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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 

      Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αναφορά όλων των δοµικών 

υλικών που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή ενός έργου, η δυνατότητα 

ανακύκλωσης καθενός από αυτά, συµβάλλοντας στην εξοικονόµηση 

ενέργειας, µε απότερο σκοπό την ανάδειξη των δοµικών υλικών µε τις 

µικρότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία του ανθρώπου. 

Επέλεξα το αντικείµενο της πτυχιακής µου εργασίας να είναι τα «πράσινα» 

δοµικά υλικά, διότι είναι ένα ζήτηµα που απασχολεί την αγορά έντονα τα 

τελευταία χρόνια. Στην εποχή που ζούµε, παρατηρείται συχνά το φαινόµενο 

του «άρρωστου» κτηρίου, µε αποτέλεσµα υλικά να προκαλούν ασθένειες 

στον άνθρωπο που κατοικεί σε αυτό και τα οικοδοµικά απορρίµµατα να µην  

ανακυκλώνονται, αλλά να καταλήγουν σε ακατάλληλους χώρους 

επιβαρύνοντας το περιβάλλον. Γι’ αυτό λοιπόν, είναι απαραίτητη η εξέλιξη 

των φιλικών δοµικών υλικών, ώστε η ανάπτυξη της τεχνολογίας στον 

οικοδοµικό κλάδο να µην επιβαρύνει τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Πάνω 

σε αυτό γίνονται προσπάθειες τα τελευταία χρόνια αφού όλο και 

περισσότερα φιλικά προϊόντα κάνουν την εµφάνισή τους.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

       

      Τα δοµικά υλικά είναι αυτά που αποτελούν τη βάση µιας κατασκευής. Παλαιότερα, 

ο άνθρωπος χρησιµοποιούσε αποκλειστικά φυσικά δοµικά υλικά. Αργότερα όµως, µε την 

εξέλιξη της τεχνολογίας κατάφερε να παράγει τεχνητά δοµικά υλικά, τα οποία 

εδραιώθηκαν στο χώρο των κατασκευών. Τα κυριότερα φυσικά υλικά αποτελούν: το 

ξύλο, το γυαλί, τα αδρανή, το τούβλο, η φυσική πέτρα, τα πλακάκια κ.λ.π. Στα τεχνητά 

ανήκουν: τα µέταλλα, το τσιµέντο, τα κονιάµατα, ο γύψος, τα χρώµατα, τα µονωτικά 

υλικά, ο ασβέστης, οι τεχνητές πέτρες κ.λ.π. Τα τελευταία χρόνια λόγω των τεράστιων 

ποσοτήτων οικοδοµικών απορριµµάτων, είναι αναγκαία η ανακύκλωση των δοµικών 

υλικών. Η Ελλάδα διαθέτει ολοκληρωµένο νοµοθετικό πλαίσιο, όµως πρακτικά 

λειτουργούν ελάχιστες µονάδες ανακύκλωσης. Τα δοµικά υλικά που χρησιµοποιούνται 

σε µία κατασκευή πρέπει να είναι φιλικά ως πρός το περιβάλλον και τον άνθρωπο και να 

έχουν τη δυνατότητα να ανακυκλώνονται. Αυτά τα υλικά ονοµάζονται «πράσινα» δοµικά 

υλικά, η ζήτηση των οποίων έχει αυξηθεί κατακόρυφα.  

      Χαρακτηριστικό παράδειγµα οικολογικού υλικού είναι το ξύλο. Στο παρελθόν 

αποτελούσε βασικό υλικό δόµησης, αλλά και σήµερα συνεχίζει να έχει διάφορες 

εφαρµογές. Με τις κατάλληλες κατεργασίες, τα διάφορα είδη ξύλου µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν σε δάπεδα, στέγες, µπαλκόνια, κουφώµατα, κλίµακες, κιγκλιδώµατα 

κ.λ.π. Με βάση το ξύλο παράγονται τεχνητά υλικά όπως οι µοριοσανίδες, οι ινοσανίδες 

και τα κόντρα-πλακέ. Το ξύλο ανακυκλώνεται και επαναχρησιµοποιείται για την 

παραγωγή νέων προϊόντων ξύλου ή άλλων υλικών.  

      Παράλληλα, το γυαλί αλλά και ορισµένα είδη του όπως οι υαλόπλακες, τα 

υαλότουβλα, οι υαλοπίνακες και τα γυάλινα κεραµίδια, ικανοποιούν τις µοντέρνες 

ανάγκες χωρίς να επιβαρύνουν το περιβάλλον και την υγιεία του ανθρώπου. Έχει 

εφαρµογές σε ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις, σε µονώσεις, αλλά και σε χωρίσµατα 

εσωτερικού-εξωτερικού χώρου (υαλοπίνακες). Ταυτόχρονα, µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

και σε µικρότερες εφαρµογές π.χ. επένδυση τοίχου, κουπαστές κ.λ.π.  
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Είναι ένα ανακυκλώσιµο υλικό που η επαναχρησιµοποίησή του οδηγεί σε παραγωγή 

ινών γυαλιού, πλακάκια και άσφαλτο.  

      Όσον αφορά τα αδρανή υλικά (χαλίκι, άµµο, γαρµπίλι) προέρχονται από τη φύση και 

αποτελούν τα βασικά στοιχεία του σκυροδέµατος. Χρησιµοποιείται όµως και στην 

οδοποιία, στους σιδηροδρόµους αλλά και σαν πρώτη ύλη (τσιµέντο, ασβέστης). Σύντοµα 

θα χαρακτηριστούν υλικά σε ανεπάρκεια και γι’αυτό η ανακύκλωσή τους κρίνεται 

αναγκαία. Ως αδρανή χαρακτηρίζονται και ορισµένα τεχνητά προϊόντα ή ειδικά 

πετρώµατα όπως ο αµίαντος, του οποίου η χρήση έχει καταργηθεί λόγω των αρνητικών 

επιδράσεών του στην υγιεία του ανθρώπου. Συγκεκριµένα, έχει ενοχοποιηθεί για 

θανατηφόρες παθήσεις. 

      Το τούβλο από την άλλη παραµένει το κύριο υλικό πλήρωσης των τοίχων 

προσφέροντας αντοχή, υγροµόνωση και θερµοµόνωση στις κατασκευές. Υπάρχουν 

πολλές κατηγορίες τούβλων σε διάφορες διαστάσεις και χρωµατισµούς. Ο τσιµεντόλιθος, 

η τουβλίνα, το Αlfablock, και τα κεραµίδια υπάγονται στην κατηγορία αυτή. 

      Ένα ακόµη «πράσινο» υλικό είναι και η πέτρα. Είτε φυσική, είτε τεχνητή αποτελεί 

ένα σηµαντικό υλικό για το χτίσιµο και την επένδυση µιας κατασκευής. Οι πιο 

κατάλληλοι λίθοι είναι: ο γρανίτης, ο σερπεντίνης, ο τραχείτης, η ελαφρόπετρα, ο 

σχιστόλιθος, ο ασβεστόλιθος, ο δολοµίτης και το µάρµαρο. Η πέτρα είναι πρακτικά 

ανεξάντλητη, οπότε η ανακύκλωσή της δεν είναι πρωταρχικής σηµασίας. 

      Τα δάπεδα διακρίνονται σε φυσικά και βιοµηχανικά. Τα βιοµηχανικά µπορεί να 

χρησιµοποιούν φυσικές πρώτες ύλες αλλά µε χηµική επεξεργασία ή να είναι πλήρως 

συνθετικά. Τα πλαστικά δάπεδα είναι επικίνδυνα για την υγιεία και το P.V.C. θεωρείται 

το χειρότερο, αφού έχει ενοχοποιηθεί για καρκίνο. Το καθαρό P.V.C. χωρίς προσµίξεις 

µπορεί να ανακυκλωθεί έως και επτά φορές.  

      Τα περισσότερα φυσικά υλικά εναρµονίζονται µε το περιβάλλον, χωρίς να είναι 

τοξικά για τον άνθρωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, τα τεχνητά υλικά παρουσιάζουν αρκετά 

µειονεκτήµατα σε αυτόν τον τοµέα. Τα µέταλλα χρησιµοποιήθηκαν στο παρελθόν για 

την κατασκευή διαφόρων εργαλείων. Σήµερα, λόγω της ανάγκης για πιο σύνθετα και 

µεγάλα έργα, τα µέταλλα και τα κράµατά τους, κατέχουν εξέχουσα θέση στον 

οικοδοµικό κλάδο.  
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Ο χάλυβας, ο σίδηρος, ο χαλκός και το αλουµίνιο χρησιµοποιούνται σε κουφώµατα, 

σωλήνες, σύρµατα και γενικά στην κατασκευή µεταλλικών και σύµµεικτων έργων.  

      Παράλληλα, τα κονιάµατα χρησιµοποιούνται για τη συγκόλληση υλικών και πολλές 

φορές ως µονωτικά υλικά. Προστατεύουν από την υγρασία, το θόρυβο, τη φωτιά και τα 

συνδετικά τους µέσα (κονίες) συνήθως είναι τσιµέντο, ασβέστης, γύψος και ρητίνες. 

Έτσι, ανάλογα µε τη σύνθεσή τους, ταξινοµούνται σε πηλοκονιάµατα, 

τσιµεντοκονιάµατα, ασβεστοκονιάµατα κ.λ.π. Ο γύψος και ο ασβέστης έχουν πληθώρα 

εφαρµογών, όχι µόνο στα κονιάµατα, αλλά και στη διακόσµηση, αφού έχουν τη 

δυνατότητα να «αναπνέουν» ρυθµίζοντας την υγρασία του χώρου.  

      Τόσο στη διακόσµηση, όσο και στην προστασία του έργου από τις εξωτερικές 

επιδράσεις, σηµαντικό ρόλο παίζουν και τα χρώµατα. Οι βιοµηχανίες χρωµάτων έχουν 

προχωρήσει στην παραγωγή υδατοδιαλυτών – οικολογικών χρωµάτων, παραµερίζοντας 

τους επικίνδυνους διαλύτες, όπως η φορµαλδεϋδη. Θεωρείται ότι αν εισπνέεται 

καθηµερινά µπορεί να προκαλέσει από την πιο ήπια αλλεργία µέχρι καρκινογενέσεις. 

Τέλος, τα µονωτικά υλικά συµβάλλουν στη µείωση της ενέργειας που δαπανούµε, 

προστατεύοντας τα δοµικά στοιχεία από τις καιρικές συνθήκες και διακρίνονται σε 

θερµοµονωτικά, υγροµονωτικά, ηχοµονωτικά κ.λ.π. 

      Συµπερασµατικά, στο παρελθόν πολλά δοµικά υλικά έχουν κατηγορηθεί ως 

«γκρίζα». Γι’ αυτό το λόγο, ο χώρος των κατασκευών έχει δώσει προτεραιότητα στην 

εφαρµογή, αλλά και στην ανάπτυξη νέων «πράσινων» δοµικών υλικών που θα αλλάξουν 

τη ζωή µας πρός το καλύτερο. 
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ABSTRACT 

 

                                      

      Building materials are those that form the basis of a structure. In the past, people used 

only natural building materials. Later, with the evolution of technology has managed to 

produce artificial building materials, which are consolidated in the field of construction. 

The main natural materials are: wood, glass, aggregates, brick, natural stone, tiles etc. 

Artificial materials are: metals, cement, mortar, gypsum, paints, insulation materials, 

lime, artificial stones, etc. In recent years because of the vast amounts of construction 

waste, it is necessary to recycle building materials. Greece has an integrated legislative 

framework, but only few recycling units operate. The building materials used in a 

structure must be friendly to the environment and humans, and have the ability to be 

recycled. These materials are called "green" building materials, demand for which has 

increased sharply. 

      Typical example of ecological material is the wood. In the past, it was a key building 

material and today continues to have various applications. With appropriate treatment, the 

various types of wood can be used for floors, roofs, balconies, windows, scales, rails, 

handrails etc. Wood-based artificially produced materials are the particleboards, the 

fibreboards and the plywood. The wood is recycled and reused to produce new wood 

products or other materials. 

      In addition, the glass and certain types of it like the tiles, the glass blocks, the glass 

panes and the glass tiles meet modern needs without burdening the environment and 

human health. It has applications in electronic facilities, in insulation, and in indoor-

outdoor divisions (glazing). Simultaneously, it can be used in smaller applications such as 

cladding, balustrades etc. Glass is a recyclable material which when it is reused leads to 

fiber glass, tile and asphalt. 

      Regarding aggregates (gravel, sand) they come from nature and are basic components 

of concrete. Concrete is used in roads, railways and as a raw material (cement, lime). 

Soon they will be characterized as materials in shortage and recycling them will be 

necessary.  
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Aggregates are some artificial products or special stones such as asbestos, which use has 

been terminated because of negative effects in human health. It has been implicated in 

fatal diseases. 

      The brick on the other is the main filler for walls offering durability, waterproofing 

and thermal insulation in construction. There are many types of bricks in different sizes 

and colors. The cement block, the brick, the alfablock, and the roof tiles fall into this 

category. 

      Another "green" material is the stone. Whether natural or artificial is an important 

material for building and padding a construction. The most suitable stones are: the 

granite, the serpentine, the trachyte, the pumice, the shale, the limestone, the dolomite 

and the marble. The stone is practically inexhaustible, so recycling it is not essential. 

       The floors are divided in natural and industrial. The industrial can use natural raw 

materials but chemically processed or fully synthetic. The plastic floors are dangerous for 

health and P.V.C. is the worst, since it has been accused for cancer. The pure P.V.C. 

without impurities can be recycled up to seven times. 

      Most natural materials are in harmony with the environment, without being toxic to 

humans. Artificial materials have several drawbacks in this field. The metals used in the 

past for various tools construction. Today, because of the need for more complex and 

large projects, the metals and their alloys, figure prominently in the construction industry. 

The steel, the iron, the copper and the aluminum are used in windows, pipes, wires and 

generally in the manufacture of metal and composite works. 

      Furthermore, the mortars are used for bonding materials and many times as insulating 

materials. They protect from moisture, noise, fire and are usually connected through 

(powder) cement, lime, gypsum and resin. As a result, depending on their composition, 

are classified in clay mortars, cement mortars, lime mortars etc. Gypsum and lime have a 

variety of applications, not only in mortar, but also in decoration, since they have the 

ability to "breathe" by adjusting the humidity of the room. 
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      Colors play an important role in decoration and in protection from the external 

influences. The paint industries have begun to produce water soluble - green paints, 

disregarding the dangerous solvents such as formaldehyde. It is considered that daily 

inhalation may cause the milder allergy to cancer. Finally, insulation materials help 

reduce energy spending, protect the components from the weather and are divided into 

thermal insulated, wet insulated, sound insulated etc. 

       In conclusion, in the past many building materials have been accused of "gray." For 

this reason, the construction field has given priority to the application, but also to the 

development of new "green" building materials that will change our lives for better. 
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                                              ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

 

       Ο πλανητης µας είναι ένας ζωντανός και υγιής οργανισµός που φιλοξενεί αµέτρητα 

είδη µικρότερων οργανισµών, ένα εκ των οποίων είναι και ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος, 

σύµφωνα µε τη συµβατική επιστήµη διαφέρει απο τα υπόλοιπα πλάσµατα του πλανήτη, 

επειδή διαθέτει νόηση και ελεύθερη βούληση. Πολλές φορές όµως, τον διακρίνει η 

αδυναµία να εναρµονιστεί και να εκτιµήσει το περιβάλλον που τον φιλοξενεί. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσµα να δηµιουργεί ρύπους, µε τις διάφορες δραστηριότητές του, οι οποίοι 

καταστρέφουν τον πλανήτη. Απο την άλλη, παρατηρώντας τη φύση διαπιστώνουµε πως 

η ζωή συνεχίζεται σε κύκλους εκδήλωσης και απόσυρσης αρµονικά δεµένους και έτσι η 

εξέλιξη γίνεται εφικτή και συνεχιζόµενη. Συµπεραίνουµε λοιπόν απο τη συµπεριφορά 

της φύσης, οτι η διατήρηση ζωής είναι ένα προϊόν ανακύκλωσης. Το νερό 

ανακυκλώνεται µέσα απο την εξάτµιση και τη βροχή και επιστρέφει στη γη. Το ζωϊκό 

και φυτικό βασίλειο δανείζεται το σώµα εκδήλωσης του απο το ορυκτό βασίλειο και µε 

το τέλος του κύκλου ζωής του, κάθε όν επιστρέφει στη φύση το υλικό που δανείστηκε. 

Στη συνέχεια µια νέα µορφή ζωής δανείζεται τα ίδια υλικά για να εκδηλωθεί. Άρα η ίδια 

η φύση αποτελεί ένα µηχανισµό ανακύκλωσης και έχει να διδάξει πολλά πράγµατα στον 

άνθρωπο. 
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                                                      ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 

                                            ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

 

1.1        ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

 

 

  

 

     

       Η ανακύκλωση είναι µια απόπειρα να µιµηθεί ο άνθρωπος τους κύκλους της φύσης, 

οι οποίοι γενικά αποτελούν θετικά παραδείγµατα αποτελεσµατικής λειτουργίας και 

σταθερότητας. Ανακύκλωση ονοµάζεται η επανεισαγωγή στην παραγωγική διαδικασία 

υλικών που θεωρούνται απορρίµµατα. Είναι δηλαδή η επανεπεξεργασία ήδη 

χρησιµοποιηµένων υλικών, αυτών που θεωρούµε «άχρηστα σκουπίδια», σε µορφή νέων 

προϊόντων. Άλλοτε τα υλικά αυτά χρησιµοποιούνται πάλι για τον ίδιο σκοπό και άλλοτε 

τα παλιά υλικά µετατρέπονται σε τελείως διαφορετικά και νέα προϊόντα.  
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Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την ανακύκλωση είναι ο οικολογικός, ο 

ενεργειακός και ο οικονοµικός. Οι δύο πρώτοι αποτελούν πάντα θετική σταθερά, ενώ ο 

οικονοµικός παράγοντας είναι αυτός που ανάλογα µε το αν είναι θετικός ή αρνητικός, 

καθορίζει και την τελική απόφαση για την πραγµατοποίηση ή όχι της ανακύκλωσης.  

      Η ιστορία της ανακύκλωσης άρχισε την εποχή του χαλκού. Τότε έλιωναν τα 

µεταλλικά αντικείµενά τους, έτσι ώστε να µπορούν να παράγουν νέα προιόντα. Η 

κατάσταση άλλαξε µε την αλµατώδη πρόοδο της βιοµηχανίας που έκανε την 

ανακύκλωση πιο δύσκολη. ∆ηµιουργήθηκαν χιλιάδες νέα προϊόντα και έγινε δυνατή η 

µαζική παραγωγή τους, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται διαρκώς η ποσότητα των 

απορριµµάτων. Τα τελευταία χρόνια η υπεράντληση των πρώτων υλών του πλανήτη, η 

ρύπανση τόσο του εδάφους όσο και του νερού και του αέρα, η επιδείνωση του 

φαινοµένου του θερµοκηπίου και τα προβλήµατα που προκύπτουν απο τους χώρους 

υγειονοµικής ταφής καθιστούν απαραίτητη την ανακύκλωση. Γύρω µας παρατηρούµε να 

γίνονται κάποιες προσπάθειες για την υλοποίησή της. 

