχουμε	την	επάρκεια	των	μηχανικών	χαρακτηριστικών	

τους	σε	διάφορες	δοκιμές	φόρτισης:

•	Δοκιμή	σε	εφελκυσμό

Ο	απαραίτητος	έλεγχος,	ο	οποίος	αποδεικνύει	την	επάρκεια	

μιας	μηχανικής	ένωσης,	είναι	η	δοκιμή	σε	εφελκυσμό.

Ο	έλεγχος	γίνεται	ως	εξής:	δύο	ράβδοι	οπλισμού	ενώνονται	

με	το	coupler	και	το	δοκίμιο	υπόκειται	σε	αυξανόμενο	φορτίο	

μέχρι	τη	θραύση	του.	Το	μήκος	που	εξετάζεται	(gauge	length)	

στις	μετρήσεις	είναι	 ίσο	με	 το	μήκος	 της	ένωσης	 (coupler)	

συν	 μία	 έως	 τρεις	 φορές	 τη	 διάμετρο	 της	 ράβδου	 εκατέ-

ρωθεν	 του	 coupler.	 Κάθε	 φορά	 σημειώνεται	 η	 επιμήκυνση	

(elongation)	και	ο	τρόπος	αστοχίας	(mode	fracture).

Τα	 κριτήρια	που	λαμβάνονται	 υπόψη	για	 την	εκτίμηση	 των	

πειραματικών	αποτελεσμάτων	διαφέρουν	από	χώρα	σε	χώρα	

αλλά	κοινά	κριτήρια	είναι	τα	εξής:

	 1.	 Η	 τάση	 αστοχίας	 της	 ένωσης	 πρέπει	 να	 προσεγγίζει	

την	ονομαστική	εφελκυστική	αντοχή	της	εκάστοτε	κατηγο-

ρίας	χάλυβα	των	ράβδων	που	εξετάζονται,	(π.χ.	για	χάλυβα	

S500,	την	κατά	25%	περίπου,	σε	σχέση	με	το	fy,	αυξημένη	

τάση	αστοχίας	≈600	N/mm2)	[8].	Σύμφωνα	με	το	ICC-ES*	,	για	

κάθε	διάμετρο	οπλισμού	θα	πρέπει	να	ελέγχονται	τουλάχι-

στον	5	δοκίμια.	Για	χρήση	με	βάση	τον	UBC**,	κάθε	μηχανική	

ένωση	θα	πρέπει	 να	αναπτύξει	σε	εφελκυσμό	 το	λιγότερο	

95%	της	 τάσης	αστοχίας	 (fu),	 ή	 160%	του	ορίου	διαρροής	

(fy)	της	ράβδου	οπλισμού.	Με	βάση	το	IBC**,	για	κάθε	ένω-

ση	σε	εφελκυσμό,	οι	αντίστοιχες	τιμές	είναι	100%fu	ή	125%	

fy[11].

	 2.	Η	θραύση	δεν	πρέπει	να	γίνεται	στη	μηχανική	ένωση	

αλλά	στις	ράβδους	[8]	και	

	 3.	Η	 μείωση	 της	 εφελκυστικής	 αντοχής	 που	 προκύπτει	

από	μία	ένωση	με	coupler	σε	σχέση	με	μία	ενιαία	ράβδο	(σχή-

μα	1)	θα	πρέπει	να	βρίσκεται	στα	όρια	που	ορίζει	ο	εκάστοτε	

εθνικός	κανονισμός	[8].

	 4.	Εξετάζεται	επίσης	και	η	ολίσθηση	(slip)	στα	άκρα	της	

μηχανικής	ένωσης,	η	οποία	υπό	το	φορτίο	λειτουργίας	επι-

τρέπεται	να	είναι	το	πολύ	0.1mm	[2].

Παρακάτω	παρατίθενται	πειραματικά	στοιχεία	από	δοκιμή	σε	

εφελκυσμό	μηχανικής	ένωσης	τύπου	Α12	(threaded	bar)	της	

εταιρείας	LENTON	διαμέτρου	50mm.	Για	τη	διεξαγωγή	του	

πειράματος	 ακολουθήθηκαν	 προδιαγραφές	 κατά	 ASME	 III	

Μηχανικές Ενώσεις - Επεκτάσεις Ράβδων Οπλισμού (Couplers) 

Στρουμπούλη	 Αγγελική	 -	 Φιλίππα	 Αργυρώ	 (Αναδημοσίευση από το περιοδικό του ΣΠΜΕ, τεύχος 370)

Div2	και	κατά	τον	Βρετανικό	Κώδικα	(BS8110).

Οι	προδιαγραφές	αυτές	ορίζουν:

• 5	δείγματα	ενώσεων	(samples)	ελέγχονται	σε	θερμοκρασία	δωμα-

τίου	και	ένα	ακόμη	δείγμα	σε	θερμοκρασία	χαμηλότερη	των	7οC.

•	3	δείγματα	υπόκεινται	το	καθένα	σε	100	επαναλαμβανόμε-

νους	κύκλους	φτάνοντας	αρχικά	το	5%	του	ορίου	διαρροής	

και	στον	τελευταίο	κύκλο	στο	90%	αυτού.

•	Τέλος,	απαιτείται,	όταν	η	τάση	φτάσει	το	0,6	της	χαρακτη-

ριστικής	εφελκυστικής	αντοχής	(ftk)	της	ράβδου	και	ακολού-

θως	γίνει	αποφόρτιση,	φτάνοντας	σε	μηδενική	τάση,	η	παρα-

μένουσα	επιμήκυνση	να	μην	ξεπερνά	τα	0,1mm.	[9]

Συμπερασματικά	προκύπτει	από	το	πείραμα	ότι:

•	Και	στις	2	περιπτώσεις	οι	μηχανικές	ενώσεις	υπερέβησαν	

το	125%	της	τάσης	διαρροής	του	χάλυβα	οπλισμού.

•	Η	παραμόρφωση	για	το	90%	της	τιμής	του	ορίου	διαρροής,	

Σχήμα	1:	Διάγραμμα	σύγκρισης	αντοχών	ενιαίας	ράβδου	
και	μηχανικής	ένωσης	(coupler)	[8]

Σχήμα	2:	Διάγραμμα	ανακυκλιζόμενης	φόρτισης	από	πειρά-
ματα	της	Lenton	[8]

Eπισκευές
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σε	σχέση	με	την	αρκετά	μεγαλύτερη	τιμή	της	παραμόρφω-

σης	θραύσης	δείχνει	ότι	το	σύστημα	coupler	που	εξετάζου-

με	εμφανίζει	μεγάλη	πλαστιμότητα	(π.χ.	για	το	δοκίμιο	2,	η	

παραμόρφωση	διαρροής	είναι	0,23%,	ενώ	η	παραμόρφωση	

θραύσης	είναι	4,2%	κατά	μήκος	του	coupler	και	κατά	6%	κατά	

μήκος	της	ράβδου.)

•	Η	τάση	διαρροής	για	όλα	τα	δοκίμια	είναι	περίπου	500	MPa,	

που	είναι	περίπου	αυτή	του	χάλυβα.	Έτσι	ράβδος	και	coupler	

διαρρέουν	σχεδόν	ταυτόχρονα

•	Παρατηρείται	όμως	ότι	η	ράβδος	παίρνει	μεγαλύτερες	πα-

ραμορφώσεις	(π.χ.	για	το	δοκίμιο	1,	κατά	μήκος	του	coupler	

είναι	4,8%,	ενώ	στη	ράβδο	είναι	6,8%)	και	τελικά	αυτή	είναι	

που	αστοχεί	και	όχι	το	coupler.

•	 Η	 αστοχία	 της	 ράβδου	 συμβαίνει	 στο	 σπείρωμά	 της	 (bar	

thread	stripped)

•	Η	δοκιμή	έγινε	σε	χαμηλή	θερμοκρασία	δεν	είχε	επιβλαβείς	

συνέπειες	στην	απόδοση	των	couplers	[9].

•	Η	κυκλική	φόρτιση	πάλι	δεν	είχε	επιβλαβή	αποτελέσματα	

στην	απόδοσή	τους	[9].

•	Δοκιμή	σε	θλίψη

Σύμφωνα	με	τον	ICC-ES*,	για	κάθε	διάμετρο	οπλισμού,	ισχύ-

ουν	τα	ίδια	κριτήρια	με	τη	δοκιμή	εφελκυσμού	με	τη	διαφορά	

ότι	κάθε	ένωση	σε	θλίψη	χρειάζεται	να	ελεγχθεί	μόνο	για	το	

125%	του	ορίου	διαρροής	(fy)	της	ράβδου	οπλισμού	[11].

Επιπλέον	δοκιμές	γίνονται	και	για	επαναλαμβανόμενους	κύ-

κλους	είτε	εφελκυσμού	είτε	θλίψης,	εξετάζοντας	έτσι	και	το	

φαινόμενο	της	κόπωσης	[11].

Συμπεριφορά	σε	ανακυκλιζόμενη	φόρτιση

σε	κάποια	κατασκευαστικά	στοιχεία	η	διεύθυνση	της	φόρτι-

σης	μπορεί	να	αλλάξει	εξαιτίας	του	ανέμου	ή	σε	περίπτωση	

σεισμού	κλπ.	Τα	στοιχεία	αυτά	καταπονούνται	σε	ανακυκλι-

ζόμενη	φόρτιση,	γεγονός	το	οποίο	αναγκάζει	τον	οπλισμό,	

συμπεριλαμβανομένης	και	της	μηχανικής	ένωσης,	να	πρέπει	

να	αντισταθεί	σε	εφελκυσμό	και	θλίψη	εναλλάξ.	Σε	μια	δοκιμή	

ανακυκλιζόμενης	φόρτισης	θα	πρέπει	να	εξεταστεί	η	σχετική	

ολίσθηση	ανάμεσα	στο	coupler	και	στη	ράβδο.	Αυτό	που	θα	

πρέπει	να	συμβαίνει	σε	κάθε	κύκλο	φόρτισης-αποφόρτισης	

είναι	η	ολίσθηση	να	γίνεται	κατά	τον	ελαστικό	κλάδο,	ώστε	

κατά	τον	ανελαστικό	κλάδο	της	φόρτισης	η	ράβδος	να	είναι	

αυτή	που	θα	αναπτύξει	πλάστιμη	συμπεριφορά.	Όπως	φαί-

νεται	και	από	ένα	πείραμα	που	έγινε	σε	μηχανικό	σύνδεσμο	

της	Lenton	(σχήμα	2),	η	ενέργεια	που	απορροφάται	σε	κάθε	

κύκλο	φόρτισης-αποφόρτισης	είναι	μικρή	(βρόγχοι	με	μικρό	

εμβαδό),	άρα	η	συμπεριφορά	είναι	σχεδόν	ελαστική.

5.	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	–	EΡΓΑ	ΣΤΑ	ΟΠΟΙΑ	EΧΟΥΝ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ	

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ	ΕΝΩΣΕΙΣ	ΟΠΛΙΣΜΟΥ

Συνοψίζοντας,	 οι	 μηχανικές	 ενώσεις	 μπορούν	 να	 χρησιμο-

ποιηθούν	σε	όλα	τα	δομικά	μέλη	μίας	κατασκευής	αντί	της	

μάτισης	(αποφεύγοντας	πάλι	η	ένωση	να	γίνεται	σε	κρίσιμες	

περιοχές)	και	κυρίως	στα	υποστυλώματα,	στα	οποία	υπάρχει	

ανάγκη	για	μεγαλύτερα	μήκη	ράβδων.	Επίσης,	σε	προσθήκες	

ορόφων,	επεκτάσεις	οριζόντιων	στοιχείων,	τμηματικές	σκυ-

ροδετήσεις,	προσθήκη	σκάλας,	κλπ.

Οι	μηχανικές	ενώσεις	έχουν	εφαρμοστεί	σε	διάφορα	έργα	

ανά	τον	κόσμο	(μεγάλα	κτιριακά	έργα,	γέφυρες,	πυρηνικές	

εγκαταστάσεις	κλπ.)	Μερικά	από	αυτά	φαίνονται	στις	παρα-

κάτω	εικόνες.	Εκτός	όμως	από	το	εξωτερικό,	μηχανικοί	σύν-

δεσμοι	 έχουν	 χρησιμοποιηθεί	 και	 σε	 σημαντικά	 έργα	 στην	

Ελλάδα,	 όπως	 π.χ.	 στην	 Αθήνα	 στο	 ΜΕΤΡΟ,	 στη	 Γέφυρα	

Κηφισσού	αλλά	και	στο	ΟΑΚΑ	(στέγαστρο	Καλατράβα,	πο-

δηλατοδρόμιο).	[8]

6.	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Στην	 Ελλάδα	 τα	 couplers	 δεν	 έχουν	 εφαρμοστεί	 σε	 πάρα	

πολλά	τεχνικά	έργα,	εξαιτίας	της	αντίληψης	ότι	είναι	αντιοι-

κονομικά,	μιας	και	δεν	παράγονται	στη	χώρα	μας	και	πρέπει	

να	εισάγονται.	Τα	πλεονεκτήματά	τους,	όμως,	όσον	αφορά	

Test Sample
Ident

Strain	at
0,9	fy	(%)							

Yield	Stress
(N/mm2)

Tensile	Load
(kN)

Tensile	
Strength	
(N/mm*2)																	

Elongation
*(%)

Mode	of
Fracture

Static 1 0,24	 493 1275 605 4.8	AC
6.8	IB

Bar	Thread	
Stripped

Static 2 0.23 493 1237 645 4.2	AC
6.0	IB

Bar	Thread	
Stripped

Static 3 0.25	 494 1280	 668 4.8	AC
6.6	IB

Bar	Thread	
Stripped

Static 4 0.24 493 1283 669 5.6	AC
6.8	IB

Bar	Thread	
Stripped

Static 5 0.23 491 1263 659 4.0	AF
6.0	IB

Bar	Thread	
Stripped

Static 6 0.24 493 1266 660 4.0	AF
6.0	IB

Bar	Thread	
Stripped

Πίνακας	1:	Αποτελέσματα	πειράματος	εφελκυσμού	[9]

Eπισκευές
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Test Sample
Ident

Strain	at
0,9	fy	(%)							

Yield	Stress
(N/mm2)

Tensile	Load
(kN)

Tensile	
Strength	
(N/mm2)

Elongation
*(%)

Mode	of
Fracture

Cyclic 7 0,21	 494 1283 669 4.6	AC
5.8	IB

Bar	Thread	
Stripped

Cyclic 8 0.22 491 1253 653 4.6	AC
5.0	IB

Bar	Thread	
Stripped

Cyclic 9 0.21	 490 1304	 680 6.6	AC
8.8	IB

Bar	Thread	
Stripped

Cold
Soak

10 0.25 495 1289 672 4.8	AC
6.8	IB

Ductile
in	bar

Control - 0.21 494 1329 693 24.4	AF
13.2	IB

Ductile
in	bar

Πίνακας	2:	Αποτελέσματα	πειράματος	εφελκυσμού	για	επαναλαμβανόμενη	φόρτιση	[9]

Σχήμα	28:	Βank	Swiss	στην	Κίνα	[8]

Σχήμα	29:	Πυρινική	εγκατάσταση	SizewellB	στο	Ηνωμένο	
Βασίλειο	[8]

Σχήμα	30:	Γέφυρα	Storebaelt	West	στη	Δανία	[8]

στην	οικονομία	χρόνου	και	στην	ευκολία	στη	χρήση	τους	εί-

ναι	εμφανή.	Επίσης,	οι	δοκιμές	που	έχουν	γίνει	σχετικά	με	

τα	 μηχανικά	 χαρακτηριστικά	 τους	 (αντοχή,	 πλαστιμότητα)	

έχουν,	μέχρι	τώρα,	δώσει	ικανοποιητικά	αποτελέσματα.	Πα-

ρόλα	αυτά,	όσον	αφορά	στην	επάρκειά	τους	σε	σεισμική	κα-

ταπόνηση,	δεν	υπάρχουν	επαρκή	πειραματικά	αποτελέσμα-

τα.	Σε	μια	ιδιαίτερα	σεισμογενή	χώρα,	όμως,	όπως	η	Ελλάδα,	

η	εξαγωγή	συμπερασμάτων	σχετικά	με	τη	συμπεριφορά	των	

couplers	σε	σεισμό,	θα	ήταν	περισσότερο	από	απαραίτητη.	

Έτσι,	μέχρι	να	υπάρξουν	περισσότερα	δεδομένα	που	θα	εξα-

σφαλίζουν	την	αποτελεσματικότητά	τους	σε	ανακυκλιζόμε-

νη	φόρτιση,	η	χρήση	τους	θα	μπορούσε	ίσως	να	περιοριστεί	

σε	στοιχεία	που	δεν	καταπονούνται	σε	σεισμό	 (π.χ.	σε	μια	

επέκταση	προβόλου).
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Aντισεισμικός Σχεδιασμός Aντισεισμικός Σχεδιασμός

ΜΕΡΟΣ	 Β΄:	 Βασικά	 χαρακτηριστικά	 σχεδιασμού	 κρισίμων	

περιοχών	του	φορέα,	αντισεισμικός	σχεδιασμός	δοκών	και	

τοιχωμάτων.

Σ
το	 προηγούμενο	 Α΄	 Μέρος	 του	 άρθρου	 αυτού	 είδα-

με	τις	βασικές	πρόνοιες	του	Ευρωκώδικα	8	(ΕΚ	8)	ως	

προς	τα	κριτήρια	συμμόρφωσης,	τις	σεισμικές	δράσεις,	

την	κανονικότητα	κτηρίων	καθώς	και	τις	γενικές	αρχές	που	

διέπουν	τον	αντισεισμικό	σχεδιασμό	κτηρίων	από	οπλισμένο	

σκυρόδεμα.	Στο	παρόν	Β΄	Μέρος	του	άρθρου	θα	παρουσια-

στούν	οι	βασικές	έννοιες	που	πρέπει	να	διέπουν	το	σχεδια-

σμό	και	την	κατασκευαστική	διαμόρφωση	κρισίμων	περιοχών	

ενός	 φορέα	 από	 οπλισμένο	 σκυρόδεμα,	 σύμφωνα	 με	 τον	

ΕΚ8.	Επίσης,	θα	παρουσιαστούν	οι	βασικές	απαιτήσεις	του	

κώδικα	για	τον	αντισεισμικό	σχεδιασμό	δοκών	και	τοιχωμά-

των.	Θα	κλείσουμε	το	Β΄	Μέρος	του	άρθρου	αυτού	με	γενικά	

συμπεράσματα.

1.	Βασικές	έννοιες	σχεδιασμού	κρισίμων	περιοχών	φορέα	

από	οπλισμένο	σκυρόδεμα

Στο	Α΄	Μέρος	του	άρθρου	αυτού	είδαμε	τη	σημασία	που	έχει	

ο	συντελεστής	συμπεριφοράς	q0	στον	καθορισμό	του	μεγέ-

θους	της	τέμνουσας	βάσης	(σχεδιασμού)	Vbd	που	μπορεί	να	

παραληφθεί	από	κτήρια	που	χαρακτηρίζονται	από	κανονικό-

τητα	καθ΄	ύψος.	Η	τιμή	του	συντελεστή	συμπεριφοράς	παίζει	

σημαντικό	ρόλο	στην	κατανομή	της	σεισμικής	ενέργειας	που	

μπορεί	 να	 απορροφήσει	 το	 κτήριο,	 μέσω	 της	 ολκιμότητας	

που	είναι	δυνατό	να	παρουσιάσει	σε	διάφορες	περιοχές	του	

στατικού	φορέα.

 

Στον	ΕΚ8	διακρίνονται	δύο	βασικά	είδη	αντισεισμικού	σχεδι-

ασμού,	ανάλογα	με	την	επιδιωκόμενη	τιμή	του	δείκτη	συμπε-

ριφοράς	q,	ο	οποίος	θα	οριστεί	πιο	κάτω.	Έτσι,	αντισεισμικός	
σχεδιασμός	 με	 q>1.5,	 που	 σκοπό	 έχει	 την	 αποτελεσματική	
κατανομή	 της	 σεισμικής	 ενέργειας	 στο	 φορέα,	 μπορεί	 να	

πραγματοποιηθεί	ακολουθώντας	μια	από	τις	πιο	κάτω	αρχές	

σχεδιασμού:

 	Με	καθολική	ολκιμότητα	του	φορέα,	η	οποία	επιτυγχά-

νεται,	κυρίως,	με	διατμητικά	τοιχώματα	και	ισχυρές	κολώνες.	

Με	αυτό	τον	τρόπο	επιτυγχάνεται	ελαχιστοποίηση	των	ορι-

ζόντιων	μετατοπίσεων	στο	κτήριο.

 	Με	 τοπική	 ολκιμότητα,	 η	 οποία	 εξασφαλίζεται	 με	 κα-

τάλληλο	σχεδιασμό	που	προβλέπει	την	εμφάνιση	πλαστικών	

αρθρώσεων,	κυρίως	στα	άκρα	των	δοκών.	Η	ψαθυρή	αστοχία	

αποφεύγεται	με	τον	ικανοτικό	σχεδιασμό	και	όπου	χρειάζε-

ται,	με	υπερδιαστασιολόγηση	των	μελών	του	φορέα.

Αντισεισμικός σχεδιασμός κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα
με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ευρωκώδικας 8 – EC8

Δρ.	Μιλτιάδης	Ελιώτης	Πολιτικός	Μηχανικός	-	Μαθηματικός

 	Με	ικανοτικό	σχεδιασμό	της	θεμελίωσης.

Ο	ΕΚ8,	επιτρέπει	το	σχεδιασμό	χωρίς	κατανομή	της	σεισμι-

κής	 ενέργειας,	 όταν	 q≤1.5,	 μόνο	 για	 τις	 περιπτώσεις	 όπου	
τα	 κτήρια	 βρίσκονται	 σε	 περιοχές	 με	 πολύ	 χαμηλή	 σεισμι-

κότητα	(εδαφική	επιτάχυνση	αρκετά	μικρότερη	από	0.08g)	ή	
όπου	 στη	 θεμελίωση	 των	 κτηρίων	 εφαρμόζεται	 η	 μέθοδος	

σεισμικής	απομόνωσης.	Σε	τέτοιες	ειδικές	περιπτώσεις	μπο-

ρούν	να	εφαρμοστούν	οι	πρόνοιες	του	Ευρωκώδικα	2	(ΕΚ2),	

ο	οποίος	αφορά	τον	σχεδιασμό	κατασκευών	από	οπλισμένο	

σκυρόδεμα,	με	συνήθεις	στατικές	φορτίσεις,	χωρίς	έμφαση	

στον	αντισεισμικό	σχεδιασμό.

Η	ιδέα	της	ομοιόμορφης	κατανομής	της	σεισμικής	ενέργειας	

σε	μια	κατασκευή,	διέπει	την	θεωρία	αντισεισμικού	σχεδια-

σμού	του	ΕΚ8,	η	οποία	βασίζεται	στα	εξής	χαρακτηριστικά:

• Επιτρέπεται,	 στην	 κατασκευή,	 η	 εμφάνιση	 σημαντικών	 μη	
ελαστικών	παραμορφώσεων	λόγω	της	δράσης	σεισμικών	φορ-

τίων,	με	την	προϋπόθεση	ότι	ο	σχεδιασμός	εξασφαλίζει	την	

ακεραιότητα	(σε	σημαντικό	βαθμό)	των	μελών	του	φορέα.

• Στο	σχεδιασμό,	με	βάση	το	ανελαστικό	φάσμα	απόκρισης,	
μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	η	καμπύλη	F vs δ	(φορτίων	vs μετα-
τοπίσεων)	με	ελαστική	–	πλήρως	πλαστική	συμπεριφορά	σε	

μονοτονική	φόρτιση,	όπως	παρουσιάζεται	στο	Σχήμα	1.

•	 Για	δεδομένη	τιμή	της	περιόδου	Τ,	 του	ανελαστικού	φά-
σματος	 απόκρισης,	 η	 αντίστοιχη	 τιμή	 του	 λόγου	q=Fel / Fy,	

(που	ονομάζεται	δείκτης	συμπεριφοράς)	εκφράζει,	ουσιαστι-

κά,	πόσο	μεγαλύτερη	θα	ήταν	η	αντοχή	της	κατασκευής	αν	

αυτή	είχε	γραμμικά	ελαστική	συμπεριφορά.

