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Οι κατασκευαστικές απαιτήσεις στα έργα Πολιτικού Μηχανικού διαφέρουν από 
αυτές που διέπουν άλλους κλάδους της μηχανικής. Η διαφορά έγκειται α) στην πο-
σότητα του υλικού: συχνά οι κατασκευές απαιτούν τόνους υλικών, β) στο κόστος 
του υλικού: σχετικά χαμηλό κόστος ανά μονάδα, γ) στις συνθήκες κατασκευής του 
έργου: η κατασκευή των έργων συνήθως τελείται υπό αντίξοες συνθήκες και δ) στις 
συνθήκες έκθεσης των έργων: συχνά οι κατασκευές είναι εκτεθειμένες σε επιβλα-
βείς περιβαλλοντικούς παράγοντες. Έτσι, ο μηχανικός πρέπει να γνωρίζει άριστα 
τις ιδιότητες των υλικών δόμησης. Στο παρόν βιβλίο μπορεί ο μηχανικός να διαβά-
σει πολλές από τις ιδιότητες των υλικών δόμησης που χρησιμοποιούνται στις δομι-
κές κατασκευές.  
 Τα έργα Πολιτικού Μηχανικού περιλαμβάνουν κτίρια, συστήματα καθαρισμού 
νερού και επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, φράγματα, γέφυρες, έργα οδοποιίας, 
πεζοδρόμια αυτοκινητόδρομων και αεροδρομίων, υδραυλικά έργα κλειστών και 
ανοικτών αγωγών καθώς και έργα συντήρησης και επισκευής. Αν και κάποια ιδιω-
τικά ή δημόσια έργα οι Πολιτικοί Μηχανικοί συμμετέχουν στη διαδικασία σχεδια-
σμού, πολλοί δε ασχολούνται με τον σχεδιασμό, κατασκευή και συντήρηση των 
έργων. Η ανάγκη κατανόησης της συμπεριφοράς και της απόδοσης των υλικών 
είναι αναγκαία για τους μηχανικούς αν και δεν χρειάζεται όλοι οι μηχανικοί των 
κατασκευών να είναι ειδικοί στα υλικά. Η βασική κατανόηση της διαδικασίας επι-
λογής υλικού και της συμπεριφοράς του στο δόμημα, είναι θεμελιώδης απαίτηση 
για όλους τους μηχανικούς των κατασκευαστικών έργων που εκτελούν τον σχεδι-
ασμό, κατασκευή και συντήρηση των έργων.  
 Η μελέτη των υλικών στις κατασκευές έχει προχωρήσει πολύ τις τελευταίες 
δεκαετίες. Ως αποτέλεσμα, πολλά από τα συμβατικά υλικά είτε έχουν αντικατα-
σταθεί από ποιο αποδοτικά υλικά ή τροποποιημένα για τη βελτίωση της απόδοσής 
τους. Οι μηχανικοί πρέπει να γνωρίζουν αυτές τις τεχνολογικές προόδους και να 
είναι σε θέση να επιλέξουν το πιο οικονομικό υλικό ή να χρησιμοποιήσουν το κα-
τάλληλο υλικό για συγκεκριμένη εφαρμογή. 
 Το βιβλίο αυτό οργανώνεται σε δύο μέρη: (A) Εισαγωγή στη μηχανική των δο-
μικών και κατασκευαστικών υλικών και (B) (α) Μελέτη των υλικών που χρησιμοποι-
ούνται στις ανακαινίσεις και επισκευές δομικών έργων και (β) Εργαστηριακές μέθο-
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δοι για την αξιολόγηση των υλικών επί του πεδίου, με την εφαρμογή μη-καταστρο-
φικών μεθόδων.  
 Στο πρώτο μέρος παρέχονται εισαγωγικά στοιχεία στη μηχανική των υλικών ό-
που περιλαμβάνει πληροφορίες για τις μηχανικές ιδιότητες των υλικών, περιβαλλο-
ντικές επιρροές και βασικά συμβατικά υλικά που εφαρμόζονται στα κατασκευαστικά 
έργα. Επιπλέον, μία από τις αρμοδιότητες των πολιτικών μηχανικών είναι η επιθεώ-
ρηση και ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών στη διαδικασία κατασκευής. Αυτό απαιτεί 
κατανόηση των δομικών υλικών και των διαδικασιών δοκιμών επί του έργου.  
 Ένα μεγάλο τμήμα του πρώτου μέρους του βιβλίου, παρουσιάζει τα χαρακτηρι-
στικά των πρωτογενών τύπων υλικών που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική π.χ.: 
χάλυβας, αλουμίνιο, σκυρόδεμα, τοιχοποιία, άσφαλτος, ξύλο και σύνθετα υλικά. Η 
μελέτη του σκυροδέματος και της ασφάλτου απαιτεί βασικές γνώσεις των αδρανών 
υλικών οι οποίες αναγράφονται λεπτομερώς στο πρώτο μέρος του βιβλίου. Επι-
πλέον, τα σύνθετα υλικά κερδίζουν ευρεία αποδοχή από τους μηχανικούς και αντι-
καθιστούν πολλά από τα συμβατικά υλικά. 
 Η μελέτη για κάθε είδος δομικού υλικού περιλαμβάνει πληροφορίες για τα ακό-
λουθα: α) βασική δομή των υλικών, β) διαδικασία παραγωγής των υλικών δόμησης, 
γ) μηχανική συμπεριφορά των υλικών και άλλες ιδιότητες, δ) περιβαλλοντικές επιρ-
ροές, ε) στοιχεία κατασκευής και στ) ειδικά θέματα σχετικά με τα υλικά δόμησης.  
 Το πρώτο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνει επίσης επισκόπηση διαφόρων διαδι-
κασιών πειραματικής δοκιμής που χρησιμοποιούνται για κάθε υλικό δόμησης. Ω-
στόσο, η λεπτομερής περιγραφή των διαδικασιών δοκιμής αντιστοιχίζεται στους 
κατάλληλους οργανισμούς προτύπων όπως ο American Society for Testing and 
Materials (ASTM) και την Αμερικανική Ένωση των Εθνικών Οδών και Μεταφορών 
(AASHTO). Αυτά τα πρότυπα ASTM και AASHTO είναι συνήθως διαθέσιμα στις 
ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες των Πανεπιστημίων όπου οι φοιτητές μπορούν να τα 
προμηθευτούν μέσω του διαδικτύου. Τα Πανεπιστήμια έχουν ελεύθερη πρόσβαση 
σε πολλούς από τους κώδικες και ιδιαίτερα στους Ευρωκώδικες. Επίσης, στα περισ-
σότερα κεφάλαια υπάρχουν προβλήματα, καθώς και επιλεγμένες ερωτήσεις για την 
εξάσκηση και καλύτερη κατανόηση των θεμάτων. 
 Το δεύτερο μέρος περιγράφει μερικά από τα συμβατικά δομικά υλικά που χρη-
σιμοποιούνται στις ανακαινίσεις κτιρίων, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά των κυριό-
τερων πειραματικών, μη-καταστροφικών μεθόδων, που εφαρμόζονται για την επι-
τόπου πιστοποίηση των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων των υφιστάμενων δομικών 
στοιχείων.  
 Ελπίζουμε ότι το βιβλίο αυτό θα αποτελέσει απαραίτητο εργαλείο, στους μηχα-
νικούς διαπίστευσης ποιότητας δομικών υλικών και κατασκευών με μη-καταστρο-
φικές μεθόδους ελέγχου. Οι φοιτητές που ασχολούνται με την τεχνολογία σκυρο-
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δέματος και ανακαινίσεις κτιρίων θα βρουν το βιβλίο χρήσιμο για τη μελλοντική 
τους σταδιοδρομία στον τομέα εξειδίκευσής τους. 
 Το πρώτο κεφάλαιο του δευτέρου μέρους αναφέρεται στα υλικά δόμησης που 
χρησιμοποιούνται στις ανακαινίσεις και επισκευές των κατασκευών. Η βάση των 
νέων και/ή υπό ανακαίνιση κατασκευών είναι τα υλικά δόμησης τα οποία καθορί-
ζουν την αντοχή, αισθητική, ασφάλεια και άνεση των κτιρίων. Υπολογίζεται ότι 
στην Ευρώπη μόνο χρησιμοποιούνται ετησίως πάνω από δύο δισεκατομμύρια τόνοι 
δομικών υλικών. Οι ενεργειακές απαιτήσεις των κτιρίων καθορίζονται από τις ιδιό-
τητες και τον συνδυασμό των δομικών υλικών. Σε εθνικό επίπεδο, η βιομηχανία των 
δομικών υλικών αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς κλάδους. Η 
ανάπτυξη της βιομηχανίας των δομικών υλικών περιλαμβάνει: καινοτόμα προϊόντα 
για την κάλυψη των αναγκών της οικοδομής, ανάπτυξη προϊόντων με βάση τη γνώ-
ση και εφαρμογή υλικών με πολύ λειτουργικά χαρακτηριστικά, εξασφάλιση άνετου 
περιβάλλοντος διαβίωσης των ενοίκων, βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Ένα 
μεγάλο ποσοστό οικονομικού κόστους διατίθεται στην επισκευή των κτιρίων, εφ’ 
όσον χρησιμοποιούνται δομικά υλικά προηγμένης τεχνολογίας. Το σκυρόδεμα και 
άλλα υλικά δόμησης, που χρησιμοποιούν το τσιμέντο ως πρώτη ύλη, εφαρμόζονται 
κατά κόρον στην οικοδομική. Στην παγκόσμια αγορά διατίθενται ετησίως πλέον 
των δύο δις τόνοι τσιμέντου που χρησιμοποιούνται για κατασκευές και υποδομές. 
Οι δομικοί χάλυβες που καλύπτουν τις απαιτήσεις των κατασκευών παράγονται από 
Ελληνικές εταιρείες καθώς και τα προϊόντα αλουμινίου για την κατασκευή κουφω-
μάτων, είδη κιγκαλερίας, πόμολα, αίθρια κλπ. Τα κεραμικά πλακίδια και οι φυσικοί 
λίθοι χρησιμοποιούνται ευρέως στην οικοδομική για την επίστρωση πατωμάτων 
εσωτερικών και/ή εξωτερικών χώρων. Η ύαλος είναι ένα σημαντικό δομικό υλικό 
για την κατασκευή υαλοπινάκων και υαλοπετασμάτων. Η χρήση των κονιαμάτων 
έτοιμων ή συμβατικών είναι σημαντική για την επίχριση της εσωτερικής και εξωτε-
ρικής τοιχοποιίας των κατοικιών και δημοσίων κτιρίων. Με βάση τον συνολικό κύ-
κλο εργασιών στην Ελλάδα, οι βασικοί κλάδοι δομικών υλικών είναι: χάλυβα-σιδή-
ρου, αλουμινίου, τσιμέντου, σκυροδέματος, κεραμοποιίας, χρωμάτων, παραγωγή 
ασβέστου, έτοιμων κονιαμάτων, πυρίμαχων και μη πυρίμαχων κεραμικών προϊό-
ντων, δομικών προϊόντων από γύψο, θερμομονωτικών, κοπής και διαμόρφωσης λί-
θων, ξυλουργικών προϊόντων για οικοδομική χρήση και υαλοπινάκων. Η σήμανση 
CE διασφαλίζει ότι τα προϊόντα με τη σήμανση αυτή εκπληρούν ορισμένες προδια-
γραφές, έχουν δηλαδή προκαθορισμένο επίπεδο ποιότητας.  
 Η βελτίωση της ποιότητας των δομικών υλικών πραγματοποιείται με τη συνε-
χή επιστημονική έρευνα. Οι προοπτικές ανάπτυξης της βιομηχανίας παραγωγής 
δομικών προϊόντων βασίζονται στο τρίπτυχο: έρευνα - τεχνολογία - καινοτομία. 
Στην επιθεώρηση των μετάλλων, η μέθοδος του μη-καταστροφικού ελέγχου, είναι 
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αποδεκτή πρακτική. Όπως για παράδειγμα, η ραδιογραφία και η τεχνική των υπε-
ρήχων χρησιμοποιούνται καθημερινά για την ανίχνευση φθορών σε μεταλλικούς 
σωλήνες και η εφαρμογή τους ακολουθεί εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς. Στην 
επιθεώρηση του σκυροδέματος η εφαρμογή μη-καταστροφικών μεθόδων είναι σχε-
τικά νέα. Η αργή ανάπτυξη των μη-καταστροφικού τεχνικών ελέγχου στο σκυρό-
δεμα οφείλεται, σε αντίθεση με τον χάλυβα, στο ότι το σκυρόδεμα είναι ανομοιογε-
νές σύνθετο υλικό με μεταβλητή σύνθεση και διαφορετικά υλικά πρώτων υλών. 
Εκτός από τις προκατασκευασμένες μονάδες σκυροδέματος, όπως τα χαλύβδινα 
προϊόντα, οι οποίες κατασκευάζονται σε βιομηχανικές μονάδες, το σκυρόδεμα πα-
ρασκευάζεται σε σχετικά μικρού μεγέθους εργοστάσια έτοιμου σκυροδέματος και 
διατίθεται στα έργα. Η χύτευση, στερεοποίηση και η ωρίμανση του σκυροδέματος 
πραγματοποιείται επί του έργου, χρησιμοποιώντας εργατικό και τεχνικό προσωπι-
κό που συνήθως δεν είναι εξειδικευμένο. Το τελικό προϊόν είναι, από τη φύση του 
και την τεχνική κατασκευής μεταβλητό και από μόνο του δεν οδηγεί στον εργα-
στηριακό έλεγχο από μεθόδους μη-καταστροφικού ελέγχου όπως τα προϊόντα από 
χάλυβα. 
 Πέραν από τα ανωτέρω μειονεκτήματα, έχει γίνει σημαντική πρόοδος στην α-
νάπτυξη μη-καταστροφικών μεθόδων για την εκτέλεση δοκιμών σε δοκίμια σκυρο-
δέματος, και αρκετές μέθοδοι έχουν πιστοποιηθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Πι-
στοποίησης (ISO/International Standard Organization), και άλλους οργανισμούς 
π.χ. ASTM, DIN, BS, CSA, EC (Ευρωπαϊκούς κώδικες-Ευρωκώδικες). Ο άμεσος 
προσδιορισμός των μηχανικών και άλλων ιδιοτήτων απαιτεί τα δοκίμια από σκυ-
ρόδεμα να εξάγονται από το έργο με καταστροφικές δοκιμές π.χ. με πυρήνες ή συ-
νήθως λέγονται Καρότα. Οι μη-καταστροφικές μέθοδοι μπορούν να παράγουν α-
πόλυτες τιμές αυτών των ιδιοτήτων χωρίς να επιφέρουν βλάβες στην υπάρχουσα 
κατασκευή. Μέθοδοι έχουν αναπτυχθεί για να μετρήσουν άλλες ιδιότητες του σκυ-
ροδέματος από τις οποίες προσδιορίζονται οι μηχανικές ιδιότητες ή εξάγονται άλ-
λα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την απόδοση των υλικών.  
 Για το σκυρόδεμα υπάρχουν, εν γένει, δύο κατηγορίες μεθόδων μη-καταστρο-
φικού ελέγχου. Η πρώτη κατηγορία συνίσταται στις μεθόδους που χρησιμοποιού-
νται για να προσδιορίσουν την αντοχή. Σ’ αυτή την κατηγορία ανήκουν: α) η επι-
φανειακή σκληρότητα, β) αντίσταση σε διείσδυση, γ) εξαγωγή ήλου, ράγισμα και δ) 
τεχνικές ωρίμανσης. Μερικές από αυτές τις τεχνικές δεν είναι τελείως μη-
καταστροφικές αλλά διότι προκαλούν μερική καταστροφή στην επιφάνεια, η οποία 
είναι ασήμαντη συγκρινόμενες με εκείνες που προκαλεί η πυρηνοληψία. 
 Η δεύτερη κατηγορία συμπεριλαμβάνει εκείνες τις τεχνικές οι οποίες μετρούν 
άλλα χαρακτηριστικά του σκυροδέματος, όπως το ποσοστό υγρασίας, την πυκνό-
τητα, το πάχος, την αντίσταση και τη διαπερατότητα. Επίσης στη δεύτερη κατηγο-
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ρία, συμπεριλαμβάνονται μέθοδοι, όπως η διάδοση των τασικών κυμάτων, η τεχνι-
κή θερμογραφίας υπεριώδους η οποία χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό μηχανι-
σμών αποκολλήσεων, μικρορωγμές, και διάκενα στο σκυρόδεμα. Επί πλέον υπάρ-
χουν μέθοδοι, οι οποίες παρέχουν πληροφορίες για τον χάλυβα ενίσχυσης καθώς τη 
θέση και το μέγεθος των σιδηροπλισμών, και εάν οι ράβδοι ενίσχυσης είναι δια-
βρωμένοι.  
 Το δεύτερο κεφάλαιο του δευτέρου μέρους παρέχει εκτενή αντιμετώπιση των 
μη-καταστροφικών μεθόδων οι οποίες χρησιμοποιούνται για να εκτιμήσουν την 
κατάσταση μιας κατασκευής από σκυρόδεμα. Απευθύνεται κυρίως σε μηχανικούς 
που ασχολούνται με τον ποιοτικό έλεγχο των υλικών και κατασκευών. Μερικές 
από τις μεθόδους που περιγράφονται στο εγχειρίδιο βασίζονται σε απλές αρχές της 
Φυσικής και Μηχανικής των υλικών, ενώ άλλες βασίζονται σε πολύπλοκες αρχές 
και απαιτεί εκλεπτυσμένες συσκευές και εξειδικευμένο χειριστή για την εκτέλεση 
του πειράματος δοκιμής. Ανεξάρτητα από ποια μέθοδο χρησιμοποιούμε, συστή-
νουμε η ανάλυση των αποτελεσμάτων να εκτελείται από εξειδικευμένους μηχανι-
κούς οι οποίοι είναι γνώστες των αρχών και περιορισμών των δοκιμών. Η επεξήγη-
ση των αποτελεσμάτων δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να γίνεται από μη εξειδι-
κευμένους τεχνικούς.  
 Λίγα λόγια για τον τρόπο διδασκαλίας από τον διδάσκοντα-εκπαιδευτικό: Στα 
περισσότερα πολυτεχνεία το μάθημα των δομικών και κατασκευαστικών υλικών χω-
ρίζεται σε δύο μέρη (α) το θεωρητικό στο οποίο αναφέρεται το πρώτο μέρος  και (β) 
το πειραματικό στο οποίο αναφέρεται το δεύτερο μέρος. Το βιβλίο είναι γραμμένο 
βάσει σχεδίου του μαθήματος, όπου συνήθως με βάση του περιγράμματος του μαθή-
ματος, το θεωρητικό μέρος διδάσκεται σε δεκαπέντε εβδομάδες επί τέσσερις ώρες 
διδασκαλίας ανά εβδομάδα. Οπότε θα απαιτηθούν εξήντα διδακτικές ώρες τις οποίες 
καλύπτει πλήρως το πρώτο μέρος του βιβλίου. Το εργαστηριακό μάθημα καλύπτει 
επίσης δεκαπέντε εβδομάδες επί δύο ώρες ανά εβδομάδα. Απαιτούνται τριάντα διδα-
κτικές ώρες τις οποίες καλύπτει πλήρως το δεύτερο μέρος του βιβλίου. Άρα το παρόν 
βιβλίο αποτελεί έναν πλήρη οδηγό για τη διδασκαλία του θεωρητικού και πειραμα-
τικού μέρους του μαθήματος.  
 Tέλος εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας στην κα Χριστίνα Σκανδάλη, Πολιτικό 
Μηχανικό ΤΕ, για την επιμέλεια των κειμένων, όπως και στις Εκδόσεις Ζήτη και 
τους συνεργάτες τους Άρη Σύρμο και Άννα Παναγοπούλου για την επιμελημένη 
έκδοση του βιβλίου.  
 