      Έτσι, στις αρχές της δεκαετίας του 1960́, σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες οι 

περιβαλλοντικά ευαισθητοποιηµένοι πολίτες, συνειδητοποιώντας την αδιέξοδη πορεία 

άρχισαν να ανιχνεύουν διαφορετικές λύσεις. Έγιναν προσπάθειες ώστε να επηρεάσουν 

καθοριστικά τις πολιτικές για τη διαχείρηση των αποβλήτων, αρνούµενοι τη δηµιουργία 

νέων χώρων ταφής και µονάδων καύσης. Ταυτόχρονα, προωθούσαν πρωτοβουλίες για 

την ανακύκλωση διαφορετικών προϊόντων και υλικών. Έτσι, το 1970, ιδρύθηκαν τα 

πρώτα κέντρα ανακύκλωσης. Οι νέες συµπεριφορές και αξίες βρήκαν την έκφραση τους 

και µε νοµοθετικό τρόπο σε προγράµµατα επαναχρησιµοποίησης και ανακύκλωσης που 

άρχισαν να γνωρίζουν σηµαντική άνθιση σε χώρες όπως η Αυστρία, η Γερµανία, η 

Ολλανδία κ.τ.λ. 

      Το περιβαλλοντικό κίνηµα έφτασε καθυστερηµένα στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία 

του 1980́. Η ανακύκλωση στη χώρα µας άρχισε να εφαρµόζεται το 1986 σε τοπικό 

επίπεδο µε πρωτοβουλία των δηµοτικών αρχών. Μέχρι το 2001 δεν υπήρχε το 

κατάλληλο θεσµικό πλαίσιο και απουσίαζε µια ολοκληρωµένη πολιτική που να 

ακολουθείται µε συνέπεια και να εφαρµόζει τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής 

νοµοθεσίας.  
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Το 1995 ξεκίνησε η προετοιµασία ολοκληρωµένου θεσµικού πλαισίου και, έστω και µε 

καθυστέρηση, η Ελλάδα διαθέτει πλέον ένα από τα πιο σύγχρονα σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

νοµοθετικά πλαίσια. Η νοµοθεσία αυτή περιλαµβάνει όχι µόνο ποιοτικούς αλλά και 

ποσοτικούς στόχους ανακύκλωσης και ανάκτησης, χρονοδιαγράµµατα, µηχανισµούς και 

εργαλεία εφαρµογής και παρακολούθησης. 

 

 

    

 

 

      Με βάση τον νόµο 2939 και τα Π.∆ που τον συνοδεύουν, την Κοινή Υπουργική 

Απόφαση 29407/ 3508/16-12-02 <<µέτρα και όροι για την υγειονοµική ταφή των 

αποβλήτων >> που ενσωµατώνει µεταξύ άλλων στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία 31/99 «για 

την υγειονοµική ταφή των αποβλήτων» καθώς και τις δεσµεύσεις από το Ταµείο Συνοχής 

(Οκτώβριος 2002) η ανάκτηση, επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση των  στερεών 

αποβλήτων γίνεται υποχρεωτική και επιτρέπεται να καταλήγουν προς τελική διάθεση 

µόνο υπολείµµατα αποβλήτων µας. Ο Νόµος 2939/01 καθώς και τα σχετικά Π.∆. για την 

εναλλακτική διαχείριση των διαφόρων κατηγοριών αποβλήτων αποτελούν κοµβικό 

σηµείο στην περιβαλλοντική νοµοθεσία, αφού θέτουν συγκεκριµένους στόχους και 

ευθύνες στους υπόχρεους διαχειριστές, τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά 

και στους πολίτες για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων. Παρ΄ολα αυτά η 

Ελλάδα κατέχει την τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως πρός την ανακύκλωση. 

Ένας λόγος είναι οτι δεν υπάρχουν για τους πολίτες και τις εταιρίες κίνητρα να 

συµµετέχουν σε προγράµµατα ανακύκλωσης. 
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      Το µεγαλύτερο σχήµα ανακύκλωσης που λειτουργεί σήµερα στην Ελλάδα είναι η 

εταίρια αξιοποίησης ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.). Συγκεκριµένα, λειτουργούν 14 κέντρα 

διαλογής υλικών, µία εγκατάσταση ανακύκλωσης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισµού, 4 µονάδες ανακύκλωσης ελαστικών, 6 µονάδες αναγέννησης 

αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, 6 εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσσωρευτών µολύβδου 

οξέος και 23 εγκαταστάσεις επεξεργασίας οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής.  

      Τα απορρίµµατα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και κατασκευές (ΑΕΚΚ) αποτελούν 

σηµαντικό ποσοστό των στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η αξιοποίησή τους έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των περισσότερων χωρών της Ε.Ε. 

τα τελευταία χρόνια λόγω των περιβαλλοντικών προβληµάτων, αλλά και των οφελών 

που προκύπτουν από τη χρήση τους. Στην Ελλάδα η ανάγκη για την ολοκληρωµένη 

διαχείριση των αδρανών υλικών των οικοδοµών είναι ιδιαίτερα επιβεβληµένη, καθώς οι 

εκτιµήσεις των ειδικών κάνουν λόγο για 2 εκατοµµύρια τόνους οικοδοµικών 

απορριµµάτων που δυστυχώς καταλήγουν σε ποσοστό πάνω από 90% σε ανεξέλεγκτους 

χώρους, επιβαρύνοντας σηµαντικά το περιβάλλον. 

 

 

                 Εργοστασιο κοµποστοποίησης στα Χανιά 
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Εργοστάσιο ανακύκλωσης στην Αθήνα              Εργοστάσιο ανακύκλωσης Νότια Γαλλία                                             
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1.2           ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ     

 

 

      Η ανάγκη του ανθρώπου να υπερνικήσει τις φυσικές δυνάµεις, οι οποίες ξεπερνούσαν 

τα όρια του, του έδωσαν δύναµη και έµπνευση να διανύσει µε ιλιγγιώδη ταχύτητα µια 

διαδροµή που αποτελεί πρόκληση για έρευνα. Μέσα σε µερικές χιλιετίες κατάφερε να 

δηµιουργήσει κατασκευές ορατές από το φεγγάρι (Σινικό Τείχος, Πυραµίδες Γκίζας), να 

υψώσει ουρανοξύστες, να διανοίξει σήραγγες µήκους δεκάδων χιλιοµέτρων και να 

γεφυρώσει ασύλληπτες αποστάσεις. Η εξελικτική αυτή διαδροµή δεν ήταν ανώδυνη, 

αλλά κατακτηµένη βήµα-βήµα. Ένα απο τα βασικά πράγµατα που έπρεπε να µάθει ο 

άνθρωπος κατά τη διάρκεια δηµιουργίας των κατασκευών του, ήταν να επιλέγει και να 

αξιοποιεί τις πρώτες ύλες που του παρείχε το φυσικό περιβάλλον. 

       Τα πρώτα δοµικά υλικά ήταν πλέον προφανή και µπορούσαν µε αµεσότητα να 

αποκτηθούν, αφού ήταν διαθέσιµα στη φύση, όπως η πέτρα, το ξύλο, η λάσπη, τα 

τούβλα, ο πυλός. Σε όλους σχεδόν τους τόπους η φύση µας εξασφαλίζει τα δοµικά υλικά 

που χρειαζόµαστε. Επειδή τα υλικά αυτά χρειάζονται ελάχιστη επεξεργασία ή µεταφορά, 

τα οικονοµικά και περιβαλλοντολογικά κόστη είναι χαµηλά. Μερικά από αυτά τα υλικά 

είναι ανανεώσιµα (όπως τα δένδρα και το άχυρο) και κάποια άλλα (όπως η πέτρα και το 

χώµα) υπάρχουν σε τέτοια αφθονία που είναι πρακτικά ανεξάντλητα. Σηµαντικό 

πλεονέκτηµα του να κτίζει κάποιος µε τοπικά υλικά είναι ότι το κτίριο βρίσκεται σε 

πλήρη οπτική αρµονία µε το περιβάλλον. Ο άνθρωπος χρησιµοποιούσε αποκλειστικά τα 

φυσικά δοµικά υλικά µέχρι το 19 αιώνα. 

 

           

                  Σπίτι απο άχυρα                                         Σπίτι απο άµµο  
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      Αργότερα, µε τεχνικά µέσα, άρχισαν να παράγονται τα τεχνητά δοµικά υλικά. Σε 

αυτά συγκαταλέγονται το σκυρόδεµα, ο χάλυβας, το γυαλι κ.τ.λ. Η διάκριση των 

τεχνητών υλικών γίνεται ανάλογα µε τις βασικές χαρακτηριστικές τους ιδιότητες, κι έτσι 

προκύπτουν οι εξής κατηγορίες: κεραµικά (π.χ. τούβλα), µέταλλα (π.χ. χάλυβας, 

αλουµίνιο), πολυµερή (π.χ. πολυουρεθάνη, εποξειδικές ρητίνες) και σύνθετα υλικά 

(συνδυασµοί των προηγούµενων τριών κατηγοριών). 

      Ανάλογα µε το είδος της κατασκευής πρέπει να γίνεται και η κατάλληλη επιλογή 

δοµικών υλικών και αυτό προϋποθέτει καλή γνώση των ιδιοτήτων και της συµπεριφοράς 

αυτών καθώς και του περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκεται η κατασκευή. Ειδικότερα, 

πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι εξωτερικοί παράγοντες που επιδρούν στην κατασκευή, 

όπως: οι κλιµατολογικές συνθήκες, η υγρασία, η θερµοκρασία, ο άνεµος, το νερό και 

επίσης η έκθεση σε ειδικές συνθήκες, οξέα, άλατα, χηµικές ουσίες ακόµα και η ύπαρξη 

βλάστησης. 

      Ταυτόχρονα, πρέπει να εξετάζεται ο τρόπος συµπεριφοράς των δοµικών υλικών στις 

εξωτερικές επιδράσεις και οι οικονοµικοί παράγοντες, όπως το κόστος των υλικών σε 

συνάρτηση µε την αποτελεσµατικότητα τους, το κόστος συντήρησής τους κ.τ.λ. Τέλος, 

δεν πρέπει να παραβλέπεται η περιβαλλοντική καταλληλότητα των υλικών, που τα 

τελευταία χρόνια άρχισε να παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο. 

       Τα δοµικά υλικά αποτελούν τη βάση κάθε είδους κατασκευής, καθορίζουν την 

αντοχή, την αισθητική έκφραση, την ασφάλεια και την άνεσή της. Υπολογίζεται ότι στην 

Ευρώπη η χρησιµοποιούµενη ποσότητα δοµικών υλικών ξεπερνά τους 2 δισ. τόνους το 

χρόνο. Ο κατασκευαστής, ο µηχανικός, ο ιδιοκτήτης καλείται να επιλέξει δοµικά υλικά 

µέσα απο µια τεράστια γκάµα. 

Τα βασικά δοµικά υλικά είναι: 

Α) Αδρανή υλικά: 

• Γαρµπίλι 

• Χαλίκι 

• Άµµος 
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Β) Υλικά µετά απο επεξεργασία: 

• Σύνθετα ( σκυρόδεµα, τσιµέντο, γύψος, ασβέστης, κ.λ.π ) 

• Κεραµικά ( τουβλα, κεραµίδια, γυαλί, κ.λ.π. ) 

• Μέταλλα ( χάλυβας, αλουµίνιο, χαλκός, σίδηρος, κ.λ.π. ) 

• Μονωτικά ( γεωυφάσµατα, υαλοβάµβακας, κ.λ.π. ) 

• Επικαλύψεις ( χρώµατα, βερνίκια, επιχρίσµατα, πλακάκια, µάρµαρο, δάπεδα,κ.α.) 

• Κονιάµατα (ρητίνες, γυψοκονίαµα, τσιµεντοκονίαµα, κ.λ.π ) 

Γ) Φυσικά υλικά : 

• Πέτρα 

• Ξύλο 

 

      Σε σχέση µε τα επικρατέστερα υλικά που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή 

κτιρίων στο σύνολο της Ελλάδας, η πλειοψηφία των κτιρίων, σε ποσοστό που ξεπερνάει 

το 47%, έχει κατασκευαστεί µε βασικό υλικό το µπετόν, ενώ ακολουθούν τα τούβλα και 

οι τσιµεντόλιθοι, µε 27%. Το τρίτο σε σηµασία υλικό κατασκευής εµφανίζεται να είναι η 

πέτρα, καθώς τα κτίρια που έχουν κατασκευαστεί µε αυτό το βασικό υλικό αποτελούν το 

22% του συνόλου των κτιρίων. 
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                                          ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 

                                   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

 

 

    

      Πολλά δοµικά υλικά στο παρελθόν έχουν χαρακτηριστεί ως γκρίζα υλικά, λόγω της 

µειωµένης ανθεκτικότητας στις περιβαλλοντικές συνθήκες, της απαίτησης µεγάλων 

ποσοτήτων ενέργειας για την κατασκευή τους και της αρνητικής συµβολής τους στην 

προστασία του περιβάλλοντος. Τα τελευταία 20 χρόνια ο χώρος των κατασκευών έχει 

κατακλισθεί µε νέα προϊόντα που προσφέρουν νέες εφαρµογές στη συγκεκριµένη 

βιοµηχανία. Τα λεγόµενα περιβαλλοντικά φιλικά υλικά, «έξυπνα» υλικά και 

αυτοκαθαριζόµενα δοµικά υλικά είναι όροι που έκαναν πρόσφατα την εµφανισή τους και 

αποτελούν προϊόντα που αναπτύχθηκαν µε σκοπό να αλλάξουν την ταυτότητα των 

υλικών. 

      Αυτά τα νέα υλικά γίνεται προσπάθεια να µην έχουν αρνητική επίδραση στο 

περιβάλλον. Όµως ιδανικά δοµικά υλικά δεν υπάρχουν και γι’αυτό το λόγο ο µηχανικός 

καλείται να διαπιστώσει αν τα οικοδοµικά υλικά που θα χρησιµοποιήσει τηρούν έστω 

µερικώς κάποιες παραµέτρους όπως:  

• Την ικανότητα του προϊόντος να ανακυκλώνεται 

• Την τοξικότητα των υλικών 

• Εκποµπές των υλικών σε CO2 και ΝOx κατά την διάρκεια παραγωγής τους 

• Επιλογή χρόνου ζωής των υλικών 

 

      Τα δοµικά υλικά πρέπει να είναι ασφαλή για την υγεία τόσο για τον τεχνίτη που θα 

τα εφαρµόσει όσο και για τους ανθρώπους που θα ζήσουν µέσα σε ένα κτήριο. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση σταδιακά καταργεί προϊόντα µε επικίνδυνες χηµικές ουσίες και οι 

εταιρίες πλέον συµµορφώνονται µε τη νοµοθεσία και προσαρµόζονται στη ζήτηση της 

αγοράς για πράσινα δοµικά υλικά. 
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2.1    ΞΥΛΟ 

 

       

       

 

      Το ξύλο αποτελεί µια φυσική και ανανεώσιµη πηγή ενέργειας. Σε αντίθεση µε άλλα 

υλικά είναι οργανικό προϊόν, προέρχεται δηλαδή απο ζωντανούς οργανισµούς και 

συγκεκριµένα απο τα φυτά. Βοτανικώς, αποτελείται απο ίνες κυτταρίνης συνδεδεµένες 

µε λιγνίνη. Γι’αυτό τα διάφορα είδη ξύλων παρουσιάζουν µεγάλη ποικιλοµορφία, τόσο 

ως προς την εµφάνιση και το χρώµα, όσο και ως προς τις υπόλοιπες ιδιότητες. 

Αποτελείται απο άνθρακα (48%-50%), οξυγόνο (43%-45%) και υδρογόνο (6%). Έχει 

µεγάλη µηχανική αντοχή σε σχέση µε το βάρος του και είναι άριστο δοµικό υλικό µε 

µεγάλες κατασκευαστικές δυνατότητες και αρχιτεκτονική αξία. Προσφέρει θερµική και 

ακουστική µόνωση και λόγω του χαµηλού θερµικού συντελεστή προσδίδει στο 

ανθρώπινο σώµα την αίσθηση της ζέστης και δεν δηµιουργεί στατικό ηλεκτρισµό. 

      Ταυτόχρονα δεν ρυπαίνει το περιβάλλον και δεν οξειδώνεται. Η οργανική 

αποσύνθεσή του το χαρακτηρίζει σαν «οικολογικό» δοµικό υλικό. Η διάρκεια ζωής του 

είναι πολύ περιορισµένη, γιατί προσβάλλεται εύκολα και καταστρέφεται απο τις 

ατµοσφαιρικές µεταβολές, τα χηµικά, αλλά και απο διάφορους µικροοργανισµούς των 

οποίων αποτελεί την τροφή. Γι’αυτό πρέπει να υποβληθεί πριν απο τη χρησιµοποίησή 

του στις κατασκευές, σε ορισµένες προληπτικές κατεργασίες. Οι προκατεργασίες αυτές 

καθιστούν το ξύλο ικανό να αντιµετωπίσει µε επιτυχία τους διάφορους επιβλαβείς 

παράγοντες και να επιµηκύνουν το χρόνο ζωής του. Απο τις προκατεργασίες οι 

κυριότερες είναι η έκπλυση και η ξήρανση. 

      Η έκπλυση γίνεται στα εργοστάσια που παράγουν τη δοµική ξυλεία. Σκοπός της είναι 

η αποµάκρυνση του φυσικού υγρού που περιέχεται στα κύτταρα του ξύλου, ώστε να 

ελλατωθούν οι πιθανότητες σήψης του απο τους µικροοργανισµούς που αναπτύσσονται 

στο χυµό και συγχρόνως να σκληρυνθεί και να αποκτήσει µεγαλύτερη µηχανική αντοχή. 

Η διαδικασία αυτή πραγµατοποιείται σε µεγάλες δεξαµενές, όπου τα ξύλα παραµένουν 

βυθισµένα περισσότερο απο ένα µήνα. 
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Όσον αφορά την ξήρανση επιτυγχάνεται µε δυο µεθόδους: 

• τη φυσική ή κερική 

• την τεχνιτή 

Το ξύλο µετά την κοπή του δέντρου έχει περιεκτικότητα σε υγρασία 40%-50%. Έτσι, 

ύστερα απο 2-3 χρόνια ξήρανσης η υγρασία ελλατώνεται σε 12%-18%. 

     

           

 

Ακολουθούν διάφορες κατεργασίες που σκοπό έχουν την προστασία του ξύλου. Οι 

συνηθέστερες ανάλογα µε τη χρήση του είναι η επάλειψη, η εµβάπτιση και ο εµποτισµός 

µε διάφορες ουσίες.  