•	Είναι	πολύ	σημαντικός	στο	σχεδιασμό	ο	δείκτης	πλαστιμό-
τητας μδ=δmax/δy,	ο	οποίος	εκφράζει	το	μέγεθος	της	αναγκαι-

ότητας	σε	αποθέματα	αντοχής	σε	μια	κατασκευή.	Πράγματι,	

από	το	Σχήμα	1	προκύπτει	εύκολα,	από	τη	γεωμετρία,	ότι	

q= Fel / Fy=δmax/δy= μδ	και	άρα	όσο	μεγαλύτερη	είναι	η	τιμή	του	

Σχήμα	1.	Ελαστική-πλήρως	πλαστική	συμπεριφορά	σε	μονο-
τονική	φόρτιση
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μδ	τόσο	μικρότερη	είναι	η	αναγκαία	αντοχή	Fy.	Έτσι,	μεγάλες	

τιμές	του	μδ	(ή	του	q)	φανερώνουν	όλκιμη	συμπεριφορά	του	
φορέα,	ενώ	μικρές	τιμές	του	μδ	(ή	του	q)	αποτελούν	ένδειξη	
υψηλής	καθολικής	αντοχής.	Θα	μπορούσαμε	να	πούμε	πολ-

λά	για	τη	σημασία	του	δείκτη	μδ,	ωστόσο,	θα	περιοριστούμε	

μόνο	να	αναφέρουμε	ότι	γενικά	επιδιώκουμε	ψηλή	τιμή	του	

δείκτη	αυτού.	Επιτρέπεται	χαμηλή	 τιμή	 (δηλ.	ψηλή	αντοχή	

Fy)	σε	μη	κανονικά	κτήρία.

•	Στον	ΕΚ8	ο	δείκτης	μδ	εκφράζεται	ως	συνάρτηση	του	δεί-

κτη	συμπεριφοράς	q,	της	ιδιοπεριόδου	Τ1	του	κτηρίου	και	του	

άνω	ορίου	Τc	της	περιόδου	Τ	της	περιοχής	σταθερών	επιτα-
χύνσεων	του	ανηγμένου	φάσματος	ανελαστικής	απόκρισης	

(Σχήμα	2),	σύμφωνα	με	την	πιο	κάτω	σχέση:

•	 Στο	σχεδιασμό	ενός	φορέα	πρέπει	πάντα	να	επιδιώκεται	
η	 κατασκευαστική	 διαμόρφωση	 κολονών	 ισχυρότερων	 από	

τις	δοκούς	που	συνδέονται	με	αυτές	στον	ίδιο	κόμβο.	Κατά	

συνέπεια,	θα	πρέπει	να	αποφεύγεται	το	φαινόμενο	«μαλα-

κού	ορόφου»,	με	κατάλληλο	σχεδιασμό	του	κτηρίου,	που	θα	

εξασφαλίζει	σε	 κάθε	 κόμβο	 τη	δημιουργία	«πλαστικών	αρ-

θρώσεων»	στα	άκρα	των	δοκών	μόνο	και	όχι	στις	κολώνες	ή	

στα	τοιχώματα	(βλ.	Σχήμα	3).

•	Ο	δείκτης	πλαστιμότητας	καμπυλοτήτων	μφ	λαμβάνει	τιμή	

που	 είναι	 συμβατή	 με	 το	 συντελεστή	 συμπεριφοράς	 q0.	 Η	

τιμή	του	μφ	δίνεται	από	τις	σχέσεις:

•	Οι	δείκτες	μφ	και	μδ	συνδέονται	μέσω	της	σχέσης:

όπου	Lpl	είναι	το	μήκος	πλαστικής	άρθρωσης	και	Ls	είναι	το	

άνοιγμα	διάτμησης	(Σχήμα	4).	

•	Για	τον	αποτελεσματικό	έλεγχο	της	σεισμικής	απόκρισης	
των	 κτηρίων	 από	 οπλισμένο	 σκυρόδεμα,	 ο	 ΕΚ8	 καθορίζει	

τρεις	τάξεις	πλαστιμότητας	(βλ.	Πίνακα	1).

2.	Αντισεισμικός	σχεδιασμός	δοκών

Στον	 αντισεισμικό	 σχεδιασμό	 δοκών	 μας	 ενδιαφέρει,	 κατ΄	

αρχήν,	ο	 ικανοτικός	σχεδιασμός	έναντι	διάτμησης,	για	 την	

αποτελεσματική	αντιμετώπιση	του	φαινομένου	δημιουργίας	

πλαστικών	αρθρώσεων	εκατέρωθεν	ενός	κόμβου.	Η	μέγιστη	

τιμή	 τέμνουσας	maxVd,	 καθώς	 και	 η	 ελάχιστη	 τιμή	 τέμνου-

σας	minVd,	που	είναι	δυνατόν	να	εμφανιστούν	στο	άκρο	μιας	

δοκού,	μήκους	lcl,	η	οποία	φορτίζεται	με	κάθετο	ομοιόμορφο	

φορτίο	g+ψ2q	(όπου	g	και	q	είναι	τα	μόνιμα	και	κινητά	φορτία	

(1.1)

Σχήμα	 2.	 Ανηγμένο	 φάσμα	 ελαστικής	 απόκρισης	 για	 άνω	
όριο	περιόδου,	που	αντιστοιχεί	στην	περιοχή	σταθερών	επι-
ταχύνσεων	Τ

c
=0.6	sec

Σχήμα	3.	Επιδιωκόμενος	σχεδιασμός	κατά	ΕΚ8	με	σκοπό	τη	
δημιουργία	 «πλαστικών	 αρθρώσεων»	 στα	 άκρα	 των	 δοκών	
αντί	στις	κολώνες

(1.2)

(1.3)

Σχήμα	 4.	 Καθορισμός	 μήκους	 πλαστικής	 άρθρωσης	 Lpl και	
ανοίγματος	διάτμησης	Ls	στο	άκρο	δοκού.

Στάθμες	πλαστιμότητας Τιμές	συντελεστή	q

Χαμηλή q≤	1.5

Μέση	 1.5	<	q	≤	4

Υψηλή	 q	>	4

Πίνακας	1.	Στάθμες	πλαστιμότητας
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αντίστοιχα)	δίνεται	από	τις	σχέσεις:

όπου	ΜRd,bi (i=1,2),	είναι	η	ροπή	αντοχής	σχεδιασμού	της	δο-
κού	στα	δύο	άκρα	(Σχήμα	5).	Οι	συντελεστές	γi (i=1,2),	δίνο-
νται	από	τη	σχέση:

όπου	τα	δύο	αθροίσματα,	στον	αριθμητή	και	στον	παρονομα-

στή,	του	πιο	πάνω	κλάσματος,	είναι	τα	αθροίσματα	των	απο-

λύτων	 τιμών	 των	ροπών	αντοχής	 των	 κολονών	 και	 δοκών,	

αντίστοιχα,	που	αφορούν	τα	άκρα	1	και	2	της	δοκού	(i=1,2).

Στη	συνέχεια	θα	δοθούν	τα	βασικά	χαρακτηριστικά	σχεδια-

σμού	 δοκών	 με	 απαίτηση	 υψηλής	 στάθμης	 πλαστιμότητας	

(το	 μήκος	 κρίσιμης	 περιοχής,	 στην	 περίπτωση	 αυτή,	 είναι	

1.5hw,	όπου	hw	είναι	το	ολικό	ύψος	της	δοκού).

 

Για	τις	διαμήκεις	ράβδους	οπλισμού	ισχύουν	οι	εξής	ειδικές	

απαιτήσεις	του	ΕΚ8:

 

όπου	fctm		και	fyk	είναι	οι	εφελκυστικές	αντοχές	του	σκυροδέ-

ματος	και	του	οπλισμού	αντίστοιχα.

όπου	μφ	είναι	η	πλαστιμότητα	καμπυλοτήτων	που	αντιστοιχεί	

στη	βασική	τιμή	του	συντελεστή	συμπεριφοράς	q0.

(2.1)

(2.2)

(2.3)

(2.4)

(2.6)

(2.7)

(2.8)

(2.5)

Σχήμα	5.	Iσοροπία	δυνάμεων	και	ροπών	σε	δοκό

Το	άνω	όριο	του	λόγου	dbL/hc	(όπου	dbL	είναι	η	διάμετρος	δι-

αμήκους	ράβδου	και	hc	το	ύψος	διατομής	της	δοκού)	για	την	

περίπτωση	όπου	οι	ράβδοι	διαπερνούν	τον	εσωτερικό	κόμβο,	

δίνεται	από	τη	σχέση:

ενώ	το	άνω	όριο	του	λόγου	dbL/hc	για	ράβδους	που	αγκυρώ-

νονται	σε	εξωτερικό	κόμβο,	δίνεται	από	την	ανισότητα:

 

Για	τις	εγκάρσιες	ράβδους	οπλισμού	στις	δοκούς,	ο	ΕΚ8	προ-

νοεί	τα	εξής:

 

•	Απόσταση	συνδετήρων	εκτός	κρισίμων	περιοχών:

όπου	d	είναι	το	στατικό	ύψος	της	δοκού.

•	Ποσοστό	εγκάρσιου	οπλισμού	εκτός	κρισίμων	περιοχών:

•	Διάμετρος	εγκαρσίων	ράβδων	εντός	κρισίμων	περιοχών:

•	Απόσταση	συνδετήρων	εντός	κρισίμων	περιοχών:

Όσον	αφορά	το	σχεδιασμό	έναντι	τέμνουσας	στις	δοκούς,	ο	

ΕΚ8	θέτει	τους	εξής	περιορισμούς:

•	Η	τέμνουσα	σχεδιασμού	για	σεισμική	φόρτιση	θα	υπολογί-
ζεται	από	τη	σχέση	(Σχήμα	5):

όπου            αφορά	τον	κόμβο	κ
•	Η	αντοχή	σχεδιασμού	έναντι	 τέμνουσας,	 εκτός	 κρισίμων	
περιοχών,	δίνεται	από	τη	σχέση:

(2.9)

(2.10)

(2.12)

(2.14)

(2.15)

(2.16)

(2.11)

(2.13)
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όπου	1 < cot θ < 2.5
•	Η	αντοχή	σχεδιασμού	έναντι	 τέμνουσας,	 εντός	κρισίμων	
περιοχών,	δίνεται	από	τη	σχέση	(όπου	Vcd =0):

•	Αν	ισχύει	η	ανισότητα:

σε	κρίσιμες	περιοχές,	που	έχουν	λοξές	ράβδους	υπό	γωνία	α	ως	
προς	τον	άξονα	της	δοκού	και	αν	ισχύει,	ακόμη,	η	ανισότητα:

τότε	ο	απαιτούμενος	οπλισμός	δίνεται	από	τη	σχέση:

3.	Αντισεισμικός	σχεδιασμός	τοιχωμάτων

Στον	αντισεισμικό	σχεδιασμό	 τοιχωμάτων	δεν	απαιτείται	 ο	

σχεδιασμός	 ισχυρής	κολώνας	και	αδύνατης	δοκού.	Αυτή	η	

πρόνοια	υπάρχει	γιατί	κατά	την	«τοιχωματική»	λειτουργία	σε	

μια	κατασκευή,	θεωρούμε	ότι	η	σεισμική	διατμητική	δύναμη	

στη	βάση	του	κτηρίου	αναλαμβάνεται	κατά	ποσοστό	μεγα-

λύτερο	του	50%.	Έτσι,	ο	σχεδιασμός	τοιχωμάτων	πρέπει	να	

προνοεί	τη	δημιουργία	πλαστικής	άρθρωσης	μόνο	στη	βάση	

του	κτηρίου.

Στο	Σχήμα	6	παρουσιάζεται	ένα	τυπικό	διάγραμμα	καμπτικών	

ροπών	σε	τοίχωμα	από	οπλισμένο	σκυρόδεμα	όπως	προκύ-

πτει	από	ανάλυση.	Στο	ίδιο	σχήμα	παρουσιάζεται	η	περιβάλ-

λουσα	του	σχεδιασμού	σύμφωνα	με	τον	ΕΚ8.

Η	 ανελαστική	 συμπεριφορά	 περιορίζεται	 σε	 καμπτική	 πλα-

στική	άρθρωση	βάσης.	Έτσι,	κατά	το	σχεδιασμό	τοιχώματος	

πρέπει	πάντα	να	ισχύει	η	σχέση:

όπου	MEd	είναι	η	ροπή	βάσης	τοιχώματος	από	ανάλυση,	MRd 

είναι	η	τιμή	σχεδιασμού	ροπής	αντοχής	βάσης,	Se(T)	είναι	η	
ελαστική	φασματική	τιμή, T1	είναι	η	ιδιοπερίοδος	του	κτηρί-

ου	και	Tc	είναι	η	περίοδος	που	αντιστοιχεί	στο	άνω	όριο	της	

περιοχής	σταθερών	επιταχύνσεων	του	ανηγμένου	φάσματος	

φάσματος	ανελαστικής	απόκρισης	(Σχήμα	2).	

Στην	κρίσιμη	περιοχή	της	βάσης	ο	οπλισμός	περίσφιξης,	με	

(ενεργό)	 μηχανικό	 ογκομετρικό	 ποσοστό,	 δίνεται	 από	 τη	

σχέση:

Ο	ΕΚ8	προνοεί	ότι	το	τμήμα	της	θλιβόμενης	ζώνης	έχει	μή-

κος	xu=(vd+ωv)lw(bc/b0)	και	ότι	η	βράχυνση	του	σκυροδέματος	
είναι	μεταξύ εcu=0.0035+0.1aωwd	και	εcu=0.0035	(Σχήμα	7).

Θεωρούμε	ότι	ο	φορέας	έχει	σύστημα	οπλισμένων	μεγάλων	

τοιχωμάτων	αν	κατά	την συγκεκριμένη	οριζόντια	διεύθυνση	
(κατά	x	ή	κατά	y)	ισχύουν	τα	εξής:

•	Ποσοστό	65%	και	περισσότερο	της	τέμνουσας	βάσης	ανα-

λαμβάνεται	από	τα	τοιχώματα.

•	 Υπάρχουν	 τουλάχιστον	 2	 τοιχώματα	 για	 τα	 οποία	 ισχύει	
lw ≥ 4m	και	τα	οποία	αναλαμβάνουν	ποσοστό	του	κατακόρυ-
φου	 φορτίου	 μεγαλύτερο	 από	 20%.	 Αν	 υπάρχει	 μόνο	 ένα	

τοίχωμα	 κατά	 την	 υπόψη	 οριζόντια	 διεύθυνση	 τότε	 στους	

υπολογισμούς	θεωρούμε	ότι	q=2	αντί	q=3.
•	Η	ιδιοπερίοδος	T1	πρέπει	να	είναι	μικρότερη	από	0.5	sec	για	

να	θεωρηθεί	ότι	υπάρχει	πάκτωση	στη	βάση.	Αν	hw	είναι	το	

ύψος	και	lw	είναι	η	οριζόντια	διάσταση	του	τοιχώματος,	τότε	

για	 μικρές	 τιμές	 του	 λόγου	 hw/lw	 παρατηρείται	 επιστροφή	

ενέργειας	στο	έδαφος	με	ακτινοβολία	κατά	την	ταλάντωση	

του	τοιχώματος	στη	διάρκεια	σεισμού.

Αν	δεν	ισχύουν	οι	τρεις	πιο	πάνω	συνθήκες	τότε	όλα	τα		τοι-

χώματα	 (ακόμη	 και	 αυτά	με	 lw ≥ 4)	 διαστασιολογούνται	ως	
πλάστιμα.	Σε	συστήματα	ελαφρά	οπλισμένων	μεγάλων	τοι-

χωμάτων	λαμβάνεται	υπόψη	μόνο	μέση	τάξη	πλαστιμότητας	

με	 q=3	 και	 επιτυγχάνεται	 οικονομική	 επιλογή	 διαστάσεων	
και	 κατασκευαστική	 διαμόρφωση	 μικρού	 κόστους.	 Ακόμη,	

παρόλο	που	 τα	 τοιχώματα	μεγάλου	μήκους	απαιτούν	υψη-

(2.17)

(2.18)

(2.19)

(2.20)

Σχήμα	6. Διάγραμμα	καμπτικών	ροπών	τοιχώματος	από	ανά-

λυση	και	σύμφωνα	με	τον	ΕΚ8

(3.1)

(3.2)

Σχήμα	7. Διάγραμμα	παραμορφώσεων	στην	κρίσιμη		περιοχή	

της	βάσης	τοιχώματος	κατά	ΕΚ8
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λό	κόστος	και	διαθέτουν	καμπτική	υπεραντοχή,	που	δύσκολα	

προκαλεί	επιστροφή	ενέργειας	στο	έδαφος,	ωστόσο,	τα	τοι-

χώματα	αυτά	αποκλείουν	την	κατάρρευση	λόγω	μαλακού	ορό-

φου,	μειώνουν	 τις	βλάβες	στα	μη-φέροντα	στοιχεία	 και	πα-

ρουσιάζουν	εξαιρετική	συμπεριφορά	σε	ισχυρούς	σεισμούς.

Η	σεισμική	συμπεριφορά	τοιχωμάτων	δυσκαμψίας	με	ικανό-

τητα	κατανάλωσης	ενέργειας	περιγράφεται	στον	Πίνακα	2,	

πιο	κάτω:

Στο	 σχεδιασμό	 και	 στην	 κατασκευαστική	 διαμόρφωση	 των	

ελαφρά	 οπλισμένων	 τοιχωμάτων,	 πρέπει	 να	 λαμβάνονται	

υπόψη	τα	εξής:

•	Οι	κατακόρυφοι	οπλισμοί	πρέπει	να	υπολογίζονται	ακριβώς	
με	βάση	τις	καμπτικές	φορτίσεις	και	 τις	αξονικές	δυνάμεις	

που	προκύπτουν	από	την	ανάλυση	του	φορέα.	Προκειμένου	

να	 αποκλειστεί	 το	 ενδεχόμενο	 υπέρβασης	 της	 καμπτικής	

αντοχής	του	τοιχώματος,	πρέπει	να	αποφεύγεται	η	τοποθέ-

τηση	οπλισμού	πέραν	αυτού	που	προκύπτει	από	τις	απαιτή-

σεις	της	ανάλυσης.

•	Για	το	σχεδιασμό	έναντι	διάτμησης	VEd,	όπως	αυτή	προκύ-

πτει	από	την	ανάλυση	του	φορέα,	η	διατμητική	δράση	αυξά-

νεται	και	γίνεται	0.5(1+q)VEd.	Έτσι,	αρκεί	να	ελεγχθεί	η	ισχύς	

της	ανισότητας:

όπου	VRd	*	είναι	η	διατμητική	αντοχή	του			τοιχώματος	χωρίς	

οπλισμό	διάτμησης.	Αν	ισχύει	η	πιο	πάνω	ανισότητα	τότε	δεν	

είναι	απαραίτητο	να	τοποθετηθεί	ο	ελάχιστος	προβλεπόμε-

νος	οπλισμός	διάτμησης.

4.	Συμπεράσματα	Β΄	Μέρους

Στο	παρόν	Β΄	Μέρος	του	άρθρου	αυτού	εξετάσαμε	τα	βασικά	

χαρακτηριστικά	σχεδιασμού	κρισίμων	περιοχών	του	φορέα,	

καθώς	και	τον	αντισεισμικό	σχεδιασμό	δοκών	και	τοιχωμά-

των.	 Στο	 επόμενο	 Γ΄	 και	 τελευταίο	Μέρος	 του	 άρθρου	 θα	

εξεταστούν	οι	βασικές	αρχές	του	ΕΚ8,	που	αφορούν	το	σχε-

διασμό	 και	 την	 κατασκευαστική	 διαμόρφωση	 κολονών	 και	

θεμελίων	σε	κτήρια	από	οπλισμένο	σκυρόδεμα.	Επίσης,	θα	

γίνει	 σύγκριση	 του	ΕΚ8	 με	 τις	 πρόνοιες	 των	 υφιστάμενων	

εθνικών	Κανονισμών	που	χρησιμοποιούνται.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

•	 Φαρδής,	 Μ.Ν.	 (καθ.	 Πανεπιστημίου	 Πατρών),	 «Το	 Ευρω-

παϊκό	Πρότυπο	Ευρωκώδικας	8:	Αντισεισμικός	σχεδιασμός	

Κατασκευών»,	σημειώσεις	για	διαλέξεις	σε	φοιτητές,	Τμήμα	

Πολιτικών	Μηχανικών,	Πανεπιστήμιο	Πατρών,	(2008).

•	Booth,	M.N.	and	Skipp	B.,	«Eurocode	8	and	its	implications	for	

UK-based	structural	engineers»,	IStructE	Eds,	(2004).

Lubkowski,	Z.A.	and	Duan,	X.,	«EN	1998	Eurocode	8:	Design	

of	structures	for	earthquake	resistance»,	ICE	Eds,	(2001).

•	Severn,	R.T.,	«European	experimental	research	in	earthquake	

engineering	for	Eurocode	8»,	ICE	Eds,	(2000).				.

Πλάστιμα	τοιχώματα Ελαφρά	οπλισμένα

μεγάλα	τοιχώματα

•	Πάκτωση	στη	βάση	για	
την	αποφυγή	λίκνισης
•	Κατανάλωση	ενέργειας	
μόνο	σε	πλαστική	άρθρωση	
στη	βάση.

•	Μεγάλα	τοιχώματα	lw ≥ 4.
•	 Περιορισμένη	 πάκτωση	 η	
οποία	 δεν	 μπορεί	 να	 εξα-
σφαλίσει	 πλαστική	 άρθρω-
ση	στη	βάση.

Πίνακας	2.	Τοιχώματα	δυσκαμψίας	σύμφωνα	με	ΕΚ8

(3.3)

Aντισεισμικός Σχεδιασμός

Αγαπητoί	Συνάδελφοι
 
Σας	προσκαλούμε	στον	ετήσιο	χορό	του	Συλλόγου	
μας	–	Σημείωστε	την	ημερομηνία:	14	Μαΐου	2011	
στο	ξενοδοχείο	Hilton	στη	Λευκωσία.
 
Ο	χορός	 μας	 έχει	 θέμα	 την	δεκαετία	 του	 60’	 και	
υπόσχεσή	μας	είναι	ότι	θα	περάσουμε	μια	αξέχα-
στη	βραδιά	!!
 
Μπορείτε	αν	θέλετε	να	εισηγηθείτε	αγαπημένα	σας	
τραγούδια	και	θα	φροντίσουμε	να	τα	ακούσετε.
 
Σας	περιμένουμε	!!!

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΧΟΡΟΣ
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Β’	ΜΕΡΟΣ

7.	Συγκολλήσεις	

Οι	 χάλυβες	 είναι	 όλοι	 συγκολλήσιμοι	

ανεξαρτήτως	 συνθηκών	 (υπό	 οιεσδή-

ποτε	συνθήκες)	και	επομένως	η	χημική	

τους	 σύνθεση	 ικανοποιεί	 «από	 χέρι»	

τις	 προαναφερθείσες	 απαιτήσεις	 για	

το	ισοδύναμο	του	άνθρακος	και	την	πε-

ριεκτικότητα	των	κρίσιμων	στοιχείων.

Οι	 τύποι	 σύνδεσης	 (σταυρωτά,	 κατά	

παράθεση,	 μετωπικά,	 με	 λωρίδες,	 με	

άλλα	στοιχεία	 από	συγκολλήσιμο	 χά-

λυβα)	 και	 ένα	 πλήθος	 μεθόδων	 συ-

γκόλλησης	 (σημειακή	 με	 ηλεκτρική	

αντίσταση,	 ημιαυτόματη	 σε	 προστα-

τευτική	 ατμόσφαιρα	 CO
2
/Ar,	 με	 επεν-

δυμένα	 ηλεκτρόδια,	 αυτογενής	 κλπ.)	

περιγράφονται	 στον	 KTX-2008	 και	 το	

Παράρτημα	4	του	Κανονισμού.	Εδώ	θα	

αναφερθούν	μόνο	οι	συνηθέστερες.

Όταν	 μιλούμε	 για	 συγκόλληση	 των	

χαλύβων	οπλισμού	σκυροδέματος	στο	

εργοτάξιο,	 εννοούμε	 πάντα	 ηλεκτρο-

συγκόλληση	με	ηλεκτρικό	τόξο.	Απα-

γορεύεται	 η	 συγκόλληση	 με	 φλόγα	

οξυγόνου	 ή	 ασετυλίνης,	 ή	 με	 σφυρη-

λάτηση.	

Όλες	 οι	 συγκολλήσεις	 συνεπάγονται	

μείωση	 της	 ολκιμότητας,	 τοπικά,	 στη	

θέση	 συγκολλήσεως.	 Επίσης	 μείωση	

της	αντοχής	σε	κόπωση.	Κατά	τον	Ευ-

ρωκώδικα	8	πργρ.5.6.3,	η	συγκόλληση	

ράβδων	 με	 υπερκάλυψη	 απαγορεύε-

ται	στις	κρίσιμες	περιοχές	δοκών	και	

στύλων,	 αφού	 σ’	 αυτές	 ακριβώς	 τις	

θέσεις	έχουμε	τη	μεγαλύτερη	ανάγκη	

από	 ολκιμότητα	 και	 πλαστιμότητα.	 Η	

μετωπική	 συγκόλληση	 πρέπει	 επίσης	

να	 αποφεύγεται	 σ’	 αυτή	 την	 περιοχή	

και,	όταν	εκτελείται	 ,	αυτό	να	γίνεται	

από	 ηλεκτροσυγκολλητές	 ιδιαίτερα	

έμπειρους	και	ικανούς.

Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος
κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1421 & τον ΚΤΧ - 2008

Θ.	Γ.	Βουδικλάρης	-	Πολιτικός	Μηχανικός		-	(Αναδημοσίευση από το περιοδικό του ΣΠΜΕ, τεύχος 371) 

Ο	KTX-2008	πργρ.8.5.1.	υποδεικνύει	ή	

απαιτεί,	οι	συγκολλήσεις	που	γίνονται	

με	 το	 χέρι	 ή	 με	 ημιαυτόματες	 μηχα-

νές,	να	γίνονται	από	διπλωματούχους	

συγκολλητές	 τουλάχιστον	Α’	 τάξεως,	

επί	 πλέον	 πιστοποιημένους	 για	 συ-

γκολλήσεις	 χαλύβων	 οπλισμού	 σκυ-

ροδέματος.	 Σε	 κάθε	 περίπτωση	ο	συ-

γκολλητής,	πριν	από	την	έναρξη	μιας	

εργασίας,	 πρέπει	 να	 αποδεικνύει	 την	

ικανότητά	 του,	 κατασκευάζοντας	 δο-

κίμια	με	εφαρμογή	της	συγκεκριμένης	

μεθόδου,	τα	οποία	θα	ελέγχονται	από	

ειδικευμένο	εργαστήριο.

Η	 εκτέλεση	 συγκολλήσεων	 θα	 απο-

φεύγεται	 όταν	 οι	 καιρικές	 συνθήκες	

είναι	δυσμενείς	(βροχή,	χιόνι,	άνεμος,	

εξαιρετικά	χαμηλή	θερμοκρασία	κλπ.),	

εκτός	 αν	 ο	 χώρος	 καλύπτεται.	 Γενι-

κώς,	 τόσο	ο	χώρος	όσο	και	οι	 επιφά-

νειες	που	θα	συγκολληθούν,	πρέπει	να	

προετοιμάζονται,	με	απομάκρυνση	της	

υγρασίας,	εξασφάλιση	γειώσεων,	προ-

στασία	 από	 τις	 διαρροές	 ηλεκτρικού	

ρεύματος	κλπ.

Οι	 συγκολλήσεις	 διακρίνονται	 σε	 φέ-

ρουσες	(που	λαμβάνονται	υπόψη	στον	

σχεδιασμό	και	τον	υπολογισμό	της	φέ-

ρουσας	κατασκευής	και	μετέχουν	στην	

αντοχή	του	στοιχείου)	και	μη	φέρουσες	

(που	σκοπεύουν	στην	εξασφάλιση	της	

διάταξης	του	οπλισμού,	τη	συγκράτη-

ση	συνδετήρων,	την	προσωρινή	στερέ-

ωση	οπλισμού,	τη	δημιουργία	κλωβού	

κλπ.)	και	πρέπει	πάντα	να	γίνονται	υπό	

αυστηρή	τήρηση	των	σχετικών	μέτρων	

ασφαλείας,	 από	 τεχνίτες	 πεπειραμέ-

νους	 και	 ικανούς,	 και	 στη	 μικρότερη	

δυνατή	έκταση.	

Η	 θέση	 συγκολλήσεως	 καλό	 είναι	 να	

επιλέγεται	 σε	 ευθύγραμμο	 τμήμα	 της	

ράβδου.	Σε	περίπτωση	που	πρέπει	 να	

γίνει	σε	περιοχή	καμπύλης,	είναι	σκό-

πιμο	 να	 προηγηθεί	 η	 κάμψη	 της	 ρά-

βδου	και	η	συγκόλληση	(κατά	παράθε-

ση	ή	μετωπική	ή	με	λωρίδες)	να	γίνει	

σε	απόσταση	τουλάχιστον	2d	από	την	

αρχή	της	καμπύλης	και	για	τις	σταυρω-

τές	σε	απόσταση	4d.

Η	ηλεκτροσυγκόλληση	καθ’	υπερκάλυ-

ψη	 γίνεται	 με	 παράθεση	 των	 δύο	 ρά-

βδων,	ονομαστικής	διαμέτρου	d,	στην	

απόσταση	 που	 επιτρέπουν	 οι	 γλυφές	

(σχεδόν	εν	επαφή)	και	εφαρμογή	δύο	

ραφών	συγκόλλησης,	μήκους	4d	καθε-

μία,	 με	 τρόπο	 που	 να	 μένει	 ανάμεσά	

τους	διάκενο	τουλάχιστον	20mm	ή	2d	

(το	 μεγαλύτερο),	 κατά	 το	 σχήμα	 8-4	

του	KTX-2008.	οι	συνδεόμενες	ράβδοι	

επιτρέπεται	 να	 είναι	 διαφορετικής	 δι-

αμέτρου.	

Η	εφαρμογή	της	ραφής	ξεκινάει	10mm	

από	το	άκρο	της	ράβδου	(όπως	εμφαί-

νεται	 στο	 παρατιθέμενο	 σκαρίφημα),	

με	κατεύθυνση	από	έξω	προς	τα	μέσα	

(για	 κάθε	 τμήμα	 της	 και	 για	 τοποθέ-

τηση	 των	 ράβδων	 κατά	 την	 οριζόντια	

έννοια)	 και	 γίνεται	 από	 τη	 μία	 μόνο	

πλευρά.	Ας	σημειωθεί	ότι	η	αμφίπλευ-

ρη	 συγκόλληση	 επιτρέπεται	 από	 το	

Structural	Welding	Code	for	Reinforcing	

της	Steel	American	Welding	Society,	και	

ο	KTX-2008	την	επιτρέπει	κατ’	ανοχήν 

(σχόλια	στην	πργρ.	8.4.3.1)	στις	περι-

πτώσεις	που	το	διατιθέμενο	μήκος	δεν	

επαρκεί	για	τα	μήκη	της	μονόπλευρης	

συγκόλλησης.	Τα	επί	μέρους	μήκη	της	

αμφίπλευρης	 συγκόλλησης	 θα	 είναι	

τότε	 2,5d	 αντί	 για	 4d.	 Η	 αμφίπλευρη	

ηλεκτροσυγκόλληση,	πάντως,	επηρεά-

ζει	δυσμενώς,	τοπικά,	ακόμα	περισσό-

τερο	την	ολκιμότητα	του	χάλυβα.

Για	τοποθέτηση	των	ράβδων	κατά	την	

κατακόρυφη	 έννοια,	 η	 συγκόλληση	

πρέπει	 πάντα	 να	 έχει	 κατεύθυνση	 εκ	

των	κάτω	προς	τα	άνω.

Παρόμοιες	 αρχές	 ισχύουν	 και	 για	 τις	

άλλες	 συγκολλήσεις	 με	 παράθεση	

ράβδων	 (π.χ.	 με	 λωρίδες).	 Ισχύει	 και	

Xάλυβες
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Xάλυβες

εδώ	η	«ανοχή»	της	κατ’	εξαίρεση	αμ-

φίπλευρης	συγκόλλησης.

Στις	μη	φέρουσες	συνδέσεις	το	μήκος	

ραφής	δεν	 πρέπει	 να	 είναι	 μικρότερο	

από	2dmin.

Για	 το	 πάχος	 της	 ραφής	 ο	 KTX-2008	

υποδεικνύει	dmin/3,	που	μπορεί	να	επι-

τευχθεί	σε	ένα	πέρασμα	(για	μικρές	δι-

αμέτρους)	ή	να	γίνεται	σε	περισσότερα	

«πάσσα»	για	διαμέτρους	d>16mm.

Υπενθυμίζεται	 σχετικώς	 η	 (πρακτική-

εμπειρική)	 υπόδειξη	 των	 Συστάσεων	

Επισκευών,	 να	 καταναλώνεται	 όγκος	

ηλεκτροδίου	 (του	 μεταλλικού	 σύρμα-

τος	της	κόλλησης»)	τουλάχιστον	0.5d3	

για	μήκος	ραφής	5d.	Στην	πράξη	η	συ-

γκόλληση	 εφαρμόζεται	 συνήθως	 με	

τρόπο	που	να	γεμίζει	περίπου	το	μεταξύ	

των	ράβδων	διάκενο,	στα	απαιτούμενα	

μήκη.	Φυσικά	ισχύει	πάντα	η	απαίτηση	

για	 τις	 συγκολλήσεις	 σιδηρών	 κατα-

σκευών	(που	συνήθως	υπερκαλύπτεται	

άνετα	από	την	προηγούμενη	υπόδειξη	

και	την	επικρατούσα	συνήθεια,	ακόμα	

και	όταν	η	μηχανική	αντοχή	του	υλικού	

του	ηλεκτροδίου	είναι	λίγο	μικρότερη	

από	 την	 αντοχή	 του	 χάλυβα	 των	 συ-

γκολλούμενων	ράβδων),	για	να	μπορεί	

η	 ραφή	 να	 αναλάβει	 τη	 συνoλική	 δύ-

ναμη	εφελκυσμού,	όπου	ως	επιφάνεια	

ραφής	 θεωρείται	 το	 άθροισμα	 Σ(ali),	

όπου	 a	 το	 πάχος	 της	 ραφής	 και	 τα	 li 

τα	 επί	 μέρους	 (παράλληλα	 προς	 την	

εφελκύουσα	 δύναμη)	 μήκη,	 για	 τάση	

μικρότερη	από	την	επιτρεπόμενη	τάση	

διατμήσεως.

Η	μετωπική	ηλεκτροσυγκόλληση	εκτε-

λείται	μόνο	σε	ράβδους	με	ονομαστι-

κή	 διάμετρο	 d	 ίση	 ή	 μεγαλύτερη	 των	

16mm.	 (κατά	 προτίμηση	 μεγαλύτερη	

των	 20mm-Ευρωκώδικας	 ΕΝ	 1992-

1-1).	Τα	προς	συγκόλληση	άκρα	κόβο-

νται	έτσι	ώστε	να	αποκτήσουν	σχήμα	

άκρου	 κατσαβιδιού	 και	 φέρονται	 σε	

απόσταση	 2-3mm	 περίπου.	 Το	 ενδιά-

μεσο	 γεμίζει	 με	 διαδοχικές	 στρώσεις	

κολλήσεως	 (κορδόνια	ή	πάσσα),	 κατά	

τον	εμφαινόμενο	τρόπο	στο	Σχήμα	8-2	

του	ΚΤΧ-2008.	Επιτρέπεται	η	μετωπική	

συγκόλληση	ράβδων	διαφορετικής	δι-

αμέτρου	(η	διαφορά	ας	μην	ξεπερνάει	

τα	3mm),	με	εκκεντρότητα	στη	διατομή	

συγκόλλησης	μικρότερη	από	0,1dmin.	

Στη	 θέση	 συγκόλλησης	 η	 διάμετρος	

μπορεί	να	φθάσει	μέχρι	1,	2dmin.

Για	τη	συγκόλληση	πρέπει	να	χρησιμο-

ποιηθούν	ηλεκτρόδια	με	επένδυση	όξι-

νη,	διοξειδίου	του	τιτανίου	(ρουτιλίου)	

ή	με	επένδυση	βασική,	με	χαρακτηρι-

στικά	ανάλογα	με	εκείνα	του	βασικού	

μετάλλου	 (το	 Πρότυπο	 εννοεί	 τα	 μη-

χανικά	 χαρακτηριστικά,	 όχι	 σύνθεσης	

κράματος)	 και	 με	 διάμετρο	 ηλεκτρο-

δίων	που	καθορίζεται	από	τη	διάμετρο	

των	 συνδεόμενων	 ράβδων,	 ως	 εξής:	

για	Φ5	ως	Φ10	-	ηλκτρδ.	2mm,	για	Φ12	

ως	Φ14	 -	ηλκτρδ.	2.5mm,	για	Φ16	ως	

Φ20	-	ηλκτρδ.	3.25mm	και	για	Φ22	και	

άνω	 –	 ηλεκτρδ.4	 ως	 5mm.	 Mε	 απλά	

λόγια,	 τα	 πιο	 εύκολα,	 τα	 πιο	 ενδε-

δειγμένα	ηλεκτρόδια	για	συγκόλληση	

ράβδων	κατά	παράθεση	(την	λιγότερο	

απαιτητική),	είναι	αυτά	του	ρουτιλίου,	

που	 όμως	 ως	 υλικό	 συγκολλήσεως	

ίσως	 δεν	 φτάνουν	 πάντα	 την	 αντοχή	

των	 χαλύβων	 Β500	 (το	 όριο	 διαρρο-

ής	 του	 υλικού	 τους	 δεν	 επιτρέπεται	

πάντως	 να	 είναι	 μικρότερο	 από	 355	

MPa-KTX	8.41).	ακόμα	καλύτερα	στην	

αντοχή	και	πιο	σίγουρα	ως	υλικό,	πολύ	

καταλληλότερα	(και	ίσως	κατ’	αποκλει-

στικότητα)	 για	 μετωπική	 συγκόλλη-

ση	 αλλά	 και	 πολύ	 απαιτητικότερα	 σε	

ποιότητα	 εργασίας,	 είναι	 αυτά	 που	 η	

«πιάτσα»	ονομάζει	βασικά	ηλεκτρόδια	

(χαμηλού	 υδρογόνου),	 καθόλου	 ακρι-

βά,	 με	 μικρές	 απαιτήσεις	 εντάσεως	

ηλεκτρικού	ρεύματος,	που	έχουν	όμως	

την	 πρόσθετη	 ανάγκη	 να	 είναι	 «ξερά»,	

χωρίς	υγρασία	(θερμοκρασία	100-120ο	C 

πριν	από	τη	χρήση).

Τα	παραπάνω	θα	πρέπει	να	θεωρηθούν	

ισχύοντα	κυρίως	για	τους	χάλυβες	που	

προδιαγράφονται	στα	Πρότυπα	ΕΛΟΤ	

ΕΝ	10080	και	ΕΛΟΤ	1421.	Πιθανές	συ-

γκολλήσεις	 μεταξύ	 των	 Χαλύβων	 αυ-

τών	με	τους	παλιούς	χάλυβες	St	 I,	St	

III	και	St	IV,	ή	ακόμη	S220,	S400,	S500	

που	 η	 ανάγκη	 τους	 είναι	 δυνατόν	 να	

προκύψει	σε	περιπτώσεις	προσθηκών,	

ενισχύσεων	 κλπ.,	 προδιαγράφονται	

στον	 ΚΤΧ-2008	 πργρ.8.6	 (υπoδείξεις	

γίνονται	και	στο	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	7),	και	η	

λεπτομερής	περιγραφή	του	τρόπου,	της	

μεθοδολογίας	 και	 των	 υλικών	 εκτελέ-

σεώς	τους	ξεπερνάει	τους	στόχους	του	

παρόντος.	Για	τη	στοιχειώδη	μόνο	ενη-

μέρωση	του	αναγνώστη	σημειώνεται:	

α)	Η	τεχνική	που	θα	εφαρμοστεί	εξαρ-

τάται	από	την	περιεκτικότητα	του	χά-

λυβα	 σε	 C	 και	 από	 το	 ισοδύναμο	 σε	

άνθρακα	Ceq,	 που	 διαπιστώνονται	φα-

σματοσκοπικά

β)	Η	συγκόλληση	καλό	είναι	να	γίνεται	

μόνο	με	παράθεση,	όχι	μετωπικά

γ)	 Η	 αντοχή	 της	 μπορεί	 να	 ανταπο-

κρίνεται	 στη	 φέρουσα	 ικανότητα	 του	

ισχυρότερου	 από	 τους	 συγκολλούμε	

νους	 χάλυβες,	 που	 όμως	 σε	 εκείνη	

τη	θέση	θα	θεωρείται	στους	υπολογι-

σμούς	ως	χάλυβας	της	κατώτερης,	εκ	

των	δύο,	κατηγορίας.

δ)	Η	πιθανώς	απαιτούμενη	 επανευθυ-

γράμμιση	της	παλιάς	ράβδου	θα	γίνει	

μόνο	με	σύγχρονη,	προσεγμένη,	θέρ-

μανσή	της,	ακόμα	και	αν	πρόκειται	για	

St	 I	 ή	S220,	με	κανόνες,	 τρόπους	και	

προδιαγραφές	 που	 χρειάζονται	 ιδιαί-

τερη	αναφορά.

ε)	 Η	 συγκόλληση	 θα	 γίνεται	 ύστερα	

από	 προθέρμανση	 των	 ράβδων	 (κάτω	

από	τους	350Ο	C)	ώστε	να	επιβραδύνε-

ται	η	απόψυξη.

Εξάλλου	είναι	γνωστό	ότι	η	σύνδεση	δι-

αφορετικών	μετάλλων	–	που	μπορεί	να	

μην	είναι	συγκόλληση	–	δημιουργεί	γε-

νικώς	ευαίσθητες	περιοχές,	λόγω	φαινο-

μένων	ηλεκτρολύσεως	και	διμεταλλικής	

επαφής	–	γαλβανικής	διάβρωσης.

Η	ηλεκτροσυγκόλληση	σταυρωτά	γίνε-

ται	χωρίς	προετοιμασία	(δεν	αφορά	αυ-

τήν	που	γίνεται	στο	εργοστάσιο	για	την	

κατασκευή	 των	 πλεγμάτων),	 συνήθως	

για	 τη	 βελτίωση	 της	 αγκύρωσης,	 και	

πρέπει	τότε	να	μπορεί	να	αναλάβει	δύ-

ναμη	ίση	προς	0.3fykAs	(EKΩΣ	3.1.5).	Γε-

νικά	οι	λοιπές	συγκολλήσεις	(σημειακή	

με	ηλεκτρική	αντίσταση,	σε	ατμόσφαιρα	

αδρανούς	 αερίου	 κλπ.),	 γίνονται	 κατά	

τις	υποδείξεις	των	κατασκευαστών	των	

μηχανών	συγκόλλησης.

Σε	όλους	γενικά	τους	τύπους	συγκολ-

λήσεων,	 η	 επαναφορά	 της	 θερμοκρα-

σίας	της	περιοχής	συγκολλήσεως	στη	

θερμοκρασία	 περιβάλλοντος	 πρέπει	
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να	 είναι	 ήπια.	 Για	 τον	 λόγο	 αυτό	 η	

συγκόλληση	είναι	 καλύτερη	όταν	δεν	

γίνεται	 σε	 περιβάλλον	 πολύ	 χαμηλής	

θερμοκρασίας	 (π.χ.	 κάτω	 του	 μηδε-

νός)	 και	όταν	λαμβάνεται	 ειδική	φρο-

ντίδα	 να	 είναι	 η	 απόψυξη	 βραδεία.	Η	

απότομη	ψύξη	με	κατάβρεγμα	(για	να	

«ατσαλώσει»	 κατά	 τη	 λαϊκή	 αντίλη-

ψη	 ή	 για	 να	 αποφευχθεί	 ο	 κίνδυνος	

εγκαύματος	 του	 τεχνίτη),	 αποτελεί	

μικρό	τεχνικό	έγκλημα	και	προφανώς	

απαγορεύεται.

Το	 ΠΔ	 95/78	 «Περί	 μέτρων	 υγιεινής	

και	 ασφάλειας	 των	 απασχολουμένων	

εις	 εργασίας	 συγκολλήσεων»	 (ΦΕΚ	

20/Α/17-2-1978)	 είναι	 το	 ειδικό	 νομο-

θέτημα	Ασφάλειας	Εργαζομένων,	που	

αφορά	 τους	 συγκολλητές	 και,	 πολύ	

συνοπτικά,	 περιλαμβάνει	 τις	 απαιτή-

σεις	για	τα	μέσα	ατομικής	προστασίας,	

την	προστασία	από	το	ηλεκτρικό	ρεύμα	

και	τις	ακτινοβολίες,	την	αποφυγή	των	

κινδύνων	πυρκαγιάς,	ατυχημάτων	κλπ.

8.	Πλέγματα

Κατά	τον	ΚΤΧ-2008,	ως	πλέγμα	ή	ηλε-

κτροσυγκολλημένο	 πλέγμα	 ονομάζε-

ται	ένα	επίπεδο	«φύλλο»,	αποτελούμε-

νο	από	χαλύβδινες	ράβδους,	της	αυτής	

ή	όχι	τεχνικής	κατηγορίας,	της	αυτής	ή	

όχι	 διαμέτρου,	 του	αυτού	ή	διαφόρου	

μήκους,	διασταυρούμενες	και	ηλεκτρο-

συγκολλημένες	 υπό	 ορθήν	 γωνίαν.	 Η	

ηλεκτροσυγκόλληση	 θα	 γίνεται	 απο-

κλειστικά	στο	εργοστάσιο,	και	οι	χρησι-

μοποιούμενες	ράβδοι	μπορούν	να	είναι	

ευθύγραμμες	ή	ευθυγραμμισμένες	από	

κουλούρα.	Το	πεδίο	εφαρμογής	διαμέ-

τρων	και	τεχνικής	κατηγορίας	ορίζεται	

στον	Πίνακα	3-1	του	ΚΤΧ-2008,	ο	χάλυ-

βας	 Β500Α	 μπορεί	 να	 χρησιμοποιηθεί	

μόνο	μέχρι	τη	διάμετρο	Φ8.

Ειδικότερα,	ως	δομικό	πλέγμα	ονομά-

ζεται	 το	πλέγμα	του	οποίου	οι	διαμή-

κεις	και	οι	εγκάρσιες	ράβδοι	είναι	της	

αυτής	 τεχνικής	 κατηγορίας,	 από	 νευ-

ροχάλυβες,	με	προκαθορισμένη	σχέση	

διαμέτρων,	 αποστάσεων	 και	 μήκους	

ράβδων,	 ικανό	 να	 παραλάβει	 φορτία	

και	κατά	τις	δύο	διευθύνσεις.	Οι	διάμε-

τροι	των	ράβδων	των	δύο	διευθύνσεων	

πρέπει	να	ικανοποιούν	τη	σχέση	dmin	≥	

0,6dmax.	 Δεν	 προβλέπονται	 «δίδυμες»	

ράβδοι	κατά	την	μία	διεύθυνση.

Τυποποιημένο	 δομικό	 πλέγμα,	 είναι	

το	 πλέγμα	 που	 παράγεται	 σύμφωνα	

με	 καθορισμένα	 μορφολογικά	 χαρα-

κτηριστικά,	 και	 επομένως	είναι	 διαθέ-

σιμο	 σε	 απόθεμα.	 Μη	 τυποποιημένο	

δομικό	 πλέγμα,	 είναι	 το	 πλέγμα	 που	

κατασκευάζεται	κατά	τη	συμφωνία	πα-

ραγωγού	και	χρήστη,	για	να	ικανοποιεί	

συγκεκριμένες	 ανάγκες	 του	 χρήστη	

για	τον	οποίο	προορίζεται.

Πλέγμα	 ειδικού	 τύπου,	 είναι	 το	 κα-

τασκευασμένο	 σύμφωνα	 με	 τις	 απαι-

τήσεις	 του	χρήστη.	 Συνήθως	έχει	 ρά-

βδους	 «αντοχής»	 Β500C	 κατά	 τη	 μία	

διεύθυνση	 και	 ράβδους	 από	 συγκολ-

λήσιμο	 χάλυβα	 (ενδεχομένως	 λείες	

και	 διαφορετικής	 κατηγορίας)	 κατά	

την	άλλη	διεύθυνση,	που	χρησιμεύουν	

μόνο	για	 τη	συγκράτηση	των	ράβδων	

της	 κύριας	 διεύθυνσης	 (στο	 εμπόριο	

κυκλοφορούν	ως	«μανδύας»,	«ρομπο-

τάκι»	ή	και	με	άλλα	ονόματα).

Η	αποσύνδεση	των	ράβδων	στα	σημεία	

συγκόλλησης	 δεν	 γίνεται,	 γενικώς,	

αποδεκτή,	 και	 πάντως	 απαγορεύεται	

αν	οι	συγκολλημένες	εγκάρσιες	ράβδοι	

απαιτούνται	 για	 τη	 συνάφεια	 –	 αγκύ-

ρωση	 επεκτάσεως	 πλεγμάτων	 κατά	

παράθεση.	Η	αντοχή	των	«κόμβων»	σε	

διάτμηση,	για	τα	δομικά	πλέγματα,	πρέ-

πει	να	είναι	μεγαλύτερη	από	0,25fy.nomA 

όπου	fy.nom	είναι	η	ονομαστική	τιμή	του	

ορίου	διαρροής	του	χάλυβα	(500MPa),	

και	Α	είναι	η	ονομαστική	διατομή	της	

ράβδου	με	τη	μεγαλύτερη	διάμετρο.

Όταν	 οι	 εγκαρσίως	 συγκολλημένες	

ράβδοι	λαμβάνονται	υπόψη	στον	υπο-

λογισμό	 της	 αγκύρωσης,	 τότε	 η	 συ-

γκόλληση	πρέπει	να	αντέχει	σε	δύνα-

μη	0,3fy.nomA	(ΕΚΩΣ	3.1.5).