Δρ. Π. Α. Κακαβάς-Παπανιάρος, Χημικός Μηχανικός 

Δρ. Π. Α. Λέμης-Πετρόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Εισαγωγικά Στοιχεία Δομικών Υλικών 
 

 
 
 
 
 Ο τομέας της μηχανικής που ασχολείται με τον προγραμματισμό, τον σχεδια-
σμό και κατασκευή έργων ανάπτυξης πόρων, περιφερειακές και τοπικές εγκατα-
στάσεις ύδρευσης, λιμενικά έργα, εγκαταστάσεις διαχείρισης απόβλητων, εγκατα-
στάσεις μεταφοράς, σήραγγες, κτίρια, γέφυρες και άλλες κατασκευές είναι τα έργα 
με τα οποία ασχολείται ο Πολιτικός Μηχανικός1. 
 Οι Πολιτικοί Μηχανικοί πρέπει να συμμορφώνονται με τους ακόλουθους κα-
νόνες κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους: 
1. Να διασφαλίζουν την ασφάλεια, την υγεία και την ευημερία των πολιτών. (Η 

ευημερία συνεπάγεται την αδέσμευτη για αειφόρο ανάπτυξη η οποία ανταπο-
κρίνεται στις τρέχουσες ανάγκες και στόχους του έργου ενώ προστατεύει τους 
φυσικούς πόρους βάση για τις μελλοντικές γενιές.) 

2. Να δρουν για κάθε εργοδότη ή πελάτη ως πιστοί επαγγελματίες ή διαχειριστές 
και αποφεύγουν τη σύγκρουση συμφερόντων. 

3. Να εφαρμόζουν στο μέγιστο βαθμό τις γνώσεις τους και δεξιότητα στο έργο 
κάθε πελάτη. 

 Κατά συνέπεια, τα έργα πολιτικού μηχανικού πρέπει να σχεδιαστούν και να 
κατασκευαστούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
1. Πρέπει να εξυπηρετούν τους σκοπούς που καθορίζονται από τον πελάτη. 
2. Πρέπει να είναι οικοδομήσιμα με τις γνωστές τεχνικές και με διαθέσιμο εργατι-

κό δυναμικό και εξοπλισμό εντός χρονικού διαστήματος αποδεκτού από τον ι-
διοκτήτη ή τον πελάτη. 

3. Τα δομικά στοιχεία πρέπει να είναι σε θέση να αντέχουν σε κανονική χρήση. 
                                    
1. J.T. Ricketts, M. Kent Loftin and F.S. Merritt, Standards handbook for Civil Engineers, 

5th edition, McGraw Hill, 2004 
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4. Τα έργα όταν ολοκληρωθούν θα πρέπει να είναι τα βέλτιστα δυνατά και στο 
χαμηλότερο κόστος όπως απαιτείται από τον πελάτη. Το κόστος κατασκευής 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό κατασκευής, λειτουργίας, συντή-
ρησης και επισκευής και δεν πρέπει να είναι υπερβολικά δαπανηρό. 

5. Τα έργα πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται για να πληρούν τις 
σχετικές νομικές απαιτήσεις, να συμμορφώνονται με γενικά αποδεκτά πρότυπα 
μηχανικής και να αποφευχθεί ο κίνδυνος στην υγεία και στην ασφάλεια των ερ-
γατών - οικοδομών, διαχειριστών των έργων και των πολιτών. 

6. Τα έργα πρέπει να σχεδιαστούν για να ανταποκρίνονται στους στόχους κατα-
σκευής, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.  

7. Τα έργα θα πρέπει να είναι βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης. 
8. Στο μέτρο του δυνατού, τα έργα πρέπει να σχεδιάζονται με τη βέλτιστη αισθη-

τική. 
 Ο απώτερος στόχος του σχεδιασμού είναι να παρέχει, με ακριβή, συνοπτική και 
κατανοητή μορφή, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατασκευή του έρ-
γου. Παραδοσιακά, οι σχεδιαστές παρέχουν αυτές τις πληροφορίες σε σχέδια που 
δείχνουν τι πρόκειται να κατασκευαστεί και στις προδιαγραφές που περιγράφουν 
τα δομικά υλικά και τον εξοπλισμό. Οι σχεδιαστές/μηχανικοί συνήθως προετοιμά-
ζουν επίσης, με νομική συνδρομή, ένα συμβόλαιο κατασκευής. Επιπλέον, οι σχεδια-
στές/μηχανικοί γενικά επιθεωρούν την κατασκευή του έργου. Αυτό πρέπει να γίνει 
ώστε να διασφαλιστεί ότι το έργο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τα σχέδια και τις 
προδιαγραφές. 
 Ο σχεδιασμός ενός έργου περιλαμβάνει μια λογική σειρά βημάτων που οδηγεί 
στην καλύτερη απόφαση για ένα δεδομένο σύνολο συνθηκών. Η διαδικασία απαιτεί: 
ç Ανάλυση ενός έργου ως σύστημα σύνθεσης και επιλογή συστατικών ώστε να 

σχηματιστεί ένα σύστημα που πληροί συγκεκριμένους στόχους. 
ç Εκτίμηση της απόδοσης του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των συγκρί-

σεων με εναλλακτικά συστήματα. 
ç Σχόλια για την ανάλυση και τη σύνθεση πληροφοριών που λαμβάνονται κατά 

την αξιολόγηση του συστήματος, για τη βελτίωση του σχεδίου. 
 Το πρωταρχικό πλεονέκτημα της διαδικασίας είναι ότι, μέσω συγκρίσεων εναλ-
λακτικών τρόπων και δεδομένων ανατροφοδότησης για τη διαδικασία σχεδιασμού, 
ο σχεδιασμός του συστήματος συγκλίνει σε ένα βέλτιστο, ή καλύτερο, σύστημα για 
τις δεδομένες συνθήκες. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι η διαδικασία επιτρέπει 
στους σχεδιαστές να αποσαφηνίσουν τις απαιτήσεις για το έργο που σχεδιάζεται. 
Ακόμα ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι η διαδικασία παρέχει μια κοινή βάση κατα-
νόησης και προώθησης της συνεργασίας μεταξύ των ειδικών σε διάφορα πτυχές 
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του σχεδιασμού του έργου. 
 Ένα έργο για να αντιμετωπίζεται ως σύστημα, όπως απαιτείται στο σχεδιασμό 
συστημάτων, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε ποιο είναι το σύστημα και ποια είναι 
τα βασικά του χαρακτηριστικά:  
 Ένα σύστημα είναι ένα συγκρότημα που σχεδιάζεται ώστε να ικανοποιεί συγκε-
κριμένους στόχους και υπόκεινται σε περιορισμούς, αποτελείται δε από δύο ή πε-
ρισσότερα στοιχεία τα οποία είναι αλληλένδετα και συμβατά με κάθε συστατικό, 
απαραίτητο στην απαιτούμενη απόδοση του συστήματος. 
 Επειδή τα συστατικά πρέπει να είναι αλληλένδετα, η λειτουργία ή ακόμα και η 
απλή ύπαρξη, ενός συστατικού επηρεάζει κατά κάποιο τρόπο την απόδοση άλλων 
συστατικών. Επίσης η απαιτούμενη απόδοση του συστήματος στο σύνολό του και 
οι περιορισμοί στο σύστημα επιβάλλουν περιορισμούς σε κάθε στοιχείο του έργου. 
 Ως παραδείγματα συστημάτων πολιτικού μηχανικού περιλαμβάνονται τα κτί-
ρια, οι αυτοκινητόδρομοι, οι γέφυρες, τα αεροδρόμια, οι σιδηροδρομικοί σήραγγες, 
η παροχή νερού για την κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών καθώς και η συλλογή, 
επεξεργασία αστικών, ιατρικών και βιομηχανικών λυμάτων. 
 Ένα κτίριο είναι ένα σύστημα επειδή είναι ένα συγκρότημα κατασκευασμένο 
για να εξυπηρετεί συγκεκριμένους σκοπούς. Υπόκειται σε περιορισμούς όπως περι-
ορισμοί των ορίων δόμησης στο ύψος και την επιφάνειά του. Οι περιορισμοί της 
κατασκευής περιλαμβάνουν την ικανότητα να αντέχει στα φορτία από τις ανθρώ-
πινες δραστηριότητες και από φυσικές δυνάμεις όπως ο άνεμος και σεισμοί. Το συ-
γκρότημα αποτελείται γενικά από στέγη, δάπεδα, τοίχους, πόρτες, παράθυρα, δο-
μικό πλαίσιο για την υποστήριξη των άλλων στοιχείων, και μέσα θέρμανσης, αερι-
σμού και ψύξη του εσωτερικού χώρου. 
 Ένας αυτοκινητόδρομος ή σιδηρόδρομος είναι ένα σύστημα κατασκευασμένο 
για τον συγκεκριμένο σκοπό της παροχής ενός κατάλληλου σκοπού, π.χ. ο δρόμος 
για την κίνηση οχημάτων. Οι περιορισμοί επιβάλλονται από το έδαφος που διασχί-
ζεται από τον αυτοκινητόδρομο ή τον σιδηρόδρομο, τα χαρακτηριστικά των οχη-
μάτων και από τον όγκο κυκλοφορίας. Ο σιδηρόδρομος χρησιμοποιείται από οχή-
ματα εξοπλισμένα με χαλύβδινους τροχούς σχεδιασμένους να τροχοδρομούν σε 
ράγες που ελέγχουν την κατεύθυνση του ταξιδιού.  
 Μια σήραγγα είναι ένα υπόγειο σύστημα και μια γέφυρα είναι ένα σύστημα υ-
περάνω του εδάφους που κατασκευάστηκε με συγκεκριμένο σκοπό της παροχής 
διέλευσης για τους πεζούς, οχήματα κλπ. Ένα συγκρότημα σήραγγας αποτελείται 
κυρίως από το οδόστρωμα τα υποστυλώματα και τους δοκούς. Το συγκρότημα 
μπορεί επίσης να περιλαμβάνει έργα αποστράγγισης, εξαερισμού, και διατάξεις φω-
τισμού. Ένα συγκρότημα γεφυρών αποτελείται κυρίως από το οδόστρωμα, τη δομι-
κή πλαισίωση για την υποστήριξή του, αποβάθρες και στηρίγματα για τη συγκρά-
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τηση των άλλων εξαρτημάτων στο κατάλληλο ύψος πάνω από τα εμπόδια2. 
 Στην ανάλυση συστημάτων, ένα σύστημα επιλύεται στα βασικά συστατικά. Τα 
υποσυστήματα καθορίζονται, και στη συνέχεια το σύστημα ερευνάται για να προσ-
διοριστεί η αλληλεπίδραση και η απόδοση του στο σύνολό του. Ο σχεδιάσμός αυ-
τού θα πρέπει να πραγματοποιείται με βάση τις κάτωθι τυπικές ερωτήσεις: 
 –  Τι κάνει κάθε στοιχείο; 
 –  Τι κάνει το κάθε υποσύστημα; 
 –  Πώς εξυπηρετεί το στοιχείο τη λειτουργία του; 
 –  Τι άλλο κάνει το στοιχείο; 
 –  Γιατί το στοιχείο κάνει τα πράγματα που κάνει; 

 Προτού ξεκινήσει ο σχεδιασμός ενός συστήματος, ο σχεδιαστής πρέπει να κα-
θορίσει τους στόχους του ιδιοκτήτη (ιδιώτη και/ή δημόσιο) για το έργο. Αυτοί οι 
στόχοι δηλώνουν τι πρέπει το σύστημα να επιτύχει, πώς θα επηρεάσει το περιβάλ-
λον και τα άλλα συστήματα και πώς τα άλλα συστήματα και το περιβάλλον θα ε-
πηρεάσουν το έργο. Οι στόχοι πρέπει να είναι γενικευμένοι και να περιλαμβάνουν 
όλες τις σχετικές προδιαγραφές κατασκευής. Πρέπει να είναι συγκεκριμένοι για να 
καθοδηγούν τη δημιουργία αρχικών και εναλλακτικών σχεδίων ώστε στο τέλος να 
επιλεγεί η βέλτιστη εναλλακτική. 

Παράδειγμα:  
Σχεδιάστε έναν κτίριο ταχυδρομείου με 100 υπαλλήλους. Το κτίριο πρέπει να ε-
ναρμονιστεί με τις γειτονικές δομές. Ο σχεδιασμός πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 
120 ημερών και να κατασκευαστεί εντός ενός έτους. Το κόστος κατασκευής δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τα 1.000.000 €. 