Αναλυτικότερα µπορούµε να συναντήσουµε τις ακόλουθες µεθόδους: 

• εµποτισµό µε λινέλαιο 

• χρωµατισµό µε ελαιοχρώµατα 

• επάλειψη µε πίσσα 

• τέλεια ξήρανση 

• σωστή αποθήκευση σε ξηρούς και επαρκώς αεριζόµενους χώρους 

• χρήση αντισηπτικών ουσιών (π.χ. κρεόζωτο, µεταλλικά άλατα) 

• επάλειψη µε άκαυστα υλικά (π.χ. χρώµατα φωτιάς) 

• επένδυση µε λεπτά µεταλλικά φύλλα των εκτιθέµενων σε πυρκαγιά ξύλινων 

µελών 

• εµποτισµό µε διαλύµατα αλάτων (π.χ. θειϊκό και φωσφορικό αµµώνιο) 
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Η συντήρηση των ξύλων επιτυγχάνεται µε τις ακόλουθες µεθόδους: 

• Με ελαιοχρωµατισµό (σε θύρες, παράθυρα, ζευκτά στεγών) 

• Με επικάλυψη µε βερνίκι και συνθετικές ρητίνες (σε εξωτερικά κουφώµατα, 

ζευκτά στεγών)  

• Με επάλειψη µε κερί ( σε πατώµατα) 

• Με επάλειψη µε πίσσα ( σε τµήµατα ξύλινων έργων που έρχονται σε επαφή µε 

υγρές επιφάνειες) 

      

               

                  Ξύλινη Θύρα                                                  Ξύλινο Παράθυρο   

 

      Προκειµένου να χρησιµοποιηθεί ένα ξύλο στις δοµικές κατασκευές πρέπει να 

εξεταστούν ορισµένες βασικές ιδιότητες όπως η πυκνότητα, το φαινόµενο ειδικό βάρος, 

η σκληρότητα, η µηχανική αντοχή, η ελαστικότητα και ευκαµψία, η υγροσκοπικότητα 

και η συρρίκνωση. 

      Η πυκνότητα του ξύλου επηρεάζει σηµαντικά άλλες ιδιότητες του, όπως το ειδικό 

βάρος, τη σκληρότητα και την αντοχή του. Κυρίως όµως επιδρά στην ικανότητα του να 

απορροφά υγρασία. Όσο αραιότερο είναι το ξύλο, τόσο περισσότερη υγρασία µπορεί να 

απορροφήσει. Εποµένως, γίνεται περισσότερο ευπρόσβλητο στις δυσµενείς επιδράσεις 

της. Επιπλέον, τα ξύλα µικρής πυκνότητας ξηραίνονται πολύ δύσκολα και συγκρατούν 

µετά την ξήρανση περισσότερη υγρασία απ’ότι τα µεγάλης πυκνότητας. Γίνεται λοιπόν 

επιτακτική η ανάγκη χρησιµοποίησης ξύλων µε µεγάλη πυκνότητα, ειδικά όταν 

πρόκειται να χρησιµοποιηθούν σε κατασκευές που έρχονται σε άµεση επαφή µε το 

εξωτερικό περιβάλλον. 
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      Μια ακόµα σηµαντική ιδιότητα που πρέπει να λαµβάνεται υπ’όψη είναι το φαινόµενο 

ειδικό βάρος. Πρόκειται για το βάρος της ύλης που περιέχεται στη µονάδα του όγκου και 

είναι αντίστοιχη προς την πυκνότητα. Πρέπει λοιπόν να διαπιστώνεται εαν τα ξύλα είναι 

οσο πρέπει ξηρά, γιατί η υγρασία αυξάνει το φαινόµενο ειδικό βάρος. 

      Ταυτόχρονα, απαραίτητη είναι η µελέτη της σκληρότητας. Σαν σκληρότητα εννοείται 

η αντίσταση που προβάλλει το ξύλο στην είσοδο µέσα στη µάζα του ενός αιχµηρού 

εργαλείου ή στη φθορά που υφίσταται κατά την τριβή. Εξαρτάται άµεσα απο την 

πυκνότητα του ξύλου και απο την υγρασία που περικλείει. Τα ξύλα µε πυκνές ίνες και 

µικρή περιεκτικότητα σε υγρασία είναι σκληρότερα. Η ιδιότητα της σκληρότητας 

εξετάζεται σε ξύλα που προορίζονται για πατώµατα ή άλλες κατασκευές που υφίστανται 

τριβές ή για κατασκευές που υφίστανται έντονες εξωτερικές δράσεις. Γενικά, η αντοχή 

των ξύλων στις τριβές είναι µικρή συγκρινόµενη µε τα περισσότερα δοµικά υλικά. 

      Παράλληλα, στα ξύλα που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για δοµικές κατασκευές 

είναι απαραίτητη η διερεύνηση της αντοχής τους στις διαφόρων ειδών καταπονήσεις 

όπως η θλίψη, ο εφελκυσµός, η κάµψη και η διάτµηση. Σηµαντικό ρόλο στην αντοχή 

ενός ξύλου έχει και η ελαστικότητα, η οποία ορίζεται ώς η ικανότητα του σώµατος να 

επανέρχεται αµέσως στην αρχική του µορφή µετά την αφαίρεση της δύναµης που 

προκάλεσε την παραµόρφωση. Το ξύλο λυγίζει χωρίς να σπάζει κάτω απο την επίδραση 

εξωτερικών δυνάµεων και αποκτά πάλι το αρχικό του σχήµα πολύ εύκολα. Αντίθετα, 

άλλα υλικά όπως οι πέτρες, το σκυρόδεµα κ.τ.λ. στερούνται πρακτικά αυτής της 

ικανότητας. 

       Τέλος, η υγροσκοπικότητα δηλαδή η ικανότητα του ξύλου να προσλαµβάνει υγρασία 

ή να αποδίδει υγρασία, καθώς και η συρρίκνωση αποτελούν σοβαρά µειονεκτήµατά του. 

Το ξύλο έχει µεγάλη υγροσκοπικότητα και συστέλλεται και διαστέλλεται ανάλογα µε το 

βαθµό υγρασίας σε πλατιά όρια. Επειδή λοιπόν η υγρασία γίνεται αιτία καταστροφών και 

βλαβών στις κατασκευές, γίνεται αναγκαία η διερεύνηση αυτών των ιδιοτήτων του. 

Γενικότερα, το ξύλο είναι ενα δοµικό υλικό που χρήζει διερεύνησης ώστε να επιτευχθεί η 

αποτελεσµατικότητά του, όπου χρησιµοποιείται. 
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      Στις αρχαίες κατασκευές το ξύλο είχε διάφορες εφαρµογές. Κατά τους αρχαϊκούς 

χρόνους αλλά και τους κλασσικούς και τους µετέπειτα χρόνους, ναοί, στοές, γέφυρες, 

οδοστρώµατα, οικίες κατασκευάζονταν εξ’ολοκρήρου ή εν µέρει απο ξύλο. Αλλά και 

όταν τα κτίσµατα ήταν πλίνθινα ή λίθινα και πάλι το ξύλο χρησιµοποιούνταν στις 

θεµελιώσεις, στις ξυλοδεσιές, στα πατώµατα, στις θύρες, στα παράθυρα, στις οροφές, 

στις στέγες κ.τ.λ. Το ξύλο και οι λίθοι µέχρι τον περασµένο αιώνα όπoυ άρχισε να 

χρησιµοποιείται ο σίδηρος και έπειτα το οπλισµένο σκυρόδεµα, αποτελούσαν τα βασικά 

υλικά δόµησης. Ελάχιστες όµως ξύλινες κατασκευές διατηρήθηκαν µέχρι σήµερα κυρίως 

λόγω της µικρής αντοχής τους στις εξωτερικές επιδράσεις. 

       

            

   Ξυλινη κατασκευή στο παρελθόν                        Ξύλινη κατασκευή σήµερα 

 

      Το ξύλο που χρησιµοποιείται σήµερα στις κατασκευές είναι στη φυσική του µορφή. 

∆ηλαδή, στρογγυλή ξυλεία, πελεκητή ξυλεία και πριονιστή. Η στρογγυλή αποτελείται 

απο κορµούς δέντρων που τους έχει αφαιρεθεί ο φλοιός και έχουν καθαριστεί µε 

τσεκούρι. Χρησιµοποιείται για την υποστήριξη ξυλοτύπων και τις υπόγειες δοµικές 

κατασκευές για υποστηλώσεις αποφράξεων καθώς και εµπηγµένων δοκών. Απο την 

αλλη η πελεκητή ξυλεία αποτελείται απο κορµούς δέντρων ελαφρώς ορθογωνισµένους 

µε τσεκούρι και χρησιµοποιείται για την κατασκευή στεγών, δοκών και στύλων για 

τοίχους και κεκλιµένα επίπεδα, ικριωµάτων κ.α. Η πριονιστή είναι τετραγωνισµένη 

ξυλεία που παράγεται µε σκίσιµο του κορµού. Χρησιµοποιείται για ξυλότυπους τοίχων, 

ορόφων, καθώς και σε διάφορες µορφές όπως σανίδες. 

 

 



Μπαρµπαρούση Μαρία 
20/2/2013 

28 

      Η ξυλεία µπορεί επίσης να διακριθεί σε µαλακή και σκληρή. Στην µαλακή ανήκουν η 

σήµυδα, το έλατο, η ερυθρελάτη, η οξυά, η καστανιά, η λεύκα κ.α. Αντίθετα στη σκληρή 

ανήκουν το πεύκο, η δρύς, λάριξ, η µελιά, η κερασιά, η κόκκινη οξυά, η φτελιά, το Iroko, 

το Dousie, το σφενδάµι, το κυπαρίσσι, η συκοµουριά κ.α.  

Πίνακας : Είδη ξύλων και χρήση τους 

 

 

     Χρήση                  Είδος ξυλείας               Χρήση                    Είδος ξυλείας 

 

Στέγες 

µπαλκόνια 

ταβάνια 

 

∆ασική πεύκη, 

µαύρη 

πεύκη,έλατο, 

κυπαρίσσι 

 

 

Μοριοπλάκες 

και 

ινοπλάκες 

 

∆ασική πεύκη, βαλκανική 

πεύκη, µαύρη πεύκη, οξυά 

και λεύκη 

 

 

Έξωτερικά και 

εσωτερικά 

κουφώµατα 

 

Iroko, δρύς, 

Niangon, δασική 

πεύκη, έλατο, 

µαύρη πεύκη, 

καστανιά, καρυδιά 

 

 

∆άπεδα και 

παρκέτα 

 

 

Πεύκη, οξυά, δρύς, 

καστανιά, σφενδάµι, 

καρυδιά, Dousie, Iroko, 

Niangon 

Προστατευτικά 

κιγκλιδώµατα 

∆ρύς, καστανιά, 

οξυά, µαύρη πεύκη 

 

Κλίµακες 

 

Μαύρη πεύκη, Iroko, δρύς, 

οξυά, Dousie, δασική 

πεύκη 

Πάσσαλοι 

θεµελίων 

∆ρύς, καστανιά, 

oξυά, µαύρη πεύκη 

 

 



Μπαρµπαρούση Μαρία 
20/2/2013 

29 

          
              Κλίµακα απο Οξυά                                             Κλίµακα απο ∆ρύ 

        

 

 

 

2.1.1.           ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΞΥΛΟ 

 

 

 

      Με τον όρο υλικά µε βάση το ξύλο, εννοούµε τα διάφορα βιοµηχανικώς 

κατασκευαζόµενα ηµιέτοιµα προϊόντα ξύλου. Αυτά αποτελούνται απο µικρά κοµµάτια 

ξύλου που συµπιέζονται υπο υψηλή θερµοκρασία συνήθως σε σχήµα πλάκας ή σε άλλα 

ξύλινα υλικά. Για να γίνει η συνένωση των λεπτών µεταλλικών φύλλων του ξύλου που 

συµπιέζονται, χρησιµοποιούνται διάφορες κόλλες. Ετσι, ανάλογα µε τη µέθοδο 

τεµαχισµού, παραγωγής και κατασκευής διακρίνουµε την παραγωγή κόντρα –πλακέ, 

µοριοσανίδων και ινοσανίδων. Τα υλικά αυτά ονοµάζονται και υλικά τεχνητής ξυλείας. 

      Οι µοριοσανίδες παρασκευάζονται απο απορρίµµατα ξύλου όπως ροκανίδια, λεπτά 

κλαδιά, καλάµια κ.α. και συγκολλούνται µε συνθετική ή φυτική κόλλα. Με διάφορες 

κατεργασίες πολτοποιούνται και µετά αναµιγνύονται µε ρητίνη και υπο υψηλή 

θερµοκρασία και πίεση αποκτούν την τελική τους µορφή. Στην Ελλάδα έχουν την 

εµπορική ονοµασία Νοβοπάν και χρησιµοποιούνται σαν πλάκες στέγης, σαν πλάκες 

δαπέδων, τοίχων, οροφής, για ηχοµόνωση, θερµοµόνωση, για φύλλα ερµαρίων. 
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Οι ινοσανίδες αποτελούν πρότυπο σκληρής πλάκας για κάθε χρήση. Κατασκευάζονται µε 

τους εξής τρόπους: τον ξηρό, τον υγρό, τον ηµίξερο. ∆ιακρίνονται σε: 

• Σκληρές πλάκες απο αποϊνωµένο ξύλο (για επίστρωση δαπέδων, εξωτερική 

επένδυση θυρών) 

• Μονωτικές ή υπερπορώδεις σανίδες (σε επενδύσεις τοίχων και ορόφων) 

 

      Τα κόντρα – πλακέ είναι αντικολλητικά φύλλα τα οποία έχουν κολληθεί ώστε να 

διασταυρώνονται οι ίνες τους σε γωνία 90º. Έχουν πάχος 1-4 mm και για τη συνένωσή 

τους χρησιµοποιείται κόλλα φορµαλδεϋδης. Χρησιµοποιούνται ευρύτατα κυρίως για την 

κατασκεή εσωτερικών θυρών, ντουλαπιών και επίπλων, για την κατασκευή ξύλινων 

επενδύσεων οροφών και χωρισµάτων, για την κατασκευή και επένδυση εσωτερικών 

τοιχωµάτων. 

 

         

              Φύλλο κόντρα- πλακέ                               Ντουλάπα απο κόντρα- πλακέ 

 

      Εκτός απο την τεχνητή ξυλεία υπάρχει και η συγκολλητή, η οποία αποτελείται απο 

σανίδες κατώτερης ποιότητας που συγκολλούνται µεταξύ τους µε κόλλες απο τεχνητές 

ρητίνες αλλά και κόλλες ουρίας-φορµαλδεϋδης. Απο περιβαλλοντική άποψη, εκείνο που 

χρήζει προσοχής είναι οι συγκολλητικές ουσίες που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή 

κάθε προϊόντος, καθώς εκλύουν διάφορες χηµικές ουσίες πρός το περιβάλλον. Τέτοιου 

είδους συγκολλητικές ουσίες που χρησιµοποιούνταν παλαιότερα, είναι η φορµαλδεϋδη 

και οι ρητίνες. Συγκεκριµένα, όταν ώς συγκολλητική ουσία έχει χρησιµοποιηθεί 

φορµαλδεϋδη, παρατηρείται το φαινόµενο του «άρρωστου κτηρίου».  
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      Παρατηρούνται δηλαδή δυσµενείς επιπτώσεις για τον άνθρωπο, καθώς είναι 

υπεύθυνη για αναπνευστική δυσχέρεια, κινητική αταξία και δερµατίτιδες, αλλεργικες 

αντιδράσεις, ενώ αξίζει να σηµειωθεί πως έχει ταξινοµηθεί ως πιθανώς καρκινογόνος για 

τον άνθρωπο. Ανάλογες επιπτώσεις έχουν οι ρητίνες, οι οποίες όταν καούν παράγεται 

µεταξύ άλλων και το τοξικό υδροκυάνιο. Για την αποφυγή των επικίνδυνων αυτών 

ουσιών µπορούν να χρησιµοποιηθούν, σε προϊόντα ξυλείας εσωτερικών χώρων, φυσικά 

συγκολλητικά απο πρωτεϊνη σόγιας και λιγνίνη, καζεϊνη, ζωϊκά προϊόντα κ.α.  

      Το δασοπονικό είδος από το οποίο προέρχεται το ξύλο παίζει σηµαντικό ρόλο στην 

έκλυση της φορµαλδεΰδης. Για το λόγο αυτό καλό θα ήταν να αποφεύγονται προϊόντα, 

από κωνοφόρα δέντρα και να προτιµούνται όσα προέρχονται από λεύκη, οξυά, καστανιά 

και πλατάνι που έχουν τη µικρότερη έκλυση. Όσον αφορά τη βαφή του ξύλου οι 

καλύτερες επιλογές είναι το φυσικό κερί, οι υδατοδιαλυτές φυσικές βαφές και 

υδατοδιαλυτά βερνίκια, τα οποία έχουν οικολογικό σήµα. 

 

           

 Κλίµακα απο οξυά µε οικολογικό βερνίκι σατινέ         Στέγη µε ακρυλικό βερνίκι 

 

      Τα τελευταία χρόνια η ζήτηση του ξύλου έχει αυξηθεί δραµατικά και αναµένεται να 

διπλασιαστεί µέσα στα επόµενα 50 χρόνια. Όµως η δασική παραγωγή δεν επαρκεί για να 

καλύψει τις ανάγκες σε ξύλο, µε αποτέλεσµα σε όλο τον πλανήτη να έχει αυξηθεί η 

αλόγιστη υλοτοµία και η αποψίλωση των δασών. Γίνεται λοιπόν επιτακτική η ανάγκη, 

της όσο το δυνατόν αποτελεσµατικότερης διαχείρισης και αξιοποίησης των δασών. 

Παράλληλα, µε τη χρήση του ξύλου εξασφαλίζεται ενα καθαρότερο περιβάλλον, 

επιτυγχάνοντας τη µείωση του όγκου των αποβλήτων. Στην Ελλάδα το ξύλο που 

ανακυκλώνεται αποτελεί πολύ µικρό ποσοστό σε σχέση µε αυτό που απορρίπτεται. 
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Είµαστε όµως υποχρεωµένοι σύµφωνα µε τη νέα νοµοθεσία να αυξήσουµε τις ποσότητες 

ανακυκλωµένου ξύλου µε έντονους ρυθµούς τα επόµενα χρόνια. Επιβάλλεται µια τέτοια 

άυξηση σε αντικατάσταση άλλων λιγότερο φιλικών προς το περιβάλλον υλικών. 

      Η ανακύκλωση του ξύλου έχει ως σκοπό την επαναχρησιµοποίηση των 

απορριµµάτων ξύλου και την παραγωγή νέων προϊόντων ξύλου ή άλλων υλικών, αφού 

προηγηθούν οι κατάλληλες διεργασίες. Το πρώτο στάδιο της επαναχρησιµοποίησης 

προβλέπει µια ταξινόµηση ανάλογα µε το είδος του απορρίµµατος και το βαθµό 

καθαρότητας του σε ξύλο. Η ανίχνευση ορισµένων ξένων προσµίξεων γίνεται είτε 

οπτικώς, είτε µαγνητικώς, είτε µε κριτήριο την οσµή. Στην περίπτωση επιβάρυνσης του 

ξύλου των απορριµµάτων µε τοξικές ενώσεις ή τοξικά βαρέα µέταλλα, η ανίχνευση 

προϋποθέτει την εφαρµογή εξειδικευµένων µεθόδων όπως η αναλυτική χηµεία. 