9.	Ανθεκτικότητα	–	Διάβρωση

Σήμερα	 η	 διάβρωση	 του	 χάλυβα,	 του	

ενσωματωμένου	 σε	 παλαιότερες	 κα-

τασκευές	 σκυροδέματος,	 αποτελεί	

παγκόσμιο	πρόβλημα,	καθώς,	στις	πε-

ριπτώσεις	 που	 το	 έργο	 βρίσκεται	 σε	

δυσμενείς	 περιβαλλοντικές	 συνθήκες	

ή	 δυσμενείς	 συνθήκες	 λειτουργίας,	

έχουν	 δημιουργηθεί	 σοβαρά	 προβλή-

ματα	στατικής	και	δυναμικής	αντοχής	

του	 φορέα,	 λόγω	 διαβρώσεως	 του	

οπλισμού.	Και	 η	 επισκευή	–	 ενίσχυση	

είναι	δύσκολη	και	δαπανηρή.

Το	Ευρωπαϊκό	Πρότυπο	ΕΝ	206-1	κα-

τατάσσει	 τις	 περιβαλλοντικές	 συνθή-

κες	(δράσεις)	στις	εξής	6	Κατηγορίες	

Έκθεσης	 (σε	 διαβρωτικούς	 παράγο-

ντες),	 κατά	 αύξουσα	 διαβρωτικότητα:	

(ΧΟ)	 χωρίς	 κίνδυνο,	 (XC)	 κίνδυνος	

ενανθράκωσης,	 (XD)	 διάβρωση	 λόγω	

χλωριόντων	 εκτός	 θαλασσίων,	 (XS)	

χλωριόντα	 θαλασσινού	 νερού,	 (XF)	

δράση	ψύξης-απόψυξης,	 (XA)	χημική	

προσβολή.	Κάθε	κατηγορία	μπορεί	να	

υποδιαιρείται	 σε	 υποκατηγορίες	 (π.χ.	

XC1,	 XC2,	 XC3,	 κλπ.)	 ανάλογα	 με	 τις	

συνθήκες	 που	 καθορίζουν	 την	 έντα-

ση	της	προσβολής.	Για	κάθε	μια	τους	

ορίζει	 τις	 απαιτήσεις	 ανθεκτικότητάς	

της,	για	χρονικό	διάστημα	που	εξαρτά-

ται	από	τη	χρήση	και	τη	σπουδαιότητα	

κάθε	 κατασκευής	 (βοηθητικά	 κτήρια,	

κατοικίες,	 νοσοκομεία,	 μουσεία	 κλπ.).	

επαφίεται	 σε	 κάθε	 χώρα	 να	 προσδιο-

ρίσει,	 με	 το	 Εθνικό	 Προσάρτημα,	 σε	

ποια	περιβαλλοντική	συνθήκη	(δράση)	

βρίσκεται	 κάθε	 γεωγραφική	 (ή	 άλλης	

διακρίσεως)	 περιοχή	 της	 και	 με	 ποιο	

τρόπο	 θα	 ικανοποιήσει	 τη	 σχετική	

απαίτηση	ανθεκτικότητας.

Μέχρις	 εγκρίσεως	 του	 Εθνικού	 μας	

Προσαρτήματος,	 ισχύουν	 οι	 απαιτή-

σεις	 του	 Κανονισμού	 Τεχνολογίας	

Σκυροδέματος	ΚΤΣ-97	(με	μερικές	πα-

ραλλαγές,	 πργρ.	 12.7),	 για	 ελάχιστη	

περιεκτικότητα	 330kg	 τσιμέντου	 ανά	

κυβικό	 μέτρο	 σκυροδέματος,	 μικρό	

λόγο	Ν/Τ	νερού	–	τσιμέντου	κλπ.,	για	

κατασκευές	 που	 βρίσκονται	 σε	 παρα-

θαλάσσιες	περιοχές,	 ήτοι	σε	απόστα-

ση	μέχρις	1	km	από	τη	θάλασσα.

Η	 ευπάθεια	 των	 χαλύβων	 σε	 διάβρω-

ση	 επηρεάζεται	 ή	 εξαρτάται	 από	 τη	

μέθοδο	 παραγωγής	 τους,	 οι	 χάλυβες	

Tempcore	 (ΘΕ-Θ)	 είναι	 περισσότερο	

ευάλωτοι.

Η	διάβρωση	μπορεί	να	είναι	κατανεμη-

μένη	σχεδόν	ομοιόμορφα	στην	επιφά-

νεια	της	ράβδου	ή	να	έχει	μορφή	βελο-

νισμού	(εντοπισμένη).
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Η	προστασία	 του	χάλυβα	από	 τη	διά-

βρωση	πρέπει	να	αρχίζει	από	της	πα-

ραγωγής	 του	 στο	 εργοστάσιο	 και	 να	

συνεχίζεται	 κατά	 την	 μεταφορά	 και	

την	απόθεσή	του	στο	εργοτάξιο,	ή	την	

αποθήκευσή	τους	στη	«μάντρα».	Ιδιαί-

τερα	 μεγάλη	 είναι	 η	 ανάγκη	 προστα-

σίας	όταν	η	μεταφορά	γίνεται	διά	θα-

λάσσης	(με	τον	κίνδυνο	διαβροχής	του	

με	θαλασσινό	νερό)	ή	όταν	παραμένει	

στον	χώρο	αποθέσεως	ή	αποθηκεύσε-

ως	για	μεγάλο	χρονικό	διάστημα,	ενδε-

χομένως	σε	παραθαλάσσια	περιοχή	ή	

σε	λασπώδες	έδαφος	ή	με	τον	κίνδυνο	

ρυπάνσεως	με	ασβεστούχα	κονιάματα,	

ή	με	οξέα,	λάδια,	ασφαλτικά	κλπ.

Μερικές	 φορές,	 ο	 επιβλέπων	 μηχανι-

κός	αντιμετωπίζει	το	ερώτημα	αν	πρέ-

πει	να	αποδεχτεί	τα	«σίδερα»	που	του	

έφεραν	στο	εργοτάξιο	ή	να	τα	επιστρέ-

ψει	ως	διαβρωμένα,	και	με	ποια	κριτή-

ρια.	Σε	μερικές,	πολύ	λίγες,	περιπτώ-

σεις	ένας	νεαρός,	άπειρος	μηχανικός	

ανησυχεί	 ακόμα	 και	 όταν	 ο	 οπλισμός	

έχει	χρώμα	«καφετί»	και	όχι	«ασημί».

Είναι	 βέβαιο	 ότι	 δεν	 μπορεί	 να	 θεω-

ρηθεί	 διαβρωμένος	 (και	 δεν	 μπορεί	

να	γίνει	ούτε	σκέψη	για	την	απόρριψή	

του)	ο	χάλυβας	που	έχει	απλώς	χρώ-

μα	 καφετί.	 Αυτή	 η	 αρχή	 οξειδώσεως	

μάλιστα,	 προκαλεί	 μια	 βελτίωση	 της	

προσφύσεως,	 που	 ίσως	 είναι	 επιθυ-

μητή.	Άλλωστε	ο	εγκιβωτισμένος	στο	

σκυρόδεμα	χάλυβας,	αυτής	της	κατα-

στάσεως,	υφίσταται	αναγωγή	(το	αντί-

στροφο	της	οξειδώσεως)	στο	αλκαλι-

κό	περιβάλλον	του	σκυροδέματος.	Αν	

γίνει	 αποκάλυψή	 του	 ύστερα	από	 κά-

ποιο	χρονικό	διάστημα	λίγων	μηνών,	ο	

χάλυβας	που	τοποθετήθηκε	με	χρώμα	

καφετί,	θα	έχει	πλέον	χρώμα	ασημί.

Σοβαρή	διάβρωση	έχει	ο	χάλυβας	μιας	

ράβδου,	 αν	 την	 αφήσουμε	 να	 πέσει	

από	 το	 ύψος	 1,0m	 περίπου,	 και	 εκτι-

ναχθούν	 από	 αυτήν	 κομμάτια	 «σκου-

ριάς».	 Ο	 ΚΤΧ-2008(πργρ.10.2)	 δίνει	

ακριβέστερα	στοιχεία	για	την	εκτίμηση	

του	βαθμού	διαβρώσεως	 του	χάλυβα,	

με	βάση	το	ποσόν	των	προϊόντων	δι-

άβρωσης	 ανά	 m2	 της	 επιφάνειας	 της	

ράβδου.

Επιλέγονται,	στην	περίπτωση	αυτή,	οι	

πιο	διαβρωμένες	περιοχές	των	ράβδων,	

και	 αποκόπτονται	 έξι	 δείγματα	 ελάχι-

στου	μήκους	0,25m,	με	προσπάθεια	να	

μην	απομακρυνθούν	(και	δεν	ληφθούν	

υπόψη)	τεμάχια	του	προϊόντος	της	δι-

αβρώσεως	(π.χ.	περιβάλλονται	με	χαρ-

τοσακκούλα).	 Κάθε	 δοκίμιο	 ζυγίζεται	

με	 ακρίβεια	 0,01gr,	 καθαρίζεται	 πλή-

ρως	 (με	 χημικό	 τρόπο,	 στο	 εργαστή-

ριο)	και	ξαναζυγίζεται.	Αν	η	μέση	τιμή	

της	διαφοράς	βάρους	(το	διαβρωμένο	

υλικό)	 των	 έξι	 δοκιμίων,	 αναγόμενη	

στο	μέγεθος	της	παράπλευρης	επιφά-

νειας	 της	 ελεγχόμενης	 ράβδου,	 δίνει	

τιμή	 μικρότερη	 από	 300gr/m2,	 τότε	

πρέπει	να	ερευνηθεί	(λόγω	αυξημένου	

κινδύνου)	το	ενδεχόμενο	της	ύπαρξης	

βελονισμών.

Βελονισμός	 (pitting)	 είναι	 μια	 ειδική	

μορφή	 διάβρωσης,	 που	 εμφανίζεται	

τοπικά,	επιλεκτικά,	στην	επιφάνεια	του	

μετάλλου,	με	τη	μορφή	τοπικής	εγκο-

πής	και	οφείλεται,	σχεδόν	αποκλειστι-

κά,	στη	δράση	χλωριόντων.	Η	εγκοπή	

δημιουργεί	 κίνδυνο	ψαθυρής	 θραύσε-

ως	 ,	 αν	 το	 βάθος	 της	 ξεπερνάει	 ένα	

κρίσιμο	 μέγεθος,	 το	 οποίον	 (επί	 του	

παρόντος)	δίνεται	από	την	ημιεμπειρι-

κή	σχέση	hcrit=0,125(√d-1),	όπου	d	είναι	
η	διάμετρος	της	ράβδου	σε	mm	και	hcrit 

το	κρίσιμο	βάθος	βελονισμού	σε	mm.

Ο	 έλεγχος	 βάθους	 γίνεται	 σε	 τρεις	

θέσεις	και	αν,	στη	μία	μόνο,	το	βάθος	

του	βελονισμού	ξεπερνάει	το	κρίσιμο,	

η	παρτίδα	απορρίπτεται.	

Ο	βελονισμός	μειώνει	και	την	αντοχή	σε	

κόπωση,	η	εγκοπή	του	είναι	πάντα	ένα	

πιθανό	σημείο	ενάρξεως	της	θραύσεως.

Αν	διαπιστωθεί	η	ύπαρξη	βελονισμού,	

αλλά	το	βάθος	του	είναι	μικρότερο	από	

το	κρίσιμο,	τότε	ο	χάλυβας	μπορεί	να	

χρησιμοποιηθεί,	αφού	πρώτα	γίνει	μη-

χανικός	καθαρισμός	του	(π.χ.	αμμοβο-

λή),	 και	 αφού	 ληφθεί	 υπόψη	 (για	 την	

προστασία	του	ως	εγκιβωτισμένου	στο	

σκυρόδεμα),	 ότι	 ο	 χάλυβας	 αυτός	 θα	

παρουσιάζει	 μεγαλύτερη	 ευαισθησία	

και	 ταχύτερους	 ρυθμούς	 διάβρωσης	

από	τον	συνηθισμένο.	

Οι	 χάλυβες,	 μετά	 τον	 οποιονδήποτε	

καθαρισμό	 τους	 από	 τα	 προϊόντα	 δι-

άβρωσης,	 πρέπει	 να	 ικανοποιούν	 τις	

απαιτήσεις	 της	 γεωμετρίας	 των	 νευ-

ρώσεων.

Χάλυβες	 που	 είναι	 εκτεθειμένοι	 στο	

ύπαιθρο,	 για	 περισσότερους	 από	 έξι	

μήνες,	 χωρίς	 προστασία,	 πρέπει	 να	

ελέγχονται	 πριν	 από	 τη	 χρήση	 τους.	

Διαμορφωμένοι	χάλυβες,	που	δεν	δια-

τηρούνται	προστατευμένοι,	πρέπει	να	

χρησιμοποιούνται	εντός	διμήνου.

Εκτός	 όμως	 από	 αυτούς	 τους	 ελέγ-

χους	και	τη	φροντίδα	προστασίας	κατά	

τη	 διακίνηση	 και	 τη	 διαμόρφωση,	 ο	

χάλυβας	πρέπει	να	προστατευθεί	από	

τη	διάβρωση	και	μετά	την	ενσωμάτω-

σή	του	στο	σκυρόδεμα.	Και	πρέπει	να	

λαμβάνεται	υπόψη	ότι	οι	απολεπίσεις,	

πληγές,	παραμορφώσεις	κλπ.	επιταχύ-

νουν	τη	διάβρωση.

Είναι	βέβαιο	ότι	η	καλύτερη	λύση	ενός	

προβλήματος	 είναι	 η	 κατάργησή	 του.	

Φυσικά	η	ανάγκη	προστασίας	του	χά-

λυβα	 από	 τη	 διάβρωση	 καταργείται,	

όταν	 ο	 χάλυβας	 είναι	 ανοξείδωτος.	

Δεν	καταργείται	η	ανάγκη	προστασίας	

από	τη	φωτιά.

Αντίστοιχα,	 η	 ανάγκη	 μειώνεται	 ση-

μαντικά	όταν	ο	χάλυβας	είναι,	από	τη	

σύστασή	του,	ανθεκτικότερος	του	κοι-

νού	 στη	 διάβρωση,	 ή	 προστατεύεται	

επιφανειακώς	με	επένδυση	κραμάτων	

ψευδαργύρου,	ή	ανοξείδωτου	χάλυβα	

ή	 εποξειδικής	 ρητίνης,	 ή	 άλλου	 δόκι-

μου	υλικού	ή	συνδυασμού	τους,	όπως	

αναφέρθηκαν	στην	παράγραφο	2.3	του	

παρόντος.	Οι	επενδύσεις	αυτές	ενδε-

χομένως	 είναι	 ευαίσθητες	 στις	 κάμ-

ψεις,	 και	ασφαλώς	δεν	αντέχουν	στη	

θερμοκρασία	 συγκόλλησης,	 γι’	 αυτό	

απαιτείται	 τοπική	 επέμβαση	 –	 αποκα-

τάσταση	αν	εκτελεστεί	συγκόλληση.

 

Στις	συνήθεις	κατασκευές,	με	κοινούς	

χάλυβες,	 καλείται	 το	 σκυρόδεμα	 που	

περιβάλλει	 τον	 οπλισμό	 να	 τον	 προ-

στατεύει	από	τη	διάβρωση.	Αυτό	γίνε-

ται	με	τη	δημιουργία	ενός	υμένα	οξειδί-

ων	που	περιβάλλει	προστατευτικά	τον	

χάλυβα,	και	που	οφείλεται	στο	αλκαλικό	
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περιβάλλον	 που	 δημιουργεί	 το	 σκυρό-

δεμα,	 υπό	 την	 προϋπόθεση	 ότι	 εξακο-

λουθεί	να	διαθέτει	(οριακά)	pH>9,5	(όσο	

μεγαλύτερο	τόσο	καλύτερα).

Η	 διάβρωση	 αρχίζει,	 όταν	 ο	 υμένας	

αυτός	 διαρραγεί	 ή	 καταστραφεί,	 από	

τα	 χλωριόντα	που	 θα	 καταφέρουν	 να	

διαπεράσουν	 την,	 εκ	 του	 σκυροδέμα-

τος,	 στρώση	 της	 επικαλύψεως	 του	

οπλισμού.	 Η	 μείωση	 της	 διαπερατό-

τητας	αυτής	της	στρώσεως	(και	άρα	ή	

βελτίωση	 της	 προστασίας)	 μπορεί	 να	

επιτευχθεί	με	αύξηση	του	πάχους	της,	

με	 μείωση	 της	 αναλογίας	 του	 νερού,	

με	 τη	 χρήση	 προσθέτων,	 με	 την	 αύ-

ξηση	 της	 περιεκτικότητας	 τσιμέντου,	

με	αύξηση	της	αντοχής,	με	πολύ	καλή	

συμπύκνωση	και	συντήρηση,	με	χρήση	

αναστολέων	 διάβρωσης.	 Η	 επίχριση	

του	σκυροδέματος	με	ασβεστούχο	κο-

νίαμα	(καλύτερα	με	την	παλιά	μέθοδο,	

με	το	χέρι)	ή	η	επίχρωση	με	στεγανο-

ποιητικά	υλικά,	οργανικά	ή	ανόργανα,	

(ακρυλικά,	 εποξειδικά,	 υδρύαλο	 κλπ.)	

βελτιώνουν	την	προστασία.	

Το	 ελάχιστο	 πάχος	 επικαλύψεως	 του	

οπλισμού	 προσδιορίζεται	 από	 τον	 Κα-

νονισμό	Πυροπροστασίας,	προσωρινώς	

δε	και	από	τον	ΕΚΩΣ	(αναλόγως	κατη-

γορίας	περιβάλλοντος,	ήτοι:	ελάχιστα-

μέτρια	 διαβρωτικού-παραθαλάσσιου-

πολύ	διαβρωτικού,	αλλά	και	αναλόγως	

διαμέτρου	ράβδων)	μέχρις	εφαρμογής	

του	ΕΝ206-1	και	του	σχετικού	Εθνικού	

Προσαρτήματος.	Υποδεικνύεται,	η	επι-

κάλυψη	των	οπλισμών	στους	στύλους	

να	μην	είναι	ποτέ	μικρότερη	από	3cm.	

Για	πάχη	επικαλύψεως	μεγαλύτερα	από	

5cm	απαιτείται	επιδερμικός	οπλισμός.

Σε	 ειδικές	 κατασκευές,	 υψηλών	 λει-

τουργικών	 απαιτήσεων	 ή	 απαιτήσεων	

μεγάλης	διάρκειας	ζωής,	εφαρμόζεται	

συνήθως	(ολοένα	και	συχνότερα)	η	μέ-

θοδος	της	καθοδικής	προστασίας	του	

εγκλωβισμένου	 χάλυβα.	 Η	 μέθοδος	

μπορεί	 (θεωρητικά)	 να	 μηδενίσει	 την	

ταχύτητα	διάβρωσης,	ακόμα	και	να	την	

αντιστρέψει.

Η	 οξείδωση	 –	 διάβρωση	 του	 χάλυβα	

είναι	αποτέλεσμα	μιας	σύνθετης	ηλε-

κτροχημικής	 αντίδρασης	 στην	 οποία,	

συνήθως,	 ο	 χάλυβας	 αναλίσκεται	 ως	

άνοδος	 σε	 μια	 ηλεκτρολυτική	 διαδι-

κασία,	 στην	 οποία	 συμμετέχουν	 (και	

είναι	 απαραίτητα)	 το	 οξυγόνο	 και	 η	

ηλεκτρική	 αγωγιμότητα	 του	 σκυροδέ-

ματος	(την	οποία	γενικώς	εξασφαλίζει	

το	 νερό	 των	 πόρων).	 Η	 συνθετότητα	

και	 πολυπλοκότητα	 του	 φαινομένου	

είναι	 πάρα	 πολύ	 μεγαλύτερη,	 καθώς	

μικρά,	 «τοπικά»	 γαλβανικά	 στοιχεία	

(μικροστοιχεία)	 μπορούν	 να	 σχηματι-

στούν	πάνω	στην	 ίδια	ράβδο,	για	δια-

φορετικές	 αιτίες	σε	 κάθε	 θέση,	 όπως	

είναι	η	ύπαρξη	εγκοπών	στον	χάλυβα,	

ή	 διαφοράς	 βαθμού	 οξειδώσεως,	 ή	

επαφής	με	άλλο	μέταλλο,	ή	διαφοράς	

υγρασίας	στο	περιβάλλον	σκυρόδεμα,	

ή	ακόμα	λόγω	μικρών	ανομοιομορφιών	

του	κράματος	ή	και	διαφοράς	τάσεων	

λειτουργίας.	 Μπορούν	 επίσης	 να	 δη-

μιουργηθούν	 «μακροστοιχεία»	 λόγω	

συνθηκών	 περιβάλλοντος,	 π.χ.	 λόγω	

διαχύσεως	 χλωριόντων	 στο	 επίπεδο	

οπλισμού	 που	 βρίσκεται	 προς	 τη	 θά-

λασσα,	ενώ	το	«προστατευμένο»	πίσω	

μένει	 απρόσβλητο	 ή	 λιγότερο	 προ-

σβαλλόμενο.

Όταν	η	είσοδος	του	οξυγόνου	και	της	

υγρασίας	διά	των	πόρων	του	σκυροδέ-

ματος,	δεν	μπορεί	να	αποτραπεί,	η	δι-

άβρωση	μπορεί	να	αποφευχθεί	με	την	

χρησιμοποίηση	 ενός	 μετάλλου-	 ανό-

δου	με	μεγαλύτερο	ηλεκτρικό	δυναμι-

κό	από	τον	χάλυβα	οπλισμού	του	σκυ-

ροδέματος	(π.χ.	ψευδάργυρο),	που	θα	

θυσιάζεται	και	θα	αναλίσκεται	αντί	γι’	

αυτόν	και	που	θα	πρέπει	ή	να	αντικα-

θίσταται	ανά	χρονικά	διαστήματα,	ή	να	

τοποθετείται	εξ	αρχής	σε	τέτοια	ποσό-

τητα	(υπολογιζόμενη)	που	να	επαρκεί	

για	 όλη	 την	 προγραμματισμένη	 διάρ-

κεια	ζωής	του	έργου.	Αυτή	η	μέθοδος	

συνιστά	την	καθοδική	προστασία.	

Καθολική	 προστασία	 επιτυγχάνεται	

επίσης	 με	 την	 ένταξη	 των	 χαλύβων	

του	σκελετού	και	τη	σύνδεσή	τους	με	

τον	αρνητικό	πόλο,	σε	 ένα	ηλεκτρικό	

κύκλωμα	 συνεχούς	 ρεύματος	 που	 θα	

λειτουργεί	 συνεχώς,	 καθ΄	 όλη	 τη	 δι-

άρκεια	 της	 ζωής	 του	 έργου.	 Ως	 βοη-

θητική	άνοδος	χρησιμοποιείται	πλέγμα	

τιτανίου,	 επιφανειακά	 καλυμμένου	 με	

οξείδια	τιτανίου.	Ο	έλεγχος	της	καλής	

λειτουργίας	του	συστήματος	μπορεί	να	

γίνει	 με	 ρύθμιση	 του	 δυναμικού	 προ-

στασίας	 (συνήθως	πάνω	από	500mV),	

με	τη	βοήθεια	ηλεκτροδίων	αναφοράς,	

ενσωματωμένων	στο	σκυρόδεμα.	

Θεωρητικώς	 η	 καθοδική	 προστασία,	

εφαρμοζόμενη	σωστά,	μπορεί	να	ανα-

στείλει	 και	 να	 προστατεύσει	 πλήρως	

από	τη	διάβρωση.	Η	μέθοδος	χρησιμο-

ποιείται	σε	λίγες,	«απαιτητικές»	περι-

πτώσεις,	και	πάντως	δεν	αποτελεί	κτή-

μα	του	μέσου	μηχανικού,	για	τον	οποίο	

χρειάζεται	μεγαλύτερη	ενημέρωση	και	

χορήγηση	 πλήρων	 τεχνικών	 οδηγιών	

για	την	εφαρμογή.	Ασφαλώς	συμβάλ-

λουν	και	οι	οικονομικοί	λόγοι,	αλλά	εν-

δεχομένως	και	κάποιες	αποτυχίες	της	

μεθόδου,	 που	 έχουν	 συμβεί	 ακριβώς	

για	τον	λόγο	της	εσφαλμένης	εφαρμο-

γής.	Για	παράδειγμα,	η	εφαρμογή	ηλε-

κτρικού	 δυναμικού	 μεγαλύτερου	 από	

1200	mV	επιταχύνει	τη	διάβρωση.

Ανάγκη	προστασίας	από	τη	διάβρωση	

έχουν	 και	 οι,	 τόσον	 συνήθεις,	 ανα-

μονές	 για	 μελλοντική	 επέκταση,	 οι	

οποίες	παραμένουν	εκτεθειμένες	στις	

περιβαλλοντικές	 συνθήκες	 για	 με-

γάλο	 χρονικό	 διάστημα.	 Ο	 ΚΤΧ-2008	

συνιστά	επικάλυψή	τους	με	οργανικά	

υλικά	(χρώμα,	άσφαλτο,	αστάρια	κλπ.)	