 Οι στόχοι για τον σχεδιασμό συστημάτων που εφαρμόζονται σε ένα υποσύστη-
μα εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό όπως για το βασικό σύστημα. Υποδεικνύουν την α-
παιτούμενη λειτουργία του υποσυστήματος και πώς επηρεάζει και επηρεάζεται από 
άλλα συστήματα. 
 Τουλάχιστον ένα κριτήριο πρέπει να συνδέεται με τον κάθε στόχο. Το κριτήριο 
είναι το εύρος τιμών εντός των οποίων πρέπει να βρίσκεται η απόδοση του συστή-
ματος ώστε να επιτευχθεί ο στόχος. Το κριτήριο πρέπει να είναι ικανό να χρησι-
μεύσει ως οδηγός στην αξιολόγηση εναλλακτικών συστημάτων.  
 Το κόστος κατασκευής ενός έργου είναι συνήθως κυρίαρχο στο σχεδιασμό. Εάν 
το κόστος της κατασκευής υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του ιδιοκτήτη ή του πε-

                                    
2.  M.S. Mamlouk, J.P. Zaniewski, Materials for Civil and Construction Engineers, Pearson 

Prentice Hall, 2006 
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λάτη τότε το έργο μπορεί να ακυρωθεί. Ορισμένα κόστη, όπως οι τόκοι στην επέν-
δυση, η οποία πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του έργου είναι συχνά ανά-
λογο με το αρχικό κόστος. Ως εκ τούτου, οι ιδιοκτήτες συνήθως προσπαθούν να 
διατηρήσουν αυτό το κόστος χαμηλό. Μετά την ολοκλήρωση ενός έργου, ο ιδιο-
κτήτης επιβαρύνεται με τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης. Το κόστος αυτό εί-
ναι συνέπεια των αποφάσεων που λαμβάνονται κατά το σχεδιασμό του έργου. Συ-
χνά, στη μετακατασκευή το κόστος επιτρέπεται να είναι υψηλό, έτσι ώστε το αρχι-
κό κόστος μπορεί να διατηρηθεί εντός του προϋπολογισμού της κατασκευής δια-
φορετικά, το έργο δεν θα κατασκευαστεί. Το κόστος κατασκευής ενός νεόδμητου ή 
υπό μετασκευή κτιρίου εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τα δομικά υλικά που θα 
χρησιμοποιηθούν και θα προταθούν από τον Μηχανικό. Τα συμβατικά υλικά είναι 
κατά κύριο λόγο οικονομικότερα από τα υλικά προηγμένης τεχνολογίας π.χ. τα 
σύνθετα υλικά. 
 Οι μηχανικοί  είναι υπεύθυνοι για την επιλογή, τις προδιαγραφές και τον ποιο-
τικό έλεγχο των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν σε ένα κατασκευαστικό έργο π.χ. 
κατοικία, γέφυρα, τοίχο αντιστήριξης, δρόμο κτλ. Αυτά τα υλικά πρέπει να πλη-
ρούν ορισμένες κατηγορίες κριτηρίων ή ιδιοτήτων υλικών3. Αυτές οι κατηγορίες 
κριτηρίων περιλαμβάνουν: 
  οικονομικούς παράγοντες, 
  μηχανικές ιδιότητες, 
  μη μηχανικές ιδιότητες, 
  θέματα παραγωγής / κατασκευής, 
  αισθητικές ιδιότητες. 
 Εκτός από αυτόν τον παραδοσιακό κατάλογο κριτηρίων, οι πολιτικοί μηχανι-
κοί πρέπει να ενδιαφέρονται και για την περιβαλλοντική ποιότητα του έργου. Το 
1997, ο κώδικας δεοντολογίας ASCE (American Society of Civil Engineers) τροπο-
ποιήθηκε για να συμπεριλάβει τη «Βιώσιμη ανάπτυξη» ως ζήτημα δεοντολογίας. Η 
βιώσιμη ανάπτυξη βασικά αναγνωρίζει το γεγονός ότι τα σχέδιά μας πρέπει να εί-
ναι προσαρμοσμένα στην ικανότητα κάλυψης των αναγκών των μελλοντικών γε-
νεών. Όταν οι μηχανικοί επιλέγουν το υλικό για μια συγκεκριμένη εφαρμογή, πρέ-
πει να λάβουν υπόψη τους διάφορα κριτήρια και εγκεκριμένους κανονισμούς. Τόσο 
ο πελάτης όσο και ο σκοπός του έργου υπαγορεύουν, σε κάποιο βαθμό, την έμφαση 
που θα δοθεί στα διαφορετικά κριτήρια. Οι πολιτικοί μηχανικοί πρέπει να είναι ε-
ξοικειωμένοι με τα δομικά υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή από ένα 
ευρύ φάσμα κατασκευαστικών έργων. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται συχνότερα 

                                    
3. M.F. Ashby, D.R.H. Jones, Engineering Materials 1: An Introduction to Properties, 

Applications and Design, Τόμος 1, Elsevier, (2012) 
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στις κατασκευές είναι ο χάλυβας, τα αδρανή, το σκυρόδεμα, τα τούβλα κάθε είδους, 
ή άσφαλτος και το ξύλο. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε μικρότερο βαθμό περι-
λαμβάνουν το αλουμίνιο, το γυαλί, τα πλαστικά καθώς και σύνθετα ενισχυμένα με 
ίνες. Οι γεωτεχνικοί μηχανικοί κατόπιν εδαφικών ερευνών και γεωτρήσεων υπολο-
γίζουν την ικανότητα του εδάφους να φέρει τα φορτία της εκάστοτε κατασκευής 
καθότι το έδαφος παρέχει τη βασική υποστήριξη για όλες τις κατασκευές του Πολι-
τικού Μηχανικού. Ωστόσο, οι ιδιότητες του εδάφους δεν θα συζητηθούν σε αυτό 
το σύγγραμμα καθότι οι ιδιότητες του εδάφους είναι γενικά το θέμα ενός ξεχωρι-
στού τομέα της επιστήμης των πολιτικών μηχανικών. Πρόσφατες εξελίξεις στην 
τεχνολογία υλικών σε έργα πολιτικού μηχανικού κατέληξαν στην ανάπτυξη δομι-
κών υλικών με βελτιωμένες ιδιότητες και μικρότερο κόστος κατασκευής τα οποία 
είναι και φιλικότερα προς το περιβάλλον. Αυτά τα υλικά αναφέρονται συνήθως ως 
υλικά υψηλής απόδοσης και είναι περισσότερο γνωστά για τη μοριακή τους δομή 
όπως πολυμερή, κόλλες, σύνθετα υλικά, γεωυφάσματα, επιστρώσεις, μέταλλα ψυ-
χρής μορφής και διάφορα συνθετικά προϊόντα τα οποία ανταγωνίζονται πλέον τα 
παραδοσιακά υλικά κατασκευής δομικών έργων. Επιπλέον, έχουν γίνει βελτιώσεις 
στα υπάρχοντα υλικά αλλάζοντας τις μοριακές δομές τους ή κατασκευάζοντας 
πρόσθετα τα οποία βελτιώνουν την ποιότητα και την απόδοση των υλικών. Για 
παράδειγμα, οι υπερπλαστικοποιητές είναι μια σημαντική ανακάλυψη στη βιομη-
χανία του σκυροδέματος, αφού επιτρέπει την παραγωγή πολύ ισχυρότερου σκυρο-
δέματος. Τα ελαστομεταλλικά εφέδρανα από ελαστομερή υλικά έχουν βελτιώσει 
την ασφάλεια των πολυώροφων κατασκευών σε περιοχές που είναι σεισμογενείς. 
 Τα ελαφριά συνθετικά αδρανή έχουν μειώσει το βάρος των κατασκευών από 
σκυρόδεμα, επιτρέποντας μικρές διατομές του φέροντα οργανισμού. Τα πολυμερή 
έχουν αναμιχθεί με άσφαλτο, επιτρέποντας στα πεζοδρόμια να διαρκούν περισσό-
τερο υπό την επίδραση φορτίων οχημάτων και περιβαλλοντικών συνθηκών. Ο το-
μέας των σύνθετων υλικών από ίνες έχει αναπτυχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια. 
Πολλά πρόσφατα έργα πολιτικού μηχανικού έχουν χρησιμοποιήσει πολυμερή σύν-
θετα ενισχυμένα με ίνες. Αυτά τα προηγμένα σύνθετα υλικά ανταγωνίζονται τα 
παραδοσιακά υλικά λόγω του υψηλότερου λόγου αναλογίας αντοχής προς βάρος 
και την ικανότητά τους να ξεπεράσουν ελλείψεις όπως η διάβρωση. Για παράδειγ-
μα, το οπλισμένο σκυρόδεμα έχει πολύ μεγαλύτερη σκληρότητα από το συμβατικό 
τσιμέντο Portland. Τα σύνθετα υλικά μπορούν να αντικαταστήσουν τον ενισχυτικό 
χάλυβα σε κατασκευές από σκυρόδεμα. Στην πραγματικότητα, τα σύνθετα υλικά 
έχουν επιτρέψει την κατασκευή έργων που δεν θα μπορούσαν να κατασκευαστούν 
στο παρελθόν. 
 Η φύση και η συμπεριφορά των υλικών σε έργα πολιτικού μηχανικού είναι τόσο 
περίπλοκα όσο αυτά που χρησιμοποιούνται σε οποιονδήποτε άλλο τομέα της μη-
χανικής. Λόγω της μεγάλης ποσότητας υλικών ο πολιτικός μηχανικός συνεργάζε-
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ται συχνά με τοπικά διαθέσιμα υλικά που δεν είναι τόσο προηγμένα όσο τα υλικά 
που χρησιμοποιούνται σε άλλα πεδία μηχανικών π.χ. Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολό-
γων.  
 Παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή του υλικού 
είναι κυρίως: 
  η διαθεσιμότητα και κόστος πρώτων υλών, 
  το κόστος κατασκευής, 
  το κόστος μεταφοράς, 
  το κόστος και η μέθοδος τοποθέτησης, 
  η συντήρηση. 
 Ο τύπος υλικού που επιλέγεται για μια εργασία μπορεί να επηρεάσει σημαντικά 
την ευκολία κατασκευής, το κόστος κατασκευής και το χρόνο. Για παράδειγμα, τα 
δομικά μέλη από ένα μεταλλικό κτίριο μπορεί να προκατασκευαστούν και να με-
ταφερθούν στο χώρο εργασίας, να ανυψωθούν στη θέση τους με γερανό, να βιδω-
θούν και/ή να συγκολληθούν. Η κατασκευή ενός κτιρίου από σκυρόδεμα μπορεί να 
είναι πιο περίπλοκη και χρονοβόρα από των μεταλλικών κατασκευών. Για να ξεπε-
ραστεί αυτό το μειονέκτημα, οι προκατασκευασμένες μονάδες σκυροδέματος χρη-
σιμοποιούνται ειδικά για την κατασκευή γεφυρών. 
 Όλα τα υλικά φθείρονται με την πάροδο του χρόνου και με τη χρήση τους. Η 
φθορά επηρεάζει το κόστος συντήρησης και την ωφέλιμη ζωή της κατασκευής. Ο 
ρυθμός φθοράς ποικίλλει μεταξύ των υλικών. Έτσι, κατά την ανάλυση της οικονο-
μικής επιλογής ενός υλικού, το κόστος του κύκλου ζωής θα πρέπει να αξιολογείται 
επιπλέον του αρχικού κόστους της κατασκευής. Η μηχανική συμπεριφορά των υλι-
κών είναι η απόκριση του υλικού στα εξωτερικά φορτία. Όλα τα υλικά παραμορ-
φώνονται με την επιβολή των φορτίων. Η παραμόρφωση του κάθε υλικού εξαρτά-
ται από τις ιδιότητές του, το μέγεθος του, τον τύπο του φορτίου και τη γεωμετρία 
του κατασκευαστικού στοιχείου. Αστοχία ενός δομικού μέλους δύναται να έχει ως 
αποτέλεσμα την κατάρρευση της κατασκευής η οποία μπορεί να οφείλεται π.χ. σε 
δονήσεις από τον άνεμο, σεισμό ή άλλα κινούμενα φορτία. 
 Η στατική φόρτωση συνεπάγεται παρατεταμένη φόρτωση της κατασκευής για 
μια χρονική περίοδο. Γενικά, τα στατικά φορτία εφαρμόζονται αργά. Μόλις εφαρ-
μοστεί, το στατικό φορτίο μπορεί να παραμείνει στη θέση του ή να αφαιρεθεί αργά. 
Τα φορτία που παραμένουν σε ισχύ για μεγάλο χρονικό διάστημα καλούνται παρα-
τεταμένα ή νεκρά φορτία. Στα δομικά έργα μεγάλο μέρος του φορτίου λαμβάνουν 
τα δομικά υλικά το οποίο οφείλεται στο βάρος της δομής και του εξοπλισμού της 
κατασκευής. Τα φορτία που δημιουργούν σοκ ή δονήσεις στη δομή είναι δυναμικά 
φορτία και ταξινομούνται ως περιοδικά, τυχαία ή παροδικά. Ένα περιοδικό φορτίο, 
όπως ένα αρμονικό ή ημιτονοειδές επαναλαμβάνεται με το χρόνο. Σε ένα τυχαίο 
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φορτίο, η φόρτιση δεν επαναλαμβάνεται ποτέ, όπως αυτό που παράγεται από σει-
σμούς. Το παροδικό φορτίο, από την άλλη πλευρά, είναι ένα παλμικό φορτίο που 
εφαρμόζεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, μετά το οποίο οι δονήσεις αποσυντίθε-
νται μέχρι το σύστημα να επιστρέψει σε κατάσταση ηρεμίας. Για παράδειγμα, οι 
γέφυρες πρέπει να είναι σχεδιασμένες ώστε να αντέχουν στα προσωρινά φορτία 
των οχημάτων.  
 Τα υλικά παραμορφώνονται στην απόκριση φορτίων ή δυνάμεων. Η παραμόρ-
φωση είναι ανάλογη στις ιδιότητες του υλικού και στις διαστάσεις του. Το αποτέ-
λεσμα των διαστάσεων μπορεί να ομαλοποιηθεί. Διαίρεση της δύναμης με την πε-
ριοχή διατομής του δείγματος ομαλοποιεί το αποτέλεσμα της περιοχής φόρτωσης. 
Η δύναμη ανά μονάδα επιφανείας ορίζεται ως η τάση στο δείγμα (δηλαδή s = δύ-
ναμη / επιφάνεια της διατομής). Διαίρεση της παραμόρφωσης με το πρωτότυπο 
μήκος ορίζεται ως παραμόρφωση του δείγματος (δηλαδή, e = αλλαγή μήκους / 
πρωτότυπου μήκος). Πολλές χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το υλικό μπορούν 
να προσδιοριστούν με τη γραφική παράσταση στο διάγραμμα τάσης-παραμόρ-
φωσης. 
 Το Σχήμα 1-1 δείχνει τυπικές μονοαξονικές εφελκυστικές ή θλιπτικές καμπύλες 
τάσης-καταπόνησης για διάφορα δομικά. Το Σχήμα 1-1(α) δείχνει μια σχέση γραμ-
μικής τάσης-καταπόνησης μέχρι το σημείο όπου το υλικό αστοχεί. Το γυαλί και η 
κιμωλία είναι τυπικά από τα υλικά που παρουσιάζουν αυτήν την εκτατή συμπερι-
φορά Το Σχήμα 1-1(β) δείχνει τη συμπεριφορά του χάλυβα σε ένταση. Μια γραμμι-
κή σχέση επιτυγχάνεται έως ένα συγκεκριμένο σημείο (όριο αναλογίας), μετά από 
αυτό το σημείο το υλικό παραμορφώνεται χωρίς μεγάλη αύξηση της τάσης. Αντι-
θέτως, το αλουμίνιο και τα κράματα του εμφανίζουν γραμμική σχέση τάσης-
καταπόνησης έως το όριο αναλογίας, μετά το οποίο ακολουθεί μια μη γραμμική 
σχέση, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1-1(γ). Το Σχήμα 1-1(δ) δείχνει μια μη γραμμική 
 

Καταπόνηση

(α)

Καταπόνηση

(β)

Τά
ση

Τά
ση

Καταπόνηση

(γ)

Τά
ση

Καταπόνηση

(δ)

Τά
ση

Καταπόνηση

(ε)

Τά
ση

 
Σχήμα 1-1. Τυπικό μονοαξονικό διάγραμμα τάσης- καταπόνησης από διάφορα μηχανολογικά υλικά: (α) 