      Το επόµενο στάδιο µετά την ανίχνευση προβλέπει την αποµάκρυνση των ξένων 

υλικών απο τα απορρίµµατα. Εφαρµόζονται κατάλληλες τεχνικές διαχωρισµού όπως 

οπτικές, µαγνητικές-µηχανικές σε συνδυασµό µε θρυµµατισµούς. Βασικός αντιπρόσωπος 

των τεχνικών βιολογικής αξιοποίησης των απορριµµάτων ξύλου είναι η 

κοµποστοποίηση. Πρόκειται για ενα σύστηµα αξιοποίησης των οργανικής φύσης 

ζυµώσιµων κλασµάτων των απορριµµάτων που αποβλέπει στη βιολογική µετατροπή του 

βιοαπορρίµµατος σε εδαφοβελτιωτικές ουσίες.  

      Η ανακύκλωση ξύλου το οποίο έχει εµποτιστεί µε τοξικές ουσίες, µε σκοπό την 

αύξηση της ανθεκτικότητας του έναντι βιολογικών προσβολών, είναι µια σύγχρονη 

πρόκληση στον τοµέα της ανακύκλωσης, αφού µεγάλο µέρος των ξυλωδών 

απορριµµάτων ανήκουν στην κατηγορία αυτή. Η καύση τέτοιων απορριµµάτων είναι 

εχθρική προς το περιβάλλον και δεν ενδείκνυται. Σύµφωνα µε µια νέα τακτική,  για τον 

καθαρισµό του εµποτισµένου ξύλου χρησιµοποιούνται µήκυτες, οι οποίοι παρουσιάζουν 

αξιόλογη αντοχή στις χρησιµοποιούµενες τοξικές ουσίες και µπορούν να προκαλέσουν 

την αποικοδόµηση αυτών, καθιστώντας το ξύλο κατάλληλο για χρησιµοποίηση στην 

παραγωγή σύνθετων προϊόντων όπως οι µοριοπλάκες οι ινοπλάκες και οι 

τσιµεντοσανίδες. Η ανακύκλωση των διαφόρων απορριµµάτων ξύλου συνεπάγεται 

µικρότερη κατανάλωση ενέργειας ανα παραγόµενη µονάδα προϊόντος, δηλαδή µικρότερα 

ποσοστά έκλυσης αερίων ενώσεων του άνθρακα στην ατµόσφαιρα. 
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      Η ανακύκλωση ξύλου οδηγεί σε συµπιεσµένα φύλλα µεσαίας πυκνότητας απο ίνες 

µαλακής ξυλείας, ξύλινα δάπεδα, νέα συνθετικά υλικά, εξαρτήµατα αυτοκινήτων και 

παγκάκια εξωτερικών χώρων. Το ξύλο χρησιµοποιείται σε µεγάλο βαθµό ως υλικό 

επίστρωσης δαπέδων. Με την αντικατάσταση ενός κυβικού µέτρου σκυροδέµατος µε την 

ίδια ποσότητα ξυλείας, µπορεί να περιοριστεί κατά ενα περίπου τόνο το διοξείδιο του 

άνθρακα που απελευθερώνεται στην ατµόσφαιρα. 

       

          

             Απορρίµµατα ξύλου                                        Παγκάκια εξωτερικών χώρων 

 

 

Εποµένως το ξύλο είναι µια ανανεώσιµη και πολύτιµη πρώτη ύλη µε ασύγκριτα 

πλεονεκτήµατα η οποία µπορεί να µας δώσει πληθώρα προϊόντων µετά απο µηχανική και 

χηµική κατεργασία. Είναι όµως παράλληλα ενα ανισότροπο, πολύπλοκο και δύσκολο 

υλικό. Υπάρχουν εκατοντάδες είδη ξύλου µε διαφορετικές φυσικές, µηχανικές και 

χηµικές ιδιότητες. Για τους λόγους αυτούς απαιτείται η τήρηση κανόνων τεχνολογίας και 

η γνώση της δοµής και των ιδιοτήτων του.  
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2.2 ΓΥΑΛΙ 

 

 

 

      Το γυαλί παράγεται απο χαλαζιακή άµµο που βρίσκεται άφθονη στη φύση.Βασικά 

συστατικά του είναι το διοξείδιο του πυριτίου (70%), το οξείδιο του ασβεστίου (14%) 

και το οξείδιο του νατρίου. Τα συστατικά αυτά δεν θεωρούνται σπάνια ή ρυπογόνα. Σε 

συνήθεις θερµοκρασίες είναι στεγανό, διαφανές, χηµικά και βιολογικά αδρανές, αλλά και 

συµπαγές. Είναι µη κρυσταλλικής δοµής και δεν διαλύεται σε διαλύτες. Είναι γνωστό, 

ότι το γυαλί θραύεται εύκολα, παρ’όλο που όταν κατασκευάζεται είναι πολύ ισχυρό, 

γύρω στις πέντε φορές πιο ισχυρό από το ατσάλι. Η παρουσία επιφανειακών ατελειών, 

όπως εκείνες που προέρχονται από χηµική διάβρωση ή µηχανικές καταπονήσεις, οδηγεί 

στη συγκέντρωση όλων των εφαρµοζόµενων πιέσεων στα ενεργά κέντρα του υλικού. 

Κάτω απο τις πιέσεις αυτές οι ισχυροί δεσµοί σπάνε µε αποτέλεσµα τη θραύση. Όταν η 

θραύση αρχίσει, υπάρχει η πιθανότητα να εξαπλωθεί σε ολόκρηρη την επιφάνεια του 

γυαλιού καθώς δεν υπάρχουν εσωτερικά χαρακτηριστικά όρια να την περιορίσουν. 

 

 

 

Αρχαιολογικά ευρήµατα στην Αίγυπτο δείχνουν οτι εκεί έλιωναν το γυαλί πριν απο 7000 

χρόνια, πιθανολογείται όµως οτι οι πρώτοι που κατασκεύασαν το γυαλί πρέπει να ήταν οι 

Βαβυλώνιοι. Στην Ελλάδα το γυαλί πρωτοεµφανίζεται κατά το 14ο π.χ. αιώνα στα νησιά 

του Αιγαίου και τις Μυκήνες. 
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      Παραδοσιακά το γυαλί χρησιµοποιείται στις οικοδοµές εδώ και αιώνες λόγω της 

διαύγειας και της σκληράδας που εµποδίζουν τον άνεµο και τη σκόνη, επιτρέποντας 

όµως στο φως να εισέρχεται στο εσωτερικό και να προσφέρει µια καθαρή εικόνα του 

εσωτερικού χώρου. Με την πάροδο του χρόνου η επιθυµία για ικανοποίηση µοντέρνων 

αναγκών οδήγησε σε ανακαλύψεις που µετέτρεψαν το γυαλί σε ένα ισχυρό βιοµηχανικό 

προϊόν µε επιπρόσθετες δυνατότητες και χαρακτηριστικά. Το ποσοστό που 

χρησιµοποιείται στα σηµερινά κτήρια αυξάνεται συνεχώς. Αρετές του γυαλιού είναι και 

η διαφάνεια, η ακαµψία, η αντίσταση στις ατµοσφαιρικές µολύνσεις, η δυνατότητα 

ανάκλασης, φιλτραρίσµατος της ηλιακής ακτινοβολίας, η ευκολία συντήρησης, η µεγάλη 

διάρκεια ζωής και η αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τη διάβρωση. Με κατάλληλη 

επιλογή του υλικού µπορεί το γυαλί να παρέχει θερµοµονωτικές και ηχοµονωτικές 

ιδιότητες και επιπλέον αντιπυρική προστασία. Στην τελευταία δεκαετία έχουµε δει µια 

ραγδαία αύξηση στη χρήση του δοµικού γυαλιού στις κατασκευές, λόγω της αύξησης του 

ενδιαφέροντος των αρχιτεκτόνων και τις βελτιώσεις στην τεχνολογία του. 

      Στη δοµική χρησιµοποιούνται ορισµένα είδη γυαλιού όπως οι υαλόπλινθοι, τα 

υαλότουβλα, οι υαλόπλακες και τα γυάλινα κεραµίδια. Οι υαλόπλινθοι αποτελούνται απο 

δυο χυτοπρεσσαριστά κοµµάτια που συγκολλούνται µε πίεση εν θερµώ. Η επιφάνειά 

τους µπορεί να είναι λεία, ανάγλυφη, ή σαν τις επιφάνειες του διακοσµητικού γυαλιού. 

Χρησιµοποιούνται σε εξωτερικούς τοίχους όταν θέλουµε να διέρχεται φως αλλά και σε 

εσωτερικούς. Προσφέρουν άριστη θερµοµόνωση και ηχοµόνωση. 

      Τα υαλότουβλα είναι δοµικά στοιχεία που αποτελούνται εξ’ολοκλήρου απο γυαλί. 

Κατασκευάζονται µε έγχυση ρευστού γυαλιού σε ειδικά καλούπια. Στη συνέχεια, δυο 

όµοια κοµµάτια συγκολλούνται µεταξύ τους και στο ενδιάµεσό τους παραµένει κενό 

αέρα σε χαµηλή πίεση. Ο αέρας αυτός δίνει στο στοιχείο τα ιδιαίτερα θερµο-

ηχοµονωτικά του χαρακτηριστικά. Σε συνδυασµό µε τις ιδιότητες του γυαλιού και µε τις 

δυνατότητες που υπάρχουν για δηµιουργία διαφορετικών σχεδίων και χρωµάτων στο 

γυαλί, έχουµε ένα δοµικό υλικό µε πάρα πολλά πλεονεκτήµατα. Στο εµπόριο 

κυκλοφορούν πολλοί τύποι υαλότουβλων, οι οποίοι καλύπτουν κάθε διακοσµητική και 

κατασκευαστική απαίτηση, ενώ προσφέρουν διαφορετικούς βαθµούς και τύπους 

διαφάνειας, καθώς και µεγάλη ποικιλία αποχρώσεων. 
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Μπορούν να έχουν σχήµα ορθογώνιο, τετράγωνο ή κυκλικό. Χρησιµοποιούνται στο 

εσωτερικό των κτηρίων, αντικαθιστώντας την τοιχοποιία και διαχωρίζοντας τους χώρους 

χωρίς την απώλεια φωτός. 

      Οι υαλόπλακες είναι γυάλινα χυτοπρεσσαριστά σώµατα, η επάνω πλευρά των οποίων 

είναι ανώµαλη για να προσφέρει αντιολισθητική προστασία. Χρησιµοποιούνται για 

οριζόντια τοποθέτηση σε δάπεδα ελαφριάς κυκλοφορίας, εφ’όσον υπάρχει η ανάγκη 

φωτισµού στον κάτω απο το δάπεδο χώρο. 

      Τα γυάλινα κεραµίδια είναι διάφανα κεραµίδια απο γυαλί µε λεία επιφάνεια. 

Τοποθετούνται είτε µόνα τους είτε ανάµεσα σε κεραµικά κεραµίδια. Προσφέρουν άπλετο 

φως, αισθητική και έχουν απεριόριστη διάρκεια ζωής. Στο εµπόριο κυκλοφορούν πάνω 

απο εκατό σχήµατα. 

 

 

            Γυάλινα κεραµίδια 

 

Ώς δοµικό υλικό το γυαλί έχει τρία συγκεκριµένα πεδία εφαρµογής: 

• Χωρίσµατα κατακόρυφα ή οριζόντια 

• ∆ιάφορα εξαρτήµατα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

• Μονώσεις 

 

      Το γυαλί αποτελεί ιδανικό υλικό για την κατασκευή χωρισµάτων και µεσοτοιχιών. Η 

διαφάνεια του εξασφαλίζει το διαχωρισµό των λειτουργιών στο εσωτερικό των κτηρίων, 

χωρίς να καταργεί την αίσθηση της συνέχειας και της ευρυχωρίας, ενώ παράλληλα 

επιτρέπει στο φώς να διαχέεται οµοιόµορφα και χωρίς εµπόδια. Τα γυάλινα χωρίσµατα 

διακρίνονται σε δοµικές κατασκευές και σε κινητές κατασκευές. Στην πρώτη κατηγορία 

χρησιµοποιούνται υαλότουβλα, ενώ στη δεύτερη γυάλινα πετάσµατα διακοσµητικά ή 

διαφανή. 
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      Το δεύτερο πεδίο εφαρµογής αναπτύχθηκε χάρη στη µεγάλη ηλεκτροµονωτική 

ικανότητα και τις διηλεκτρικές ιδιότητες του γυαλιού. Για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 

κατασκευάζονται τα παρακάτω υλικά: 

• Λαµπτήρες 

• Ανακλαστήρες φωτός 

• Καλύπτρες φωτιστικών σωµάτων 

• Καλύµµατα διακοπτών, πλάκες ηλεκτρικών πινάκων 

• Πλήθος εξαρτηµάτων, πυκνωτών, ηλεκτρικών κυκλωµάτων  

 

      Στο τρίτο πεδίο εφαρµογής περιλαµβάνονται υλικά απο γυαλί, που µε διάφορες 

µορφές, χρησιµοποιούνται για µονώσεις, προστατευτικές επικαλύψεις κ.τ.λ. Για θερµική 

ή ακουστική µόνωση χρησιµοποιείται το ινώδες γυαλί (υαλοβάµβακας) και το κυψελωτό 

γυαλί. Μια άλλη µορφή γυαλιού που έχει διάφορες δοµικές χρήσεις είναι η υδρύαλος. 

Επιπλέον, το γυαλί µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλους τους εσωτερικούς χώρους 

επενδύοντας δάπεδα, δηµιουργώντας ψευδοροφές και συµµετέχοντας στην επίπλωση. 

      Το δάπεδο αποτελεί ίσως την πιο εντυπωσιακή εφαρµογή του γυαλιού στους 

εσωτερικούς χώρους, ιδιαίτερα όταν επιλέγεται για την κατασκευή της σκάλας ή του 

µεσοπατώµατος. Προσδίδει µοναδική διάσταση, επιτρέποντας την πλήρη θέαση του 

οριζόντια διαιρεµένου χώρου και την αδιάκοπη κίνηση του φωτός. ∆εν θα πρέπει να 

χρησιµοποιείται όµως σε µεγάλη έκταση διότι η βάδιση σε γυάλινο δάπεδο δίνει την 

αίσθηση της βάδισης στο κενό, πράγµα που δεν είναι πάντα ευχάριστο. 

 

          

            Γυάλινο δάπεδο κατοικίας                          Γυάλινο δάπεδο κινηµατογράφου 
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Οι καταλληλότεροι χώροι για την εφαρµογή γυάλινου δαπέδου είναι οι χώροι κίνησης 

(χολ, διάδροµος), ενώ θα πρέπει να αποφεύγεται σε χώρους διανυκτέρευσης. Για την 

κατασκευή δαπέδων πρέπει να χρησιµοποιείται γυαλί απο συγκολλητά φύλλα. Για την 

αντιµετώπιση της ολισθηρότητας, που είναι ιδιαίτερα αυξηµένη όταν το δάπεδο είναι 

υγρό, µπορεί να εφαρµοστεί αµµοβολή. 

      Το γυαλί βρίσκει εφαρµογή και στις οροφές των κτηρίων είτε µε τη µορφή φεγγιτών 

είτε µε τη µορφή ψευδοροφών. Για τη δηµιουργία γυάλινων ψευδοροφών απαιτείται η 

κατασκευή µεταλλικού ή ξύλινου πλαισίου. Καλό είναι τα τεµάχια που θα 

χρησιµοποιηθούν να είναι περιορισµένων διαστάσεων και να είναι αφαιρούµενα, ώστε 

να είναι εφικτή η αντικατάσταση των λαµπτήρων φωτισµού. Η γυάλινη οροφή µπορεί να 

µην καλύπτει ολόκρηρη την επιφάνεια της οροφής. Σε αυτήν την περίπτωση 

κατασκευάζεται ψευδοροφή απο γυψοσανίδα, αφήνοντας ελέυθερα τα τµήµατα στα 

οποία έχει µελετηθεί να τοποθετηθεί γυαλί. ∆εν θεωρείται απαραίτητη η χρήση 

ενισχυµένων τζαµιών, καθώς µπορούν να χρησιµοποιηθούν διακοσµητικά γυαλιά ακόµη 

και καθρέφτες. 

 

              

   Γυάλινη οροφή αίθριου Saint Tropez                     Γυάλινη οροφή Παρίσι 
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      Οι σύγχρονες τάσεις στην αρχιτεκτονική διακρίνονται για την προτίµηση την οποία 

τρέφουν στις εκτενείς γυάλινες επιφάνειες, οι οποίες διαµορφώνουν τα όρια είτε ανάµεσα 

στο εξωτερικό και το εσωτερικό περιβάλλον, είτε ανάµεσα σε διακεκριµένα τµήµατα του 

εσωτερικού χώρου. Αυτό γίνεται µε τη βοήθεια υαλοπινάκων.  

Υπάρχουν διάφοροι τύποι-είδη υαλοπινάκων για διαφορετικές ανάγκες του κοινού: 

• Ανακλαστικοί υαλοπίνακες 

• Θερµοµονωτικοί υαλοπίνακες 

• Ειδικών εφαρµογών υαλοπίνακες 

• Πυρίµαχοι υαλοπίνακες 

• Ηχοµειωτικοί υαλοπίνακες 

• Υαλοπίνακες ασφαλείας 

• Συγκολληµένοι υαλοπίνακες 

• Άλλες κατηγορίες υαλοπινάκων 

 

      Η ύπαρξη των ανακλαστικών υαλοπινάκων οφείλεται στην απαίτηση για προστασία 

του εσωτερικού του κελύφους απο τα θερµικά κέρδη κατά τη θερινή περίοδο του έτους. 

Οι υαλοπίνακες αυτοί επηρεάζουν τη διέλευση του φυσικού φωτός µέσω αυτών, οπότε 

είναι αναγκαίος ο προσδιορισµός της απαιτούµενης στάθµης του φυσικού φωτός στο 

εσωτερικό του κελύφους, προκειµένου να επιλεχθεί ο κατάλληλος υαλοπίνακας. Οι 

ανάγκες του κοινού απο τους ανακλαστικούς υαλοπίνακες είναι η θερµοµόνωση, η 

οµοιογένεια στο χρώµα, η αισθητική τελειότητα, η ευκολία στην επεξεργασία, η 

δυνατότητα τεχνικής κατεργασίας και κυρίως η καλύτερη δυνατή σχέση µεταξύ διάδοσης 

φωτός και ενέργειας. 