που	μπορούν	να	απομακρυνθούν	σχε-

τικώς	 ευχερώς	 ή,	 εναλλακτικά	 και	

ακόμα	 καλύτερα,	 με	 εγκιβωτισμό	 και	

πλήρη	κάλυψή	τους	με	σκυρόδεμα.

10.	 Ο	 χάλυβας	 σκυροδέματος	 στην	

καθημερινή	πράξη

Δεν	προκύπτει	από	καμία	διάταξη	υπο-

χρέωση	 του	 επιβλέποντος	 μηχανικού	

να	 ελέγξει	 ή	 να	 διατάξει	 τον	 έλεγχο	

των	 χαλύβων	 που	 θα	 χρησιμοποιήσει	

στο	 έργο.	Θα	ήταν	άλλωστε	παράλο-

γο,	την	τελευταία	στιγμή	προ	της	χρή-

σεως,	 να	 απαιτείται	 ο	 έλεγχος	 ενός	

βιομηχανικού	 υλικού	 στο	 εργοτάξιο	

ή	η	αποστολή	του	σε	εργαστήριο,	για	

τις	 μικρές	 σχετικώς	 ποσότητες	 που	

χρησιμοποιούνται	 στη	 συνηθισμένη	

οικοδομή.	Ιδιαίτερα	όταν	ο	επιβλέπων	

μηχανικός	δεν	ερωτάται	 και	 δεν	συμ-

μετέχει	 στην	 προμήθεια	 του	 χάλυβα,	

που	 συνήθως	 υφίσταται	 κατεργασία	

μακριά	 από	 το	 έργο	 και	 αποτελείται	
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από	 ράβδους	 που	 προέρχονται	 από	

διαφορετικές	«παρτίδες»	και	ίσως	από	

διαφορετικά	 εργοστάσια.	 Σήμερα,	 δι-

εθνώς,	 η	 προστασία	 του	 καταναλωτή	

επιτυγχάνεται	με	άλλους	τρόπους,	με	

το	Σήμα	Ποιότητας,	με	τη	Διασφάλιση	

Ποιότητας,	με	τον	Έλεγχο	στην	πηγή	

παραγωγής	ή	την	αποθήκη	και	με	ανά-

ληψη	 της	 πλήρους	 ευθύνης	 από	 τον	

παραγωγό	 ή	 τον	 εισαγωγές,	 κατά	 τα	

προαναφερθέντα.

Παρά	 ταύτα	 ο	 επιβλέπων	 μηχανικός,	

που	 ενδιαφέρεται	 για	 την	 ποιότητα	

του	έργου	που	κατασκευάζει	 και	 έχει	

επίγνωση	του	ότι	χειρίζεται	ένα	«υλι-

κό	 ασφαλείας»,	 πρέπει	 να	 ξέρει	 τις	

απαιτήσεις	των	προδιαγραφών	και	των	

Κανονισμών	 και	 να	 έχει	 τα	 μάτια	 του	

ανοικτά,	ώστε	με	την	παραμικρή	ανη-

συχητική	 ένδειξη	ή	 υποψία,	 να	 εφαρ-

μόσει	το	σχετικό	δικαίωμα	του	χρήστη	

και	 να	 προχωρήσει	 στην	 αναζήτηση	

των	 απαιτούμενων	 Πιστοποιητικών	 ή	

την	εφαρμογή	ελέγχων.

Παρόμοια	 ή	 και	 μεγαλύτερη	 ευαισθη-

σία	θα	πρέπει	να	επιδειχθεί	ίσως	και	σε	

ένα	μεγάλο	έργο,	δημόσιο	ή	 ιδιωτικό,	

ιδίως	αν	πρόκειται	για	έργο	ιδιαίτερης	

σημασίας,	 από	 το	 οποίο	 εξαρτάται	 η	

ασφάλεια	μεγάλου	αριθμού	προσώπων	

ή	 σημαντικών	 λειτουργιών	 ή	 καλλιτε-

χνικών	θησαυρών	κλπ.	

Αυτοί	 οι	 έλεγχοι	 πάντως,	 δεν	 απαι-

τείται	να	έχουν	την	έκταση	όλων	των	

θεσμοθετημένων	 για	 την	 χορήγηση	

του	Πιστοποιητικού	ελέγχων	(σε	αριθ-

μό	δοκιμίων,	πλήθος	διαμέτρων	κλπ.),	

αλλά	μπορούν	να	έχουν	διερευνητικό	

ή	επιβεβαιωτικό	χαρακτήρα.	Ο	επιβλέ-

πων	 μηχανικός	 θα	 μπορούσε	 να	 δια-

λέξει	 τη	 διατομή	 ή	 τις	 διατομές	 που	

εκείνος	 θεωρεί	 «κρίσιμες»	 (π.χ.	 Φ16	

και	 Φ20)	 για	 να	 ελέγξει	 μερικά	 δοκί-

μια,	όχι	υποχρεωτικώς	15,	π.χ.	μόνο	3	

από	κάθε	μία.	Τα	αποτελέσματα	αυτής	

της	διερεύνησης	θα	τον	οδηγήσουν	να	

την	θεωρήσει	επαρκή	ή	να	προχωρήσει	

σε	περαιτέρω	έλεγχο	ή	και	απόρριψη,	

σύμφωνα	με	τα	κριτήρια	που	καθορίζει	

ο	ΚΤΧ-2008	πργρ.	4.5.

Διαφορετική	 είναι	 η	 υποχρέωση	 για	

τον	 επιχειρηματία	 ή	 τον	 εργολάβο	

ενός	 σημαντικού	 (κυρίως	 δημόσιου)	

έργου,	που	πρέπει	με	τη	Σύμβασή	του	

με	τον	προμηθευτή	ή	από	τα	Πιστοποι-

ητικά	 ή	 και	 με	 τους	 προβλεπόμενους	

ελέγχους	 ή	 με	 συνδυασμό	 όλων,	 να	

βεβαιωθεί	 για	 την	 ικανότητα	 και	 την	

καταλληλότητα	του	χάλυβα	που	θα	εν-

σωματώσει	στο	έργο	και	συγχρόνως	να	

παρακολουθεί	συνεχώς	την	πιστότητα	

και	 την	 ταυτότητα	 του	 χρησιμοποιού-

μενου	χάλυβα	προς	τον	ελεγχθέντα	ή	

τον	πιστοποιούμενο	από	τα	Πιστοποιη-

τικά.	Απορίας	άξιον	είναι	βέβαια,	πώς	

αυτός	θα	πεισθεί	ότι	τα	επιδεικνυόμε-

να	Πιστοποιητικά	αφορούν	τον	χάλυβα	

που	παραλαμβάνει,	αφού	η	τηρούμενη	

διαδικασία	δεν	εξασφαλίζει	τέτοια	βε-

βαιότητα.	Κάποια	προσπάθεια	για	 την	

επίλυση	 του	 προβλήματος	 έχει	 κάνει	

ο	ΚΤΧ,	ΜΕ	ΤΟ	Τεχνικό	Δελτίο	Παρά-

δοσης	 που	 πρέπει	 να	 συνοδεύει,	 σε	

κάθε	στάδιο	διακίνησης,	μια	ποσότητα	

χαλύβων.

Πολύ	 συνοπτικά,	 οι	 υποδείξεις	 του	

ΚΤΧ-2008	για	τους	δειγματοληπτικούς	

ελέγχους	και	την	αξιολόγηση	των	απο-

τελεσμάτων	τους	είναι	οι	επόμενες:

Θα	ελεγχθούν	στα	δοκίμια	η	διατομή,	

η	γεωμετρία	των	νευρώσεων,	ο	εφελ-

κυσμός,	 η	 ικανότητα	 αναδίπλωσης,	 η	

χημική	σύσταση,	η	αντοχή	σε	κόπωση	

και	η	διάβρωση.

Για	 τη	 διατομή,	 την	 γεωμετρία	 των	

νευρώσεων,	 την	αναδίπλωση	 και	 την	

αντοχή	της	συγκόλλησης	των	κόμβων	

των	πλεγμάτων,	 τα	 δοκίμια	 λαμβάνο-

νται	 από	 τρία	 διαφορετικά	 δείγματα	

της	ίδιας	παρτίδας,	και	η	παρτίδα	γίνε-

ται	αποδεκτή	αν	και	τα	τρία	ικανοποιή-

σουν	τις	απαιτήσεις.	Αν	έστω	και	ένα	

δεν	 τις	 ικανοποιεί,	 τότε	 λαμβάνονται	

άλλα	δέκα	δοκίμια	(πάντα	από	διαφο-

ρετικά	 δείγματα),	 και	 η	 παρτίδα	 γίνε-

ται	αποδεκτή,	μόνον	αν	όλα	τα	δοκίμια	

ικανοποιήσουν	τις	απαιτήσεις.	Η	δοκι-

μή	αναδίπλωσης	θα	γίνεται	για	γωνία	

180ο,	 γύρω	από	 τύμπανο	που	 έχει	 δι-

άμετρο	 3d	 για	 δοκίμιο	 με	 ονομαστική	

διάμετρο	 μέχρι	 Φ16,	 και	 διάμετρο	 6d	

για	 δοκίμιο	 με	 ονομαστική	 διάμετρο	

μεγαλύτερη	 από	 Φ16.	 Δεν	 πρέπει	 να	

εμφανισθεί	ρωγμή	ή	θραύση.

Ο	 έλεγχος	 σε	 εφελκυσμό	 θα	 γίνεται	

επίσης	 με	 τρία	 δοκίμια,	 από	 τρία	 δια-

φορετικά	δείγματα	της	ίδιας	παρτίδας.	

Αν	 οι	 απαιτήσεις	 ικανοποιούνται	 και	

στα	τρία	δοκίμια	 (π.χ.	η	 τάση	διαρρο-

ής	είναι	σε	μεγαλύτερη	από	500	MPa)	

η	παρτίδα	είναι	αποδεκτή.	Αν	υστερεί	

έστω	 και	 ένα	 δοκίμιο,	 λαμβάνονται	

άλλα	δεκτά	και	υπολογίζεται,	για	κάθε	

ελεγχόμενη	ιδιότητα	(διαρροή,	μήκυν-

ση,	 λόγους	 ft/fy	 κλπ.),	 η	μέση	 τιμή	 και	

εφαρμόζονται	τα	κριτήρια	που	προβλέ-

πει	ο	ΚΤΧ-2008	πργρ.4.5.4.	για	τις	με-

μονωμένες	τιμές	και	για	τη	μέση	τιμή	

(π.χ.	καμία	τιμή	ορίου	διαρροής	μικρό-

τερη	 από	 485	MPa	 και	 ο	 μέσος	 όρος	

μεγαλύτερος	από	500	MPa).	Αν	έστω	

και	 ένα	 δοκίμιο	 υστερεί,	 η	 παρτίδα	

απορρίπτεται.

Για	 τη	 χημική	 σύσταση	 θα	 ληφθούν	

δύο	δοκίμια,	που	θα	πρέπει	και	τα	δύο	

να	περάσουν	επιτυχώς	τον	έλεγχο.

Ο	έλεγχος	σε	κόπωση	θα	γίνεται,	όταν	

απαιτείται,	ανάλογα	με	τις	απαιτήσεις	

του	έργου	και	τη	συμφωνία	μεταξύ	πα-

ραγωγού	και	χρήστη.

Ο	έλεγχος	σε	διάβρωση	θα	είναι	καταρ-

χήν	οπτικός.	Αν	θεωρηθεί	ότι	υφίσταται	

ανάγκη	περαιτέρω	ελέγχου	θα	λαμβά-

νονται	έξι	δοκίμια	και	θα	ακολουθείται	

η	διαδικασία	που	έχει	ήδη	περιγραφεί	

στο	προηγούμενο	Κεφ.	 9	 «Ανθεκτικό-

τητα-Διάβρωση»	του	παρόντος.

Η	κάμψη	του	χάλυβα	για	τη	δημιουργία	

της	κουλούρας	μπορεί	να	προκαλέσει	

μικρή	 μείωση	 της	 τάσεως	 διαρροής,	

ίσως	100	ως	200	kp/cm2,	που	ίσως	είναι	

ασήμαντη	για	την	αντοχή	του	χάλυβα	

και	τη	λειτουργία	του	στο	έργο,	είναι	

όμως	 ικανή	να	τον	βγάλει	εκτός	προ-

διαγραφών	αν	βρίσκεται	στην	περιοχή	

των	ορίων	των	απαιτήσεων	(γι’	αυτό	και	

απαιτείται	η	τεχνητή	γήρανση	πριν	από	

τον	έλεγχο	αποδοχής).	Η	ευθυγράμμι-

ση	του	χάλυβα	της	κουλούρας	γίνεται	

τώρα	με	«ισιωτική»	μηχανή	ή	ακόμα	με	

το	παλιό	«τράβηγμα»	που	αποτελεί	μια	

μορφή	ψυχρής	κατεργασίας,	που	ίσως	

προκαλεί	κάποια	βελτίωση.	Σε	αντίθε-

Xάλυβες Xάλυβες
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τη	 περίπτωση,	 ένας	 σχολαστικός	 μη-

χανικός	θα	μπορούσε	να	απαγορεύσει	

την	 κατασκευή	 των	 συνδετήρων	 του	

δικού	του	έργου	από	κουλούρα,	για	να	

μην	χάνει	αυτή	την	αντοχή	των	100	ως	

200	kp/cm2.

Η	 συγκολλησιμότητα	 όλων	 των	 χα-

λύβων	 οπλισμού	 σκυροδέματος	 είναι	

ένα	 πλεονέκτημα,	 που	 απαλλάσσει	

τον	προϊστάμενο	ενός	εργοταξίου	από	

την	φροντίδα	διαπιστώσεως	αυτής	της	

ιδιότητας,	καθώς	τα	«ανοίγματα»	των	

κατασκευών	σήμερα	είναι	συχνά	σημα-

ντικά,	και	τότε	το	μήκος	των	14-μέτρων	

ράβδων	δεν	επαρκεί,	και	η	ανάγκη	συ-

γκολλήσεων	γίνεται	πιθανή.

Από	το	άλλο	μέρος,	η	μέθοδος	παρα-

γωγής	Tempcore	(ΘΕ-Θ),	με	την	οποία	

επιτυγχάνεται	 τόσο	 η	 ολκιμότητα	 και	

η	 συγκολλησιμότητα	 των	 χαλύβων,	

όσο	 και	 οι	 μεγάλες	 αντοχές,	 και	 η	

οποία	 έχει	 επικρατήσει	 και	 εφαρμό-

ζεται	 σχεδόν	 κατ’	 αποκλειστικότητα	

για	 την	 παραγωγή	 τους,	 επιβαρύνει	

το	 προϊόν	 με	 ένα	 μειονέκτημα,	 που	

πρέπει	να	συνεκτιμάται	κατά	την	λήψη	

αποφάσεως	επιλογής	του	κατάλληλου	

χάλυβα.	 Οι	 χάλυβες	 Tempcore	 είναι	

ευαίσθητοι	στις	υψηλές	θερμοκρασίες.	

Αν	 η	 θερμοκρασία	 τους	 φτάσει	 ή	 ξε-

περάσει	 τους	700οC,	η	υψηλή	αντοχή	

τους	χάνεται	οριστικά	στο	μεγαλύτερο	

μέρος	 της,	 και	 δεν	 επανέρχεται	 μετά	

την	απόψυξη	και	επαναφορά	τους	στη	

συνηθισμένη	θερμοκρασία	περιβάλλο-

ντος,	κατ’	αντίθεση	προς	τους	χάλυβες	

κράματος	(ΘΕ-Χ).	Αυτό	πρέπει	να	λαμ-

βάνεται	υπόψη,	ώστε	να	αποφεύγεται	

η	χρήση	τους	στις	περιπτώσεις	αυξη-

μένου	 κινδύνου	 τέτοιων	 θερμοκρασι-

ών,	ή	να	λαμβάνονται	πρόσθετα	μέτρα	

ασφαλείας.

Δεν	 είναι	 πολύ	 σημαντικό	 για	 τα	 συ-

νήθη	έργα,	αλλά	αξίζει	 να	αναφερθεί	

ότι	 οι	 χάλυβες	 Tempcore	 συμπεριφέ-

ρονται	σε	κόπωση	καλύτερα	από	τους	

χάλυβες	κράματος.

Αξίζει	 επίσης	 να	 αναφερθεί	 ότι	 στο	

διάγραμμα	 τάσεων-παραμορφώσεων	

των	 χαλύβων	 που	 παράγονται	 με	 τη	

μέθοδο	 Tempcore,	 η	 θέση	 του	 «με-

γίστου	 φορτίου»	 (στην	 κορυφή	 της	

καμπύλης)	 εμφανίζεται	 «μετατεθειμέ-

νη»	προς	μεγαλύτερες	μηκύνσεις	 (σε	

σχέση	με	τους	χάλυβες	κράματος),	κο-

ντά	στη	θέση	θραύσεως,	πράγμα	που	

σημαίνει	 (πολύ	 επιθυμητό)	 αυξημένο	

έργο	παραμορφώσεως.

Η	μέθοδος	Tempcore	συνίσταται,	πολύ	

συνοπτικά	και	απλουστευτικά	στην	πα-

ρακάτω	διαδικασία:

Η	χαλύβδινη	ράβδος	φέρεται,	αμέσως	

μετά	 τη	 θερμή	 έλαση,	 από	 μία	 θερ-

μοκρασία	 περί	 τους	 1000ο	 ως	 1050ο 

C,	 σε	 ταχεία,	 έντονη	 ψύξη,	 η	 οποία	

προκαλεί	 μια	 «βαφή»	 του	 μετάλλου	

(με	 την	 έννοια	 που	 έχει	 η	 λέξη	 στη	

μεταλλουργία	για	την	κατεργασία	των	

χαλύβων,	 με	 την	 επίτευξη	 επιφανεια-

κής	 σκλήρυνσης	 κλπ.),	 σε	 βάθος	 1.5	

ως	2.0mm	ή	ίσως	και	2.5mm	(ανάλογα	

με	τη	διάμετρο	της	ράβδου,	μεταβαλ-

λομένου	βαθμού	κατά	την	ακτίνα),	ενώ	

το	εσωτερικό	της	διατομής	παραμένει	

διάπυρο	(κατά	την	κατεργασία),	ελατό	

και	 όλκιμο	 (στο	 τελικό	 αποτέλεσμα).	

Η	 διατηρούμενη	 με	 αυτό	 τον	 τρόπο	

θερμότητα	στο	εσωτερικό,	ελκυόμενη	

σιγά-σιγά,	προκαλεί	ένα	είδος	ανόπτη-

σης	του	υλικού,	που	σταθεροποιεί	έτσι	

τις	 κτηθείσες	 ιδιότητες,	 μεταξύ	 των	

οποίων	είναι	η	ολκιμότητα,	η	συγκολ-

λησιμότητα	 και	 η	 αντοχή.	Άλλη	όμως	

θερμική	κατεργασία	ή	καταπόνηση	σε	

ψηλές	θερμοκρασίες	δεν	επιτρέπεται,	

γιατί	 διακινδυνεύεται	 η	 απώλεια	 των	

βελτιωμένων	 μηχανικών	 ιδιοτήτων	

που	αποκτήθηκαν.	Η	σύνθεση	του	αρ-

χικού	κράματος	δεν	επαρκεί,	μόνη	της,	

για	 την	 απόκτηση	 της	 αντοχής,	 την	

επίτευξη	 της	 συγκολλησιμότητας	 και	

την	πρόσδοση	της	επιθυμητής	ολκιμό-

τητας.	Ο	ρυθμός	και	η	ένταση	της	ψύ-

ξεως	που	αναφέρθηκε	στην	περιγραφή	

της	 μεθόδου,	 μπορεί	 να	 ρυθμίσει	 και	

να	διαφοροποιήσει	το	βάθος	«βαφής»	

και	τις	αποκτώμενες	ιδιότητες.	Δεν	θα	

έπρεπε	 να	 περάσει	 απαρατήρητο	 ότι,	

σε	 περίπτωση	 έντονης	 διάβρωσης	 ή	

δημιουργίας	 σπείρας	 κοχλιώσεως	 για	

συνδέσεις,	 καταστρέφεται	 πρώτο	 το	

ισχυρότερο	μέρος	της	διατομής.

Άλλο	 ένα	 λεπτό	 σημείο	 υπάρχει	 στη	

διαδικασία	παραγωγής	χαλύβων	με	τη	

μέθοδο	Tempcore.	Στη	δημιουργία	των	

ιδιοτήτων	του	χάλυβα	με	την	καλύτερη	

σύνθεση	 του	 κράματος,	 η	 εσφαλμένη	

δοσολογία	 είναι	 κάτι	 σχετικώς	απίθα-

νο,	 και	 πάντως	 χωρίς	 καταστροφικές	

συνέπειες	 αν	 τυχόν	συμβεί	 και	 περά-

σει	απαρατήρητο.	Στη	διαδικασία	όμως	

της	 μεθόδου	 Tempcore,	 το	 σφάλμα	

θερμοκρασίας	ψύξεως	ή	μάλλον	ταχύ-

τητας	ψύξεως	του	διάπυρου	χάλυβα	εί-

ναι	λιγότερο	απίθανο	και	περισσότερο	

κρίσιμο,	με	συνέπεια	(στην	περίπτωση	

σφάλματος)	 το	 τελικό	 προϊόν	 να	 πα-

ρουσιάζει	 μειωμένη	 αντοχή	 ή	 ακόμα	

και	ψαθυρότητα,	κάτι	που	συνεπάγεται	

ρωγμή	 στη	 θέση	 κάμψεως,	 πράγματα	

που	 πρέπει	 να	 γνωρίζει	 ο	 επιβλέπων	

μηχανικός,	ο	τεχνίτης	και	ο	χρήστης.

Στις	υψηλές	θερμοκρασίες	είναι	ευαί-

σθητοι	όλοι	οι	χάλυβες,	σε	βαθμό	που	

ποικίλει.	Ο	CEB	και	ο	EC	2	δίνουν	κα-

μπύλες	που	συνδέουν	τη	θερμοκρασία	

του	χάλυβα	με	την	πτώση	της	αντοχής	

του,	 διαφορετικές	 για	 τους	 χάλυβες	

τους	 κατεργασμένους	 εν	 θερμώ	 ή	 εν	

ψυχρώ	 (σ’	 αυτούς,	 τους	 δεύτερους	

με	 ταχύτερο	 ρυθμό).	 Η	 πτώση	 της	

αντοχής	 αρχίζει	 από	 τη	 θερμοκρασία	

των	250οC	και	είναι	γενικώς	ραγδαία,	

η	 αντοχή	 πραγματικά	 εξαφανίζεται	

(πέφτει	 περίπου	στο	 30%)	στους	 600	

με	 700οC,	 η	 πρόσφυση	 μειώνεται	 σε	

ακόμη	μικρότερες	θερμοκρασίες.	Ήδη	

αυτό	και	μόνο	δείχνει	την	ανάγκη	γνώ-

σεως	της	μεθόδου	παραγωγής	και	των	

ιδιοτήτων	του	χρησιμοποιούμενου	χά-

λυβα,	για	τη	στάθμιση	των	πλεονεκτη-

μάτων	και	μειονεκτημάτων	σε	κάθε	πε-

ρίπτωση.	Πιθανώς	το	πλεονέκτημα	της	
Eγκάρσια	τομή	ράβδου
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μεγάλης	 αντοχής	 ή	 της	 ολκιμότητας	

ή	 της	 συγκολλησιμότητας	 ή	 και	 άλλο	

δεν	μπορεί	πάντα	να	αντισταθμίσει	το	

μειονέκτημα	 της	 απώλειας	 της	 αντο-

χής	σε	περίπτωση	πυρκαγιάς.	

Υπενθυμίζεται	 ότι	 ο	 Κανονισμός	 Πυ-

ροπροστασίας,	 δίνει	 τα	 απαιτούμενα	

πάχη	επικαλύψεως	των	οπλισμών,	για	

χάλυβες	των	οποίων	η	κρίσιμη	θερμο-

κρασία	Tcr	είναι	τουλάχιστον	ίση	προς	

550ο	C	 (Παράρτημα	Α,	πργρ.	2).	Αυτό	

σημαίνει	 ότι	 τα	 πάχη	 επικαλύψεως	

πρέπει	να	είναι	μεγαλύτερα	από	τα	επι-

βαλλόμενα	από	τον	Κανονισμό	αυτόν,	

αν	η	κρίσιμη	θερμοκρασία	του	χάλυβα	

είναι	μικρότερη	550ο	C.	Κρίσιμη*	είναι	η	

μέγιστη	θερμοκρασία	στην	οποία	μπο-

ρεί	 να	 θερμανθεί	 ο	 χάλυβας	 εφόσον,	

αποψυχόμενος	 εν	 συνεχεία	 στη	 θερ-

μοκρασία	 περιβάλλοντος,	 έχει	 χάσει	

τμήμα	της	αντοχής	του	μικρότερο	από	

15%.	 Απαίτηση	 όμως	 δηλώσεων	 από	

τη	βιομηχανία	ή	ελέγχου	από	την	πο-

λιτεία,	της	κρισίμου	θερμοκρασίας	των	

κυκλοφορούντων	 χαλύβων	 δεν	 έχει	

διατυπωθεί	στα	Πρότυπα	και	τον	ΚΤΧ,	

και	έτσι	κανένας	σήμερα	δεν	γνωρίζει	

το	χαρακτηριστικό	αυτό	για	τον	χάλυ-

βα	που	προμηθεύεται	και	χρησιμοποιεί.	