γυαλί και κιμωλία, (β) σίδηρος, (γ) κράματα αλουμινίου, (δ) σκυρόδεμα, (ε) μαλακό καου-
τσούκ. 
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σχέση σε ολόκληρο το εύρος. Το σκυρόδεμα και άλλα δομικά υλικά δείχνουν αυτήν 
τη σχέση, αν και το πρώτο τμήμα της καμπύλης για το σκυρόδεμα είναι πολύ κοντά 
στο να είναι γραμμικό. Το μαλακό καουτσούκ σε τάση διαφέρει από τα περισσότε-
ρα υλικά με τέτοιο τρόπο ώστε να δείχνει μια σχεδόν γραμμική σχέση τάσης-
παραμόρφωσης που ακολουθείται από μια αντίστροφη καμπύλη, όπως φαίνεται 
στο Σχήμα 1-1 (ε). 
 Τα ελαστικά υλικά έχουν διαφορετικές αναλογικές σταθερές μεταξύ τάσης και 
παραμόρφωσης. Για ένα ομοιογενές, ισοτροπικό και γραμμικό ελαστικό υλικό, η 
αναλογική σταθερά μεταξύ τάσης και παραμόρφωσης όταν φορτίζεται αξονικά εί-
ναι ο συντελεστής ελαστικότητας, E και ισούται με: 

  σΕ ε    (1-1) 

όπου σ  είναι η τάση και ε  η παραμόρφωση. Για αξονική τάση, καθώς το υλικό είναι 
επιμηκυμένο, υπάρχει μια μείωση της διατομής στην πλευρική κατεύθυνση. Στη 
δοκιμή αξονικής συμπίεσης, ισχύει το αντίθετο. 
 Ο λόγος της πλευρικής παραμόρφωσης προς την αξονική ονομάζεται λόγος 
Poisson, 

  y

x

ε
ν ε    (1-2) 

 Εφ’ όσον η πλευρική παραμόρφωση είναι αρνητική, τοποθετείται το αρνητικό 
σημείο πριν απο το κλάσμα για να δώσει θετικό λόγο Poisson. O λόγος Poisson 
έχει θεωρητικό εύρος από 0,0 έως 0,5, όπου 0,0 αφορά ένα συμπιέσιμο υλικό στο 
οποίο ο αξονικός και πλευρικές κατευθύνσεις δεν επηρεάζονται μεταξύ τους. Η τι-
μή 0,5 είναι για ένα υλικό που δεν αλλάζει την ένταση όταν εφαρμόζεται το φορτίο. 
Τα περισσότερα στερεά έχουν Poisson's αναλογίες μεταξύ 0,10 και 0,45. Η τιμή 0,5 
αντιστοιχεί στο φυσικό λάστιχο.  
 Αν και το μέτρο ελαστικότητας και ο λόγος 
Poisson καθορίστηκαν για τη μονοαξονική κα-
τάσταση τάσης, επίσης είναι σημαντικά κατά την 
περιγραφή των εξισώσεων του τρισδιάστατου 
μοντέλου τάσης - καταπόνησης. Εάν ένα ομοιο-
γενές, ισοτροπικό κυβικό στοιχείο με γραμμική 
ελαστική απόκριση υπόκειται σε τάσεις xσ , yσ  
και zσ  στις τρις ορθογώνιες κατευθύνσεις (όπως 
φαίνεται στο Σχήμα 1-2), μπορούν να υπολογι-
στούν οι παραμορφώσεις από τον γενικευμένο 
νόμο του Hooke, 

σy

σz

σx

Σχήμα 1- 2. Ορθές τάσεις που  
εφαρμόζονται σε κυβικό στοιχείο. 
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6.4 Μίγμα σκυροδέματος για μικρά έργα 
 
Η διαδικασία σχεδιασμού μίγματος σκυροδέματος ισχύει για μεγάλα έργα. Για μι-
κρά έργα, μεγάλη σχεδιαστική προσπάθεια δεν είναι οικονομική (π.χ. εργασίες που 
απαιτούν λιγότερο από ένα κυβικό μέτρο σκυροδέματος), Οι Πίνακες 6-9 και 6-10 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως οδηγοί. Οι τιμές στους πίνακες μπορεί να χρεια-
στεί να προσαρμόζονται για να ληφθεί ένα εφαρμόσιμο μείγμα, χρησιμοποιώντας 
τα τοπικά διαθέσιμα αδρανή. Ο συνδυασμένος όγκος είναι περίπου τα 2/3 του α-
θροίσματος του αρχικού όγκου του μίγματος. 
 Οι Πίνακες 6-9 και 6-10 χρησιμοποιούνται για την αναλογία μειγμάτων σκυρο-
δέματος κατά βάρος και όγκο, αντίστοιχα. Οι πίνακες παρέχουν αναλογίες στοι-
χείων, με άθροισμα μιας μονάδας. Επομένως, το απαιτούμενο συνολικό βάρος ή 
όγκος του μίγματος σκυροδέματος μπορεί να πολλαπλασιαστεί με τις δεδομένες 
αναλογίες για να ληφθεί το βάρος ή ο όγκος κάθε συστατικού.  

Σημείωση: για την αναλογία κατ’ όγκο, ο συνδυασμένος όγκος είναι περίπου τα δύο 
τρίτα του αθροίσματος των αρχικών όγκων των συστατικών, αφού το νερό και 
τα ψιλόκοκκα υλικά γεμίζουν τα κενά μεταξύ των χονδρόκοκκων υλικών. 

 
Πίνακας 6-9. Σχετικές συνιστώσες σκυροδέματος για μικρά έργα, κατά βάρος. 

Σκυρόδεμα με εγκλωβισμένο αέρα Σκυρόδεμα χωρίς εγκλωβισμένο αέρα 
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9,5 0,210 0,384 0,333 0,073 0,200 0,407 0,317 0,076 

12,5 0,195 0,333 0,399 0,073 0,185 0,363 0,377 0,075 

19,0 0,176 0,296 0,458 0,070 0,170 0,320 0,442 0,068 

25 0,169 0,275 1,493 0,063 0,161 0,302 0,470 0,067 

37,5 0,159 0,262 0,517 0,162 0,153 0,287 0,500 0,060 

* Πηγή: Portland Cement Association, 2011. 
** Αν χρησιμοποιηθούν θραυστά σκύρα, μειώστε τα χονδρόκοκκα αδρανή κατά 50 kg και αυξήστε 

τα λεπτόκοκκα αδρανή κατά 50 kg για κάθε κυβικό μέτρο σκυροδέματος. 
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Πίνακας 6-10. Σχετικές συνιστώσες σκυροδέματος για μικρά έργα, κατά όγκο. 

Σκυρόδεμα με εγκλωβισμένο αέρα Σκυρόδεμα χωρίς εγκλωβισμένο αέρα 
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9,5 0,190 0,429 0,286 0,095 0,182 0,455 0,272 0,091 
12,5 0,174 0,391 0,348 0,087 0,167 0,417 0,333 0,083 
19 0,160 0,360 0,400 0,080 0,153 0,385 0,385 0,077 
25 0,154 0,346 0,423 0,077 0,148 0,370 0,408 0,074 

37,5 0,148 0,333 0,445 0,074 0,143 0,357 0,429 0,071 

* Πηγή: Portland Cement Association, 2011. 
** Ο συνδυασμένος όγκος είναι ίσος περίπου με τα 2/3 του αθροίσματος των αρχικών όγκων. 

 
Εφαρμογή 5η11 

 Προσδιορίστε την απαιτούμενη μάζα συστατικών για να παρασκευάσουμε 
παρτίδα 1587,6 kg μίγματος σκυροδέματος χωρίς αέρα με ονομαστικό μέγιστο 
μέγεθος χαλικιού 12,5 mm. 

Λύση  
Από τον Πίνακα 6-9: 
– Μάζα τσιμέντου = 1587,6 0,185 = 293,7 kg 
– Μάζα υγρού λεπτόκοκκου αδρανούς = 1587,6 0,363 = 576,3 kg 
– Μάζα υγρού χονδρόκοκκου αδρανούς = 1587,6 0,377 = 598,5 kg 
– Μάζα νερού = 1587,6 0,075 = 119,1 kg 
 
Εφαρμογή 6η    

 Προσδιορίστε τους απαιτούμενους όγκους συστατικών για να παρασκευά-
σουμε παρτίδα 0,5 m3 μείγμα σκυροδέματος με αέρα με ονομαστικό μέγιστο μέγε-
θος χαλικιού 19 mm. 

Λύση  
                                    
11. Michael S. Mamlouk & John P. Zaniewski, Materials for Civil and Construction Engi-

neers, 4th Edition, Pearson, England 2018 
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– Άθροισμα των αρχικών μαζικών όγκων των συστατικών = 0,5 1,5 = 0,75 m3 
Από τον Πίνακα 6-10 
– Όγκος τσιμέντου = 0,75 0,160 = 0,12 m3 
– Όγκος υγρού λεπτόκοκκου αδρανούς = 0,75 0,360 = 0,27 m3 
– Όγκος υγρού λεπτόκοκκου αδρανούς = 0,75 0,400 = 0,3 m3 
– Όγκος νερού = 0,75 0,080 = 0,06 m3 
 
Εφαρμογή 7η 

 Το σκυρόδεμα αναμίχθηκε με τα ακόλουθα συστατικά: 20,7 kg τσιμέντο, 39,2 
kg άμμος, 60,9 κιλά χαλίκι και 14,6 κιλά νερό. Η άμμος έχει περιεκτικότητα σε υ-
γρασία 3,3% και απορρόφηση 4,7%. Το χαλίκι έχει περιεκτικότητα σε υγρασία 
3,6% και απορρόφηση του 4,5%. Δεδομένου ότι το νερό που απορροφάται στα 
αδρανή δεν αντιδρά με το τσιμέντο ή βελτιώνει την εργασιμότητα του πλαστικού 
σκυροδέματος,  
(α) Ποια είναι η αναλογία νερού-τσιμέντου που αναμειγνύεται σύμφωνα με τη 

μέθοδο σχεδιασμού του μείγματος κατά βάρους;  
β) Εάν απαιτείται αναλογία νερού-τσιμέντου 0,5 χρησιμοποιώντας τα ίδια υλικά 

και συστατικά αλλά διαφορετική ποσότητα νερού ανάμιξης, ποια είναι η μάζα 
του νερού ανάμιξης που θα χρησιμοποιηθεί; 

Λύση  
Δεδομένου ότι η περιεκτικότητα σε υγρασία και η απορρόφηση σχετίζονται με την 
συνολική ξηρή μάζα, το πρώτο βήμα είναι ο προσδιορισμός της ξηρής μάζας χαλι-
κιού και άμμου. 

– Ξηρή μάζα άμμου 39,2 37,948 kg1,033  

– Ξηρή μάζα χαλικιού 60,9 58,784 kg1,036  

– Απαιτείται νερό για να φτάσει η άμμος απορρόφηση =  
   37,948 (0,047 – 0,033) = 0,531 kg 
– Απαιτείται νερό για να φτάσει το χαλίκι απορρόφηση =  
   58,784 (0,045 – 0,036) = 0,529 kg 
– Νερό διαθέσιμο για ενυδάτωση =  
   14,6 – 0,531 – 0,529 = 13,540 kg 

– Αναλογία  w/c 13,540 0,6520,7  
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– Για αναλογία  w/c = 0,5, η ποσότητα του νερού = 20,7  0,5 = 10,35 kg 
– Απαιτούμενο συνολικό νερό ανάμιξης = 10,35 + 0,531 + 0,529 = 11,41 kg 
 
 

6.5 Παραγωγή Έτοιμου Σκυροδέματος 
 
Το έτοιμο σκυρόδεμα αναμιγνύεται σε κεντρική μονάδα και παραδίδεται στο εργο-
τάξιο σε φορτηγά ανάμειξης έτοιμα για σκυροδέτηση (Εικόνα 6-2). Μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν τρεις μέθοδοι ανάμειξης έτοιμου σκυροδέματος12: 
 

 
Εικόνα 6-2.  Εργοστάσιο παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος. 

 
1. Το σκυρόδεμα αναμειγνύεται πλήρως σε σταθερό αναμικτήρα και παραδίδεται 

σε φορτηγό με αναδευτήρα (2 rpm έως 6 rpm). 
2. Το συρρικνωμένο σκυρόδεμα αναμιγνύεται μερικώς σε σταθερό αναμικτήρα 

και ολοκληρώνεται σε φορτηγό-βαρέλα μίξερ (4 έως 16 rpm). 
3. Το σκυρόδεμα αναμειγνύεται πλήρως σε φορτηγό ανάμικτη (4 έως 16 rpm). 
 Οι κατασκευαστές βαρελών-φορτηγών συνήθως καθορίζουν την ταχύτητα πε-
ριστροφής για τον εξοπλισμό τους. Επίσης, οι προδιαγραφές περιορίζουν τον αριθ-

                                    
12. Ready-mix concrete - Wikipedia 
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μό των στροφών σε αναμικτήρα φορτηγών-βαρέλων για να αποφύγουμε τον δια-
χωρισμό. Επιπλέον, το σκυρόδεμα θα πρέπει να απορρίπτεται στο εργοτάξιο εντός 
90 λεπτών από την έναρξη της ανάμειξης, ακόμη και αν χρησιμοποιούνται επιβρα-
δυντές (ASTM C94). 
 
 

6.6 Aπόθεση σκυροδέματος 
 
Διάφορες μέθοδοι είναι διαθέσιμες για την εναπόθεση σκυροδέματος στο εργοτά-
ξιο. Το σκυρόδεμα πρέπει να εναποτίθεται συνεχώς όσο το δυνατόν πιο κοντά στην 
τελική του θέση. Προγραμματισμός εκ των προτέρων και η καλή κατασκευή είναι 
απαραίτητα για τη μείωση της καθυστέρησης, της πρόωρης σκλήρυνσης και της 
ξήρανσης, και διαχωρισμό. Η Εικόνα 6-3 δείχνει διαφορετικές μεθόδους που χρησι-
μοποιούνται για την εναπόθεση σκυροδέματος στο εργοτάξιο13 
 

 
Εικόνα 6-3.  Εργοστάσιο ανάμιξης πρώτων υλών για παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος στο εργοτάξιο. 

                                    
13. https://www.elkon.net/products/concrete-batching-plants/compact-concrete-batching-

plants/elkomix-120-quick-master/ 
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6.10.12α Εφαρμογές ενίσχυσης FRP σε κατασκευές από οπλισμένο  
σκυρόδεμα 

 
Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, η ενσωμάτωση συστημάτων ενίσχυσης FRP έχει αυ-
ξηθεί λόγω των χαρακτηριστικών αυτών των σύνθετων υλικών. Αυτό έχει σημειω-
θεί δεόντως στην ανοιχτή βιβλιογραφία από τον όγκο της έρευνας και των δημοσι-
ευμένων εργασιών. Μερικές από τις αξιόλογες πειραματικές, αριθμητικές και ανα-
λυτικές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια αναγράφονται 
κατωτέρω. Ειδικότερα, παρουσιάζονται μελέτες που σχετίζονται με την καμπτική, 
διατμητική, στρεπτική, αξονική και σεισμική ενίσχυση. 
 
Εφαρμογές κάμψης27 

Οι πιθανοί τρόποι αστοχίας των εξωτερικά ενισχυμένων καμπτικών μελών ενισχυ-
μένου υποστυλώματος (reinforced column, RC) με ελάσματα FRP φαίνονται στο 
Σχήμα 6-7. 
 

Αναβολείς

FRP πιάτο/φύλλο

Κύριος οπλισμός χάλυβα

FRP NSM
λωρίδα/μπάρα

(α) Τυπική δοκός RC

(β) Διάφορα σχήματα FRP
 

Σχήμα 6-7. Απεικόνιση χρήσης FRP για ενίσχυση κάμψης σε δοκούς RC (το μέγεθος FRP είναι ελαφρώς 
υπερβολικό για λόγους απεικόνισης). 

 
 Η τρισδιάστατη (3D) μοντελοποίηση με πεπερασμένα στοιχεία Finite elements- 
FE δοκών RC που ενισχύονται εξωτερικά με πλάκες ή φύλλα FRP αναπτύσσονται 
συνήθως με διακριτοποίηση της τρισδιάστατης γεωμετρίας σε πεπερασμένα στοι-
                                    
27. Α. Τριανταφύλλου, Δομικά Υλικά, εκδ. Γκότση. 2018. 