      Απο την άλλη πλευρά, οι θερµοµονωτικοί αποτελούν ένα σύστηµα δυο ή τριών, είτε 

απλών είτε ανακλαστικών υαλοπινάκων, οι οποίοι διατηρούνται σε απόσταση µεταξύ 

τους µέσω µεταλλικής κατατοµής µε συνήθη απόσταση 12 mm. Ο εγκλωβισµένος στο 

διάκενο αέρας βελτιώνει τη θερµοµονωτική συµπεριφορά του υαλοπίνακα. Πλεονεκτούν 

γιατί προσφέρουν αύξηση της θερµοµόνωσης κατά 30%, µείωση καυσίµων, ελλάτωση 

δηµιουργίας CO2, είναι φιλικοί στο περιβάλλον και µειώνουν κατά 75% τη διέλευση 

ακτινοβολίας µεγάλου µήκους κύµατος. 
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      Όσον αφορά τους πυρίµαχους υαλοπίνακες η ουσία που βρίσκεται ανάµεσα, όταν η 

θερµοκρασία ξεπεράσει τους 120°C, αλλάζει χρωµα και µορφή και αποτρέπει προσωρινά 

τη διάδοση πυρκαγιάς. Υπάρχουν δύο κατηγορίες πυρίµαχων υαλοπινάκων: 

• Οι αλεξίπυροι κατηγορίας Ε (αποτρέπουν τη διάδοση πυρκαγιάς, καπνού και 

αερίων στους γειτονικούς χώρους που δεν καίγονται)  

• Οι αλεξίπυροι κατηγορίας ΕΙ (οι οποίοι αποτρέπουν τη διάδοση της πυρκαγιάς 

αλλά και εξασφαλίζουν την ασφαλή εκκένωση του κτηρίου) 

 

      Υπάρχει σηµαντική ποικιλία υαλοπινάκων για εξειδικευµένες χρήσεις που παρέχουν 

ακτινοπροστασία ή ηλεκτροµαγνητική θωράκιση, αντιβαλλιστικοί κ.τ.λ. Άλλες 

κατηγορίες είναι οι θερµοχρωµικοί, οι φωτοχρωµικοί και οι ηλεκτροχρωµικοί 

υαλοπίνακες. 

      Οι ηχοµειωτικοί υαλοπίνακες προσφέρουν προστασία έναντι στην ηχορύπανση και 

είναι δυνατόν να πετύχουν συντελεστή ηχοµόνωσης Rw = 30-53 dB. 

Ο υαλοπίνακας ασφαλείας όταν βρίσκεται υπο υψηλή επιφανειακή τάση, κατά τη 

θραύση του απελευθερώνει όλη τη συσσωρευµένη ενέργεια, µε αποτέλεσµα τη 

δηµιουργία ακίνδυνων πρακτικά θραυσµάτων. 

      Τέλος, οι συγκολληµένοι υαλοπίνακες, οι οποίοι προκύπτουν απο τη συγκόλληση 

δύο ή περισσότερων υαλοπινάκων, παρουσιάζουν ικανοποιητική αντοχή στις κρούσεις 

και διακρίνονται για την παροχή ασφάλειας κατά τη χρήση, καθώς σε περίπτωση 

θραύσης τα κοµµάτια γυαλιού συγκρατούνται στη θέση τους µε τη βοήθεια των 

ενδιάµεσων µεµβρανών. 

 

                

              Ενεργειακοί υαλοπίνακες                              Ανακλαστικοί υαλοπίνακες 
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      Εκτός απο τη χρήση του στις προσόψεις των κτηρίων παρουσιάζει πολλές εφαρµογές 

στους εσωτερικούς χώρους των κατοικιών , καθώς απο γυαλί µπορεί να κατασκευαστεί 

πλήθος αντικειµένων απο διακοσµητικά στοιχεία, έως αίθρια και διαφόρων ειδών έπιπλα. 

Το γυαλί ανταποκρίνεται µε επιτυχία και σε εφαρµογές µικρότερης κλίµακας πολλές απο 

τις οποίες είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές όπως: 

• Τραπέζια 

• Ράφια 

• Παραβάν                                                           

• Επένδυση τοίχου 

• Πάγκος 

• Καµπίνες των ντους 

• Νιπτήρες 

• Μπανιέρες 

• Εσωτερικές θύρες 

• Κλίµακες 

• Κουπαστές 

• Κάγκελα 

 

         

       Γυάλινη κλίµακα                      Γυάλινη µπανιέρα             Γυάλινη εσωτερική θύρα 
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      Το γυαλί είναι υλικό που χαρακτηρίζει την αειφόρο αρχιτεκτονική του 21ου αιώνα. 

Είναι φιλικό προς το περιβάλλον και είναι απο τα πρώτα υλικά που ανακυκλώθηκαν και 

επαναχρησιµοποιούνται. Στο εµπόριο διατίθενται αρκετά προϊόντα απο ανακυκλωµένο 

γυαλί. Οι ποσότητες γυαλιού προς διαχείριση µπορεί να προέλθουν κατά τη διάρκεια 

µιας κατασκευής ή µιας κατεδάφισης ενός έργου κυρίως απο τη θραύση των 

υαλοπινάκων. Το γυαλί έχει το µεγάλο πλεονέκτηµα οτι µπορεί να ανακυκλωθεί πολλές 

φορές χωρίς να αλλοιωθούν οι φυσικές και µηχανικές ιδιότητές του. Για την παραγωγή 

του απαιτούνται αρκετά µεγάλες ποσότητες ενέργειας και γι’αυτό η ανάκτηση και η 

ανακύκλωσή του µπορεί να οδηγήσει σε µεγάλη εξοικονόµηση ενέργειας. 

      Κατά τη διάρκεια µιας κατεδάφισης ή ανακαίνισης και εφόσον το γυαλί δεν θα 

επαναχρησιµοποιηθεί, θραύεται µε σκοπό να µειωθεί ο όγκος του. Με τον τρόπο αυτό 

δηµιουργείται το υαλόθραυσµα, το οποίο αποθηκεύεται σε ξεχωριστό κάδο για να µην 

αναµιχθεί µε τα άλλα απορρίµµατα. Το υαλόθραυσµα δεν στερείται ποιοτικά σε τίποτα 

απο το πρωτογενές προϊόν. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ως πρώτη ύλη για την παραγωγή 

σκυροδέµατος, ασφάλτου, υαλότουβλων, κεραµικών πλακιδίων καθώς επίσης και για την 

αύξηση της αντοχής του σκυροδέµατος. 

Αναλυτικότερα το ανακυκλωµένο γυαλί χρησιµοποιείται για: 

• Παραγωγή ινών γυαλιού (για την κατασκευή ηχοµονωτικών και θερµοµονωτικών 

υλικών και συγκεκριµένα του υαλοβάµβακα) 

• Κεραµικά πλακάκια.(100% αντικατάσταση απο ανακυκλωµένο γυαλί 

πραγµατοποιείται στις Η.Π.Α.) 

• Παραγωγή ασφάλτου για κατασκευή δρόµων (το προς ανακύκλωση γυαλί θα 

πρέπει να θρυµµατιστεί σε πολύ µικρές διαστάσεις) 

• Παραγωγή σκυροδέµατος( η προσθήκη γυαλιού ως πρώτη ύλη κατά τη 

διαδικασία παραγωγής σκυροδέµατος µπορεί να οδηγήσει σε ελλάτωση της 

αντοχής του παραγόµενου σκυροδέµατος). 
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      Στην υαλουργία η ανακύκλωση γυαλιού είναι µέρος της βιοµηχανικής διαδικασίας 

γι’αυτό συνήθως δεν δηµιουργούνται στερεά απόβλητα. Τα ελληνικά υαλουργεία 

δέχονται 45.000 τόνους υαλόθραυσµα ετησίως για ανακύκλωση. Από το υαλόθραυσµα 

θα εξοικονοµηθούν πρώτες ύλες όπως άµµος και σόδα. Έχει υπολογιστεί οτι σε κάθε 

τόνο ανακυκλωµένου γυαλιού εξοικονοµούνται 315 κιλά διοξειδίου του άνθρακα. Το 

µεγαλύτερο ποσοστό ανακύκλωσης έχει πετύχει η Ελβετία (91%), η Αυστρία (85%), και 

η Σουηδία (84%). Τα µικρότερα ποσοστά µέχρι σήµερα είναι στη Βρετανία (24%) και 

την Ελλάδα (27%). Η ανακύκλωση γυαλιού στη χώρα µας βρίσκεται σε πολύ αρχικό 

στάδιο σε ότι αφορά την ανακύκλωση. Στη χώρα µας λειτουργούν µόνο δυο µεγάλα 

κέντρα ανακύκλωσης γυαλιού, στην Αθήνα και τη Λάρισα και ελάχιστες µικρές µονάδες. 

      Συµπερασµατικά, καταλήγουµε ότι το γυαλί, λόγω της µεγάλης δυνατότητάς του να 

ανακυκλώνεται, εξοικονοµείται ενέργεια από την κατασκευή νέου γυαλιού. Οι 

προοπτικές για τον υποκλάδο ειναι ευνοϊκές και αποτελεί ενα δοµικό υλικό που έχει 

ζήτηση. Σε πολλες χώρες το γυαλί παίζει κυρίαρχο ρόλο στις κατασκεύες, καλύπτοντας 

ολο και µεγαλύτερες επιφάνειες, µε συνέπεια να δίνουν ένα εντυπωσιακό αποτέλεσµα. 

 

      

Σύµπλεγµα γυάλινων κτηρίων στη Μόσχα          Γυάλινος ουρανοξύστης στο Λονδίνο 
 

      
       
          Γυάλινα κτήρια Βρυξέλλες                                 Γυάλινα κτήρια Κίνα 
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2.3 Α∆ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 

 

 

      Αδρανή υλικά καλούνται τα υλικά που αποτελούνται απο λίθινους κόκκους , είτε 

φυσικούς οπότε ονοµάζονται φυσικά ή συλλεκτά αδρανή, είτε απο κόκκους που 

προκύπτουν απο τη θραύση όγκων πετρώµατος ή τη θραύση φυσικών αδρανών οπότε 

ονοµάζονται θραυστά αδρανή. Προέρχονται από τη φύση (ποτάµια, παραλίες, λατοµεία, 

ορυχεία). Η ονοµασία «αδρανή» δόθηκε στα υλικά αυτά µε την έννοια οτι κατά την 

ανάµιξή τους µε συγκολλητικά υλικά (κονίες), όπως τσιµέντο, ασβέστη, άσφαλτος κ.λ.π. 

ή νερό, τα υλικά αυτά δεν συµµετέχουν ενεργά στις διαδικασίες πήξης και σκλήρυνσης. 

Βέβαια αυτό δεν ανταποκρίνεται εντελώς στην πραγµατικότητα, καθώς η χηµική 

αδράνεια των υλικών αυτών εξαρτάται απο την ορυκτολογική τους σύσταση και τα υλικά 

µε τα οποία έρχονται σε επαφή. Τα συνηθέστερα πετρώµατα που χρησιµοποιούνται για 

την παραγωγή αδρανών υλικών στη χώρα µας είναι τα ασβεστολιθικά γιατί ικανοποιούν 

τις µηχανικές αντοχές των συνήθων κατασκευών, έχουν µικρό κόστος αλλά και 

συναντώνται στα περισσότερα µέρη του Ελλαδικού χώρου. Στα αδρανή περιλαµβάνονται 

τα χαλίκια, η άµµος, το αµµοχάλικο, το γαρµπίλι, το χώµα κ.λ.π. 

       

 

2.3.1.      ΑΜΜΟΣ 

 

 

      Άµµος, στην περίπτωση των σκυροδεµάτων, καλείται το υλικό που αποτελείται απο 

κόκκους µε µέγιστη διάσταση µικρότερη απο 7 mm και µεγαλύτερη κατά κανόνα απο 0,2 

mm. Οι κόκκοι αυτοί προέρχονται απο φυσικό ή τεχνητό κατακερµατισµό πετρωµάτων. 

Όταν, µε τη διεργασία της διαγένεσης, οι κόκκοι της άµµου υποστούν συγκόλληση, 

δίνουν πέτρωµα που ονοµάζεται ψαµµίτης. ∆ιακρίνεται σε χαλαζιακή, ασβεστολιθική, 

αργιλική, σιδηρική κ.λ.π. Στην κατηγορία της άµµου υπάγονται διάφορες σκωρίες, 

κόκκοι απο διογκωµένη άργιλο και άλλα παρόµοια υλικά. 
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Οι ιδιότητες της άµµου οι οποίες επιδρούν στην ποιότητα του σκυροδέµατος, 

καθορίζονται από το είδος του ορυκτού απ’όπου προέρχονται οι κόκκοι, η αντοχή των 

κόκκων, το σχήµα των κόκκων, το ποσοστό και το είδος των ξένων προσµίξεων και το 

µέγεθος των κόκκων. Η άµµος είναι το µόνο απο τα τέσσερα βασικά υλικά του 

σκυροδέµατος, που µπορεί να λείψει τελείως, χωρίς το προϊόν να πάψει να 

χαρακτηρίζεται σκυρόδεµα. 

      Ανάλογα µε τη φύση των συστατικών της, η άµµος χρησιµοποιείται µε πολλούς 

τρόπους. Χρησιµοποιείται ευρέως για την παρασκευή τεχνητών λίθων, κονιαµάτων και 

σκυροδεµάτων. Η άµµος που αποτελείται από κόκκους καθαρού διοξειδίου του πυριτίου, 

χρησιµοποιείται στην υαλουργία για την κατασκευή του γυαλιού. Ένα άλλο είδος άµµου 

είναι η άµµος των χυτηρίων, που χρησιµεύει για την κατασκευή µητρών και πρέπει να 

παρουσιάζει διάφορες ιδιότητες, κυρίως πλαστικότητα και συνοχή, για να είναι οι µήτρες 

λεπτές και διαρκείας. Η χύτευση σε άµµο είναι η παραδοσιακή µέθοδος χύτευσης, η 

οποία χρησιµοποιείται εδώ και αιώνες. Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιεί την άµµο για τη 

δηµιουργία του καλουπιού (µήτρας), εκµεταλλευόµενη το µικρό της κόστος και την 

αντίστασή της στις υψηλές θερµοκρασίες. 

 

        

                Χαλαζιακή άµµος                                        Σχηµατισµός απο ψαµµίτη 
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2.3.2. ΧΑΛΙΚΙ 

 

 

 

      Το χαλίκι προέρχεται απο κάθε φύσεως πετρώµατα και το µέγεθός του κυµαίνεται 

απο 7 -70 mm. Η δράση των ποταµών και των κυµάτων τείνει ώστε να γίνεται δυνατή η 

συσσώρευση χαλικιού σε µεγάλες ποσότητες. Τα φυσικά χαλίκια έχουν στρογγυλεµένες 

άκρες και λεία επιφάνεια, αντίθετα µε τα τεχνητά χαλίκια τα οποία έχουν γωνιώδεις 

ακµές και αδρή επιφάνεια. Οι τόποι εξαγωγής χαλικιού είναι γνωστοί ως λατοµεία και 

εκεί συχνά παράγεται χαλίκι µε σύνθλιψη απο ανθεκτικά πετρώµατα, όπως ο ψαµµίτης, ο 

ασβεστόλιθος κ.λ.π. Τα πλατιά χαλίκια είναι ακατάλληλα για σκυρόδεµα, λόγω της 

µικρής συνάφειας που παρουσιάζουν. Χρησιµοποιούνται κυρίως στην κατασκευή 

υποδοµής δρόµων, ψηφιδωτά δάπεδα και εδαφοκαλύψεις. Η επίδραση των χαλικιών στην 

ποιότητα του σκυροδέµατος είναι πολύ µικρή, εαν συγκριθεί µε την επίδραση που έχουν 

άλλοι παράγοντες. Οι κανονισµοί απαγορεύουν τα χαλίκια να έχουν οργανικές ουσίες, 

άνθρακες, θειικές και θειούχες ενώσεις καθώς και τεµάχια ψηµένης ασβέστου. Στη 

σύστασή τους, σύµφωνα µε τους κανονισµούς, επιτρέπεται να υπάρχει άργιλος µέχρι 3% 

κατά βάρος. 
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2.3.3.        ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ, ΓΑΡΜΠΙΛΙ, ΧΩΜΑ 

 

 

 

      Το αµµοχάλικο είναι ενα µίγµα άµµου-χαλικιού και αποτελεί ένα σηµαντικό 

εµπορικό προϊόν µε µια σειρά απο εφαρµογές. Χρησιµοποιείται στην κατασκευή 

σκυροδεµάτων και στην οδοστρωσία. Σε παγκόσµιο επίπεδο, είναι πάρα πολύ οι δρόµοι 

που είναι επιστρωµένοι µε αµµοχάλικο απ’ ότι µε σκυρόδεµα ή άσφαλτο. 

 

          

               Φυσικά χαλίκια                                                  Τεχνητά χαλίκια 

 

Απο την άλλη πλευρά, το γαρµπίλι βρίσκει εφαρµογή εκτός απο τη σύνθεση 

σκυροδεµάτων, στην κατασκευή του πρώτου στρώµατος των µωσαϊκών δαπέδων. Το 

µέγεθος των κόκκων του είναι απο 5 mm εως 12 mm. Χρησιµοποιείται όπου και το 

χαλίκι. 

      Το χώµα είναι το ανώτερο στρώµα του εδάφους. Ώς δοµικό υλικό έχει 

χρησιµοποιηθεί, κυρίως παλαιότερα, σε κάθε είδους κατασκευή. Σήµερα χρησιµοποιείται 

κυρίως στην κατασκευή τούβλων και κεραµιδιών. Υπολογίζεται πως περισσότεροι από 

το 30% του παγκόσµιου πληθυσµού ζούν σε χωµάτινα σπίτια. Οι περιοχές που 

συναντάται συχνότερα είναι οι λιγότερο βιοµηχανοποιηµένες – ανεπτυγµένες περιοχές. 

Το χώµα που βρίσκεται στην επιφάνεια της γής περιέχει οργανικές ουσίες και άλλα υλικά 

που το κάνουν ακατάλληλο. Κυρίως αποτελείται απο χαλίκια, άµµο, ιλύ και άργιλο. 
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      Χώµα κατάλληλο για τη χρήση του ως δοµικό υλικό µπορεί να βρεθεί οπουδήποτε 

στον κόσµο. Το ζητούµενο υλικό το βρίσκουµε συνήθως στο υπέδαφος. Το επιτρεπτό 

µέγεθος των κόκκων του χώµατος εξαρτάται απο τη µέθοδο κατασκευής. Αναλόγως µε 

την περιεκτικότητα του χώµατος σε άργιλο, προσθέτουµε άµµο για να γίνει το χώµα 

εύπλαστο και συµπαγές όσο το χρειαζόµαστε. Η άµµος κάνει το χώµα εύπλαστο αλλά 

δεν του δίνει τη συνεκτικότητα που χρειάζεται για να χρησιµοποιηθεί ως δοµικό υλικό. 

Υπάρχουν πολλοί σταθεροποιητές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να αυξήσουν 

την αντοχή του χώµατος. Τέτοιοι είναι το τσιµέντο, ή πίσσα, ο ασβέστης, η κοπριά κ.α. 