Για	την	καταρχήν	ενημέρωση,	θα	μπο-

ρούσε	να	πει	ότι	οι	χάλυβες	Tempcore,	

ικανοποιούν	γενικώς	την	απαίτηση	Tcr 

≥	 550οC.	 Οι	 χάλυβες	 κράματος	 δεν	

παρουσιάζουν	καμία	μείωση	(εκτός	αν	

έχουν	υποστεί	ψυχρή	διαμόρφωση).	

Πολύ	χρήσιμες	θα	ήταν	επίσης	οι	 κα-

μπύλες	που	θα	έδειχναν	τη	μεταβολή	

(πτώση)	 της	 αντοχής	 συναρτήσει	 της	

θερμοκρασίας,	για	διάρκεια	εκθέσεως	

30’,	 60’	 120’	 κλπ.	 ή	 για	 τις	 διάφορες	

στάθμες	 θερμοκρασίας	 του	 χάλυβα,	

ήτοι	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 πυρκαγιάς,	

για	 να	 μπορεί	 κανείς	 να	 εκτιμήσει	

στοιχειωδώς	 τον	 κίνδυνο	 αμέσου	 κα-

ταρρεύσεως	(προστασία	του	πυροσβέ-

στη).	Γιατί	τότε	η	πτώση	της	αντοχής	

είναι	 πολύ	 μεγαλύτερη	 από	 15%	 και	

όχι	μόνο	για	τους	χάλυβες	Tempcore.	

Το	Πρότυπο	του	ΕΛΟΤ	και	ο	ΚΤΧ	δεν	

διατυπώνουν	τέτοια	απαίτηση,	ούτε	οι	

μονάδες	παραγωγής	των	χαλύβων	δί-

νουν	τέτοια	στοιχεία.			.

Xάλυβες

Το	Υπουργείο	Εσωτερικών	διοργάνωσε	σε	συνεργασία	με	το	ΕΤΕΚ,	τον	Κυπρι-
ακό	Οργανισμό	Τυποποίησης,	τον	ΣΠΟΛΜΗΚ	και	ΣΠΜΑΚ	στις	26	Φεβρουαρίου	

2011	στο	Ξενοδοχείο	Holiday	Inn,	στη	Λευκωσία	ολοήμερο	ενημερωτικό	σεμινάριο	
με	θέμα	τον	Ευρωκώδικα	3	-Σχεδιασμός	Κατασκευών	από	Χάλυβα.	Πρόκειται	για	
τη	τρίτη	εκδήλωση	της	ίδιας	σειράς	σεμιναρίων	που	αφορούν	τους	Ευρωκώδικες,	
αφού	προηγήθηκαν	επιτυχώς	το	σεμινάριο	της	Λευκωσίας	τον	περασμένο	Ιούνιο	
και	της	Λεμεσού	τον	περασμένο	Δεκέμβριο.
Το	πρόγραμμα	ετοιμασίας	των	Ευρωκωδίκων	που	ετοίμασε	ο	Ευρωπαϊκός	Οργανι-
σμός	Τυποποίησης	(CEN)	είναι	ένα	πολυετές	πρόγραμμα	για	εκπόνηση	σειράς	Ευ-
ρωπαϊκών	Προτύπων	με	σκοπό	την	εναρμόνιση	όλων	των	Κανονισμών	των	Κρα-
τών	Μελών	για	τον	υπολογισμό	της	στατικής	επάρκειας	των	δομημάτων	καθώς	
και	όλων	των	μερών	που	τα	απαρτίζουν	(δομικά	στοιχεία	και	προϊόντα).	Στόχος	
του	σεμιναρίου	ήταν	η	παρουσίαση	των	βασικών	προνοιών	του	Ευρωκώδικα	3	και	
παραδειγμάτων	εφαρμογής	του.	Το	σεμινάριο	προλόγισε	ο	Γενικός	Διευθυντής	
του	Υπουργείου	Εσωτερικών	Δρ.	Λάζαρος	Σ.	Σαββίδης	και	χαιρέτησαν	οι	Πρόε-
δροι	του	Κυπριακού	Οργανισμού	Τυποποίησης,	του	ΣΠΟΛΜΗΚ,	του	ΣΠΜΑΚ	και	
εκπρόσωπος	του	ΕΤΕΚ.	Εισηγητές	ήταν	οι	ακόλουθοι:
1.	Kαθηγητής	Dr.-Ing.	Χαράλαμπος	Μπανιωτόπουλος,	Διευθυντής	του	Εργαστη-
ρίου	Μεταλλικών	Κατασκευών	και	Πρόεδρο	του	Τμήματος	Πολιτικών	Μηχανικών	
του	Αριστοτελείου	Πανεπιστημίου	Θεσσαλονίκης,	
2.	Δρ	Κρίστης	Χρυσοστόμου,	Αναπληρωτής	Καθηγητής	στο	Τμήμα	Πολιτικών	Μη-
χανικών	και	Μηχανικών	Γεωπληροφορικής	στο	ΤΕΠΑΚ	και	
3.	Δρ	Χρίστος	Ευσταθιάδης,	Πολιτικός	Μηχανικός.

Υπουργείο	Εσωτερικών						26-2-2011

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
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Στις	31	Ιανουαρίου	2011	σηματοδοτείται	η	ολοκλήρωση	του	

Ευρωπαϊκού	ερευνητικού	έργου	“QuCon”.	Το	εν	λόγω	ερευ-

νητικό	έργο	είχε	ως	κύριο	σκοπό	την	ανάπτυξη	ενός	συστή-

ματος	 διαχείρισης	 ποιότητας	 πραγματικού	 χρόνου	 για	 την	

οικοδομική	και	κατασκευαστική	βιομηχανία.	Στο	ερευνητικό	

έργο	το	οποίο	ήταν	διάρκειας	δύο	χρόνων	συμμετείχαν	ερευ-

νητικοί	 φορείς,	 σύνδεσμοι	 επιχειρήσεων	 και	 επιχειρήσεις	

από	Γερμανία	και	Κύπρο.	Την	κυπριακή	συμμετοχή	συγχρη-

ματοδότησε	το	Ίδρυμα	Προώθησης	Έρευνας	στα	πλαίσια	της	

ευρωπαϊκής	πρωτοβουλίας	CORNET	(www.cornet-era.net).

Συγκεκριμένα	το	έργο	είχε	θέσει	ως	στόχους:

(α)	τη	χαρτογράφηση,	ανάλυση	και	σύγκριση	των	υφισταμέ-

νων	διαδικασιών	κατασκευής	κατοικιών	ανάμεσα	στις	εμπλε-

κόμενες	χώρες,	 (β)	τη	σύγκριση	των	υφιστάμενων	μεθοδο-

λογιών	 και	 πρακτικών	 διαχείρισης	 	 ποιότητας	 μεταξύ	 των	

εμπλεκομένων	χωρών,	(γ)	την	ανάπτυξη	δεικτών	ποιότητας	

και	 κατ’	 επέκταση	 ενός	 συστήματος	 στατιστικής	 διαχείρι-

σης	 	ποιότητας,	 (δ)	 την	ανάπτυξη	μιας	προσέγγισης	βελτι-

στοποίησης	 ποιότητας	 ως	 προς	 το	 προβλεπόμενο	 κόστος	

κατασκευής,	(ε)	την	ανάπτυξη	ενός	πρωτότυπου	Λογισμικού	

διαχείρισης	ποιότητας	σε	πραγματικό	χρόνου	και	(στ)	τη	διά-

χυση	των	αποτελεσμάτων	τόσο	σε	εθνικό	όσο	και	σε	διεθνές	

επίπεδο.

Την	 κυπριακή	 κοινοπραξία	 συντόνιζε	 ο	 Κυπριακός	 Σύνδε-

σμος	Ποιότητας,	ο	οποίος	δραστηριοποιείται	υπό	την	αιγίδα	

της	 Ομοσπονδίας	 Εργοδοτών	 και	 Βιομηχάνων.	 Συμμετείχε	

επίσης	 η	 ερευνητική	 ομάδα	Οργάνωσης	 και	Διοίκησης	Πα-

ραγωγής	του	Frederick	Institute	of	Technology	και	η	εταιρεία	

ανάπτυξης	 λογισμικών	 συστημάτων	 και	 παροχής	 συμβου-

λευτικών	υπηρεσιών	Synectics	Ltd.	Την	κοινοπραξία	πλαισίω-

ναν	πέντε	(5)	μικρομεσαίες	επιχειρήσεις	του	κλάδου,	και	συ-

γκεκριμένα	η	LOIS	Builders,	η	Ayios	Andronicos	Development	

Co.	Ltd	of	Manglis	Group,	η	TOFARCO	Ltd,	η	G.S.K	Herodotou	

Developers	Ltd	και	η	Pantelis	Michael	&	Sons	(Builders)	Ltd.	

Στα	 πλαίσια	 του	 ερευνητικού	 	 έργου	 δημιουργήθηκαν	 δύο	

μορφές	 ενός	 Πρότυπου	 Μοντέλου	 Διαχείρισης	 Ποιότητας	

για	την	Κατασκευαστική	Βιομηχανία.	Η	μορφές	αυτές	αντι-

κατοπτρίζουν	 και	 ικανοποιούν	 τις	 επιχειρηματικές	 γραμμές	

που	ακολουθούνται	σε	Γερμανία	και	Κύπρο,	αντίστοιχα,	ενώ	

στοχεύουν	και	τα	δύο	στην	διασφάλιση	της	ποιότητας	ενός	

κατασκευαστικού	έργου.	Κάθε	μορφή	του	Πρότυπου	Μοντέ-

λου	 αποτελείται	 από	 μια	 δομημένη	 λίστα	 ελέγχου	 και	 ένα	

αλγόριθμο	υπολογισμού	ποιότητας	τα	οποία	αποτελούν	πα-

ραλλαγές	μιας	λίστας	μητρικής	μορφής	και	 ενός	γενικότε-

ρου	αλγορίθμου	τα	οποία	και	αυτά	αναπτύχθηκαν	στα	πλαί-

σια	του	έργου	αυτού.

Επιστέγασμα	 των	 προσπαθειών	 των	 δυο	 χωρών	 	 αποτελεί	

ένα	άκρως	 καινοτόμο	πρωτότυπο	Λογισμικό	 το	οποίο	ανα-

πτύχθηκε	με	στόχο	την	πρακτική	χρήση	και	υποστήριξη	και	

των	 δύο	 μορφών	 του	 μοντέλου,	 το	 οποίο	 εκτελεί	 έλεγχο	

ποιότητας	τόσο	σε	επίπεδο	διαδικασίας	όσο	και	σε	επίπεδο	

τελικού	προϊόντος.	Το	Λογισμικό	αυτό	αναμένεται	να	αποτε-

λέσει	ένα	πολύτιμο	εργαλείο	στα	χέρια	του	κάθε	εργολάβου	

οικοδομών	αφού	οι	λειτουργίες	του	δίνουν	στον	χρήστη	την	

δυνατότητα	να	επιβλέπει	και	να	υπολογίζει,	σε	πραγματικό	

χρόνο,	την	ποιότητα	του	εκάστοτε	κατασκευαστικού	έργου	

βάση	των	τεχνικών	σχεδίων,	μελετών	και	προτύπων.	Συγκε-

κριμένα,	το	Λογισμικό	αυτό	επιτρέπει	την	καταχώρηση,	πα-

ρακολούθηση	και	αξιολόγηση	της	ποιότητας	των	εργασιών	

των	εκάστοτε	υπεργολάβων	με	πολύ	σημαντικό	το	γεγονός	

ότι	 επιτρέπει	 τον	 υπολογισμό	 της	 συνολική	 ποιότητας	 του	

έργου	καθ’	όλη	την	διάρκεια	εκτέλεσης	του	έργου.	Η	βάση	

δεδομένων	 του	 Λογισμικού	 υποστηρίζει	 την	 καταχώριση	

υπεργολάβων,	τον	διαχωρισμός	τους	με	βάση	τις	διάφορες	

εργασίες	που	μπορούν	να	διεκπεραιώσουν	και	συνάμα	την	

ταξινόμηση	τους	με	βάση	το	αποτέλεσμα	της	αξιολόγησης	

Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού έργου CORNET/ 2008-01,

“Ανάπτυξη Συστήματος διαχείρισης ποιότητας πραγματικού χρόνου
για την Οικοδομική και Κατασκευαστική Βιομηχανία”

Δρ.	Μιχάλης	Μενίκου,	Τμήμα	Μηχανολόγων	Μηχανικών	,	Ερευνητική	ομάδα	του	Frederick	Institute	of	Technology

Aναφορά Aναφορά
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των	εργασιών	τους	σε	προηγούμενα	έργα.	Με	βάση	αναφο-

ρές	που	εξάγει	το	Λογισμικό	μπορεί	να	γίνει	αλλαγή	υπεργο-

λάβων	κατά	την	διάρκεια	ενός	έργου	με	σκοπό	την	αύξηση	

της	ποιότητας	του	μέσα	στα	πλαίσια	ενός	προκαθορισμένου	

προϋπολογισμού.	Επίσης,	στο	Λογισμικό	μπορούν	να	κατα-

χωρηθούν	πιθανά	προβλήματα	σε	σχέση	με	τις	πρώτες	ύλες	

ή/και	άλλες	δυσκολίες	που	πιθανόν	να	εμφανίστηκαν	κατά	

την	ολοκλήρωση	της	εκάστοτε	εργασίας.	Για	τον	υπολογισμό	

σε	πραγματικό	χρόνο	της	συνολικής	ποιότητας	του	έργου	το	

Λογισμικό		κάνει	χρήση	της	δομημένης	λίστας	ελέγχων	και	

του	αντίστοιχου	αλγόριθμου.	Κατά	 την	ανάπτυξη	 της	 κάθε	

δομημένης	 λίστας	 ελέγχου	 δόθηκε	 έμφαση	 στην	 ευελιξία,	

απλότητα	και	στη	δυνατότητα	παραμετροποίηση	της.	Σε	ότι	

αφορά	τον	αλγόριθμο	υπολογισμού	της	ποιότητας,	βασικός	

στόχος	ήταν	η	δυνατότητα	χρήσης	μεθόδων	βελτιστοποίη-

σης	όπως	επίσης	και	η	εγκυρότητα	των	αποτελεσμάτων	του.	

Αξίζει	 να	σημειωθεί	 πως	 και	 οι	 δύο	μορφές	 του	Πρότυπου	

Μοντέλου	μπορούν	να	χρησιμοποιηθούν	για	την	αξιολόγηση	

Κυπριακών	 και	 Γερμανικών	 οικιστικών	 κτηρίων	 ικανοποιώ-

ντας	έτσι	ένα	από	τους	βασικούς	στόχους	του	έργου.

Όσον	 αφορά	 την	 κυπριακή	 μορφή,	 στο	 Πρότυπο	Μοντέλο	

Διαχείρισης	Ποιότητας,	η	δομημένη	λίστα	ελέγχου	εμπεριέ-

χει	καταχωρημένες	τις	17	πιο	συχνές	κατηγορίες	εργασιών	

όπως	 για	 παράδειγμα	 τα	 Σκυροδέματα,	 οι	 Μηχανολογικές	

εργασίες,	τα	Μπογιαντίσματα	και	άλλα.	Ακολούθως	αυτές	οι	

κατηγορίες	 εργασιών	 είναι	 διαιρεμένες	στα	4	 βασικά	μέρη	

ενός	 οικοδομήματος	 στα	 οποία	 εκτελούνται,	 δηλαδή,	 στα	

Θεμέλια,	στο	Υπόγειο,	στους	Ορόφους	και	τέλος	στην	Ορο-

φή.	 Στην	 συνέχεια,	 και	 για	 κάθε	 κατηγορία	 και	 μέρος	 του	

οικοδομήματος,	έχουν	καταγραφεί	τα	διάφορα	σημεία	ελέγ-

χου	ποιότητας	με	βάση	τα	τεχνικά	πρότυπα	και	 τις	κοινές,	

καλές	πρακτικές	τις	βιομηχανίας.	

Σε	ότι	αφορά	τώρα,	την	αξιολόγηση	του	κάθε	σημείου	ελέγ-

χου	αυτή	γίνεται	με	τη	χρήση	2	κλιμάκων.	Η	πρώτη	κλίμακα	

είναι	κατηγορική	και	παίρνει	τιμές	μεταξύ	1	και	5	και	η	δεύ-

τερη	 διχοτομική	 με	 τιμές	 1	 ή	 5.	 Για	 την	 πρώτη	 κλίμακα	 οι	

τιμές	1	 και	 2	συμβολίζουν	ποιότητα	κάτω	του	ορίου,	όπως	

αυτό	ορίζεται	στις	προδιαγραφές	του	έργου,	οι	τιμές	3	και	4,	

ποιότητα	πάνω	από	το	όριο	και	τέλος,	η	τιμή	5,	τη	βέλτιστη	

ποιότητα.	Η	 ίδιες	επεξηγήσεις	 ισχύουν	στις	αντίστοιχες	τι-

μές	για	την	διχοτομική	κλίμακα.		

Στα	πλαίσια	του	έργου	αναπτύχθηκε	επίσης	ένας	αλγόριθμος	

ελαχιστοποίησης	του	κόστους	των	διορθωτικών	κατασκευα-

στικών	εργασιών	με	βασικό	περιορισμό	την	επίτευξη	ίσης	ή	

μεγαλύτερης	 ποιότητας	 της	 αρχικά	 επιθυμητής.	 Για	 παρά-

δειγμα,	ας	υποθέσουμε	ότι	η	αρχική	επιθυμητή	ποιότητα	για	

ένα	έργο	τέθηκε	 ίση	με	4	από	τα	5	και	κατά	την	αξιολόγη-

ση	μιας	ομάδας	ελέγχων	σε	μια	από	τις	πολλές	διενέργειες	

ελέγχων,	το	αποτέλεσμα	των	εργασιών	οδηγούσε	σε	υπο-

λογιζόμενη,	πραγματική	ποιότητα	 ίση	με	3.	Ο	χρήστης	(ερ-

γολάβος)	τώρα,	μπορεί	να	καταχωρίσει	σε	ποιες	εργασίες,	

που	μόλις	τελείωσαν,	μπορεί	να	αυξήσει	τη	βαθμολογία	τους	

με	βάση	του	τι	είχε	αποφασίσει	πριν	την	υλοποίηση	τους	και	

πως	 πραγματικά	 αξιολογήθηκαν.	 Συνάμα	 μπορεί	 να	 διαλέ-

ξει,	αν	επιθυμεί,	να	ανεβάσει	την	ποιότητα	(τo	αποτέλεσμα	

των	ελέγχων	με	βάση	τη	δομημένη	λίστα)	σε	κάποιες	από	

τις	μελλοντικές	εργασίες.	Σε	κάθε	περίπτωση	θα	πρέπει	να	

καταχωρίσει	το	κόστος	για	κάθε	αύξηση	ή/και	ανέβασμα	βαθ-

μολογίας	τωρινών	ή/και	μελλοντικών	εργασιών	αντίστοιχα.	

Αξιοσημείωτο	είναι	ότι	σε	περίπτωση	που	κάποιος	έλεγχος	

αξιολογήθηκε	με	βαθμολογία	κάτω	από	το	όριο,	δηλαδή	με	

τιμές	1	ή	2	τότε	το	Λογισμικό	ενημερώνει	άμεσα	τον	χρήστη	

και	δεν	επιτρέπει	τον	υπολογισμό	της	ποιότητας	έως	ότου	ο	

χρήστης	λάβει	τα	απαραίτητα	διορθωτικά	μέτρα	για	να	ανε-

βάσει	τη	βαθμολογία		μέχρι	το	στοχευόμενο	όριο.	Ακολού-

θως	 ο	 αλγόριθμος	 βελτιστοποίησης	 λαμβάνει	 όλα	 αυτά	 τα	

δεδομένα	 υπόψη	 του	 στους	 υπολογισμούς	 όπως	 λαμβάνει	

υπόψη	 του	 πιθανούς	 περιορισμούς	 στα	 αποτελέσματα	 συ-

σχετιζόμενων	 εργασιών	 (π.χ.	 το	 αποτέλεσμα	 ελέγχου	 για	

τις	κολώνες	επηρεάζει	άμεσα	το	αποτέλεσμα	ελέγχου	της	

τοιχοποιίας).	 Το	 τελικό	 αποτέλεσμα	 θα	 είναι	 ο	 βέλτιστος	

συνδυασμός	επιλογών	ο	οποίος	θα	έχει	το	ελάχιστο	συνο-

λικό	 κόστος	 και	 παράλληλα	 θα	 διασφαλίζει	 ότι	 η	 ποιότητα	

θα	είναι	ίση	ή	μεγαλύτερη	από	την	επιθυμητή.	Στην	παρούσα	

φάση	ο	αλγόριθμος	βελτιστοποίησης	δεν	έχει	ενσωματωθεί	

στο	 Λογισμικό	 αλλά	 δίδονται	 οι	 σημαντικότερες	 κατευθυ-

ντήριες	γραμμές	με	βάση	τις	διάφορες	προσομοιώσεις	που	

έχουν	γίνει.	

Το	συγκεκριμένο	Λογισμικό	έχει	και	δευτερεύουσες	δυνατό-

τητες	όπως	αυτή	του	χρονοπρογραμματιστή	εργασιών	στα	

πλαίσια	της	διαχείρισης	έργων.	Μέσω	αυτής	της	λειτουργι-

κότητας,		ο	χρήστης	μπορεί	να	έχει	τη	γενική	επίβλεψη	των	

διαφόρων	εργασιών	του	έργου	 (διάρκεια,	συσχετισμοί	κτλ)	

και	των	διαφόρων	ελέγχων	που	συσχετίζονται	με	αυτές,	στη	

μορφή	ενός	γραφήματος	Gantt.	Συνάμα,	το	λογισμικό	δίνει	

τη	δυνατότητα	στο	χρήστη	να	παρακολουθεί	και	να	ελέγχει	

τα	κόστη	για	τις	διάφορες	εργασίες.		

Μέσα	στα	πλαίσια	της	ολοκλήρωσης	του	έργου	έχουν	προ-

γραμματιστεί	να	πραγματοποιηθούν	δύο	ημερίδες	πληροφό-

ρησης,	 μια	στην	Λευκωσία	 και	 μια	στην	Λεμεσό.	Κατά	 την	

διάρκεια	 των	 ημερίδων	 αυτών	 θα	 παρουσιαστούν	 τόσο	 τα	

ερευνητικά	αποτελέσματα	του	έργου	όπως	και		το	Λογισμι-

κό	και	οι	δυνατότητες	του.	Πιθανές	ημερομηνίες	θα	ανακοι-

νωθούν	στην	ιστοσελίδα	του	έργου	http://www.qucon.eu/	και	

στον	έντυπο	τύπο.	

Ο	συντονιστής	 του	 έργου	CyQA,	 τα	 μέλη	 της	 ερευνητικής	

ομάδας	του	Frederick	Institute	of	Technology	όπως	και	η	εται-

ρεία	Synectics	Ltd,	θα	θέλανε	να	ευχαριστήσουν	ιδιαίτερα	τις	

πέντε	συμμετέχουσες	μικρομεσαίες	επιχειρήσεις	του	κλάδου	

για	την	τεράστια	συμβολή	και	βοήθεια	τους	για	την	επιτυχή	

ολοκλήρωση	αυτού	του	ερευνητικού	έργου.			

Aναφορά Aναφορά
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Ο	Σ.Ε.Φ	απαντάει	σε	ερωτήσεις	&	έτσι	
αποκωδικοποιείται	το	τι	προβλέπεται:	

Τι	χώρο	θα	χρειαστώ;
Κατ’	 αρχήν	ο	χώρος	 θα	πρέπει	 να	 εί-
ναι	ασκίαστος	και,	ει	δυνατόν,	τα	φω-
τοβολταϊκά	 θα	πρέπει	 να	 βλέπουν	 το	
νότο	και	να	έχουν	μια	κλίση	κοντά	στις	
30	μοίρες.	Αν	δεν	συμβαίνει	αυτό	(αν	
δηλαδή	η	στέγη	σας	σκιάζεται	ή	ο	προ-
σανατολισμός	της	δεν	είναι	νότιος),	το	
φωτοβολταϊκό	 σας	 θα	 έχει	 μειωμένη	
απόδοση,	χωρίς	αυτό	να	σημαίνει	απα-
ραίτητα	ότι	δεν	είναι	βιώσιμη	η	επέν-
δυσή	σας.