179

 C Y M B

 C Y M B



180 Α  Μέρος: Θεωρία Δομικών Υλικών
 

χεία για τη μοντελοποίηση του σκυροδέματος, του οπλισμού χάλυβα, των στηρίξε-
ων και των ελασμάτων FRP, αντίστοιχα (Σχήμα 6-8). 
 

Δεύτερο επίπεδο
συμμετρίας

Πρώτο επίπεδο
συμμετρίας

Σκυρόδεμα

Οπλισμός
χάλυβα

Στήριγμα από
χάλυβα

Εποξειδική στρώση

A

A

P/2

Στοιχεία συνοχής
διεπαφής

Πλάκα CFRP

(α) Έλεγχος μη ενισχημένης δοκού από οπλισμένο σκυρόδεμα

(β) Ενισχυμένη δοκός από οπλισμένο σκυρόδεμα σε κάμψη με πλάκα CFRP
 

Σχήμα 6-8. Τυπικές λεπτομέρειες μη ενισχυμένων και ενισχυμένων δοκών από οπλισμένο σκυρόδεμα με 
ελάσματα FRP. 

 
Εφαρμογές διάτμησης 

Το FRP, ως ενισχυτικό υλικό, έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της δια-
τμητικής ικανότητας των δοκών RC. Σε μια τέτοια εφαρμογή, τα συστήματα ενί-
σχυσης FRP μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες τεχνικές, συμπεριλαμβανο-
μένης της πλευρικής συγκόλλησης φύλλων και/ή πλακών FRP, επιπλέον της χρή-
σης της τεχνικής ενίσχυσης τοποθετημένη κοντά στην επιφάνεια near surface 
mounted NSM (βλ. Σχήμα 6-9). 
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Εκτεταμένη κάθετη
πλευρά ένωσης

Πλευρά ένωσης

Περιτύλιγμα U
Πλήρες

περιτύλιγμα

(α) Τυπική FRP ενισχυμένη δοκός RC

(β) Διάφορα σχήματα FRP

Μεμονωμένη κάθετη πλευρική
ένωση (μπορεί να περιλαμβάνει

περιτύλιγμα U)
Aύξηση έως και 150% σε σχέση

με τα μη ενισχυμένα δοκίμια

Κεκλιμένη πλευρική ένωση

 
Σχήμα 6-9. Απεικόνιση χρήσης FRP για διατμητική ενίσχυση σε δοκούς RC. 

 
Εφαρμογές στρέψης 

Τα FRP ως εξωτερικά ενισχυτικά υλικά και συστήματα χρησιμοποιούνται συχνά 
εκτενώς για την ενίσχυση της απαίτησης αντοχής που σχετίζεται με την κάμψη και 
τη διάτμηση σε δοκούς και υποστυλώματα RC. Αλλά η ενίσχυση των μελών που 
υπόκεινται σε στρέψη είναι η λιγότερο ερευνημένη περιοχή, όπως φαίνεται από τον 
περιορισμένο αριθμό δημοσιευμένων μελετών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι 
δοκοί υπόκεινται κυρίως σε φαινόμενα κάμψης και διάτμησης, και οι περισσότερες 
διατάξεις κωδικοποίησης τείνουν να παραμελούν τις επιπτώσεις της στρέψης όταν 
οι δοκοί έχουν επαρκή διατμητική ενίσχυση. Επιπλέον, η περίπλοκη διάταξη δοκι-
μών που απαιτείται για τη διεξαγωγή δοκιμών στρέψης είναι μια άλλη πρόκληση 
που εμποδίζει τέτοιες ερευνητικές προσπάθειες. 
 
Εφαρμογές αξονικής φόρτισης 

Μία από τις πρώιμες χρήσεις των υλικών FRP ήταν η ενίσχυση των αποβάθρων και 
των στηλών γεφυρών μετασεισμών. Σε μια τέτοια εφαρμογή, χρησιμοποιούνται 
συνήθως φύλλα FRP, αν και ορισμένες πρόσφατες μελέτες έχουν προτείνει επίσης 
τη χρήση ενίσχυσης NSM. Ο πλευρικός περιορισμός στηλών από σκυρόδεμα μέσω 
σπειροειδούς περιτύλιξης σύνθετων υλικών FRP, όπως φαίνεται στο Σχήμα 6, στην 
επιφάνεια του σκυροδέματος μπορεί να αυξήσει τη θλιπτική αντοχή και να εμποδί-
σει τον διαμήκη λυγισμό του οπλισμού χάλυβα. Fardis και Khalili εισήγαγαν την 
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εφαρμογή υλικών FRP σε κολώνες σκυροδέματος28. 
 

(α) Πλήρες περιτύλιγμα (β) Ενίσχυση του VNSM 

RC στήλη

FRP φύλλο
FRP NSM

λωρίδα/μπάρα

 
Σχήμα 6-10. Απεικόνιση χρήσης FRP για αξονική ενίσχυση σε στήλες RC. 

 
Εφαρμογές συνδυασμένης φόρτισης (σεισμικής) 

Ενώ οι περισσότερες μελέτες επικεντρώθηκαν στη στατική και μονοτονική συμπε-
ριφορά των ενισχυμένων με FRP κατασκευών, η σεισμική απόκριση τέτοιων συ-
στημάτων ενίσχυσης ήταν επίσης στο επίκεντρο της έρευνας. Η κυκλική συμπερι-
φορά των ενισχυμένων με FRP κατασκευών διερευνήθηκε διεξοδικά λόγω του γε-
γονότος ότι το FRP αναπτύχθηκε κυρίως ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο μετα-
σκευής, ειδικά στην περίπτωση σεισμικά κατεστραμμένων κτιρίων και γεφυρών. 
Μια τέτοια μελέτη διεξήχθη από τους Barnes και Mays οι οποίοι ανέφεραν κυκλι-
κές δοκιμές (κόπωσης) σε δύο δοκούς RC και τρεις δοκούς RC ενισχυμένες με πλά-
κες composite reinforced polymers-CFRP29. Τα αποτελέσματα από αυτές τις δοκι-
μές έδειξαν ότι οι δοκοί απέτυχαν σε έναν πρωτεύοντα τρόπο κάμψης χωρίς δια-
κριτές διαφορές στη συμπεριφορά μεταξύ των ενισχυμένων και των μη ενισχυμέ-
νων δοκών. Παπακωνσταντίνου κ.ά. εξέτασαν επίσης τις επιδράσεις των φύλλων 
GFRP στην απόδοση κόπωσης δεκαεπτά δοκών RC30. Σημείωσαν ότι οι δοκοί απέ-

                                    
28. M.N. Fardis, H. Khalili, Concrete encased in fiberglass-reinforced plastic J Proc, 78 (6) 

(1981), pp. 440-446 
29. R.A. Barnes, G.C. Mays, Fatigue performance of concrete beams strengthened with 

CFRP plates J Compos Constr, ASCE, 3 (2) (1999), pp. 63-72 
30. C.G. Papakonstantinou, M.F. Petrou, K.A. Harries, Fatigue behavior of RC beams 

strengthened with GFRP sheets J Compos Constr, 5 (4) (2001), pp. 246-253 
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τυχαν κυρίως λόγω της υποχώρησης του οπλισμού χάλυβα και η αποκόλληση των 
φύλλων GFRP ήταν ένας δευτερεύων μηχανισμός αστοχίας. 
 

 

ç Ερωτήσεις - Ασκήσεις 

 
 1.   Μελετητής μηχανικός προσδιόρισε την αντοχή σκυροδέματος 37,92 MPa. 

Προσδιορίστε την απαιτούμενη μέση αντοχή σε θλίψη για: 
 α. Νέα εγκατάσταση όπου το s  είναι άγνωστο. 
 β. Εγκατάσταση όπου  s = 3,45 MPa για 22 αποτελέσματα δοκιμών. 
 γ. Εγκατάσταση με εκτεταμένη ιστορία παραγωγής σκυροδέματος με  s = 2,76 

MPa. 
 δ. Εγκατάσταση με μεγάλη ιστορία παραγωγής σκυροδέματος με  s = 4,14 MPa. 
 
 2.   Σε κάποιο έργο προσδιορίσαμε την αντοχή σκυροδέματος 24,1 MPa. Οι μηχα-

νικοί υλικών θα σχεδιάσουν το μείγμα για αντοχή μεγαλύτερη από αυτή για να 
λάβετε υπόψη τις μεταβλητές. 

 α. Υπολογίστε την απαιτούμενη μέση θλιπτική αντοχή του σχεδιασμού του 
μείγματος αν η μονάδα ανάμειξης έχει τυπική απόκλιση  s = 3,8 MPa. 

 β. Υπολογίστε ποιο θα ήταν ο συντελεστής ελαστικότητας αυτού του σκυρο-
δέματος στην απαιτούμενη θλιπτική αντοχή. 

 
 3.   Σε έργο προσδιορίζουμε την αντοχή σκυροδέματος τουλάχιστον 20,7 MPa. Οι 

μηχανικοί τεχνολογίας υλικών σχεδίασαν το μείγμα για αντοχή μεγαλύτερη 
από αυτή. Υπολογίστε την απαιτούμενη μέση αντοχή σε θλίψη του σχεδιασμού 
του μείγματος εάν η τυπική απόκλιση είναι  s = 2,4 MPa. Υπολογίστε το μέτρο 
ελαστικότητας του σκυροδέματος στην απαιτούμενη μέση αντοχή σε θλίψη 
(την υπολογιζόμενη αντοχή, όχι την δεδομένη αντοχή). 

 
 4.   Ποιο είναι το μέγιστο μέγεθος των χονδρόκοκκων αδρανών για την κατασκευή 

πεζοδρομίου οδοστρώματος, όταν το πεζοδρόμιο είναι κατασκευασμένο από 
συνεχές οπλισμένο σκυρόδεμα και αποτελείται από μία στρώση ενισχυτικών 
χαλύβδινων ράβδων διαμέτρου 19 mm και απόσταση από κέντρο σε κέντρο 
150 mm. Το πλέγμα είναι τοποθετημένο λίγο πάνω από το μέσο βάθος των 250 
mm. Επομένως η κάλυψη με σκυρόδεμα πάνω από το μεταλλικό πλέγμα, από 
την κορυφή, είναι περίπου 100 mm.. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Υλικά για αποκατάσταση 
και ανακαίνιση κτιρίων 

 

 
 

 

 

1.1 Κονιάματα1 
 
Τα κονιάματα είναι μείγματα κονιών, αδρανών και νερού. Η επεξεργασία και εφαρ-
μογή των κονιαμάτων γίνεται υπό τη μορφή πολτού που πήζει και σκληραίνει με 
την επίδραση του ατμοσφαιρικού αέρος. Τα κονιάματα που προέρχονται από κονί-
ες συνθετικές, συνήθως θερμοπλαστικών συνθετικών ρητινών, σκληραίνουν με κα-
ταλύτες. Από την αναλογία των καταλυτών εξαρτάται και ο χρόνος στερεοποίησης 
των συνθετικών κονιαμάτων. Τα κονιάματα χρησιμοποιούνται σαν συνεκτική κονία 
δομής των λίθων, των πλίνθων, των τεχνητών λίθων κ.τ.λ. Χρησιμεύουν επίσης για 
την πλήρη έδραση των πλίνθων και τεχνητών λίθων και την προστασία από τη 
διείσδυση της υγρασίας. 
 Το κονίαμα προσδίδει στη φυσική λιθοδομή ή πλινθοδομή πλήρη έδραση και 
εμποδίζει το νερό να διέρχεται από τους αρμούς. Τα κονιάματα που χρησιμοποιού-
νται για την κάλυψη μίας επιφανείας λιθοδομής ή πλινθοδομής ονομάζονται επι-
χρίσματα και αποτελούν ουσιώδη παράγοντα όχι μόνον προστασίας των δομών 
αλλά και της αισθητικής ενός έργου. 

 Οι βασικές ιδιότητες ενός κονιάματος ή επιχρίσματος οι οποίες θα πρέπει να 
ελέγχονται κατά το στάδιο παρασκευής αυτού είναι: 
 Η πλαστιμότητα, που επηρεάζεται από τη ρευστότητα της εσωτερικής ευκινησί-

ας του μείγματος η οποία επιτρέπει στους κόκκους του να κινούνται και να γε-
μίζουν τα κενά και η εργασιμότητά του. 

                                    
1. Σ. Kουκής, Δομική Τεχνολογία – Υλικά & Εφαρμογές, Αθήνα (2001). 
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 Η ομοιογένεια, που διατηρείται όταν είναι νωπό επίσης και όταν μεταφέρεται, 
κοπανίζεται, πέφτει από ψηλά ή από μηχανική αντλία. 

 Η ογκοσταθερότητα, που χάρη στις μικροδιαστολές του εμποδίζει τη δημιουργία 
ρωγμών στα επιχρίσματα. 

 Η εσωτερική τριβή, που το εμποδίζει ως κονίαμα να εκφεύγει των αρμών των 
δομών και ως επίχρισμα, να συγκρατείται στις κατακόρυφες επιφάνειες. 

 Η αντοχή σε θλίψη, που θα πρέπει να είναι ικανή να φέρει το ίδιο βάρος της κα-
τασκευής και των φορτίων της, καθώς επίσης ικανό να αντέχει στις προσβολές 
από το νερό και τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. 

 Τόσο τα κονιάματα, όσο και τα επιχρίσματα έχουν δύο βασικές περιόδους που 
το εύπλαστο εργάσιμο κονίαμα μετατρέπεται σε στερεή μάζα, την πήξη και τη στε-
ρεοποίηση. Ο χρόνος που απαιτείται για την πήξη του κονιάματος αρχίζει από την 
ανάμειξη των υλικών, τη μεταφορά και την εφαρμογή του στο έργο. Επομένως, ο 
χρόνος πήξης είναι ουσιαστικός καθώς η εφαρμογή των κονιαμάτων δεν είναι δυ-
νατή όπου ο πολτός έχει πια στερεοποιηθεί. 
 

1.1.1 Είδη κονιαμάτων 
 
 Τα μεικτά κονιάματα με συνδετική ύλη τον πολτό άσβεστου και το τσιμέντο. 
 Τα θηροκονιάματα με βάση τη θηραϊκή γη και συνδετική ύλη την άσβεστο ή με 

την προσθήκη άμμου σκυροδέματος και τσιμέντου. 
 Τα μαρμαροκονιάματα με κύριο αδρανές τη μαρμαρόσκονη και συνδετική ύλη 

την άσβεστο. 
 Τα γυψοκονιάματα με κύριο συνδετικό τον γύψο και προσθήκη μικρής ποσότη-

τος λεπτής άμμου σκυροδέματος. 
 Τα θερμομονωτικά και λοιπά ειδικά κονιάματα όπως π.χ. πυρίμαχα, μονωτικά 

και άλλα. 