Με βασικό συστατικό το αργιλώδες χώµα µπορούµε να φτιάξουµε τα κατάλληλα 

µίγµατα, τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη δηµιουργία τούβλων ψηµένων 

στον ήλιο (πλιθιά), Blocks, τοίχων, σοβάδων, κεραµιδιών κ.λ.π.. 

      Το χώµα παρουσιάζει µεγάλη θερµοχωρητικότητα, πολύ µεγαλύτερη από το 

τσιµέντο, το τούβλο και το µέταλλο, κάτι που σηµαίνει πως αποθηκεύει την ηλιακή 

ενέργεια κατά τη διάρκεια της ηµέρας και την εκπέµπει κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

Απορροφά την υγρασία όταν χρειάζεται, αποτρέποντας το φαινόµενο των υδρατµών, και 

κατ’επέκταση δηµιουργώντας καλύτερη ποιότητα του αέρα εσωτερικά. Είναι ένα φυσικό 

υλικό, µη τοξικό, που παραµένει στο ίδιο οικοσύστηµα χωρίς να έχει υποστεί τεχνική 

επεξεργασία. Είναι πλήρως εναρµονισµένο µε το φυσικό περιβάλλον και δεν αφήνει 

µεγάλο οικολογικό αποτύπωµα. Για να χρησιµοποιηθεί σαν φέρον υλικό, χρειάζεται να 

υπάρχουν κανονισµοί που να περιγράφουν µια σειρά ελέγχων της αντοχής του. Στην 

Ελλάδα τέτοια πρότυπα δεν υπάρχουν. Αντίθετα στο εξωτερικό ( Γαλλία, Γερµανία, 

Ισπανία, ΗΠΑ, Ελβετία ) υπάρχουν κανονισµοί που καθορίζουν τις προδιαγραφές της 

αντοχή του, µε αποτέλεσµα το χώµα να χρησιµοποιείται σε καινούργιες κατασκευές. 

      Ώς αδρανή χρησιµοποιούνται επίσης ορισµένα τεχνητά προϊόντα ή ειδικά πετρώµατα 

όπως, σκουρίες υψικαµίνων, σµύριδα, αµίαντος, ελαφρόπετρα, διογκωµένος περλίτης, 

µπετονίτης. Μετά τον αέρα και το νερό, τα αδρανή υλικά αποτελούν τις περισσότερο 

χρησιµοποιούµενες πρώτες ύλες στον πλανήτη µας. 
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Εκτός από την χρήση τους στην παρασκευή σκυροδέµατος, τα αδρανή χρησιµοποιούνται 

στα επιχρίσµατα, στην οδοποιία, στους σιδηροδρόµους και σε πολλές βιοµηχανίες σαν 

πρώτη ύλη (τσιµέντο, ασβέστης) ή σαν προσθετικά (χαρτοποιία- ελαστικά). 

Οι κυριότερες χρήσεις των αδρανών υλικών είναι: 

• Σκυροδέµατα 

• Έργα οδοποιίας 

• Κονιάµατα 

• Έρµα σιδηροδροµικής γραµµής 

• Φίλτρα 

 

         

                Έργα οδοποιίας                                                      Σιδηρόδροµος 

 

       

      Τα αδρανή υλικά αναµιγνύονται µε συγκολλητικές κονίες όπως τσιµεντοκονία, 

ασβεστοκονία, άσφαλτο και βελτιωτικά πρόσµικτα προκειµένου να παραχθούν τα 

κονιάµατα. Όταν η συνδετική ύλη είναι τσιµεντοκονία, σχηµατίζουν σκυρόδεµα. Όταν 

είναι άσφαλτος, σχηµατίζουν ασφαλτοσκυρόδεµα. Κατά συνέπεια, η επιλογή των 

αδρανών υλικών είναι µια σηµαντική διαδικασία. 

Τα αδρανή χωρίζονται µε βάση: 

Α) την προέλευση σε: 

• Φυσικά (απο λατοµεία µε θραύση βράχων) 

• τεχνητά ή βιοµηχανικά (απο ραδιενεργά απόβλητα) 

• ανακυκλωµένα (απο κατεδαφίσεις κτηρίων) 
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Β) την πηγή λήψης σε: 

• φυσικά ή συλλεκτικά (απο κοίτες ποταµών) 

• αδρανή λατοµείων (απο βραχοµάζα και υπόκειται επεξεργασία) 

Γ) το µέγεθος των κόκκων σε: 

• παιπάλη  -0,25 mm 

• λεπτόκοκκα  0,25 -7 mm 

• χονδρόκοκκα  7 -70 mm 

∆) το ειδικό βάρος σε: 

• ελαφροβαρή  <2 gr/cm³ 

• βαρέα  >3 gr/cm³ 

 

Η καταλληλότητα των αδρανών που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή σκυροδέµατος 

προδιαγράφεται απο τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ 408 και του ΚΤΣ-97, ενω αντίστοιχα η 

καταλληλότητα των αδρανών σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές καθορίζεται 

στο πρότυπο του ΕΛΟΤ ΕΝ12620. 

      Στα χονδρόκοκκα αδρανή ανήκουν οι ογκόλιθοι, οι κροκάλες, το χαλίκι, το γαρµπίλι 

κ.α. ενώ στα λεπτόκοκκα η άµµος. Στη σύγχρονη οικοδοµική βιοµηχανία οι κροκάλες 

χρησιµοποιούνται κυρίως ως διακοσµητικές σε επένδυση τοίχων ενώ σε µεµονωµένες 

περιπτώσεις, κυρίως σε αναπαλαιώσεις κτηρίων, χρησιµοποιούνται ως δοµικός λίθος για 

την κατασκευή διπλοµέτωπης τοιχοποιίας. 

Τα πεδία εφαρµογής των αδρανών υλικών µπορούν να διαχωριστούν σε δυο βασικές 

κατηγορίες: 

• Εφαρµογές όπου αδρόκοκκα αδρανή χρησιµοποιούνται σε ασύνδετη µορφή 

(κατασκευή δρόµων) 

• Εφαρµογές όπου το µίγµα των αδρανών εµπεριέχει ενα συνδετικό συστατικό 

παράγοντα, όπως το τσιµέντο ή η πίσσα 
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      Τα αδρανή είναι ανθεκτικά, µη τοξικά, αντιπυρικά, ηχοµονωτικά και δεν 

δηµιουργούν υγρασία. Είναι ιδανικά για όσους πάσχουν απο άσθµα. Επιπλέον είναι 

βιολογικά οικοδοµήσιµα. Πάνω απο 3 δισεκατοµµύρια τόνοι αµµοχάλικων και 

πετρωµάτων αξίας πάνω απο 35 δισεκατοµµυρίων ευρώ παράγονται ετήσια στην 

Ευρώπη για να καλυφθούν οι ανάγκες της οικοδοµικής και κατασκευαστικής 

βιοµηχανίας. Τα υλικά παραγωγής σκυροδέµατος φυσικής προέλευσης θα 

χαρακτηριστούν πολύ σύντοµα ως προϊόντα σε ανεπάρκεια. Το πρώτο δείγµα είναι η 

αύξηση του κόστους των αδρανών υλικών και οι µεγαλύτερες αποστάσεις µεταφοράς 

µεταξύ χώρου παραγωγής και θέσης επεξεργασίας. 

      Συνήθως στο παρελθόν, τα µπάζα των οικοδοµών µεταφερόντουσαν σε χωµατερές 

ως υλικό πλήρωσης, µε τα γνωστά προβλήµατα λόγω έλλειψης χώρων απόθεσης. Σε 

πολλές χώρες της Ευρώπης και της Αµερικής η ανακύκλωση εφαρµόζεται µε νόµο. Αν 

το ποσοστό των χρησιµοποιούµενων αδρανών υλικών απο ανακύκλωση είναι µικρότερο 

απο το νοµοθετηµένο ποσοστό σε σχέση µε το συνολικό όγκο του σκυροδέµατος, η άδεια 

οικοδοµήσεως αφαιρείται. Το ποσοστό αυτό κυµαίνεται σήµερα µεταξύ 20 και 30%, θα 

αυξηθεί όµως σύντοµα. Ένα πλεονέκτηµα της ανακύκλωσης, είναι η παραγωγή άµµου 

ελεγχόµενης κοκκοµετρικής διαβάθµισης και ποσοστού παιπάλης, το οποίο οφείλεται 

στις σύγχρονες µεθόδους πλύσης του λεπτόκοκκου υλικού. 

      Σύµφωνα µε στατιστική της Ευρωπαϊκής Ένωσης το έτος 2000, πετάχτηκαν 60 εκατ. 

τόνοι αδρανών υλικών που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν στις κατασκευές. Τέτοια 

υλικά είναι δευτερογενή προϊόντα απο λατοµεία, υψικάµινες ή τεφρα εργοστασίων 

επεξεργασίας λιγνίτη, σκυροδέµατα απο κατεδαφίσεις και άλλα. Τα αδρανή απο 

ανακύκλωση περιλαµβάνουν επίσης αδρανή παραγόµενα απο απόβλητα της εξορυκτικής 

βιοµηχανίας. Ο κίνδυνος όµως για τη χώρα µας είναι µειωµένος γιατί χρησιµοποιούµε 

κατά κύριο λόγο ασβεστολιθικά αδρανή και όπου χρησιµοποιούνται πυριτικά αδρανή δεν 

είναι ενεργά. 
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2.3.4.         ΑΜΙΑΝΤΟΣ 

 

 

 

      Ο αµίαντος θεωρείται επικίνδυνο ορυκτό. Είναι ένυδρο πυριτικό άλας του µαγνησίου, 

το οποίο περιέχει και ασβέστιο, σίδηρο, νάτριο σε διαφορετικούς χηµικούς τύπους, 

καθώς και ελεύθερο πυρίτιο. Οι πολύ καλές ιδιότητές του, όπως η υψηλή αντοχή του 

στον εφελκυσµό, η ανθεκτικότητα σε προσβολή απο όξινα και αλκαλικά χηµικά 

διαλύµατα, αλλά και η µόνωση που παρέχει στον ηλεκτρισµό και τη θερµότητα, 

οδήγησαν στην ευρύτατη χρήση του σε χιλιάδες προϊόντα και εφαρµογές. Στην Ελλάδα 

αλλά και σε άλλες χώρες χρησιµοποιήθηκε στις δεκαετίες 1960-1970 εκτεταµένα, 

ιδιαίτερα σε µορφοποιηµένα υλικά, όπως π.χ. το Ελλενίτ (εµπορική ονοµασία για 

κυµατοειδείς πλάκες επικάλυψης). 

      

            

                    Αµίαντος                                                      Πλάκες ελλενίτ 

       

      Συνήθως η ύπαρξη αµιάντου στα οικοδοµικά υλικά ενός σπιτιού δεν εγκυµονεί άµεσο 

κίνδυνο για τους ενοίκους του, ή για όσους ζουν στη γύρω περιοχή. Όµως αναπόφευκτα, 

η διάβρωση των υλικών που προκαλείται από τα καιρικά φαινόµενα, αλλά και οι 

µηχανικές αναταράξεις, απελευθερώνουν µεγάλο αριθµό ινών αµιάντου στην 

ατµόσφαιρα. Μέσω του αέρα µπορούν να µεταφερθούν παντού. Ο αµίαντος όµως δεν 

µεταδίδεται µόνο µέσω του αέρα, αλλά και µέσω του νερού. Όταν περιέχεται στο νερό 

µπορεί να έχει φυσική προέλευση ή να είναι αποτέλεσµα ρύπανσης.  
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Ο αµίαντος φυσικής προέλευσης µπορεί να οφείλεται στην αποσάθρωση γεωλογικών 

κοιτασµάτων που ξεπλένονται και καταλήγουν σε επιφανειακά νερά, ή στην ύπαρξη 

αµιαντούχων πετρωµάτων στο εσωτερικό µιας πηγής που τροφοδοτεί υδραγωγείο. Ο 

αµίαντος από ρύπανση στο πόσιµο νερό, µπορεί να προέρχεται επίσης από ρύπανση των 

επιφανειακών νερών σαν αποτέλεσµα παραγωγικών διαδικασιών ή από την 

απελευθέρωση ινών αµιάντου από τους σωλήνες αµιαντοτσιµέντου. 

      Έρευνες που έγιναν τα τελευταία 50 χρόνια έχουν αποδείξει ότι οι ίνες αµιάντου 

µπορεί να προκαλέσουν πολυάριθµες και συχνά θανατηφόρες παθήσεις. Για την 

τοξικότητα του αµιάντου ευθύνεται κατά κύριο λόγο ο σίδηρος, ο οποίος συνυπάρχει σε 

διάφορες ποσότητες ανάλογα µε τη δοµή του εκάστοτε ορυκτού και παίζει καταλυτικό 

ρόλο στη δηµιουργία των ελευθέρων ριζών. Οι ελεύθερες ρίζες είναι παραπροϊόντα του 

µεταβολισµού τα οποία έχουν πλήθος αρνητικών επιδράσεων στην ανθρώπινη υγεία. Οι 

βλαπτικές επιδράσεις του έχουν διαπιστωθεί απο το 1920 και σήµερα ο αµίαντος 

θεωρείται ένας απο τους σηµαντικότερους παράγοντες καρκινογένεσης. Συγκεκριµένα 

είναι υπεύθυνος για: 

• Καρκίνο των πνευµόνων 

• Καρκίνο του πεπτικού συστήµατος 

• Μεσοθηλίωµα (σπάνιο είδος καρκίνου) 

• Σύνδροµο βρεφικού θανάτου 

• Αµιαντίαση (ασθένεια των πενυµόνων) 

• Λέµφωµα 

• Γενετικές ανωµαλίες 

• Εγκεφαλικά επεισόδια 

• Καρδιακές προσβολές 

       

      Η εισπνοή ινών αµιάντου από ζώα, προκαλεί επιπλοκές παρόµοιες µε αυτές που 

προκαλούνται στους ανθρώπους. Από την χρονική στιγµή της έκθεσης σε επιβαρηµένο 

περιβάλλον ινών αµιάντου µέχρι την εκδήλωση των ασθενειών, µεσολαβεί ένα αρκετά 

µεγάλο χρονικό διάστηµα από 20 έως 40 χρόνια που ονοµάζεται λανθάνουσα περίοδος. 
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Όλες οι σχετιζόµενες µε τον αµίαντο ασθένειες είναι πολύ σοβαρές και ως ένα βαθµό 

ανίατες. Για τον λόγο αυτό αποκτά πολύ µεγάλη σηµασία η πρόληψη κατά την διάρκεια 

της έκθεσης, ώστε ν’αποτραπεί η πιθανή εκδήλωση των ασθενειών αυτών. 

      Πολλές χώρες έχουν λάβει αυστηρά µέτρα για τον περιορισµό της χρήσης του και τη 

σταδιακή πλήρη απαγόρευσή του. Στην Ελλάδα πλέον σε εφαρµογή των ευρωπαϊκών 

οδηγιών 1999/77/ΕΚ και 2003/18/ΕΚ απαγορεύεται η εξόρυξη και χρήση του. Ο 

αµίαντος εξορύσσεται σε ινώδη µορφή και συσκευάζεται στα εργοστάσια για να 

προωθηθεί για περαιτέρω χρήση. Το στείρο υλικό που αποµένει µετά την κατεργασία, 

εναποτίθεται στη γύρω απο το εργοστάσιο υπαίθρια περιοχή. Το υλικό αυτό έχει 

ποσοστό αµιάντου που δεν ανακτάται αλλά µπορεί να εκπλένεται µε τα όµβρια ύδατα. Οι 

ίνες αµιάντου είναι πολύ σταθερές, δεν υποβάλλονται σε σηµαντική υποβάθµιση και 

µπορούν να παραµείνουν στο περιβάλλον για δεκαετίες. Τα στοιχεία που υπάρχουν δεν 

υποδηλώνουν ότι ο αµίαντος βιοαποικοδοµείται. Αντιθέτως, πρόκειται για ένα ισχυρά 

τοξικό ορυκτό µε δυσάρεστες συνέπειες για το περιβάλλον αλλά και για τον άνθρωπο. 

      Καταλήγοντας διαπιστώνεται, η επιτακτική ανάγκη της κατάργησης κάποιων 

επικίνδυνων ορυκτών που χρησιµοποιούνται ως δοµικά υλικά αλλά και της 

ανακύκλωσης άλλων µε σκοπό την επαναχρησιµοποίησή τους. Τα ανακυκλωµένα 

αδρανή που προέρχονται από κατεδαφίσεις, συνήθως δεν είναι καθαρά, αφού περιέχουν 

άλατα, κεραµικά, άµµο, σκόνη, ξυλεία, πλαστικά, κλπ. Αν, επιπλέον, λαµβάνονται από 

ένα κέντρο ανακύκλωσης, συλλέγονται από διάφορα κτίρια µε αποτέλεσµα να 

παρουσιάζουν ανοµοιογένεια και ασταθείς και µε µεγάλες διαφοροποιήσεις ιδιότητες. 

Αυτό δυσκολεύει τη χρήση τους στην παραγωγή ενός νέου σκυροδέµατος. Αντίθετα, τα 

ανακυκλωµένα που προέρχονται από βιοµηχανίες, είναι σχετικά καθαρά µε 

προσκολληµένα σε αυτά µόνο το παλιό τσιµέντο και αφού προέρχονται από τον ίδιο τύπο 

σκυροδέµατος παρουσιάζουν µεγαλύτερη οµοιογένεια. Ανακυκλωµένα αδρανή από 

κατεδαφισµένο σκυρόδεµα έχουν χρησιµοποιηθεί, κυρίως, σε έργα υποδοµής π.χ οδο-

στρώµατα και σπανιότερα σε άλλα έργα 
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      Η εισαγωγή της σήµανσης CE στα δοµικά υλικά και η δηµοσίευση εναρµονισµένων 

προτύπων, απαιτούν τα υλικά να αξιολογούνται σύµφωνα µε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

τους. Άλλα περισσότερο και άλλα λιγότερο είναι κατάλληλα για µια συγκεκριµένη 

χρήση. Τα ανακυκλωµένα αδρανή που φέρουν τη σήµανση CE είναι απο κάθε άποψη 

δοµικά υλικά. Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ 5328/122/2-3-2007 (ΦΕΚ 

386/Β/20-3-2007) καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη Σήµανση CE στα Αδρανή 

προκειµένου να παράγονται ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα. Σύµφωνα µε την ανωτέρω 

ΚΥΑ οι επιχειρήσεις που παράγουν τα παραπάνω προϊόντα οφείλουν να εγκαταστήσουν, 

ένα σύστηµα ελέγχου παραγωγής εργοστασίου, µε το οποίο θα εξασφαλίζεται ότι τα 

παραγόµενα αδρανή είναι σύµφωνα µε τα αντίστοιχα πρότυπα καθώς και την οδηγία των 

προϊόντων δοµικών κατασκευών 89/106/ΕΟΚ (Π∆ 334/1994). 