Το	 πόσα	 τετραγωνικά	 μέτρα	 χρειάζε-
ται,	εξαρτάται	από	το	χώρο	εγκατάστα-
σης	(δώμα	ή	κεκλιμένη	στέγη)	και	από	
την	 τεχνολογία	 των	 φωτοβολταϊκών	
που	 θα	 επιλέξετε.	 Σε	 ένα	 δώμα,	 για	
παράδειγμα,	 θα	 χρειαστείτε	 χοντρικά	
περί	 τα	 12-15	 τετραγωνικά	 μέτρα	 για	
κάθε	κιλοβάτ,	ενώ	σε	μια	κεραμοσκεπή	
7-10	τ.μ.	Η	εταιρία	που	θα	σας	προμη-
θεύσει	τον	εξοπλισμό	θα	σας	υπολογί-
σει	ακριβώς	το	χώρο	που	χρειάζεστε.

Ενδεικτική	 απόδοση	 φωτοβολταϊκών	
σε	 διάφορες	 κλίσεις	 και	 προσανατο-
λισμούς
(με	 νότιο	 προσανατολισμό	 και	 στη	
βέλτιστη	κλίση,	παίρνεται	το	100%	της	
απόδοσης)

Θα	αντέξει	η	στέγη	μου	το	βάρος	των	
φωτοβολταϊκών;
Το	 μέσο	 βάρος	 των	 φωτοβολταϊκών	
μαζί	με	τη	βάση	στήριξης	είναι	περί	τα	
20-25	κιλά	ανά	τετραγωνικό	μέτρο.	Συ-

Φωτοβολταϊκά	/	Ηλιακές	στέγες

νεπώς,	κατά	τεκμήριο	δεν	υπάρχει	πρό-
βλημα,	 ιδιαίτερα	 σε	 νεόδμητα	 κτίρια,	
αφού	η	στέγη	σχεδιάζεται	για	να	αντέ-
χει	 πολύ	 μεγαλύτερα	 βάρη.	 Σε	 κάθε	
περίπτωση	πάντως,	θα	προηγηθεί	έλεγ-
χος	για	τη	στατική	επάρκεια	στέγης.

Θα	 χρειαστεί	 να	 πειράξω	 τη	 μόνωση	
της	 οροφής	 για	 να	 εγκαταστήσω	 το	
φωτοβολταϊκό;
Συνήθως	όχι.	Ακόμη	όμως	και	αν	χρει-
αστεί	να	τραυματιστεί	ή	θερμομόνωση	
ή	η	υγρομόνωση	της	ταράτσας	για	να	
στηθούν	οι	βάσεις	στήριξης	του	φωτο-
βολταϊκού,	 γίνονται	 πάντα	 εργασίες	
αποκατάστασης,	 οπότε	 δεν	 υπάρχει	
πρόβλημα.

Υπάρχει	περίπτωση	να	έχω	υπερθέρ-
μανση	 της	 ταράτσας	 μου	 λόγω	 των	
φωτοβολταϊκών;
Όχι,	γιατί	τα	φωτοβολταϊκά	δεν	«ρου-
φάνε»	 την	 γύρω	 ακτινοβολία,	 αλλά	

αξιοποιούν	την	ακτινοβολία	που	ούτως	
ή	άλλως	θα	έπεφτε	στη	συγκεκριμένη	
επιφάνεια.

Προκειμένου	 να	 απορροφήσουν	 τη	
μέγιστη	 δυνατή	 ηλιακή	 ακτινοβολία,	
τα	φωτοβολταϊκά	πλαίσια	έχουν	σκου-
ρόχρωμη	 επιφάνεια	 η	 οποία	 μάλιστα	
καλύπτεται	 από	 μια	 αντανακλαστική	
στρώση	 για	 να	 παγιδεύεται	 η	 ηλιακή	
ακτινοβολία.	Χάρη	σ’	αυτή	την	αντανα-
κλαστική	 επιφάνεια	 άλλωστε,	 τα	 φω-
τοβολταϊκά	δεν	«γυαλίζουν»	και	έχου-
με	μειωμένα	φαινόμενα	αντανάκλασης	
που	 ορισμένες	 φορές	 θα	 μπορούσαν	
να	 είναι	 ενοχλητικά.	 Όπως	 έδειξαν	
σχετικές	μετρήσεις,	τα	φωτοβολταϊκά	
«γυαλίζουν»	λιγότερο	από	τα	αυτοκί-
νητα	 όταν	 πέσει	 πάνω	 τους	 η	 ηλιακή	
ακτινοβολία.

Συνέπεια	της	σκουρόχρωμης	επιφάνει-
ας	είναι	βέβαια	ότι	αυξάνεται	η	θερμο-

Σύνδεσμος	Εταιρειών	Φωτοβολταϊκών	-	Ελλαδα-	(Αναδημοσίευση από το περιοδικό του ΣΠΜΕ, τεύχος 381) 
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κρασία	 του	 φωτοβολταϊκού	 πλαισίου	
σε	σχέση	με	τον	περιβάλλοντα	αέρα.	
Τι	 γίνεται	 λοιπόν	 αυτή	 η	 θερμότητα;	
Προφανώς	διαχέεται	στο	περιβάλλον.	
Το	αμέσως	επόμενο	ερώτημα	είναι	αν	
αυτή	η	θερμότητα	που	φεύγει	από	τα	
πλαίσια	μπορεί	ν	αυξήσει	σημαντικά	τη	
θερμοκρασία	του	περιβάλλοντος	ιδιαί-
τερα	σε	μια	στέγη.	Κάτι	τέτοιο	δεν	συμ-
βαίνει,	 για	 τον	απλό	λόγο	ότι	 η	 μάζα	
του	 αέρα	 είναι	 πρακτικά	 άπειρη	 σε	
σχέση	με	τη	μάζα	των	φωτοβολταϊκών	
και	είναι	αδύνατο	να	αυξηθεί	η	θερμο-
κρασία	του	αέρα	σε	κάποια	απόσταση	
από	τα	πλαίσια.	Για	την	ακρίβεια,	μόλις	
1-2	 εκατοστά	 από	 την	 επιφάνεια	 των	
πλαισίων	η	θερμοκρασία	είναι	αυτή	του	
περιβάλλοντος.	Άλλωστε,	μεταξύ	φω-
τοβολταϊκού	 και	 στέγης	 υπάρχει	 ένα	
κενό	για	να	περνάει	ο	αέρας	δροσίζο-
ντας	το	φωτοβολταϊκό	(κάτι	που,	συν	
τοις	άλλοις,	αυξάνει	και	την	απόδοσή	
του).	 Ενδιαφέρον	 παρουσιάζει	 το	 γε-
γονός	ότι	η	θερμοκρασία	του	δώματος	
κάτω	 ακριβώς	 από	 τα	 φωτοβολταϊκά	
πλαίσια	είναι	χαμηλότερη	απ’	ότι	η	θερ-
μοκρασία	του	ακάλυπτου	δώματος.	Σε	
μια	ζεστή	καλοκαιρινή	μέρα	με	άπνοια,	
η	θερμοκρασία	του	δώματος	κάτω	από	
τα	φωτοβολταϊκά	 μπορεί	 να	 είναι	 και	
13	 βαθμούς	 χαμηλότερη	 απ’	 ότι	 αν	 ο	
ήλιος	χτυπούσε	κατ’	ευθείαν	το	δώμα,	
όπως	 φαίνεται	 και	 στο	 παρακάτω	 εν-
δεικτικό	διάγραμμα.	Με	άλλα	λόγια,	ο	
τελευταίος	όροφος	ενός	κτιρίου	υπο-
φέρει	λιγότερο	από	τη	ζέστη.	

Μπορώ	να	συνδυάσω	το	Φωτοβολταϊ-
κό	με	πράσινη	στέγη;	
Ασφαλώς.	Στην	περίπτωση	αυτή	έχου-
με	 πολλαπλά	 οφέλη.	 Η	 μεν	 πράσινη	
στέγη	 δροσίζει	 το	 φωτοβολταϊκό	 και	
αυξάνει.	Επιπλέον,	μετρήσεις	έδειξαν	
ότι	αυξάνεται	και	η	βιοποικιλότητα	της	
πράσινης	στέγης	στα	σημεία	που	σκιά-
ζεται	από	τα	φωτοβολταϊκά.	

Μπορώ	να	εγκαταστήσω	φωτοβολταϊ-
κά	σε	πρόσοψη	κτιρίου;	
Αν	 είστε	 οικιακός	 καταναλωτής,	 όχι.	
Αν	 είστε	 επιχείρηση	 μπορείτε,	 μόνο	
που	δεν	θα	ενταχθείτε	στο	ειδικό	πρό-
γραμμα	για	τα	κτίρια	που	περιγράφου-
με,	 αλλά	 στο	 καθεστώς	 ενισχύσεων	
που	προβλέπουν	οι	νόμοι	3468/06	και	
3734/09.	Με	βάση	τους	νόμους	αυτούς,	

ως	τα	20	κιλοβάτ	(KWp)	δεν	χρειάζεται	
αδειοδότηση,	 το	δε	παραγόμενο	ηλε-
κτρικό	ρεύμα	μπορείτε	να	το	πουλήσε-
τε	 στον	 ΔΕΣΜΗΕ	 	 έναντι	 0,45	 ευρώ/
kwh	τιμή	που	είναι	εγγυημένη	για	μια	
εικοσαετία.

Τι	εξοπλισμός	χρειάζεται;
Ένα	φωτοβολταϊκό	σύστημα	αποτελεί-
ται	από	τα	φωτοβολταϊκά	πλαίσια	(φω-
τοβολταϊκή	γεννήτρια	που	ακουμπά	σε	
κάποια	μεταλλική	βάση	στήριξης),	και	
τον	αντίστροφο	(inverter)	που	μετατρέ-
πει	το	συνεχές	ρεύμα	που	παράγουν	τα	
φωτοβολταϊκά	σε	εναλλασσόμενο	της	
ίδιας	ποιότητας	με	το	ρεύμα	της	ΔEH.
Το	ρεύμα	αυτό	περνά	από	ένα	μετρητή	
και	διοχετεύεται	στο	δίκτυο.

Πόσα	κιλοβάτ	χρειάζομαι	για	το	σπίτι	
μου;
Δεδομένου	 ότι	 πουλάτε	 όλη	 την	 πα-
ραγόμενη	ενέργεια	στο	δίκτυο	και	συ-
νεχίζετε	 να	 αγοράζετε	 από	 τη	 ΔΕΗ,	
η	 ερώτηση	 αυτή	 δεν	 έχει	 νόημα.	 Το	
πόσα	 κιλοβάτ	 θα	 βάλετε,	 εξαρτάται	
μόνο	από	δύο	παράγοντες:
1.	Πόσο	χωράει	η	στέγη	σας,	και	
2.	Πόσα	χρήματα	θέλετε	να	ξοδέψετε.

Πόση	ενέργεια	παράγει	ένα	φωτοβολ-
ταϊκό;
Η	 παραγωγή	 ηλεκτρικής	 ενέργειας	
από	τον	ήλιο	είναι	εξαιρετικά	προβλέ-
ψιμη.	 Αυτό	 που	 ενδιαφέρει,	 είναι	 πό-
σες	κιλοβατώρες	θα	σας	δώσει	το	σύ-
στημα	σας	σε	ετήσια	βάση.	Σε	γενικές	
γραμμές,	ένα	φωτοβολταϊκό	σύστημα	
στην	Ελλάδα	παράγει	 κατά	μέσο	όρο	
ετησίως	περί	της	1150-1450	κιλοβατώ-
ρες	ανά	εγκατεστημένο	κιλοβάτ	(KWh/
KWp	ανά	έτος).	Προφανώς	στις	νότιες	
και	πιο	ηλιόλουστες	περιοχές	της	χώ-
ρας	ένα	φωτοβολταϊκό	παράγει	περισ-
σότερο	ηλιακό	ηλεκτρισμό	απ’	ότι	στις	
βόρειες.	

Πού	 θα	 βρω	αξιόπιστες	 εταιρίες	φω-
τοβολταϊκών;
Επισκεφτείτε	 την	 ιστοσελίδα	 του	
Συνδέσμου	 Εταιριών	 Φωτοβολταϊκών	
(ΣΕΦ),	www.helapco.gr.	Εκεί	θα	βρείτε	
μια	μεγάλη	λίστα	εταιριών	που	παρά-
γουν,	 εμπορεύονται	 και	 εγκαθιστούν	
φωτοβολταϊκά	 συστήματα.	 Αναζητή-

στε	το	σήμα	του	μέλους	του	ΣΕΦ.			

Όλες	 οι	 αναφορές	 και	 οι	 κανονισμοί	
αφορούν	τον	Ελληνικό	χώρο.
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Αγαπητοί	κυρίες	και	κύριοι	συνάδελφοι

 

Εκ	 μέρους	 του	 ΚΔΣ	 σας	 καλωσορίζω	

στην	 Έκτακτη	 Γενική	 Συνέλευση	 του	

Συλλόγου	 Πολιτικών	 Μηχανικών	 Κύ-

πρου.

Προτού	 συνεχίσουμε	 στις	 εργασίες	

της	σημερινής	ΓΣ	σας	καλώ	να	 τηρή-

σουμε	 μονόλεπτη	 σιγή	 σε	 ένδειξη	 τι-

μής	προς	τον	αγαπητό	μας	συνάδελφο	

κο	Γιώργο	 Χατζηκώστα	 -	 Επίτιμο	 μέ-

λος	του	ΣΠΟΛΜΗΚ	που	απεβίωσε	την	

περασμένη	Κυριακή	10	Απριλίου	2011.

Αιωνία	του	η	μνήμη...

Η Γενική	 Συνέλευση	 αποτελεί,	με	 βάση	 το	 καταστατικό,	 το	

ανώτατο	 συλλογικό	 όργανο	

του	Συλλόγου	για	ενημέρωση,	ανταλ-

λαγή	 απόψεων,	 συζήτηση	 και	 λήψη	

αποφάσεων	 για	 όλα	 τα	 θέματα	 που	

μας	απασχολούν.

Η	 σημερινή	 Συνέλευση	 είναι	 έκτακτη	

και	 έχει	 ουσιαστικά	 ως	 αποκλειστι-

κό	 θέμα	 στην	 Ημερήσια	 Διάταξη	 την	

εκλογή	 των	 υποψηφίων	 που	 θα	 στη-

ρίξει	 ο	 Σύλλογος	 για	 εκλογή	 στα	 θε-

σμικά	όργανα	 του	ΕΤΕΚ,	δηλαδή	στο	

Γενικό	 Συμβούλιο	 και	 στο	Πειθαρχικό	

Συμβούλιο,	 κατά	 τις	 εκλογές	 που	 θα	

πραγματοποιηθούν	την	Κυριακή	5	Ιου-

νίου	2011.

Αυτή	 είναι	 η	 διαδικασία	 που	 ακολου-

θείται	 από	 τις	 εκλογές	 του	 1995	 και	

μετέπειτα,	οπόταν	ο	Σύλλογος	έκρινε	

ότι	ήταν	ο	ενδεδειγμένος	τρόπος	επι-

λογής	των	υποψηφίων	για	να	διεκδική-

σουν	μέλη	του	εκλογή	στο	ΕΤΕΚ.

Η	 διαδικασία	 αυτή	 πραγματοποιεί-

ται	σήμερα	για	πρώτη	φορά	μετά	την	

υπογραφή,	το	Νοέμβριο	του	2009,	του	

Πρωτοκόλλου	 Συνεργασίας	 και	 Με-

τεξέλιξης	 των	 οργανώσεων	 ΣΠΜΑΚ,	

ΣΠΟΛΜΗΚ	 και	 ΣΑΚ	 και	 αφότου	 οι	

Πολιτικοί	 Μηχανικοί	 συνένωσαν	 τις	

δυνάμεις	 τους	και	 εντάχθηκαν	σε	μια	

οργάνωση.	

Η	 υλοποίηση	 του	 Πρωτοκόλλου	 αυ-

τού	προχώρησε	ουσιαστικά	και	πλέον	

οι	 Πολιτικοί	 μηχανικοί	 μέλη	 του	 Συλ-

λόγου	 Πολιτικών	 Μηχανικών	 Κύπρου	

συμμετέχουν	 ενεργά	 στις	 δραστηριό-

τητες	και	τα	συμβούλια	τόσο	στο	ΚΔΣ	

όσο	 και	 στα	 Επαρχιακά.	 Εκκρεμεί	 η	

υλοποίηση	της	καταστατικής	αλλαγής	

στο	 καταστατικό	 του	 ΣΠΜΑΚ	 όσον	

αφορά	τα	μέλη	του	που	θα	είναι	οι	δύο	

οργανώσεις	 των	 ΠΜ	 και	 των	 Αρχιτε-

κτόνων.

Ο	 Σύλλογος	 αριθμεί	 σήμερα	 περί	 τα	

1450	 τακτικά	 μέλη	 που	 μπορούν	 να	

συμμετέχουν	 ισότιμα	 και	 χωρίς	 καμία	

διάκριση	στις	εργασίες	και	δραστηριό-

τητες	του	Συλλόγου.	

Ο	Σύλλογος	 μας	 έχει	 ανάγκη	 μια	συ-

ντονισμένη	και	αναβαθμισμένη	εμπλο-

κή	 στα	 δρώμενα	 και	 αυτό	 θα	 επιτευ-

χθεί	 μόνο	 με	 την	 ουσιαστική	 ενεργό	

συμμετοχή	 όλων	 όσων	 θέλουν	 να	

ενεργοποιηθούν	και	να	συνεισφέρουν	

σε	 αυτή	 την	 προσπάθεια.	 Το	 μεγάλο	

ενδιαφέρον	 που	 έχει	 επιδειχθεί	 για	

συμμετοχή	 στη	 σημερινή	 διαδικασία	

από	 15	 και	 πλέον	 ενδιαφερόμενους	

υποψήφιους	 είναι	 καλοδεχούμενο	 και	

ενθαρρυντικό.

Το	ΚΔΣ	σε	συνεδρία	του	που	έγινε	στις	

10	 Φεβρουαρίου	 2011	 συζήτησε	 το	

θέμα	των	εκλογών	του	ΕΤΕΚ	και	απο-

φάσισε	 την	 συζήτηση	 του	 σε	 διευρυ-

μένη	 σύσκεψη	 όλων	 των	 Συμβουλίων	

που	 πραγματοποιήθηκε	 στη	 περιοχή	

Governor’s	Beach	στις	10	Μαρτίου	2011	

όπου	έγινε	ανταλλαγή	απόψεων,	ειση-

γήσεων	 και	 προβληματισμών	 για	 το	

τρόπο	και	τη	διαδικασία	που	θα	έπρε-

πε	 να	 ακολουθηθεί.	 Η	 σύσκεψη	 αυτή	

ήταν	ομολογουμένως	πολύ	σημαντική	

και	ενισχυτική	της	συμμετοχικής	διαδι-

κασίας	που	θα	πρέπει	να	χαρακτηρίζει	

την	 αντιμετώπιση	 πολύ	 σημαντικών	

θεμάτων	εκ	μέρους	του	Συλλόγου,	με	

διαφάνεια	και	με	την	ευρύτερη	δυνατή	

συμμετοχή.

Κατά	 την	 αμέσως	 επόμενη	 συνεδρία	

του	το	ΚΔΣ,	που	έγινε	στις	18	Μαρτί-

ου	2011,	είχε	ενώπιον	του	τις	σκέψεις,	

απόψεις,	 εισηγήσεις	 και	 προβλημα-

τισμούς	 και	 αφού	 συζήτησε	 εκτενώς	

το	 θέμα	 κατέληξε	 σε	 συγκεκριμένες	

αποφάσεις,	τις	οποίες	κοινοποίησε	σε	

όλους	τους	συναδέλφους	γραπτώς	και	

τις	ανάρτησε	και	στην	Ιστοσελίδα	του.

Με	 βάση	 τις	 αποφάσεις	 αυτές,	 καθο-

ρίστηκε	 η	 σύγκληση	 της	 σημερινής	

Έκτακτης	 Γενικής	 Συνέλευσης	 όπως	

και	βασικά	διαδικαστικά	θέματα	πραγ-

ματοποίησης	 της.	 Αποστάληκε	 πρό-

σκληση	σε	όλα	τα	μέλη	και	ανοίχθηκε	

κατάλογος	 για	 υποβολή	 ενδιαφέρο-

ντος	 για	 υποψηφιότητα	 στις	 εκλογές	

του	 ΕΤΕΚ.	Η	 προθεσμία	 για	 υποβολή	

υποψηφιότητας	 για	 το	 ΓΣ	 του	 ΕΤΕΚ	

καθορίστηκε,	σύμφωνα	με	την	απόφα-
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Ομιλία:	Στέλιος	Αχνιώτης	–	Πρόεδρος	ΣΠΟΛΜΗΚ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΣΠΟΛΜΗΚ 16	Μαρτίου,	2011
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ση	 του	ΚΔΣ,	 να	 διαρκέσει	 από	 τις	 31	

Μαρτίου	 μέχρι	 τις	 12.00	 μεσημβρινής	

ώρας	της	7ης	Απιρλίου	2011.	Για	δε	το	

ΠΣ	του	ΕΤΕΚ	η	προθεσία	λήξης	παρέ-

μεινε	ανοικτή	μέχρι	τη	σημερινή	Συνέ-

λευση.

Μια	 επίσης	 σημαντική	 απόφαση	 που	

πήρε	 το	ΚΔΣ	ήταν	 και	 ο	 αριθμός	 των	

υποψηφίων	που	θα	επιλεγούν	για	διεκ-

δίκηση	στις	εκλογές	του	ΕΤΕΚ.	Καθο-

ρίστηκε	ο	αριθμός	7,	όσες	είναι	και	οι	

θέσεις	που	αναλογούν	στον	κλαδο	μας	

φέτος.

Με	 βάση	 τα	 πιο	 πάνω,	 υποβλήθηκαν	

από	 συναδέλφους	 ΠΜ	 17	 δηλώσεις	

ενδιαφέροντος	για	να	θέσουν	υποψη-

φιότητα	 διεκδίκησης	 εκλογής	 στο	 ΓΣ	

του	 ΕΤΕΚ.	 Το	 ΚΔΣ	 σε	 συνεδρία	 του,	

που	έγινε	στις	8	Απριλίου	2011,	εξέτα-

σε	τις	δηλώσεις	αυτές	και	αποδέκτηκε	

τις	15	από	αυτές.	Η	μία	που	δεν	έγινε	

δεκτή	αφορούσε	συνάδελφο	ο	οποίος	

κατά	 τον	 ουσιώδη	 χρόνο	 λήξης	 της	

προθεσμίας	 υποβολής	 της	 δήλωσής	

του	δεν	ήταν	μέλος	του	Συλλόγου,	ση-

μειώνω	ότι	ο	συνάδελφος	είχε	υποβά-

λει	 ταυτόχρονα	 και	 αίτηση	 εγγραφής	

στο	Σύλλογο	η	οποία	 εγκρίθηκε	στην	

ίδια	συνεδρία.	Η	δεύτερη	δήλωση	που	

δεν	έγινε	δεκτή	αφορούσε	συνάδελφο	

που	δεν	είχε	τακτοποιημένες/	εξοφλη-

μένες	τις	ετήσιες	συνδρομές	του	και	η	

δήλωση	 είχε	 υποβληθεί	 εκπρόθεσμα	

(υποβλήθηκε	στις	12.45	της	8	Απριλίου	

αντί	 μέχρι	 τις	 12.00	 το	 μεσημέρι	 της	

7ης	Απριλίου).

Αμέσως	μετά	καταρτίστηκε	ο	κατάλο-

γος	 των	 ενδιαφερόμενων	υποψηφίων	

και,	αφού	συγκεντρώθηκαν	τα	σύντο-

μα	 βιογραφικά	 σημειώματα	 από	 τον	

κάθε	 ένα,	 στάλθηκαν	 με	 ηλεκτρονικό	

ταχυδρομείο	σε	όλα	τα	μέλη	μας	που	

έχουν	 δηλώσει	 τις	 ηλεκτρονικές	 του	

διευθύνσεις	στον	Σύλλογο	(πέραν	των	

1000	μελών)	και	αναρτήθηκαν	και	στην	

Ιστοσελίδα	 μας	 για	 πρόσβαση	 από	

κάθε	ενδιαφερόμενο.

Αγαπητοί	συνάδελφοι,

Η	16η	Απριλίου	2011	είναι	μέρα	πάρα	

πολύ	 σημαντική	 για	 τους	 Πολιτικούς	

Μηχανικούς	και	ιδιαίτερα	για	τον	Σύλ-

λογο	μας,	διότι	η	μέρα	αυτή	θα	κατα-

δείξει	 το	 πόσο	 έχουμε	 προχωρήσει	

στο	βασικό	στόχο	της	ενοποίησης	των	

Πολιτικών	 Μηχανικών	 και	 στο	 βαθμό	

αλληλοσεβασμού	 που	 θα	 πρέπει	 να	

μας	διακρίνει	σε	όλες	μας	τις	δραστη-

ριότητες.