 Εκτός των περιγραφέντων “παραδοσιακών κονιαμάτων”, με την εξέλιξη και 
την ανάπτυξη των πλαστικών υλικών, άρχισαν να χρησιμοποιούνται αδρανή υλικά, 
όπως η λεπτή πυριτική άμμος, η μαρμαρόσκονη με συνδετικά υλικά, συνθετικές 
ρητίνες όπως οι μετακρυλικές μάζες δύο συστατικών και οι εποξειδικές ρητίνες. Η 
μεγάλη τους μηχανική αντοχή, η εξαιρετική τους πρόσφυση, η ελαστικότητα, η α-
διαπερατότητα και οι χημικές τους αντοχές, τα καθιστούν αναντικατάστατα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Μέθοδοι αποτίμησης  
των δομικών στοιχείων 

 

 
 
 
 

2.1 Πίνακας μεθόδων ελέγχου Δομικών Στοιχείων 
 
Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται οι βασικές μέθοδοι ελέγχου των δομικών 
στοιχείων ενός υπό ανακαίνιση κτιριακού έργου: 
 
Μέθοδος Περιγραφή 

1. Οπτικός  
έλεγχος 

Με αυτή την πειραματική μέθοδο εντοπίζονται και καταγράφο-
νται οι φθορές - βλάβες που υπάρχουν σε ένα υφιστάμενο κτίριο 

Εφαρμογές 

Κατά τον οπτικό έλεγχο εντοπίζονται και καταγράφονται οι φθορές - βλάβες που 
παρουσιάζει μια κατασκευή. Έτσι ο έλεγχος συνίστανται στην καταγραφή, πάνω 
σε σχέδια ή σκαριφήματα, των εξής στοιχείων:  
1. Ρωγμές (θέση και εύρος) 
2. Διαβρωμένοι οπλισμοί  
3. Προβλήματα υγρασίας 
4. Ανωμαλίες και φθορές σε σκυρόδεμα και χάλυβα, όπως: απόσμηξη, φωλιές, 

αποθέσεις αλάτων, δημιουργία μικροσταλακτιτών, απολεπίσεις, αποφλοιώσεις, 
άτακτη ρηγμάτωση, απόσταση τεμαχίων, εκτινάξεις, ίχνη - κηλίδες σκουριάς, 
χρωματικές αλλοιώσεις, απογυμνωμένοι οπλισμοί, θραυσμένοι οπλισμοί, κατά-
σταση τενόντων προέντασης (κώνοι ακύρωσης, σωλήνες και καλώδια προέ-
ντασης, κατάσταση τσιμεντενέματος). 
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Μέθοδος Περιγραφή 

2. Πυρηνολη-
ψίας 

Η ημικαταστροφική αυτή πειραματική μέθοδος βασίζεται στη 
διάτρηση και αποκοπή κυλινδρικών δοκιμών 

Εφαρμογές 

Με τη μέθοδο αυτή προσδιορίζεται: 
1. Η αντοχή του δοκιμίου σε θλίψη 
2. Η αντοχή σε εφελκυσμό από διάρρηξη 
3. Η αντοχή σε εφελκυσμό από κάμψη 
4. Το μέτρο ελαστικότητας  
5. Ο Λόγος Poisson 
6. Η υγρασία του δοκιμίου 
7. Η υδατοαπορροφητικότητα του δοκιμίου 
8. Το πορώδες 
9. Η Μάζα 
10. Το φαινόμενο βάρος 
11. Η αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων (πληρότητα ενέσεων κόλλας ή ενε-

μάτων) 
 
 
Μέθοδος Περιγραφή 

3. Υπερήχων 

Μη καταστροφική μέθοδος η οποία ανήκει στις έμμεσες τε-
χνικές και βασίζεται στη διάδοση τασικών κυμάτων δια μέσου 
του υλικού. Με τη μέθοδο αυτή μετρείται ο χρόνος διάδοσης 
των υπερήχων δια μέσου τμήματος του υλικού π.χ. σκυροδέ-
ματος, τοιχοποιίας κ.λ.π. γνωστού μήκους.  

Εφαρμογές 

Η μέθοδος αυτή προσδιορίζει: 
1. Τη θλιπτική αντοχή του δομικού στοιχείου 
2. Εντοπίζει τις κοιλότητες στο εσωτερικό του υλικού 
3. Μπορεί να εκτιμήσει το βάθος επιφανειακών ρωγμών 
4. Προσδιορίζει την ομοιομορφία του δοκιμίου 
5. Προσδιορίζει το βάθος στρώματος δομικού στοιχείου που έχει υποστεί φθορά  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ   
 Ο σκοπός του εργαστηρίου Τεχνολογίας Δομικών Υλικών (Τ.Δ.Υ.) είναι να πα-
ρέχει άμεση πρακτική εμπειρία σχετικά με τις βασικές πειραματικές δοκιμές οι ο-
ποίες χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των δομικών υλικών των κατασκευών. Πα-
ράλληλα αναπτύσσονται βασικές μέθοδοι παρατηρήσεων και ανάλυσης των πειρα-
ματικών μετρήσεων οι οποίες είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση αξιόπι-
στων πειραματικών αποτελεσμάτων. Το προσδοκώμενο είναι μετά το πέρας της 
πραγματοποίησης όλων των εργαστηριακών ασκήσεων ο μελετητής να έχει απο-
κτήσει αρκετή εμπειρία, έτσι ώστε να εργάζεται επιστημονικά και μεθοδικά και να 
κρίνει αν τα πειραματικά αποτελέσματα είναι αξιόπιστα. 
 Είναι προφανές ότι για τη σωστή πραγματοποίηση ενός πειράματος είναι απα-
ραίτητη κάποια προεργασία. Ο εκπαιδευόμενος μηχανικός θα πρέπει να είναι προε-
τοιμασμένος όσο το δυνατόν καλύτερα, μελετώντας αρχικά τη θεωρία η οποία κα-
λύπτει το αντικείμενο του εκάστοτε πειράματος, καθώς και τα βασικά βήματα της 
πειραματικής διαδικασίας την οποία θα πρέπει να ακολουθήσει. Η προπαρασκευή 
ενός πειράματος είναι βασικός παράγοντας της επιτυχίας του. 
 
  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ   
1. Κάθε εργαστηριακό τμήμα περιλαμβάνει το μέγιστο 24 φοιτητές. Κάθε τμήμα 

διαιρείται σε ομάδες των τριών φοιτητών, οι οποίες δημιουργούνται στην αρχή 
του εξαμήνου από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου. Τα μέλη μιας ομάδας κα-
λούνται συνεργάτες.  

2. Το εργαστήριο μπορεί να περιλαμβάνει οκτώ (8) ασκήσεις (ή όσες προγραμμα-
τιστούν από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου). Σε κάθε εργαστηριακό μάθημα 
θα εκτελείται από κάθε ομάδα ένα πείραμα διαρκείας δύο ωρών περίπου σύμ-
φωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του εργαστηρίου το οποίο και θα ανακοινώ-
νεται μετά το πέρας της προθεσμίας των εγγραφών στο εργαστήριο. Η συμμε-
τοχή των φοιτητών σε όλες τις εργαστηριακές ασκήσεις είναι υποχρεωτική. 
Στον προγραμματισμό του εργαστηρίου θα υπάρχει πρόβλεψη για την αναπλή-
ρωση δύο εργαστηριακών ασκήσεων στις οποίες και θα συμμετέχουν όσοι φοι-
τητές για οποιοδήποτε δικαιολογημένο λόγο απουσιάσουν από τις ασκήσεις 
του αρχικού προγραμματισμού. 

3. Ο σπουδαστής θα πρέπει να προσέρχεται στο εργαστήριο στην καθορισμένη 
ώρα, βάση του προγράμματος του και στην ομάδα στην οποία ανήκει. Σε περί-
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πτωση αργοπορίας η προσέλευσης του σε διαφορετική ώρα από αυτή του προ-
γράμματος θα δέχεται απουσία.  

4. Στα εργαστήρια ο σπουδαστής θα πρέπει απαραίτητα να έχει μαζί του: Τετρά-
διο εργαστηρίου τύπου Α4 καρέ, στο εξώφυλλο του οποίου θα πρέπει να ανα-
γράφονται απαραίτητα τα εξής στοιχεία: τμήμα, ομάδα, ονοματεπώνυμο και 
αριθμός μητρώου. Ακόμα θα πρέπει να έχει μαζί του χάρακα, μερικά φύλλα χι-
λιοστομετρικού χαρτιού, μολύβι και επιστημονικό υπολογιστή τσέπης.  

5. Ο σπουδαστής οφείλει να έχει μελετήσει το θεωρητικό υπόβαθρο του πειράμα-
τος το οποίο θα εκτελέσει κάθε φορά έτσι ώστε να γνωρίζει εκ τον προτέρων 
τα βασικά ερωτήματα και προβλήματα τα οποία δύναται να συναντήσει κατά 
την εκτέλεση του πειράματος.  

6. Στο χώρο του εργαστηρίου θα βρίσκονται οι υπεύθυνοι καθηγητές του εργα-
στηρίου οι οποίοι θα καθοδηγούν και θα βοηθούν τους φοιτητές σε όλα τα 
στάδια του εκάστοτε πειράματος. Οι υπεύθυνοι εργαστηρίου δύνανται να εξε-
τάζουν πριν την έναρξη εκτέλεσης του πειράματος τους φοιτητές πάνω στη 
θεωρία στην οποία βασίζεται αυτό.  

7. Τα πειραματικά δεδομένα και αποτελέσματα θα πρέπει να αναγράφονται από 
τον κάθε σπουδαστή πάνω σ’ ένα φύλλο χαρτί μεγέθους Α4 το οποίο και θα 
ονομάζεται φύλλο εργαστηρίου. Το φύλλο εργαστηρίου θα πρέπει να έχει τη 
μορφή του υποδείγματος φύλλου εργαστηρίου το οποίο υπάρχει στο τέλος κά-
θε πειράματος του παρόντος βιβλίου. Στο φύλλο εργαστηρίου θα αναγράφεται 
ο τίτλος του πειράματος, η ημερομηνία εκτέλεσης του και τα ονόματα των πα-
ρόντων συνεργατών. Μετά το πέρας του πειράματος, το φύλλο του εργαστηρί-
ου υπογράφεται από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου. Αν ο υπεύθυνος του ερ-
γαστηρίου κρίνει ότι όλη η ομάδα έχει παρεξηγήσει παντελώς τους σκοπούς 
μιας άσκησης, μπορεί να ζητήσει την επανάληψη εκ νέου της άσκησης από όλη 
την ομάδα. Το φύλλο αυτό επισυνάπτεται μέσα στην αναφορά - εργασία που 
θα υποβληθεί κατά την προσέλευση του σπουδαστή στο επόμενο πείραμα. Η 
μη έγκαιρη παράδοση του τετραδίου εργαστηρίου εκλαμβάνεται ως απουσία 
από την αντίστοιχη εργαστηριακή άσκηση.  

8. Μετά το πέρας του πειράματος θα πρέπει να αποσυνδέονται όλα τα όργανα και 
να τοποθετούνται στη θέση τους. Όλα τα όργανα θα πρέπει να καθαριστούν 
σχολαστικά. Ο σπουδαστής οφείλει να αποχωρεί από τον χώρο του εργαστηρί-
ου, αφού πρώτα τακτοποιήσει και καθαρίσει το χώρο εργασίας του.  

9. Ο σπουδαστής θα προετοιμάζει στο σπίτι του την αναφορά για το πείραμα που 
εκτέλεσε, την οποία πρέπει να παραδώσει στον υπεύθυνο του εργαστηρίου στο 
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επόμενο (αυστηρώς) μάθημα όπου θα προσέλθει στο εργαστήριο για την πραγ-
ματοποίηση του επόμενου προγραμματισμένου πειράματος. Οι αναφορές βαθ-
μολογούνται και επιστρέφονται στους φοιτητές. Κάθε αναφορά πρέπει να γρά-
φεται καθαρά και με κάποια λογική τάξη, έτσι να μπορεί ο αναγνώστης να κα-
ταλάβει, τι έκανε ο σπουδαστής στο πείραμα και πώς υπολόγισε τα διάφορα 
αποτελέσματα που παρουσιάζει στην αναφορά του.  

10. Για την επιτυχή παρακολούθηση του εργαστηρίου θα πρέπει ο σπουδαστής να 
έχει παραδώσει τόσες αναφορές, όσα και τα πειράματα τα οποία υποχρεούταν 
βάση του προγράμματος εργαστηρίου να εκτελέσει. Στο τέλος του εξαμήνου 
θα πρέπει να παραδώσει ξανά όλες τις αναφορές, σε ημερομηνία η οποία θα α-
νακοινωθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του εργαστηρίου. Καμία αναφορά δεν 
θα γίνεται δεκτή μετά την καταληκτική ημερομηνία.  

11. Ο τελικός βαθμός του εργαστηρίου θα προκύπτει με βάση τη βαθμολογία των 
εργαστηριακών αναφορών τις οποίες θα παραδώσει καθώς και το βαθμό του 
κατά την τελική εξέταση. Η τελική εξέταση μπορεί να είναι προφορική ή γρα-
πτή.  

 
 

 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ   

 Κατά την έναρξη του εργαστηρίου ο υπεύθυνος του εργαστηρίου προειδοποιεί 
πάντοτε τους φοιτητές για τους κινδύνους οι οποίοι υπάρχουν εν γένει μέσα στο 
εργαστήριο. Η πρόβλεψη όμως όλων των πιθανών κινδύνων οι οποίο εγκυμονούν 
σε ένα εργαστήριο είναι σαφές ότι δεν απολύτως εφικτή. Για τον λόγο αυτό ο 
σπουδαστής οφείλει κατά τη διάρκεια ενός εργαστηρίου να επιδεικνύει υπευθυνό-
τητα και σοβαρότητα για το πείραμα που εκτελεί και για κανένα λόγο δεν πρέπει 
να θέτει σε κίνδυνο τη δική του ασφάλεια, όπως και την ασφάλεια των συναδέλφων 
του. Οι υπεύθυνοι του εργαστηρίου δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ατυχήματα 
φοιτητών μέσα στο εργαστήριο.  
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1 Σκοπός 
 
 Το πείραμα αυτό αποσκοπεί στον υπολογισμό της ταχύτητας των υπερήχων σε 
δοκίμια σκυροδέματος γνωστής σύνθεσης, στον έλεγχο των δοκιμίων για υπάρ-
χουσες ατέλειες και τον προσδιορισμό του βάθους πιθανών ρηγματώσεων καθώς 
και τον υπολογισμό του δυναμικού μέτρου ελαστικότητας των δοκιμίων από σκυ-
ρόδεμα.  
 
 

2 Πειραματική Διάταξη 
 
 Η πειραματική διάταξη αποτελείται από τα ακόλουθα όργανα και υλικά: 
 Συσκευή υπερήχων 
 Πομπός υπερήχων 
 Δέκτης υπερήχων 
 Δείγμα με γνωστές ιδιότητες για τη βαθμονόμηση της συσκευής 
 Δείγματα από σκυρόδεμα σε διάφορα σχήματα και μεγέθη 
 Δοκάρι μεγάλου μήκους από σκυρόδεμα για διερεύνηση της ομοιογένειας του. 
 Μέτρο 
 Γράσο 

 
 

3 Θεωρία 
 
 Η μέθοδος των υπερήχων έχει αποδειχθεί πολύ χρήσιμη στη λήψη πληροφο-
ριών για τη φυσική και μηχανική κατάσταση κτισμάτων από σκυρόδεμα. Η μέθο-
δος των υπερήχων μπορεί να: 
 Προσδιορίσει την ομοιογένεια του σκυροδέματος. 

5o
 Πείραμα

Προσδιορισμός της Αντοχής 
του Σκυροδέματος 
με Υπέρηχους
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 Να καθορίσει την ποιότητα ενός στοιχείου σχετικά με κάποιο άλλο. 
 Να προσδιορίσει τη θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος. 
 Να προσδιορίσει την αντοχή μελών από σκυρόδεμα σε μια παλιά κατασκευή. 
 Να εντοπίσει ρωγμές και μικροδιάκενα σε κατασκευές από σκυρόδεμα. 
 Να εντοπίσει βλάβες που πιθανόν έχουν συμβεί από παγετό ή φωτιά στο σκυ-

ρόδεμα 
 Να προσδιορίσει την ύπαρξη άλλων σωμάτων μέσα στο σκυρόδεμα 
 Να υπολογίσει την αντοχή σε θλίψη του σκυροδέματος 
 Να προσδιορίσει το χρόνο για κτύπημα του καλουπιού 
 Να προσδιορίσει το δυναμικό μέτρο ελαστικότητας του σκυροδέματος 

 
Στοιχεία πειραματικής συσκευής 
 Η πειραματική συσκευή για την εφαρμογή των υπερήχων σε σκυρόδεμα ή άλ-
λων στερεών δομικών στοιχείων δείχνεται στην Εικόνα 5-1. 
 Η συσκευή μέτρησης με υπέρηχους αποτελείται από την κεντρική μονάδα τον 
πομπό υπερήχων και τον δέκτη.  

 

 
Εικόνα 5-1: Πειραματική συσκευή υπερήχων για τη μέτρηση του μέτρου ελαστικότητας και 

την ομοιογένεια του σκυροδέματος 
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4 Πειραματική Διαδικασία 
 
 Προετοιμασία πειραματικής συσκευής 
1. Η συσκευή τίθεται σε λειτουργία αφού πρώτα γίνει η σύνδεση του πομπού και 

του δέκτη με την κεντρική μονάδα.  
2. Για να έχουμε μείωση των θορύβων αντήχησης για μικρές αποστάσεις μέτρησης 

συνιστάται η σύνδεση του πομπού στην έξοδο των 0,5 ΚV.  
3. Πριν από την εκτέλεση ενός πειράματος πρέπει απαραίτητα να γίνει βαθμονό-

μηση (calibration) της συσκευής. Για το σκοπό αυτό τοποθετούμε μικρή ποσό-
τητα συνδετικού υλικού επαφής (γράσου) στην επιφάνεια επαφής του δέκτη και 
του πομπού και κρατώντας τη ράβδο βαθμονόμησης σε επαφή με το δέκτη και 
πομπό μετράμε το χρόνο που απαιτείται ώστε ο παλμός να διανύσει το μήκος 
της ράβδου βαθμονόμησης. Η ένδειξη στο όργανο μέτρησης θα πρέπει να είναι 
54 μsec. Εάν ο χρόνος δεν ταυτίζεται με εκείνο που αναγράφεται στη ράβδο 
βαθμονόμησης τότε με ένα μικρό κατσαβίδι ρυθμίζουμε τη συσκευή ώστε να 
αναγράφεται στην οθόνη της συσκευής μέτρησης ο ακριβής χρόνος. 