      Ειδικότερα για τα ακόλουθα προϊόντα απαιτείται η πιστοποίηση των εφαρµοζόµενων 

συστηµάτων υποχρεωτικά από κοινοποιηµένο Φορέα: 

• Αδρανή για Σκυρόδεµα (ΕΛΟΤ ΕΝ 12620-2002) 

• Αδρανή για Ασφαλτοµίγµατα (ΕΛΟΤ ΕΝ 13043-2002) 

• Αδρανή για Οδοποιία (ΕΛΟΤ ΕΝ 13242-2002) 

• Αδρανή για Έρµα Σιδηροδροµικών γραµµών (ΕΛΟΤ ΕΝ 13450-2002) 

• Ελαφρά Αδρανή (ΕΛΟΤ ΕΝ 13055-1-2002 και ΕΛΟΤ ΕΝ 13055-2-2004) 

 

      Ενώ για τα παρακάτω προϊόντα δεν απαιτείται η πιστοποίηση των εφαρµοζόµενων 

συστηµάτων από κοινοποιηµένο φορέα: 

• Αδρανή Κονιαµάτων (ΕΛΟΤ ΕΝ 13193-2002) 

• Φυσικοί Ογκόλιθοι (ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-1-2002) 

 

Ο Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) είναι ο µόνος φορέας από την Ελλάδα ο 

οποίος έχει κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειµένου να δίνει πιστοποιήσεις 

σε προϊόντα των δοµικών κατασκευών, µεταξύ των οποίων συµπεριλαµβάνονται τα 

αδρανή. 
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2.4     ΤΟΥΒΛΟ 

 

 

 

        
 

 

      Το τούβλο (πλίνθος) είναι ένας τεχνητός λίθος που κατασκευάζεται κυρίως από 

άργιλο µε την προσθήκη άλλων υλικών. Έχει διάφορες διαστάσεις και σχήµατα και 

χρησιµοποιείται απο τους αρχαίους χρόνους µέχρι και σήµερα στην οικοδοµική. Είναι 

απο τα πρώτα υλικά που χρησιµοποίησε ο άνθρωπος για να κατασκευάσει τους χώρους 

που είναι απαραίτητοι για την καθηµερινή του ζωή. Απο το Σινικό Τείχος έως την αγορά 

του Τραϊανού στην Ρώµη, το τούβλο δηµιούργησε µνηµειώδεις κατασκευές που ως 

σήµερα προκαλούν δέος. Πολλές απο αυτές τις κατασκευές (µνηµεία της κλασσικής 

αρχαιότητας, βυζαντινά και ενετικά κάστρα, εκκλησίες, ιστορικοί οικισµοί και 

νεοκλασσικά κτήρια) έχουν αντέξει στο πέρασµα του χρόνου. Γι’αυτό το τούβλο 

παραµένει ακόµα το κύριο υλικό για την πλήρωση των τοίχων των σηµερινών κτηρίων, 

αφού τα υλικά αυτά έχουν µεγάλη ανθεκτικότητα στο χρόνο καθώς και σε υψηλές 

θερµοκρασίες, προσφέροντας τις απαραίτητες ιδιότητες υγροµόνωσης, ηχοµόνωσης, 

θερµοµόνωσης και συµβάλλοντας στην αντισεισµική συµπεριφορά των κτηρίων. Σαν 

υλικό είναι πολύ γερό, απλό και ανεπιτήδευτο και µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε 

συνδυασµό µε ξύλο, πέτρα, τσιµέντο, ορυκτοβάµβακα και άλλα υλικά. 

       



Μπαρµπαρούση Μαρία 
20/2/2013 

57 

      Ένας τοίχος απο τούβλα απορροφά τη θερµική ενέργεια, όχι µόνο του ήλιου, αλλά 

και της θερµότητας που δηµιουργείται µέσα στο ίδιο το κτήριο. Σαν αποτέλεσµα 

βλέπουµε οτι τα κτήρια απο οικοδοµικά τούβλα δεν παγώνουν γρήγορα το χειµώνα και 

παραµένουν δροσερά το καλοκαίρι. Αν σκεφτούµε οτι τα κεραµικά δοµικά υλικά έχουν 

ήδη περάσει απο µια πυρκαγιά απο τη διαδικασία παραγωγής των περίπου 1000 °C, 

µπορούµε να καταλάβουµε την απόλυτη µη εύφλεκτη ιδιότητα των κεραµικών δοµικών 

υλικών. Σύµφωνα µε µελέτες, ένας τοίχος απο τούβλα παρέχει πυραντίσταση για πάνω 

απο 3 ώρες.  

      Επιπλέον, τα κτήρια που είναι κατασκευασµένα απο τούβλα είναι πιο ανθεκτικά στο 

σεισµό. Τέλος, σύµφωνα µε τις θερµοµονωτικές ιδιότητές τους, οι δαπάνες για 

κλιµατισµό και θέρµανση των κτηρίων είναι σαφώς µειωµένες. Γι’ αυτό, αντέχουν στην 

υγρασία πιο πολύ απο κάθε άλλο δοµικό υλικό και αποτελούν απαραίτητο υλικό 

δόµησης σε περιοχές που παρατηρούνται µεγάλες υγρασίες και υψηλές θερµοκρασίες. 

Τα τούβλα διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

• Κοινά διάτρητα τούβλα χωρίς επιµεληµένη επιφάνεια (σε εξωτερικούς και 

εσωτερικούς τοίχους οικοδοµών µε σκελετό απο σκυρόδεµα, επενδύσεις τοίχων 

απο σκυρόδεµα γέµισµα των κενών στις πλάκες µε νευρώσεις κ.α.) 

• Τούβλα επιµεληµένης όψης, τα οποία παραµένουν ανεπίχριστα 

• Τούβλα αντοχής, συνήθως συµπαγή, τα οποία χρησιµοποιούνται σε κατασκευές 

µε απαιτήσεις ιδιαίτερων αντοχών (τοίχοι αντιστήριξης, καπνοδόχοι κ.α.) 

• Πυρότουβλα, συµπαγή και πυράντοχα, τα οποία χρησιµοποιούνται σε κατασκευές 

µε απαιτήσεις αντοχής σε υψηλές θερµοκρασίες (τζάκια, καπνοδόχοι, φούρνοι 

κ.α.) 

• Θερµοµονωτικά τούβλα, τα οποία φέρουν κενά και ειδικά θερµοµονωτικά 

παρεµβύσµατα (χρησιµοποιείται πολυουρεθάνη, διογκωµένη ή εξιλασµένη 

πολυστερίνη) 

• ∆ιακοσµητικά τούβλα ( λεία, σαγρέ ή σκαλιστά, συµπαγή ή διάτρητα ) 

• Οξύµαχα αργιλικά τούβλα (εµφανή τούβλα klinker) 
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               Τούβλα Klinker                                               ∆ιακοσµητικά τούβλα 

 

 

      Τα κοινά τούβλα που είναι και τα προϊόντα πιο ευρείας φύσεως, παράγονται βασικά 

σε δύο µεγέθη: µονά µε έξι τρύπες και διπλά µε δώδεκα τρύπες. Η κατασκευή τους µε 

τρύπες, εξυπηρετεί στη µείωση του βάρους τους, στη βελτίωση της ηχοµονωτικής και 

θερµοµονωτικής τους ικανότητας, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει και στο υλικό πλήρωσης µε 

λάσπη να εισέλθει ανάµεσα στα τούβλα και να επιτευχθεί καλύτερη σύνδεση. Οι 

διαστάσεις που συναντάµε στο εµπόριο είναι: 

Ύψος * Πλάτος * Μήκος (εκατοστά) 

6   *   9   *  19 (µικρό) 

9   *   9   *  19 

6   *  12  *  19 (ενάµιση) 

9   *  12  *  19 (διπλό) 

14 *  19  *  32 (τουβλίνο) 

 

 

              

           Τούβλο εξάοπο                                                    Τούβλο δωδεκάοπο 
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Ανάλογα µε τον τρόπο σύµπλεξης των τούβλων οι τοιχοποιίες διακρίνονται σε: 

• ∆ροµική τοιχοποιία: ορίζεται αυτή που έχει πλάτος 9 cm 

• Ορθοδροµική τοιχοποιία: ορίζεται αυτή που έχει πλάτος 6 cm και σήµερα 

χρησιµοποιείται σπάνια 

• Μπατική τοιχοποιία: ορίζεται εκείνη που έχει πλάτος 19 cm και αποτελείται απο 

διπλή σειρά πλίνθων τοποθετηµένων κατά µήκος, χωρίς διάκενο µεταξύ τους και 

συνδεόµενων µε εγκάρσιες πλίνθους. Ανάλογα ορίζεται και η υπερµπατική 

τοιχοποιία µε πλάτος µιάµισης πλίνθου. 

• Ψαθωτή τοιχοποιία: έχει πλάτος 19 cm και αποτελείται απο δύο ορθοδροµικές 

πλινθοδοµές µε διάκενο µεταξύ τους, συνδεόµενων µε εγκάρσιες πλίνθους. 

• ∆ιπλή τοιχοποιία: ορίζεται εκείνη που αποτελείται απο δύο πλινθοδοµές µε ή 

χωρίς διάκενο µεταξύ τους. Στην περίπτωση που υπάρχει διάκενο, µπορεί να 

πληρούται µε µονωτικό και φράγµα υδρατµών. Οι διακοσµητικές πλινθοδοµές 

όψεων έιναι σύνηθες είδος διπλής τοιχοποιίας. 

• Μικτή τοιχοποιία: ορίζεται εκείνη που αποτελείται απο δύο ή περισσότερα είδη 

τοίχων και υλικών των οποίων η δόµηση γίνεται συνήθως ταυτόχρονα. Υπάρχουν 

3 είδη µικτής τοιχοποιίας: κατά µήκος, κατά πάχος και κατά ύψος. 

 

      Το τούβλο αποτελεί το πλέον κλασσικό υλικό τοιχοποιίας. Στο παρελθόν η χρήση 

του περιοριζόταν στην κατασκευή τοιχοποιίας αλλά σήµερα αποτελεί δοµικό και 

διακοσµητικό υλικό. Χρησιµοποιείται στις οροφές και κυρίως στα δώµατα, καθώς και 

στην κατασκευή δαπέδων εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Είναι ειδικά χρωµατιστά 

τούβλα που έχουν υποστεί καλή όπτηση και έχουν µεγάλη σκληρότητα και αντοχή στην 

τριβή. Μολονότι παρουσιάζουν υψηλότερο κόστος έναντι άλλων υλικών επίστρωσης, η 

διαχρονικότητα που προσφέρουν αντισταθµίζει τον οικονοµικό παράγοντα. Για να 

συντηρηθούν καλύτερα µε την πάροδο του χρόνου, αλλά και για την προστασία της 

επιφάνειας απο τους λεκέδες, το δάπεδο µπορεί να δεχτεί µια επιπλέον στεγανοποιητική 

επάλειψη. Η επάλειψη µε στεγανοποιητικά βερνίκια µειώνει το ενδεχόµενο απότριψης, 

αυξάνει ωστόσο την ολισθηρότητα του δαπέδου, προσφέροντας ένα γυαλιστερό 

τελείωµα. Για το λόγο αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση του σε υγρές 

συνθήκες.  
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Το υπόστρωµα, στο οποίο θα τοποθετηθεί το δάπεδο απο τούβλα, µπορεί να είναι απο 

σκυρόδεµα ή άµµο. Στα δάπεδα απο τούβλα το σηµαντικότερο µετά την τοποθέτηση 

είναι η αποµάκρυνση τυχόν υπολειµµάτων κονιάµατος. ∆εν χρειάζονται ιδιαίτερη 

συντήρηση αρκεί να καθαρίζονται καθηµερινά. 

 

         

  ∆άπεδο εξωτερικού χώρου απο τούβλα                     Επένδυση µε τούβλα  

 

      Η τουβλίνα είναι ένα µεγαλύτερο και συνήθως ανθεκτικότερο τούβλο µε διαστάσεις 

15Χ18Χ32, 18Χ18Χ32, που προσφέρεται σε αρκετά διαφορετικά µεγέθη και συνήθως 

έρχεται να καλύψει ένα άλλο κοµµάτι της αγοράς, καθώς προσφέρεται για: 

• τοιχοποιία από µία σειρά τούβλων χωρίς άλλη µόνωση 

• τοιχοποιία από µία σειρά τούβλων µε εξωτερική θερµοµόνωση 

• φέρουσα τοιχοποιία για κατασκευές χωρίς σκελετό 

 

Τα τούβλα και οι τουβλίνες δεν είναι απευθείας ανταγωνιστικά υλικά. Σαν υλικό όµως το 

τούβλο είναι αρκετά οικονοµικότερο. 

       Ένα άλλο οικονοµικό δοµικό υλικό είναι ο τσιµεντόλιθος. Παρασκευάζεται απο 

τσιµέντο και αµµοχάλικο και προστίθενται επίσης αδρανή παρόµοια µε αυτά των 

οπτοπλίνθων. Η τελική του µορφή είναι ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο. Αυτό το σχήµα το 

παίρνει σε ειδικά µεταλλικά καλούπια µετά από συµπίεση και δόνηση. Οι διαστάσεις του 

είναι µεγαλύτερες από των τούβλων, (16x17x33). Οι τσιµεντόλιθοι είναι διάτρητοι, µε 

οπές ορθογώνιες ή άλλης µορφής. Έτσι παρά τις µεγάλες τους διαστάσεις δεν έχουν  

υπερβολικό βάρος .  
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Το πλεονέκτηµά τους είναι το χαµηλό κόστος, ενώ στην πλευρά των µειονεκτηµάτων 

βρίσκονται οι ανεπαρκείς θερµοµονωτικές του ιδιότητες και το µεγάλο βάρος. 

Χρησιµοποιούνται µόνο για κατασκευή βοηθητικών κτισµάτων ή και περιτοιχίσεων. 

 

        

 

       

      Ένα πιο σύγχρονο δοµικό υλικό είναι το ALFABLOCK. Πρόκειται για ένα ελαφρό, 

συµπαγές, θερµοµονωτικό υλικό που παράγεται από κυψελωτό µπετόν, το οποίο µετά 

από υδροθερµική κατεργασία αποκτά πόρους και αφρώδη υφή. Οι πρώτες ύλες για την 

κατασκευή του είναι το τσιµέντο, τα πυριτικά συστατικά, το νερό και το διογκωτικό 

µέσο. Τα «τούβλα» αυτά κτίζονται µε κονίαµα ή µε ειδική κόλλα και ανά 2,5 έως 4 

µέτρα κατασκευάζεται σενάζ. Οι δύο όψεις στη συνέχεια επιχρίονται µε ένα λεπτό 

στρώµα επιχρίσµατος ή µένουν ανεπίχριστες. Άλλος τρόπος είναι το στοκάρισµα µε το 

ίδιο υλικό συγκόλλησης (κόλλα) και στη συνέχεια βάψιµο του τοίχου. Είναι ένα 

σύγχρονο δοµικό υλικό κατάλληλο για κτίσιµο εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων, ενώ 

µε την εφαρµογή του συντοµεύει κατά πολύ ο χρόνος αποπεράτωσης. 

 

           

           Μονοπάτι απο Alfablock                                  Πλατεία απο Alfablock 
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                           Επίστρωση εξωτερικού χώρου οικίας µε Alfablock 

       

      Στην κατηγορία των τούβλων ανήκουν και τα κεραµίδια. Έχουν χρησιµοποιηθεί στην 

κατασκευή για τουλάχιστον 4000 έτη απο Ρωµαίους, Έλληνες, Βαβυλώνιους κ.λ.π.  

Τα κεραµίδια είναι αργιλικά προϊόντα και σαν υλικά είναι αδιαπέραστα απο το νερό. 

Παράγονται απο πηλό καλής ποιότητας χωρίς κόκκους λίθων και αποτελούνται απο 

αµµώδη υλικά ( 40%-80% ), οξείδιο του αργιλίου ( 10%-40% ), οξείδιο του σιδήρου 

(µέχρι 7% ), ανθρακικό ασβέστιο ( µέχρι 10% ), ανθρακικό µαγνήσιο ( µέχρι 1% ) και 

αλκάλια ( µέχρι 10% ). Για την παρασκευή τους ο πηλός απλώνεται σε φύλλα µε πάχος 

10 mm, τα οποία τοποθετούνται στα κατάληλλα καλούπια. 

       Ακολουθεί η ξήρανση που διαρκεί 10-60 ώρες ή όταν γίνεται σε περιστρεφόµενα 

ξηραντήρια 1-48 ώρες και µετά υποβάλλονται σε όπτηση. Για τη βελτίωση της 

στεγανότητας των κεραµιδιών γίνεται εφυάλωση ή διαφανής επικάλυψη. Αυτή 

επιτυγχάνεται µε την προσθήκη στην αργιλική µάζα, κατά τη διάρκεια της όπτησης, 

εύτηκτων υλικών, όπως χλωριούχο νάτριο, οξείδια του πυριτίου, µολύβδου, κασσίτερου, 

βαρίου κ.α. Χρησιµοποιούνται γενικά σε πατώµατα, τοίχους αλλά και για κάλυψη 

επικλινών στεγών που αποτελούνται απο ξύλινα ζευκτά ή απο πλάκες οπλισµένου 

σκυροδέµατος. Η χρήση τους όµως περιορίζεται σιγά σιγά επειδή επικρατούν οι 

οριζόντιες στέγες απο οπλισµένο σκυρόδεµα.  

Στην Ελλάδα παράγονται τέσσερις τύποι κεραµιδιών: 

• Βυζαντινά (κοίλα) 

• Ρωµαϊκά (επίπεδα) 

• Γαλλικά 

• Ολλανδικά (πτυχωτά, κυµατοειδή) 
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               Κοινά κεραµίδια                                          Ασφαλτικά κεραµίδια 

 

      Τα πιο πρόσφατα είδη κεραµιδιών είναι τα ασφαλτικά, τα µεταλλικά και τα διαφανή. 

Η παραγωγή των τούβλων απαιτεί ενέργεια της τάξης των 2MJ/Kg εκ των οποίων το 

κύριο µέρος καταναλώνεται στην όπτηση των υλικών. Το περιβαντολλογικό κόστος της 

κατασκευής δεν είναι ανώδυνο καθότι µε την όπτηση απελευθερώνονται οργανικά 

υπολείµµατα και θειικές ενώσεις που περιέχονται στην άργιλο, όπως το διοξείδιο του 

θείου και το διοξείδιο του άνθρακα, στην ατµόσφαιρα. 

 Η ανάµειξη της αργίλου µε άσβεστο πρίν την όπτηση µειώνει τις εκποµπές αυτές. Πέρα 

απο τη διαδικασία παραγωγής, τα κεραµικά τούβλα είναι µη επικίνδυνα προϊόντα, φιλικά 

προς το περιβάλλον. ∆εν είναι τοξικά και έχουν καλές θερµικές ιδιότητες. Λόγω του οτι 

είναι φυσικά προϊόντα, επιτρέπουν στο κτήριο να αναπνέει, βελτιώνοντας την ενεργειακή 

του απόδοση. 