Σίγουρα	 δεν	 θα	 εκλεγούν	 όλοι	 οι	 εν-

διαφερόμενοι,	αλλά	αυτό	δεν	σημαίνει	

τίποτε	περισσότερο	από	το	ότι	υπάρχει	

ενδιαφέρον	εμπλοκής	και	προσφοράς	

από	αρκετά	μέλη	το	οποίο	είναι	σημα-

ντικό	και	ελπιδοφόρο.	Είμαι	σίγουρος	

ότι	η	ωριμότητα	που	μας	διακρίνει	θα	

κάνει	αποδεκτό	το	όποιο	αποτέλεσμα	

της	ανοικτής	και	διάφανης	δημοκρατι-

κής	διαδικασίας	που	συνειδητά	έχουμε	

επιλέξει	και	διαφυλάξει	μέχρι	τώρα.

Πιστεύω	 ακράδαντα	 ότι	 δεν	 υπάρχει	

άλλος	δρόμος	παρά	μόνο	να	διασφα-

λίζεται	 το	 δικαίωμα	 συμμετοχής	 σε	

όλους	 και	 να	 υπάρχει	 ειλικρίνεια	 και	

διαφάνεια	στις	σχέσεις	μας.

Με	γνώμονα	το	συμφέρον	του	κλάδου	

μας	πάνω	από	όλα,	διότι	είναι	αυτό	το	

συμφέρον	 που	 υπηρετεί	 ο	 Σύλλογος,	

σας	καλώ	να	προχωρήσουμε	μπροστά,	

με	συνέπεια	στις	αρχές	και	επιδιώξεις	

μας	ως	οργανωμένο	σύνολο	των	Πολι-

τικών	Μηχανικών.

Κλείνοντας	σας	ευχαριστώ	όλους	για	

την	 παρουσία	 σας	 και	 το	 ενδιαφέρον	

σας	για	τις	δραστηριότητες	του	Συλλό-

γου	μας.	

Είναι	σημαντικό	οι	πιο	πάνω	αποφάσεις	

του	ΚΔΣ	που	αφορούν	τον	καθορισμό	

των	διαδικασιών	και	στην	μέχρι	 τώρα	

υλοποίηση	τους	όπως	τύχουν	επικύρω-

σης	 από	 τη	 Γενική	 Συνέλευση,	ως	 το	

ανώτατο	 όργανο	 λήψης	 αποφάσεων.	

Γι’	 αυτό	 σας	 καλώ	 να	 αποφασίσου-

με	κατά	πόσον	εγκρίνονται	ή	όχι.	Στη	

συνέχεια	υπάρχουν	και	άλλα	διαδικα-

στικά	 θέματα	 τα	 οποία	 θα	 πρέπει	 να	

αποφασιστούν	προτού	προχωρήσουμε	

στην	 εκλογή	 Εφορευτικής	 Επιτροπής	

και	στην	εκλογική	διαδικασία.			.
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Ο 
Σύλλογος	 Πολιτικών	 Μηχα-

νικών	 Κύπρου,	 επιδιώκει	 την	

ουσιαστική	 συμμετοχή	 στε-

λεχών	 του	 στο	 Γενικό	 Συμβούλιο	 και	

στη	 Διοικούσα	 Επιτροπή	 του	 Επιμε-

λητηρίου,	 ως	 βασική	 προϋπόθεση	 για	

την	προώθηση	δράσεων	και	ρυθμίσεων	

προς	 όφελος	 όλων	 των	 Μηχανικών	

της	Κύπρου.

Η	 εκτελεστική	 εξουσία	 και	 η	 δυνατό-

τητα	 υλοποίησης	 Έργου,	 επαφίεται	

κύρια	 στη	 Διοικούσα	 Επιτροπή	 του	

ΕΤΕΚ,	στην	οποία	η	αντιπροσώπευσή	

μας	θα	πρέπει	να	ισχυροποιηθεί	ακόμη	

περισσότερο.	Η	μέχρι	τώρα	συμμετοχή	

στελεχών	μας,	καταδεικνύει	ότι	η	επι-

δίωξη	αυτή	είναι	πολύ	σημαντική.

Ο	Σύλλογος	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύ-

πρου,	επιδιώκει	την	ισχυρότερη	δυνα-

τή	 συμμετοχή	 στο	 Γενικό	 Συμβούλιο	

και	στη	Διοικούσα	Επιτροπή,	ώστε	να	

μπορέσει	 να	 πραγματοποιήσει	 τους	

πιο	κάτω	στόχους:

Α.	Επιμελητήριο	των	Μηχανικών

Επιδιώκουμε	ένα	Επιμελητήριο	προσι-

τό	και	ανοικτό	στα	μέλη	του	και	προώ-

θηση	της	μέγιστης	δυνατής	εμπλοκής	

των	 μελών	 στις	 δραστηριότητες	 και	

στη	 διαμόρφωση	 της	 πολιτικής	 του,	

όπως:

•	 Καθιέρωση	 ανοικτού,	 δημοκρατικού	

διαλόγου	 με	 τα	 μέλη	 του	 Επιμελητη-

ρίου,	 με	στόχο	 την	 εμπέδωση	 της	δι-

αφάνειας	στη	λειτουργία	 του	και	 των	

διαδικασιών	λήψης	αποφάσεων	από	τα	

όργανα	του	ΕΤΕΚ

•	Δημιουργία	γραφείου	εξυπηρέτησης	

των	μελών	για	επαγγελματικά	θέματα	

και	 γραφείου	 επαγγελματικής	 αποκα-

τάστασης	των	μελών	σε	κάθε	επαρχία	

με	 στόχο	 την	 αναβάθμιση	 της	 εξυπη-

ρέτησης	και	 των	υπηρεσιών	που	προ-
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σφέρονται	προς	τα	μέλη	και	τον	απλό	

πολίτη.

Β.	Επαγγελματική	κατοχύρωση	

Αναλάβαμε	τις	ευθύνες	που	μας	ανέ-

θεσε	η	πολιτεία:	υποχρεωτική	επίβλε-

ψη,	ασφάλεια	και	υγεία	στα	εργοτάξια,	

σεισμική	 προστασία	 και	 αναβάθμιση,	

πιστοποιήσεις	 κ.α..	Οι	αμοιβές	εξακο-

λουθούν	 να	 βρίσκονται	 σε	 εξευτελι-

στικά	χαμηλά	επίπεδα.	Το	επάγγελμα	

των	 μηχανικών	 έχει	 ποινικοποιηθεί.	

Δεσμευόμαστε	 να	 συνεχίσουμε	 να	

αγωνιζόμαστε:

•	Για	την	εφαρμογή	αξιοπρεπών	ελάχι-

στων	αμοιβών

•	 Για	 τη	 θεσμοθέτηση	 μηχανισμού	 εί-

σπραξης	των	αμοιβών

•	Για	τη	μη	συρρίκνωση	και	για	τη	διεύ-

ρυνση	των	επαγγελματικών	δραστηρι-

οτήτων	των	Πολιτικών	Μηχανικών

 

•	 Για	 την	 κατοχύρωση	 ξεχωριστών	

αναθέσεων

•	 Για	 τη	 βελτίωση	 των	 διαδικασιών	

εκτέλεσης	των	Έργων	(άδειες	οικοδο-

μής,	αδειούχοι	εργολήπτες,	επιβλέπο-

ντες	μηχανικοί	κ.λπ.)

•	 Για	 την	 τροποποίηση	 των	 σχεδίων	

υπηρεσίας	εργοδότησης	μηχανικών	σε	

κυβερνητικές	και	άλλες	υπηρεσίες	του	

ευρύτερου	δημόσιου	τομέα,	όπου	αυτά	

διαπιστώνεται	ότι	θίγουν	την	επαγγελ-

ματική	αξιοπρέπεια	των	μηχανικών.

Γ.	Κοινωνική	Προσφορά	και	Δημόσιο	
Συμφέρον

Το	Επιμελητήριο	να	χαράξει	μεσοπρό-

θεσμη	 και	 μακροπρόθεσμη	 πολιτική	

στα	θέματα	της	ανάπτυξης.

Υποστηρίζουμε:

•	Το	Επιμελητήριο	να	διαμορφώσει	δη-

μοκρατικά	και	με	διαφάνεια	τις	θέσεις	

του	στα	θέματα	ανάπτυξης	και	να	προ-

βάλει	 τις	 προτάσεις	 του	 στο	 Κράτος	

και	την	κοινωνία

•	 Να	 ενισχυθεί	 ακόμη	 περισσότερο	 ο	

ρόλος	 του	 ΕΤΕΚ	 στα	 περιβαλλοντικά	

θέματα,	 στην	 πολεοδομική	 ανάπτυξη,	

στη	διαχείριση	ενέργειας	και	τη	χάρα-

ξη	 ενεργειακής	 στρατηγικής	 και	 στη	

διαχείριση	 των	 υδάτινων	 και	 άλλων	

φυσικών	πόρων	του	τόπου

•	Υποβοήθηση	του	Κράτους	στη	απορ-

ρόφηση	κονδυλίων	από	τα	διαρθρωτι-

κά	και	άλλα	Ευρωπαϊκά	προγράμματα,	

με	 την	αξιοποίηση	 του	 επιστημονικού	

τεχνικού	δυναμικού,	την	ενίσχυση	της	

έρευνας	και	τη	βελτίωση	του	νομοθε-

τικού	πλαισίου

•	 Βελτίωση	 της	 ποιότητας	 και	 της	

ασφάλειας	των	έργων

•	Καθιέρωση	πιστοποιητικού	καταλλη-

λότητας	 των	 οικοδομών	 /	 έργων	 που	

να	 απαιτείται	 μετά	 από	 10	 –	 15	 χρό-

νια	 ζωής	 ενός	 κτιρίου	 /	 έργου	 και	 να	

επαναλαμβάνεται	 σε	 τακτά	 χρονικά	

διαστήματα.

Δ.	Εκσυγχρονισμός

Στο	νέο	κοινωνικοοικονομικό	περιβάλ-

λον	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	απαιτεί-

ται	 ταχύτητα,	 ευελιξία	 και	 αυξημένη	

παραγωγικότητα	 από	 τον	 ιδιωτικό,	

αλλά	 και	 το	 Δημόσιο	 Τομέα.	 Εξακο-

λουθούμε	να	Επιδιώκουμε:

•	 Βελτίωση	 του	 συστήματος	 παροχής	

πληροφοριών	 από	 τις	 Κυβερνητικές	

Υπηρεσίες

•	Διασφάλιση	της	ισονομίας	των	πολι-

τών	απέναντι	στις	αρχές

•	 Ταχύτατη	 πλήρη	 μηχανογράφηση	

Eκλογές ΕΤΕΚ 2011  -  Θέσεις και επιδιώξεις ΣΠΟΛΜΗΚ

Μάρτιος,	2011
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του	 κρατικού	 μηχανισμού	 για	 βελτίω-

ση	των	υπηρεσιών	του	και	την	αύξηση	

της	 παραγωγικότητας	 των	 κρατικών	

υπηρεσιών

•	Επαναφορά	της	βαθμίδας	του	καταρ-

τισμένου	 τεχνικού	 στην	 εκπαίδευση	

και	 την	 κατοχύρωση	 των	 επαγγελμα-

τικών	δικαιωμάτων	του	ώστε	να	αξιο-

ποιείται	πιο	παραγωγικά	το	ανθρώπινο	

δυναμικό	των	τεχνικών	επαγγελμάτων

•	 Ανάθεση	 υπηρεσιών	 στον	 ιδιωτικό	

τομέα	 μέσα	 από	 διαδικασίες	 που	 να	

διασφαλίζουν	ένα	υψηλό	επίπεδο	προ-

σφερόμενων	υπηρεσιών

•	 Αναθεώρηση	 των	 Συμβολαίων	 για	

Έργα	του	Δημοσίου,	με	την	ουσιαστική	

συμμετοχή	όλων	των	εταίρων	(μελετη-

τών,	εργοληπτών	και	δημοσίου)

•	Αναβάθμιση	του	θεσμού	της	Διαιτησί-

ας	σε	όλα	τα	Έργα	του	Δημόσιου	Το-

μέα	και	εκσυγχρονισμός	του	πλαισίου	

επίλυσης	διαφορών

•	Εφαρμογή	μέτρων	για	βελτίωση	των	

συνθηκών	 και	 της	 λειτουργίας	 των	

γραφείων	παροχής	υπηρεσιών	μηχανι-

κής,	με	στόχο	την	αύξηση	της	ανταγω-

νιστικότητάς	τους	στο	Ευρωπαϊκό	και	

Διεθνές	περιβάλλον.

Ε.	Πρωτοβουλίες

Το	 Επιμελητήριο	 θα	 πρέπει	 να	 ανα-

λάβει	 πρωταγωνιστικό	 ρόλο	 στη	 δι-

αμόρφωση	 του	 επιχειρηματικού	 πε-

ριβάλλοντος	 της	 εγχώριας	 αγοράς,	

λαμβάνοντας	σοβαρά	υπόψη	την	ύφε-

ση	που	παρατηρήθηκε	στην	οικοδομική	

βιομηχανία,	για	μακροπρόθεσμη	βιωσι-

μότητα	 του	 κλάδου.	Προτείνουμε	 την	

ανάπτυξη	πρωτοβουλιών:

•	Για	την	ενθάρρυνση	του	κατασκευα-

στικών	και	σχετικών	επιχειρήσεων	σε	

επενδυτικές	δαπάνες	εκσυγχρονισμού	

και	 την	 υποβοήθηση	 μιας	 οργανωμέ-

νης	επέκτασης	των	εργασιών	τους	και	

εκτός	Κύπρου

•	 Για	 τη	 συνεργασία	 του	 ιδιωτικού-

δημόσιου-ημικρατικού	 τομέα	 στην	

υλοποίηση	 κατασκευαστικών	 έργων	

στην	 Κύπρο	 και	 στο	 εξωτερικό,	 μέσα	

από	 την	 εφαρμογή	 σύγχρονων	 μεθό-

δων	προώθησης	έργων

•	 Για	 τη	 συνεργασία	 του	 ιδιωτικού-

δημόσιου-ημικρατικού	τομέα	στην	αξι-

οποίηση	του	επιστημονικού	δυναμικού	

και	 την	εξαγωγή	υπηρεσιών	στο	εξω-

τερικό

•	 Για	 την	 ανάπτυξη	 συνεργασιών	 με	

επιμελητήρια	 και	 φορείς	 των	 μηχανι-

κών	στο	εξωτερικό,	με	στόχο	την	ευ-

κολότερη	 διακίνηση	 των	 Κυπρίων	 μη-

χανικών

•	Για	την	προώθηση	της	έρευνας	στον	

τομέα	της	Τεχνολογίας	και	των	Κατα-

σκευών,	με	αξιοποίηση,	τόσο	του	ντό-

πιου	επιστημονικού	δυναμικού,	όσο	και	

των	ευκαιριών	που	προσφέρει	η	Ευρω-

παϊκή	Ένωση

•	Για	την	ανύψωση	της	θέσης	και	του	

κύρους	 των	 μηχανικών,	 αναδεικνύο-

ντας	το	έργο	που	επιτελούν	προς	όφε-

λος	της	κοινωνίας	και	του	τόπου	μας

•	 Για	 την	 υποβοήθηση	 συνεργασιών	

Πανεπιστημίων	και	ιδιωτικού	τομέα	με	

σκοπό	 τη	 χρηματοδότηση	 ερευνών,	

αναγκαίων	για	την	κατασκευαστική	βι-

ομηχανία	της	Κύπρου.			.

Μετά	από	διευρυμένη	συνεδρία	του	ΚΔΣ	του	Συλλόγου	με	τη	συμμετοχή	των	Επαρχιακών	Συμβουλίων,	του	άτυπου	
Συμβουλίου	των	πρώην	προέδρων	του,	όπως	και	άλλων	ενεργών	μελών	του	συλλόγου,	που	έγινε	στις	10	Μαρτίου	

2011	στην	Ακτή	του	Κυβερνήτη,	το	ΚΔΣ	αποφάσισε	την	σύγκληση	Έκτακτης	Γενικής	Συνέλευσης	για	ανάδειξη	των	μελών	
του	ΣΠΟΛΜΗΚ	που	θα	κατέλθουν	ως	υποψήφιοι	κατά	τις	επερχόμενες	εκλογές	του	ΕΤΕΚ.

Η	Έκτακτη	Γενική	Συνέλευση	πραγματοποιήθηκε	το	Σάββατο	16	Απριλίου	2011	στο	αθλητικό	κέντρο	της	Τράπεζας	Κύ-

πρου	στη	περιοχή	Λατσιών	στη	Λευκωσία	και	συμμετείχαν	πέραν	των	200	μελών	του	συλλόγου	που	προσήλθαν	από	όλες	
τις	επαρχίες.

Υποβλήθηκαν	15	δηλώσεις	ενδιαφέροντος	για	διεκδίκηση	εκλογής	στο	Γενικό	Συμβούλιο	και	6	δηλώσεις	ενδιαφέροντος	
για	τις	εκλογές	του	Πειθαρχικού	Συμβουλίου.

Μετά	από	εκλογική	διαδικασία	αναδείχθηκαν	οι	ακόλουθοι	κατά	σειρά	επιτυχίας:

Υποψήφιοι	για	το	Γενικό	Συμβούλιο	ΕΤΕΚ

1.	 Στέλιος	Αχνιώτης

2.	 Κώστας	Αλλαγιώτης

3.	 Γιάννης	Κωνσταντινίδης

4.	 Γιώργος	Καράς

5.	 Έλενα	Σοφοκλέους

6.	 Πέτρος	Αθηνάκης

7.	 Ανδρέας	Κωνσταντινίδης

και	Βαρνάβας	Λάμπρου	1ος	επιλαχών

Ανάδειξη	υποψηφίων	μελών	του	ΣΠΟΛΜΗΚ
για	διεκδίκηση	εκλογής	στο	Γενικό	Συμβούλιο	και	στο	Πειθαρχικό	Συμβούλιο	του	ΕΤΕΚ

Υποψήφιοι	για	το	Πειθαρχικό	Συμβούλιο

1.	 Αντης	Σφήκας

2.	 Πάρις	Σκούλουκος

3.	 Σταύρος	Κουμπάρος

και	Μακάριος	Χαραλαμπίδης	1ος	επιλαχών
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Αξέχαστε	συνάδελφε	και	φίλε	Γιώργο	Χατζηκώστα

Έφτασε	η	ώρα	του	αποχαιρετισμού,…

Και	τον	αποχαιρετισμό	εκ	μέρους	της	μεγάλης	οικογένειας	

των	 μηχανικών	 έχω	 την	 τιμή	 να	 σου	 μεταφέρω	 με	 βαθειά	

εκτίμηση	και	θαυμασμό	για	το	έργο	σου,	την	προσφορά	σου	

και	την	ακούραστη	ανελλιπή	συμμετοχή	σου	στις	κοινωνικές,	

επαγγελματικές	και	άλλες	δραστηριότητες	μας.

Μια	ζωή	πλήρης	εμπειριών	και	κατακτήσεων	μικρών	και	με-

γάλων	στόχων,	 κλείνει	 τον	 κύκλο	 της	 αφήνοντας	 παρακα-

ταθήκες	και	ένα	τεράστιο	έργο	σε	όλα	τα	

μήκη	και	τα	πλάτη	της	γης,	από	την	περιο-

χή	μας	και	τις	χώρες	του	Αραβικού	κόλπου	

μέχρι	την	Άπω	Ανατολή,	την	Αμερική,	την	

Ευρώπη	και	τις	χώρες	της	Αφρικής.

Μετά	από	τετραετείς	σπουδές	στο	Λονδίνο	

απέκτησες	 το	δίπλωμα	 του	Πολιτικού	Μη-

χανικού	και	άρχισες	τη	μεγάλη	πορεία.	Μια	

πορεία	68	ολόκληρων	χρόνων	ανελλιπούς	

προσφοράς	 στην	 επιστήμη,	 τον	 πολιτισμό	

και	τον	άνθρωπο.

Κάλυψες	 ένα	 ευρύτατο	 φάσμα	 εργασιών	

και	 δραστηριοτήτων	ως	 απλός	 μηχανικός,	

ως	 διευθυντικό	 στέλεχος,	 ως	 Σύμβου-

λος,	ως	Ανώτερο	στέλεχος	της	Διεθνούς	Τράπεζας	και	ως	

Υπουργός	Συγκοινωνιών	και	Έργων	και	ανταποκρίθηκες	στο	

βέλτιστο	βαθμό	με	επάρκεια.	

Είναι	χαρακτηριστικά	τα	σχόλια	στις	εκθέσεις	αξιολόγησης	

που	έτυχες	κατά	τη	σταδιοδρομία	σου	στη	Διεθνή	Τράπεζα.	

Παραθέτω	ένα	απόσπασμα	από	την	έκθεση	αξιολόγησής	σου	

κατά	το	1997:

Ο	 κος	 Χατζηκώστας	 είναι	 εξαιρετικά	 ενεργητικός	 και	 μας	
έχει	καταπλήξει	με	τον	τρόπο	που	χρησιμοποιεί	τις	εμπειρίες	
του	που	έχει	αποκτήσει	σε	τεχνικά	θέματα	προς	όφελος	των	
χωρών	μελών	της	Διεθνούς	Τράπεζας.	Ακόμη	και	κάτω	από	
αντίξοες	συνθήκες	παραμένει	αισιόδοξος	και	είναι	ικανός	να	
εφευρίσκει	και	να	προωθεί	αποτελεσματικά	λύσεις	σε	δύσκο-
λα	 προβλήματα.	 Χαίρει	 ευρείας	 εκτίμησης	 ανάμεσα	 στους	
συναδέλφους	 του	 και	 από	 κυβερνήσεις	 των	 χωρών	 μελών	
της	Διεθνούς	Τράπεζας.
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Ακούραστος	 μαχητής	 μηχανικός	 σε	 όλες	 τις	 φάσεις	 της	

επαγγελματικής	 σου	 καριέρας,	 τόσο	 στην	 Κύπρο	 όσο	 και	

στα	πέρατα	της	γης,	βρίσκεις	λύσεις	και	συνεισφέρεις	στην	

ανάπτυξη	και	στη	βελτίωση	της	ποιότητας	και	των	συνθηκών	

ζωής	εκατομμυρίων	ανθρώπων.

Θεωρούσες	τον	εαυτό	σου	εξαιρετικά	τυχερό	γιατί	σου	δό-

θηκε	η	ευκαιρία	να	έχεις	 τόσο	πολυποίκιλο	δραστηριότητα	

και	 να	 αποκτήσεις	 τέτοιες	 εμπειρίες	 όσο	πολύ	 λίγοι	 άλλοι	

συνάδελφοι	μηχανικοί.

Οι	 πραγματικοί	 τυχεροί,	 αξέχαστε	 συνάδελφε,	 είναι	 αυτοί	

που	συνεργάστηκαν	μαζί	σου	και	όσοι	από-

λαυσαν	 τους	 καρπούς	 της	 επιστημονικής	

και	επαγγελματικής	σου	συνδρομής,	ακό-

μη	και	της	ανθρώπινης	συντροφιάς	σου.

Η	συμμετοχή	σου	στα	κοινά	που	αφορούν	

στην	οικογένεια	των	μηχανικών	ήταν,	επί-

σης,	αξιόλογη.

Κατά	 την	 περίοδο	 1958-1960	 διετέλεσες	

Γραμματέας	του	ΚΔΣ	του	Συνδέσμου	Πο-

λιτικών	Μηχανικών	 και	Αρχιτεκτόνων	Κύ-

πρου	και	την	περίοδο	1961-1965	Πρόεδρος	

του	ΣΠΜΑΚ.

Ο	Σύλλογος	των	Πολιτικών	Μηχανικών	Κύ-

πρου	που,	επίσης,	ήσουν	μέλος	στις	3	Δεκ	

2005	σε	τίμησε	για	την	δράση	και	τη	συνολική	προσφορά	σου	

στον	τομέα	της	μηχανικής	επιστήμης	ανακηρύσσοντάς	σε	ως	

Επίτιμο	μέλος	του.

Το	Επιστημονικό	Τεχνικό	Επιμελητήριο	Κύπρου,	με	πρόσφα-

τη	απόφαση	της	Διοικούσας	Επιτροπής	που	λήφθηκε	στις	21	

Μαρτίου	2011,	αποφάσισε	να	σε	τιμήσει	σε	εκδήλωση	που	

προγραμματίζεται	να	γίνει	τον	επόμενο	μήνα	με	την	ευκαιρία	

των	εκδηλώσεων	για	τα	εικοσάχρονα	από	την	ίδρυση	του.

Δυστυχώς,	δεν	θα	σε	έχουμε	μαζί	μας	κατά	την	απονομή	της	

τιμής.

Θα	σε	έχουμε	όμως	στη	σκέψη	και	στην	καρδιά	μας	άξιε	συ-

νάδελφε	και	καλέ	μας	φίλε.	Η	δική	σου	πορεία	θα	φωτίζει	

τους	δικούς	μας	δρόμους	και	σε	ευχαριστούμε	γι	αυτό.

Αιωνία	σου	η	μνήμη.		.

Αποχαιρετισμός στον Συνάδελφο Γιώργο Χατζηκώστα

Στέλιος	Αχνιώτης	-	12	Απριλίου	2011