4. Κατόπιν πραγματοποιούμε τις μετρήσεις μας σε διάφορα δοκίμια με τους τρό-
πους που περιγράφονται κατωτέρω και καταγράφουμε τις τιμές στο φύλλο ερ-
γαστηρίου. 

5. Προσδιορισμός της αντοχής δοκιμίων από διαφορετικά δομικά υλικά π.χ. ξύλο, 
οπτόπλινθοι, φελιζόλ, κ.λπ. 

 
Α. Υπολογισμός της ταχύτητας του ήχου στα δοκίμια σκυροδέματος 
1. Για τον πειραματικό προσδιορισμό της ταχύτητας των υπερήχων στο σκυρόδε-

μα παρασκευάζουμε ένα κύβο διαστάσεων 15 cm και τοποθετούμε τον πομπό 
και τον δέκτη σε αντίθετες πλευρές επάνω στο δείγμα μας, προσπαθώντας να 
βρίσκονται κατά το δυνατό στην ίδια ευθεία. Στην επιφάνεια του πομπού και 
του δέκτη τοποθετούμε μικρή ποσότητα γράσου για την καλύτερη επαφή τους 
με το δοκίμιο.  

2. Μετράμε την απόσταση μεταξύ πομπού και δέκτη με το υποδεκάμετρο. 
3. Καταγράφουμε το χρόνο διέλευσης των υπερήχων από την οθόνη του οργάνου 

μέτρησης. 
4. Από τη μέτρηση του χρόνου που διανύει το κύμα και από τη γνωστή απόσταση 

πομπού – δέκτη υπολογίζουμε την ταχύτητα των υπερήχων στο δοκίμιο με τη 
χρήση του τύπου:  

 Sυ (m/sec)
t

 (5-1) 
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όπου: υ είναι η ταχύτητα σε  m/sec,  
  S είναι η απόσταση μεταξύ πομπού - δέκτη σε m,  και 
  t ο χρόνος σε sec 

 Επαναλαμβάνουμε τα βήματα 1, 2, 3, 4 για όλα τα δοκίμια που υπάρχουν στο 
εργαστήριο και καταγράφουμε τις μετρήσεις και τους υπολογισμούς στο φύλλο 
αναφοράς. 

 
Β. Εκτίμηση του δυναμικού μέτρου ελαστικότητας 
 Από την ταχύτητα των υπερήχων στο σκυρόδεμα δύναται να υπολογιστεί το 
δυναμικό μέτρο ελαστικότητας των δοκιμίων χρησιμοποιώντας τη σχέση 5-2:  

 2
d

(1 ν)(1 2ν)E υ ρ
(1 ν)

 (ΜPa) (5-2) 

όπου: υ είναι η ταχύτητα του ήχου σε km/sec, 
  ρ είναι η πυκνότητα σε kg/m3

 του σκυροδέματος, 
  ν είναι ο λόγος του Poisson (για το σκυρόδεμα οι τιμές του ν, κυμαίνονται 

μεταξύ 0,15 - 0,30). 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 Τα συνήθη δοκίμια σκυροδέματος, που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική, 
χαρακτηρίζονται από πυκνότητα 2500 kg/m3 και λόγο Poisson ν = 0,20. Εάν η 
προσδιορισθείσα τιμή της ταχύτητας διάδοσης των υπερήχων ισούται με 3,5 
Km/sec, να βρεθεί η τιμή του δυναμικού μέτρου ελαστικότητας, Εd, του σκυροδέ-
ματος, δι’ εφαρμογής της εξίσωσης (5-2). Όταν οι τιμές των ρ και ν δίνονται, όπως 
ανωτέρω, να σχεδιαστεί σε χιλιοστομετρικό χαρτί, η μεταβολή του δυναμικού μέ-
τρου ελαστικότητας σα συνάρτηση της ταχύτητας των υπερήχων από υ = 3 km/sec 
μέχρι υ = 5 Km/sec.  

 
Γ. Έλεγχος ομοιογένειας και καθαρότητας σκυροδέματος και προσδιορι-

σμός θέσης καταστροφικών μηχανισμών στο σκυρόδεμα 
 Από τον προσδιορισμό του χρόνου εκπομπής και της απόσταση πομπού - δέ-
κτη είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η θέση πιθανών μηχανισμών αστοχίας του 
σκυροδέματος. Αυτό επιτυγχάνεται από τη διαφορά της κλίσης της γραμμής στο 
διάγραμμα χρόνου - απόστασης στο δοκίμιο. Για τον προσδιορισμό της θέσης των 
καταστροφικών μηχανισμών στο σκυρόδεμα πραγματοποιούμε σειρά από έμμεσες 
μετρήσεις (Σχ. 5-1) σε δοκάρι μικρού μήκους. 

423

 C Y M B

 C Y M B



424  Β  Μέρος: Εργαστηριακές Ασκήσεις
 

 
Σχήμα 5-1: Λαμβάνοντας διαδοχικές μετρήσεις κατά μήκος του δοκιμίου μπορούμε να ανι-

χνεύσουμε την ύπαρξη καταστροφικών μηχανισμών σε δοκίμια σκυροδέματος.  
 Ακολουθείται λοιπόν η παρακάτω διαδικασία: 
1. Στο τεμάχιο από σκυρόδεμα, σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, τοπο-

θετούμε σταθερά τον πομπό στο ένα άκρο του.  
2. Ο δέκτης τοποθετείται διαδοχικά σε απόσταση αυξανόμενη κατά σταθερό διά-

στημα (π.χ. 10 cm) από τον πομπό όπως φαίνεται στο Σχ. 5-1.  
3. Με τη βοήθεια της συσκευής υπερήχων μετρούμε το χρόνο που απαιτείται να 

διανύσει το ηχητικό κύμα το δείγμα μας σε κάθε βήμα.  
4. Κατόπιν σχεδιάζουμε το διάγραμμα χρόνου - απόστασης με βάση τις μετρήσεις 

(βλέπε υπόδειγμα Σχ. 5-2).  
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Σχήμα 5-2:  Σχέση χρόνου απόστασης σε ομογενή δοκίμια σκυροδέματος 
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5. Στην περίπτωση που το δείγμα μας είναι ομογενές η γραφική παράσταση θα 
είναι ευθεία, όπως συμβαίνει και στο σχήμα 5-2. Στην περίπτωση που η γραφική 
παράσταση δεν είναι ευθεία, το δείγμα δεν είναι ομογενές και το ελαττωματικό 
σημείο δύναται να προσδιοριστεί επακριβώς από το διάγραμμα.  

 Στην περίπτωση που το δοκίμιο μας παρουσιάζει ανωμαλίες (ρωγμές και μικρο-
διάκενα) θα πρέπει να υπολογιστεί και το βάθος Η, των στρωμάτων σκυροδέματος 
που υπάρχει η ανομοιογένεια με τη χρήση της εξίσωσης (5-3): 

 12

12

1 υxH
2 1 υ

 (5-3) 

όπου: 12 1 2υ υ /υ  
  με υ1 και υ2 να είναι οι ταχύτητες διάδοσης του κύματος στο δοκίμιο στην 

περιοχή αλλαγής κλίσης.  

 Η απόσταση x αντιπροσωπεύει το σημείο αλλαγής κλίσης της καμπύλης στο 
διάγραμμα χρόνου - απόστασης πομπού και δέκτη. 
 
Υπολογισμός του λόγου Poisson 
 Όταν μια αξονική φόρτιση εφαρμόζεται σε ένα δοκίμιο σκυροδέματος παράγει 
αξονική παραμόρφωση στη διεύθυνση εφαρμογής της φόρτισης και ταυτόχρονα 
εγκάρσια παραμόρφωση αντιθέτου σημείου. Ο λόγος της εγκάρσια παραμόρφωσης 
προς την αξονική καλείται λόγος Poisson. Για ένα ισότροπο και γραμμικό ελαστικό 
υλικό ο λόγος Poisson είναι σταθερός αλλά στο σκυρόδεμα ο λόγος αυτός μπορεί 
να επηρεαστεί από πολλούς παράγοντες. Στο σκυρόδεμα, εξαρτάται από τις ιδιό-
τητες των αδρανών, ο λόγος Poisson κυμαίνεται από 0,15 έως 0,22 όταν προσδιο-
ρίζεται υπό την επίδραση θλιπτικών φορτίων. Ο λόγος Poisson προσδιορίζεται και 
από δυναμικά πειράματα. Η φυσική κατάσταση σε δυναμικά πειράματα διαχωρίζε-
ται από τα αντίστοιχα στατικής φόρτισης καθώς στην περίπτωση προσδιορισμού 
του δυναμικού μέτρου ελαστικότητας. Η τιμή του λόγου Poisson που προσδιορίζε-
ται από δυναμικά πειράματα είναι μεγαλύτερη από εκείνη που προσδιορίζεται από 
στατικές δοκιμές, η μέση τιμή του οποίου είναι περίπου 0,24. Η δυναμική μέθοδος 
για να προσδιορίσουμε το λόγο Poisson απαιτεί τη μέτρηση της ταχύτητας διάδο-
σης υπερήχων V, και επίσης τη βασική συχνότητα συνήχησης f, της αξονικής τα-
λάντωσης μιας δοκού μήκους L. Ο λόγος Poisson υπολογίζεται από τη σχέση 

 
2

V 1 ν
2ηL (1 ν)(1 2ν)

 (5-4) 
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όπου η:  συχνότητα βασικής δόνησης (Hz) 
 L:  μήκος δοκιμίου 
 V:  ταχύτητα (m/s) 

και το δυναμικό μέτρο ελαστικότητας από τη σχέση 

 2
dE /ρ (2ηL)  (5-5) 

όπου ρ είναι η πυκνότητα του υλικού. 
 Ο λόγος Poisson μπορεί επίσης να υπολογιστεί από το δυναμικό μέτρο ελαστι-
κότητας, Εd, και το μέτρο διάτμησης, G, του υλικού χρησιμοποιώντας τη σχέση: 

 dEν 1
2G

 (5-6) 

όπου το Εd ορίζεται από τη σχέση (5-2) και το μέτρο διάτμησης δίδεται από τη 
σχέση  G = Ε/2(1 + ν). 
 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 Κυλινδρικό δοκίμιο σκυροδέματος μήκους L = 10 cm και διαμέτρου D = 10 cm, 
υφίσταται ταλάντωση με τη βοήθεια ενός ταλαντωτή. Πειραματικά βρέθηκε ότι η 
συχνότητα συνήχησης είναι περίπου 14 ΚΗz και η ταχύτητα διάδοσης των υπερή-
χων 3000 m/sec. Εάν η πυκνότητα του σκυροδέματος είναι 2500 Kg/m3 να προσ-
διοριστεί το Ed, ο λόγος Poisson ν, το μέτρο στιβαρότητας G και το στατικό μέ-
τρο ελαστικότητας Εc του σκυροδέματος.  

Λύση:  
 Από τη σχέση (6-4) υπολογίζουμε το δυναμικό μέτρο Ed του σκυροδέματος, 
δηλ. 

 2 2 2 2 2 3 2
dE 4f L ρ 4(14000) (0,10) 2500 Kg m /(m sec ) 19,6 GPa  

Από τη σχέση (6-3) υπολογίζουμε το λόγο Poisson, δηλ. 

 
2

2 2
1 ν (3000)

(1 ν)(1 2ν) 4(14000) (0,10)
 

Η επίλυση μιας απλής δευτεροβάθμιας εξίσωσης δίδει ν = 0,15. 

 Από τη σχέση (6-5) προσδιορίζουμε το μέτρο διάτμησης, G, του υλικού, δηλ. 
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 dEG 8,53 GPa
2(1 ν)

 

Από τη σχέση Est = 0,83 Ed, προκύπτει ότι το στατικό μέτρο ελαστικότητας, Est, 
ισούται με  

 Est = 0,83 (19,6) = 16,268 GPa 

Μαθηματική έκφραση αντοχής - μέτρου ελαστικότητας του σκυροδέματος 
 Το μέτρο ελαστικότητας αυξάνεται με την αύξηση της θλιπτικής αντοχής του 
σκυροδέματος αλλά δεν υπάρχει συμφωνία για τον ακριβή τύπο αυτής της σχέσης. 
Το μέτρο ελαστικότητας του σκυροδέματος είναι φανερό ότι εξαρτάται από εκείνο 
των αδρανών υλικών που συνθέτουν το σκυρόδεμα και επίσης από την κατ’ όγκο 
αναλογία τους. Μια από τις σχέσεις που εφαρμόζεται στην πράξη που συνδέει την 
αντοχή του σκυροδέματος με το στατικό μέτρο ελαστικότητας είναι:  

 2
c stf (E /4,73)  (5-7) 

όπου το στατικό μέτρο ελαστικότητας, Εst, εκφράζεται σε GPa και η θλιπτική α-
ντοχή, fc , σε ΜPa. 
 Το μέτρο ελαστικότητας εξαρτάται από το αντίστοιχο μέτρο των αδρανών στο 
μίγμα, και η εξάρτηση αυτή είναι απόρροια της δι-φασικής φύσης του σκυροδέμα-
τος. Η ποιότητα του δεσμού ανάμεσα στις δύο φάσεις είναι σημαντική και μπορεί 
να επιδράσει στο μέτρο ελαστικότητας του σκυροδέματος όταν ο δεσμός είναι ι-
διαίτερα ισχυρός. 
 Ο λόγος του στατικού μέτρου ελαστικότητας προς το δυναμικό μέτρο, Est/Ed, 
το οποίο είναι πάντοτε μικρότερο από τη μονάδα, είναι μεγαλύτερος όσο μεγαλύ-
τερη είναι η αντοχή του σκυροδέματος και πιθανόν γι’ αυτή την αιτία αυξάνεται με 
τη γήρανση. Αυτή η μεταβλητότητα του λόγου των μέτρων ελαστικότητας σημαί-
νει ότι δεν υπάρχει απλή μετατροπή της τιμής του δυναμικού μέτρου ελαστικότη-
τας Ed, η οποία είναι εύκολη να προσδιοριστεί σε μια προσέγγιση του στατικού 
μέτρου Εs , η γνώση του οποία απαιτείται στο σχεδιασμό των κατασκευών. Ωστό-
σο, έχουν αναπτυχθεί πολλές εμπειρικές σχέσεις, η απλούστερη όμως που χρησιμο-
ποιείται στις εφαρμογές είναι:  

 st dE 0,83E   (5-8) 

όπου αμφότερα τα μέτρα ελαστικότητας εκφράζονται σε μονάδες GPa.  
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5o Πείραμα: Προσδιορισμός της Αντοχής του Σκυροδέματος 
με Υπέρηχους

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Ονοματεπώνυμο:
Τμήμα & Ομάδα:
Ημερομηνία:

 
 
 

Πίνακας Εργαστηριακών Μετρήσεων & Υπολογισμών 

A. Μετρήσεις ταχύτητας υπερήχων στα δοκίμια 

α/α 
Μήκος  

Δοκιμίου 

Μετρούμενος 
χρόνος  

διέλευσης 

Ταχύτητα  
υπερήχων  

στο δοκίμιο 

Δυναμικό μέτρο  
Ελαστικότητας  

δοκιμίου 

1     

2     

3     

4     

5     

 
Β. Μετρήσεις για τον έλεγχο ομοιογένειας και καθαρότητας του σκυροδέματος 

Α/Α Σημείου μέτρησης  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Απόσταση από το άκρο 
(m) 

          

Μετρούμενος χρόνος διέ-
λευσης υπέρηχου 

          

Υπογραφή σπουδαστή  Υπογραφή επιβλέποντος καθηγητή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Α: Στατιστική ανάλυση πειραματικών
 μετρήσεων και γραφικές παραστάσεις

Β: Μονάδες και μετατροπές μονάδων
 φυσικών μεγεθών

Γ: Τιμές του συντελεστή θερμικής 
 αγωγιμότητας δομικών 
 και μονωτικών υλικών
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Παράρτημα Α

 
 
 
 
 

Α-1 Εισαγωγικά 
 
 Μεταξύ της στατιστικής ανάλυσης και στατιστικής υπάρχει διαφορά η οποία 
πρέπει να επισημανθεί πριν ασχοληθούμε με τα σφάλματα μετρήσεων. Η στατιστι-
κή είναι ο όρος που εφαρμόζεται μερικές φορές για να περιγράψουμε μια μεγάλη 
ποσότητα ποσοτήτων π.χ. χρήματα, ανθρώπους, γεγονότα, ποσότητες παραγωγής, 
βιομηχανικά ατυχήματα κ.λ.π. Ο όρος στατιστική εφαρμόζεται για να υπολογιστεί 
κάποια τιμή η οποία εξάγεται από ποσότητες π.χ. μέση τιμή, περιοχή και άλλα. Σ’ 
αντίθεση η στατιστική ανάλυση συνεισφέρει πολλές τεχνικές για να εξάγει ή να ορ-
γανώσει στατιστικά τυχαία γεγονότα μετρήσεων και για να ορίσει τη σημασία των. 
Γενικά, υπάρχουν δύο ειδών δεδομένα για τα οποία οι στατιστικές μέθοδοι μπο-
ρούν να εφαρμοστούν: μεταβλητές ποσότητες και σταθερές. Τα δεδομένα είναι με-
ταβλητής φύσης, όταν θεωρούνται από φυσικής σκοπιάς, καθώς έχουν συνεχή με-
τρήσιμο χαρακτήρα. Για παράδειγμα, τα προσωπικά βάρη μιας ομάδας ανθρώπων 
μπορεί να θεωρηθούν ότι έχουν συνεχή χαρακτηριστικά μολονότι το βάρος ενός 
εκάστου θα μπορούσε πιθανόν να μετρηθεί με ακρίβεια κιλού ή εκατοστού του κι-
λού. Οι σταθερές ποσότητες μπορούν να θεωρηθούν σταθερές στο τύπο μετρήσι-
μων ποσοτήτων ή αριθμού γεγονότων. Για παράδειγμα ο αριθμός των ανδρών και 
γυναικών σε μια πόλη θα μπορούσε να είναι στον τύπο σταθερών αυθαίρετων πο-
σοτήτων. Οι τύποι της στατιστικής ανάλυσης οι οποίοι μπορούν να εφαρμοστούν 
σε μεταβλητές ή σταθερές ποσότητες είναι οι ακόλουθοι: 
 Να εξετάσει μια δεδομένη υπόθεση η οποία αφορά κάποιο παρατηρούμενο χα-

ρακτηριστικό. 
 Να ορίσει μια αξιόπιστη τιμή κάποιας τεκμηριωμένης ποσότητας. 
 Να αντιπροσωπεύσει μια φυσική κατάσταση υπό τη μορφή συνάρτησης. 

 Η αιτία μιας τέτοιας ανάλυσης είναι το γεγονός ότι όλα τα πειραματικά δεδο-
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μένα με τον ένα ή άλλο τρόπο υπόκειται σε κάποιο τυχαίο σφάλμα. Αυτά τα τυχαία 
σφάλματα παρευρίσκονται στις μετρήσεις ανεξάρτητα εάν το πρόβλημα περιέχει 
ένα προσδιορισμό ή την ανάπτυξη ενός αξιόπιστου μοντέλου. Για παράδειγμα εάν 
μια τιμή πρόκειται να προσδιορισθεί μέσο της εργαστηριακής ανάλυσης κατ’ αρχή 
θα εμφανιστεί ότι είτε θα προσδιορισθεί αμέσως η αληθινή τιμή είτε όχι. Οπωσδή-
ποτε, καμία πειραματική προσδιοριζόμενη τιμή είναι απόλυτη αλλά είναι συχνά α-
ναγκαίο να ορίσουμε με στατιστικές μεθόδους την αξιοπιστία του επιστημονικού 
προσδιορισμού της υπό μέτρηση ποσότητας. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι προσδιορί-
ζοντας τη θερμική αγωγιμότητας του αργύρου να είναι 240 p.c.u / (hr ft2 °C/ft), 
σαν αποτέλεσμα Ν μετρήσεων, θα πρέπει να δηλώσουμε κατά πόσο ακριβής είναι 
ο προσδιορισμός της θερμικής αγωγιμότητας.  
 Οι στατιστικές μέθοδοι είναι προβλέψιμες στην απλή αντίληψη της μεταβλητό-
τητας. Μέσω αυτής της βασικής αντίληψης ορίζεται μια βάση για τον πειραματικό 
σχεδιασμό και την ανάλυση των δεδομένων. Με αυτό το σκεπτικό οι στατιστικές 
μέθοδοι διαπραγματεύονται με την εξαγωγή της μέγιστης πληροφορίας από μια 
δεδομένη ομάδα δεδομένων και αντίστροφα ελαχιστοποιώντας το ποσό των δεδο-
μένων για να εξάγουμε μια ειδική πληροφορία. Εάν υποθέσουμε ότι ακριβώς 105 
άτομα μπορεί να έχουν γεννηθεί στην Αθήνα μια ορισμένη ημέρα τότε την επόμενη 
ημέρα μπορεί να γεννηθούν 50 ή 200 άτομα. Ενώ ο αριθμός των τοκετών μπορεί να 
είναι ακριβής η ακριβής τιμή είναι ακόμη αβέβαιη και υπόκειται προφανώς στην 
τύχη.  
 
 

Α-2 Σφάλματα Μετρήσεων 
 
 Στην καθημερινή μας επικοινωνία με τους συνανθρώπους μας, η λέξη σφάλμα 
αναφέρεται συνήθως σε κάποιο λανθασμένο τρόπο συμπεριφοράς ή ενέργειας ενός 
ατόμου. Εδώ με τη λέξη σφάλμα θα αναφερόμαστε στην αβεβαιότητα που υπάρχει 
στην εύρεση του αποτελέσματος, που προκύπτει από μια μέτρηση. Είναι βέβαιο ότι 
η ανίχνευση των σφαλμάτων που συνοδεύουν τις μετρήσεις είναι το βασικότερο 
πρόβλημα.  

 Έτσι συνήθως τα αποτελέσματα μιας μέτρησης κρίνονται από τις παρακάτω 
έννοιες: 
 Επαναληψιμότητα, δηλαδή η επανάληψη μιας μέτρησης (σύνθετης ή απλής) θα 

δώσει περίπου τα ίδια αποτελέσματα. 
 Αξιοπιστία, δηλαδή το κατά πόσο μπορεί κανείς να αποδεχθεί ότι τα αποτελέ-

σματα μιας μέτρησης είναι σωστά. 
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 Ακρίβεια, δηλαδή πόσο πλησιάζει η ευρεθείσα πειραματική τιμή ενός μεγέθους 
την ακριβή τιμή της. 

 Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι όταν πραγματοποιούμε μια μέτρηση, πρέπει να 
παίρνουμε όλες τις δυνατές προφυλάξεις, ώστε να προκύψουν όσο το δυνατόν λι-
γότερες διαταραχές στο σύστημα που εξετάζουμε πειραματικά. Παρ’ όλα αυτά 
στην πράξη παρατηρούμε ότι: όταν μετράμε πολλές φορές ένα φυσικό μέγεθος, δεν 
προσδιορίζουμε πάντα την ίδια τιμή. Αυτό συμβαίνει ακόμα κι αν εφαρμόζουμε την 
ίδια μέθοδο, και χρησιμοποιούμε τα ίδια όργανα μέτρησης και γενικά ενδιαφερό-
μαστε να μην αλλοιώσουμε τις συνθήκες εκτέλεσης του πειράματος.  
 Από τη στιγμή που αρχίζουμε να πραγματοποιούμε μια μέτρηση ενός φυσικού 
μεγέθους, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι η αναζήτηση της αληθινής τιμής του 
μεγέθους αυτού δεν έχει νόημα διότι δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί το μέγε-
θος αυτό. Γι’ αυτό το λόγο η προσπάθεια μας πρέπει να προσανατολίζεται στην 
εύρεση μιας τιμής που έχει τη μεγαλύτερη πιθανότητα να πλησιάζει την αληθινή 
τιμή του μεγέθους και ακόμα στην εύρεση του συνολικού σφάλματος της μέτρησης 
το οποίο είναι μια ένδειξη της ακρίβειας με την οποία έγινε η μέτρηση. Τα σφάλμα-
τα διακρίνονται σε συστηματικά και σε τυχαία.  

 
Α-3 Συστηματικά Σφάλματα 

 
 Συστηματικά σφάλματα λέγονται εκείνα που οφείλονται σε συγκεκριμένους 
λόγους και ακόμα αυτά που επιδρούν πάνω στο αποτέλεσμα της μέτρησης κατά 
την ίδια φορά, όσες φορές και αν επαναληφθεί η μέτρηση κάτω από τις ίδιες συν-
θήκες. Αυτά τα σφάλματα ανήκουν τις περισσότερες φορές σε μια από τις ακόλου-
θες κατηγορίες:  

 Θεωρητικά σφάλματα: Είναι αυτά που προκύπτουν από προσεγγίσεις μαθηματι-
κών σχέσεων που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των διαφόρων μετρήσε-
ων, αλλά και αυτά ακόμη που δεν δεχόμαστε κατά τη σχεδίαση ή τη βαθμολό-
γηση των οργάνων. Για παράδειγμα υπενθυμίζουμε ότι η γνωστή σχέση που α-
ναφέρεται στην περίοδο ενός μαθηματικού εκκρεμούς, δηλ.  

    LT 2π g , 

όπου L δηλώνει το μήκος του εκκρεμούς, Τ την περίοδο, π = 3,14,  g = 981 
cm/s2, ισχύει κατά προσέγγιση για μικρές γωνίες, δηλ. θ ημ(θ) , ενώ ο ακριβής 
μαθηματικός τύπος είναι:  

    2 4
0T T 1 2ημ (θ) 288ημ (θ)( ) .  
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Ευρετήριο Α  Μέρους 
 
αειφόρος ανάπτυξη, 3 
αεραγωγοί, 120, 128 
αιθέρια έλαια, 252 
αιολική διάβρωση, 30 
αλεσμένος βαρύτης, 46 
αληθινή παραμόρφωση, 214 
άμμος, 56, 58, 61 
ανάλυση συστημάτων, 6 
ανδεσίτες, 43 
ανθρακικά ορυκτά, 24 
ανθρακικό ασβέστιο, 31, 32, 33, 34, 35 
ανισότροπη συμπεριφορά, 251 
ανοξείδωτος χάλυβας, 209, 210 
αντοχή σε θλίψη, 234, 235, 237, 239, 242, 243, 

244 
αντοχή σε κόπωση, 259 
 –     σε στρέψη, 283 
 –     στην καταπόνηση, 101 
ανύδρες ενώσεις, 111 
αξονικές τάσεις, 213 
απόκριση ενός σύνθετου υλικού, 298 
απόκριση φορτίων, 10 
απορρόφηση, 235- 240, 245 
απορροφητικότητα, 61, 63- 65, 78, 81-83 
απόσβεση, 258, 259 
αργιλικά άλατα, 112 
άργιλος, 85 
αρχές ολικής διαχείρισης της ποιότητας, 192 
ασβεστοκισσηριακοί οπτόπλινθοι, 86 
ασβεστόλιθοι, 22, 25, 29, 32, 33, 34, 35, 36 
ασβεστονατριούχοι άστριοι, 39, 41, 43 
ασβεστοπυριτικοί  οπτόπλινθοι, 86 
ασβεστοσκωριακοί οπτόπλινθοι, 86 
αστρίων, 26, 28, 32, 38, 41, 42, 44 

ασφαλτικά μίγματα, 61 
ασφαλτοσκυροδέματα, 61, 68, 75 
α-φερίτης, 204 
 
βιογενείς ασβεστόλιθοι, 34 
βιώσιμη ανάπτυξη, 4, 7 
 
γαρμπίλι, 56, 58 
γεωυφάσματα, 8 
γλαυκονίτης, 35 
γνεύσιοι, 24, 26, 27, 28, 29, 37 
γραμμική συμπεριφορά υλικών, 13 
γρανίτης, 21, 37, 40 
γύψος, 112, 116 
γυψοσανίδες, 232 
γωνία στρέψης, 217, 218, 219 
γωνιακά χονδρόκοκκα αδρανή, 147 
 
δακίτες, 43 
δημόσια έργα, 193, 195 
διάβρωση τοιχοποιίας, 281, 282, 292, 293, 

301, 309-311 
διάγραμμα φάσης χάλυβα-άνθρακα, 202 
διαδικασία PCA- Ανάλυση Κύριων Συνιστω-

σών, 140 
διαδικασία παραγωγής χάλυβα, 201 
διαδικασίες παραγωγής συνθέτων υλικών, 

308 
διακοσμητικά πετρώματα, 21, 22, 37 
διακοσμητικές εφαρμογές, 85 
διάρκεια ζωής των υλικών, 96, 98 
διασφάλιση  ποιότητας, 187, 190-192, 197 
διατμητική αντοχή διαρροής της μήτρας, 296 
 –            ενίσχυση, 181 
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 Ο Παναγιώτης Α. Κακαβάς-Παπανιάρος είναι Διπλωματούχος Χημικός Μη-
χανικός (με έπαινο 2003) από το Πολυτεχνείο Πατρών και Πτυχιούχος Φυσικός 
(με άριστα 1979) από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει μεταπτυ-
χιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας στο Los Angeles των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Συγκεκριμένα έλαβε μεταπτυχιακούς τίτλους 
στη Φυσική (1981) Χημική Μηχανική (1983), και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 
(1985). Εκπόνησε στο ίδιο πανεπιστήμιο τη διδακτορική του διατριβή σε θέματα 
δομικής ακεραιότητας υλικών (1987), στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 
 Συνεργάστηκε επί σειρά ετών με το Πολυτεχνείο Πατρών, τμήμα Μηχανολό-
γων Μηχανικών και Αεροναυπηγών και από το 2019  είναι τακτικός πρωτοβάθμιος 
καθηγητής στο  Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (πρ. AΤΕΙ Πάτρας). Έχει δημοσιεύ-
σει άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και έχει παρουσιάσει εργασί-
ες σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια σε θέματα τεχνολογίας υλικών. Επίσης έχει 
ασχοληθεί με τον ποιοτικό έλεγχο των υλικών και κατασκευών και έχει εκπονήσει 
επαγγελματικές μελέτες σ’ αυτόν τον τομέα. 
 

*** 

 Ο Παναγιώτης Αντ. Λέμης-Πετρόπουλος γεννήθηκε στην Πάτρα και είναι 
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, με Διδακτορικό στον τομέα της επιστήμης 
υλικών υψηλής τεχνολογίας και μεταπτυχιακό στις συγκοινωνίες, τη διαχείριση 
τεχνικών έργων και τον σχεδιασμό του χώρου. Έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση 
επιστημονικών εργασιών οι οποίες έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περι-
οδικά με κριτές, έχει παρουσιάσει επιστημονικές εργασίες σε πανελλήνια και διεθνή 
συνέδρια και έχει συμμετάσχει ως ερευνητής σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προ-
γράμματα. Επί σειρά ετών ήταν επιστημονικός συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Πε-
λοποννήσου (π. ΑΤΕΙ Πάτρας) στα τμήματα Έργων Υποδομής και Ανακαίνισης και 
Αποκατάστασης Κτιρίων. 
 Έχει εργαστεί από το 1996 έως το 2004 ως ελεύθερος επαγγελματίας, από το 
2005 έως το 2006 στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμαλιάδας απασχολούμενος 
με την εκπόνηση μελετών και την επίβλεψη και κατασκευή δημοσίων έργων και 
από το 2007 μέχρι το 2014 στην Διεύθυνση Έργων του Δήμου Πατρέων. Από το 
2015 μέχρι και σήμερα είναι Προϊστάμενος της Διεύθυνσης καθαριότητας, ανακύ-
κλωσης και μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου Πατρέων. 
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