      Τα κεραµικά υλικά είναι πολύ αδρανή και σταθερά και αυτός ο λόγος τα καθιστά σε 

υψηλό επίπεδο ανακυκλώσιµα. Τα παραγόµενα υπολείµµατα στα διαφορετικά στάδια της 

παραγωγής του υλικού µπορούν να επανεισέλθουν στη διαδικασία παραγωγής πρώτης 

ύλης, να θρυµµατιστούν και να επαναχρησιµοποιηθούν. 
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Τα θρυµµατισµένα τούβλα απο κατεδαφίσεις, έπειτα απο κατάλληλη επεξεργασία, 

µπορούν να αντικαταστήσουν τα συµβατικά αδρανή στο έγχυτο σκυρόδεµα, σε ένα 

σηµαντικό ποσοστό. Υπάρχουν, όµως  κάποια εµπόδια, όπως η υψηλή 

απορροφητικότητα, η συστολή ξήρανσης του σκυροδέµατος και η έλλειψη γνώσης απο 

τη χρήση τους. Προκειµένου να χρησιµοποιηθούν γίνεται θραύση, ταξινόµηση και 

καθαρισµός του υλικού κατεδάφισης. 

      Ξεχωρίζοντας την κεραµική ύλη προσφέρεται µια ευκαιρία ανακύκλωσης και 

επαναχρησιµοποίησης ενός αειφόρου οικοδοµικού υλικού. Θραυσµένα τούβλα και 

κεραµίδια, µπορούν επιπλέον να χρησιµοποιηθούν σαν υλικά πλήρωσης και 

σταθεροποίησης για υποδοµές. Επι πολλά χρόνια χρησιµοποιούνται για την 

επιχωµάτωση και σταθεροποίηση δευτερευόντων δρόµων, ιδιαίτερα σε υγρές περιοχές. 

Σε χώρες όπως η ∆ανία, που υπάρχει έλλειψη επαρκών πηγών λίθων, η πρακτική αυτή 

είναι αναγκαία. Το υλικό χρησιµοποιείται άθραυστο. Μπορούν όµως, να 

χρησιµοποιηθούν και σε µεγαλύτερα έργα κατασκευής δρόµων, ιδιαίτερα σαν χαλαρά 

υλικά βάσεως. Αυτό γίνεται σε διάφορες χώρες όπως η Ελβετία, η Ολλανδία, το 

Ηνωµένο Βασίλειο κ.α. Αντικαθιστούν φυσικά υλικά όπως την άµµο και τα χαλίκια. 

      Επιπλέον, τα επεξεργασµένα τούβλα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την 

εξοµάλυνση και πλήρωση χαντακιών για σωλήνες και τα χονδρότερα τεµάχια 

χρησιµεύουν στα κονιάµατα. Τα τούβλα και τα κεραµίδια για στέγες έχουν αναγνωριστεί 

παραδοσιακά ως σηµαντικά υλικά, καθώς µετά µια κατεδάφιση ενσωµατώνονται συχνά 

σε νέα κτίρια. Σε πολλές χώρες, αυτός ο παραδοσιακός τρόπος ανακύκλωσης 

χρησιµοποιείται ακόµα. Με τη χρησιµοποίηση παλαιών τούβλων και κεραµιδιών, είναι 

δυνατόν να προσδώσουµε στα κτίρια µια εξαιρετική εµφάνιση. 

      Τα τούβλα όµως από κατεδαφισµένα κτίρια µπορεί να διαφέρουν σε ποιότητα. Τα 

ευρωπαϊκά και τα εθνικά πρότυπα είναι πολύ αυστηρά και είναι εξαιρετικά δύσκολο να 

είναι κανείς σίγουρος ότι τα επεξεργασµένα τούβλα που χρησιµοποιούνται σε νέες 

κατασκευές θα είναι όσο πρέπει ανθεκτικά. Λόγω της δύσκολης φύσης και του υψηλού 

κόστους της εργασίας που συσχετίζεται µε αυτή τη διεργασία, η χρήση ανακυκλωµένων 

τούβλων µπορεί να είναι ακριβότερη από τη χρήση καινούργιων. 
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2.5     ΦΥΣΙΚΗ  ΠΕΤΡΑ 

 

      Πέτρα ονοµάζεται το υλικό το οποίο δηµιουργείται από γεωλογικές διαδικασίες και 

προέρχεται από πετρώµατα. Είναι το πρώτο υλικό που χρησιµοποίησε τεχνολογικά ο 

άνθρωπος για την κατασκευή εργαλείων στην παλαιολιθική και νεολιθική εποχή. Στο 

παρελθόν λόγω έλλειψης άλλων δοµικών υλικών τα πετρώµατα αποτελούσαν το 

βασικότερο υλικό κατασκευής κτισµάτων. Οι Πυραµίδες του Χέοπα και η Ακρόπολη των 

Αθηνών, το Σινικό Τείχος, το Machu Picchu και όλοι οι ευρωπαϊκοί µεσαιωνικοί πύργοι 

είναι ως γνωστό φτιαγµένοι από µάρµαρα, γρανίτες, αµµόλιθους η οποιαδήποτε άλλο 

είδος πέτρας. 

 

     

                              Machu Picchu: πέτρινη πόλη στο Περού  

 

      Οι πέτρες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τις φυσικές και τις τεχνητές. Τα φυσικά 

πετρώµατα µπορεί να ανήκουν µε τη σειρά τους σε µια απο τις τρείς κατηγορίες: 

ιζηµατογενή, εκρηξιγενή ή µεταµορφωσιγενή. Η φυσική πέτρα συναντάται σε διάφορους 

χρωµατισµούς, υφές και σχήµατα, ανάλογα µε την περιοχή και το βάθος εξορυξής της. 

Χρησιµοποιείται χωρίς προηγουµένως να υποστεί καµία φυσική ή χηµική µετατροπή. Σε 

µερικές µόνο περιπτώσεις υφίσταται µηχανικές κατεργασίες, για να αποκτήσει τις 

επιθυµητές διαστάσεις και το κατάλληλο σχήµα. Εποµένως διατηρεί όλα τα 

χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των πετρωµάτων απο τα οποία προέρχεται. 
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      Η πέτρα αποτέλεσε για τον άνθρωπο ένα σηµαντικό, ίσως το σηµαντικότερο, δοµικό 

υλικό. Τη χρησιµοποίησε και συνεχίζει να τη χρησιµοποιεί, είτε αυτούσια, είτε µετά απο 

επεξεργασία, για το χτίσιµο ή την επένδυση κατοικιών, για την κατασκευή κτηρίων 

µνηµειακού χαρακτήρα, για την κατασκευή περιφράξεων, σε τοίχους αντιστηρίξης οδών 

και σιδηροδροµικών γραµµών, σε ορισµένα λιµενικά έργα, ώς εσωτερική και εξωτερική 

επένδυση τοίχων, τζακιών, φούρνων αλλά και διακοσµητικά. Λόγω της αντοχής της στο 

χρόνο χρησιµοποιείται ευρέως για µόνωση και στεγάνωση επιφανειών που έχουν 

παρουσιάσει προβλήµατα υγρασίας. Χρησιµοποιείται σε διαφορετικές αρχιτεκτονικές 

προσεγγίσεις πάντα µε επιτυχία. Παραδοσιακή, κλασσική, µοντέρνα, πρωτοποριακή, η 

δυνατότητα της πέτρας στην αρχιτεκτονική είναι πολυδιάστατη και πολύµορφη. Το 

αισθητικό αποτέλεσµα που προσφέρει µπορεί να είναι εντυπωσιακό, καθώς µε τη 

σύγχρονη τεχνολογία είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν ταχύτατα και αλάνθαστα, 

εντυπωσιακά διακοσµητικά στοιχεία, όπως πολύπλοκα γεωµετρικά σχέδια και µοτίβα, 

ένθετα σε δάπεδα, µασίφ κατασκευές κ.ά.. 

 

         

              Επένδυση τζακιού                                               Πέτρινη σκάλα 

 

      Άν σε όλα αυτά προσθέσει κανείς τη µεγάλη αντοχή, την εύκολη συντήρηση, την 

τεράστια γκάµα και τη διαχρονικότητα της πέτρας γίνεται αντιληπτός ο λόγος που 

θεωρείται αναντικατάστατη. Αναντικατάστατη παραµένει και στην παρασκευή λίθινων 

προϊόντων όπως τα χαλίκια, τα σκύρα, η άµµος κ.α. Στην Ελλάδα, κυρίως λόγω του 

υπεδάφους, από τα αρχαία χρόνια γίνεται ευρεία χρήση του συγκεκριµένου τύπου 

κατασκευής. Σήµερα, πολύ περισσότερο απ’ότι στο παρελθόν, η φυσική πέτρα γνωρίζει 

µια νεά εποχή και χαρακτηρίζει σαν υλικό τη σύγχρονη αρχιτεκτονική. 
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       Η εξέλιξη στην τεχνολογία όσον αφορά την εξόρυξη, τη µεταφορά, την κοπή και την 

κατεργασία της πέτρας, έχει διευρύνει τις εφαρµογές της στη σύγχρονη κατασκευή και 

πλέον η χρήση της είναι πολύ συχνή. Παρ’ όλα αυτά για λόγους ευκολίας αλλά και 

κόστους, δεν συνηθίζεται η κατασκευή ολόκρηρης της τοιχοποιίας από πέτρα, παρά µόνο 

η επένδυση. Αυτό που πρέπει να προσέξουµε κατά την προµήθεια της είναι να είναι 

οµοιογενής, συµπαγής και ανθεκτική, να µην έχει ρωγµές και να µην αποσαθρώνεται. Τα 

πετρώµατα που περιέχουν πυρίτιο είναι πολύ σκληρά, αλλά δυσκατέργαστα. Το οξείδιο 

του σιδήρου είναι µια πολύ καλή συγκολλητική ύλη και δίνει στο λίθο κοκκινωπό ή καφέ 

χρώµα. Απο την άλλη η άργιλος έχει το µειονέκτηµα ότι απορροφάει εύκολα νερό, µε 

αποτέλεσµα την αποσάθρωση του λίθου. Τέλος, το ανθρακικό ασβέστιο καθιστά το λίθο 

ιδιαίτερα ευπαθή, όταν βρίσκεται εκτεθειµένος σε ατµόσφαιρα που περιέχει βιοµηχανικά 

αέρια. 

Με βάση τη χηµική τους σύσταση τα πετρώµατα διαιρούνται σε : 

• Πυριτικά 

• Ασβεστολιθικά 

• Αργιλικά 

 

Οι πιο κατάλληλοι λίθοι για δοµική χρήση είναι: ο γρανίτης, ο σερπεντίνης, ο τραχείτης, 

η ελαφρόπετρα, ο ψαµµίτης, οι σχιστόλιθοι, οι ασβεστόλιθοι, ο δολοµίτης, το µάρµαρο. 

      Α.) Ο γρανίτης αποτελείται από τρία βασικά ορυκτά: το χαλαζία (διοξείδιο του 

πυριτίου), τον άστριο (πυριτικό αργίλιο µε κάλιο) και το µαρµαρυγία (ένυδρο πυριτικό 

αργιλιοκάλιο). Η ποιότητα του γρανίτη εξαρτάται απο την αναλογία των βασικών 

ορυκτών απο τα οποία αποτελείται και απο το µέγεθος των κόκκων του. Οι πιο 

λεπτοκοκκώδεις είναι καλύτερης ποιότητας. Ο χονδροκοκκώδης χρησιµοποιείται για 

παρασκευή σκύρων οδοστρωσίας και ασφαλτικών σκυροδεµάτων, ο µεσοκοκκώδης για 

κοινούς λίθους οικοδοµών και µόνο ο λεπτοκοκκώδης είναι κατάλληλος ως 

διακοσµητικός λίθος και ως υλικό πλακοστρώσεων λόγω της µεγάλης αντοχής του στις 

εξωτερικές επιδράσεις και της ωραίας επιφάνειας που αποκτάει µετά τη στίλβωση. Στην 

Ελλάδα γρανίτες υπάρχουν άφθονοι στο χώρο της Μακεδονίας και της Θράκης. Επίσης 

υπάρχουν στο Λαύριο και σε ορισµένα νησιά του Αιγαίου (Μύκονος, Σαµοθράκη, 

Νάξος). 
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      Β.) Ο σερπεντίνης ή οφίτης οφείλει το όνοµά του στη µορφή των διαφόρων φλεβών 

(νερών) που διασχίζουν τη µάζα του. Αποτελέιται απο διάφορα ορυκτά, απο τα οποία το 

κυριότερο είναι το οµώνυµο οφίτης (ένυδρο βασικό πυριτικό µαγνήσιο). 

Τα δευτερεύοντα ορυκτά που περιέχει είναι γρανίτης, ασβεστίτης κ.α. Στην περίπτωση 

που περιέχει και ασβεστολιθικά υλικά, ο λίθος καλείται οφιτασβεστίτης. Στην Ελλάδα 

υπάρχουν άφθονοι οφίτες και χρησιµοποιούνται ευρύτατα απο αρχαιότατους χρόνους. 

Υφίσταται εύκολη επεξεργασία αµέσως µετά την εξαγωγή του, κόβεται σε µεγάλους 

συµπαγείς όγκους ή πλάκες και µε τη λείανση και στίλβωση αποκτά ωραία εµφάνιση. 

 Γι’ αυτό χρησιµοποιείται ως διακοσµητικός λίθος για εξωτερικές ή εσωτερικές 

επενδύσεις τοίχων, υποστυλωµάτων, εστιών κ.α. 

 

 

 

      Γ.) Στην Ελλάδα απο τα πιο διαδεδοµένα πετρώµατα είναι ο τραχείτης. Το όνοµα 

αυτό δόθηκε πρώτα σε όλα τα ηφαιστειακά πετρώµατα, τα οποία, λόγω της παρουσίας 

µικρών κοιλοτήτων είχαν τραχεία επιφάνεια. Αργότερα, ο όρος αυτός περιορίστηκε στις 

λάβες µε ενδιάµεση σύσταση και τελικά µόνο σε εκείνες οι οποίες περιέχουν κυρίως 

αλκαλιούχους αστρίους (υποοµάδα των τηκτοπυριτικών ορυκτών). 
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Το κύριο συστατικό των τραχειτών (ασβεσταλκαλικών) είναι οι αλκαλιούχοι άστριοι, οι 

οποίοι αντιπροσωπεύονται από νατριούχο σανίδινο ή ανορθόκλαστο. Με σηµαντικά 

ποσοστά συµµετέχουν και τα πλαγιόκλαστα, ενώ µε µικρότερα ο βιοτίτης, η κεροστίλβη 

και ο πυρόξενος. Σε ορισµένες περιπτώσεις υπάρχει και λίγος χαλαζίας, σχεδόν πάντοτε 

ως συστατικό της θεµελιώδους µάζας και ποτέ ως φαινοκρύσταλλος. Ο τραχείτης 

χρησιµοποιείτο µέχρι πρότινος για σκύρα οδοστρωσίας και για διακοσµητικούς λίθους. 

Επίσης, λόγω της µεγάλης του σκληρότητας χρησιµοποιήθηκε για την παρασκευή 

στιλβωτικών και λειαντικών κόνεων και οργάνων τριβής. Στην Ελλάδα υπάρχει στην 

Αλµωπία, στη Λήµνο και στη Σαµοθράκη. 

      ∆.) Ένας ακόµα δοµικός λίθος είναι η ελαφρόπετρα. Το µέγεθος του κόκκου του 

υλικού είναι το κριτήριο που χαρακτηρίζει και διαφοροποιεί την ποζολάνη (συνδετικό 

υλικό) από την ελαφρόπετρα (αδρανές υλικό). Προήλθε πιθανόν απο την απότοµη ψύξη 

και διαφυγή των ατµών απο τη µάζα του λειωµένου τραχειτικού µάγµατος. Έτσι 

δηµιουργήθηκε ένα φυσικό προϊόν µε αφρώδη ιστό, µε µικρό φαινόµενο ειδικό βάρος και 

µε µεγάλη σκληρότητα. Είναι φυσική πρώτη ύλη, άκαυστη, ηχοαπορροφητική, φιλική 

προς το περιβάλλον και µε άριστες θερµοµονωτικές ιδιότητες.Οι ιδιότητες αυτές 

καθιστούν την ελαφρόπετρα ιδεώδες και φθηνό υλικό για ορισµένες κατασκευές. 

Χρησιµοποιείται για την κατασκευή ελαφρών τούβλων, ελαφρών σκυροδεµάτων, 

τζακιών για τη θερµική µόνωση των ταρατσών, για µονώσεις και γεµίσµατα δαπέδων, 

για κατασκευή τζακιών, για την παρασκευή λειαντικής σκόνης κ.α. 

 

      

                    Τραχείτης                                                     Ελαφρόπετρα 
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      Ε.) Οι καταλληλότεροι λίθοι λαµβάνονται συνήθως από τα θραυσµατογενή 

πετρώµατα, των οποίων οι κόκκοι έχουν µέγεθος µικρότερο από την άµµο, καθώς και 

από τα ιζηµατογενή γιατί παρουσιάζουν µεγαλύτερη οµοιογένεια ιστού. Στα ιζηµατογενή 

ανήκει και ο ψαµµίτης. Πρόκειται για ένα συµπαγές πέτρωµα που προκύπτει από τη 

διαγένεση της άµµου (διαδικασία όπου ένα χαλαρό ίζηµα µετατρέπεται σε συµπαγές 

πέτρωµα εξ’ αιτίας της πίεσης των υπερκείµενων στρωµάτων). Συνήθως είναι καφέ 

χρώµατος, γκρί, κόκκινου, κίτρινου, ρόζ ή µαύρου. Το συνδετικό υλικό ποικίλει, και 

χαρακτηρίζει το πέτρωµα (χαλαζιακό, ασβεστιτικό, αργιλικό). O χαλαζίας κατέχει το 

µεγαλύτερο ποσοστό συµµετοχής και ακολουθούν οι άστριοι, ο µοσχοβίτης, ο 

γλαυκονίτης, ο ασβεστίτης και άλλα σε µικρές ποσότητες.  

      Οι καλύτεροι ψαµµίτες είναι οι πυριτιακοί, των οποίων οι κόκκοι αποτελούνται 

κυρίως απο χαλαζία και η συγκολλητική ύλη από πυρίτιο. Έχουν µεγάλη σκληρότητα, η 

οποία σε µερικά είδη πλησιάζει τη σκληρότητα του γρανίτη. Οι ψαµµίτες όταν 

αφαιρεθούν από το µητρικό πέτρωµα, είναι εµποτισµένοι µε την εδαφική υγρασία και 

είναι πολύ µαλακοί, πράγµα που επιτρέπει την εύκολη επεξεργασία τους. Όταν εκτεθούν 

στον αέρα και ξηρανθούν, αποκτούν µεγάλη σκληρότητα. Χρησιµοποιείται στην 

κατασκευή κτιρίων, τόσο ως δοµικό υλικό, όσο και ως διακοσµητικό στοιχείο σε δάπεδα 

και τοίχους. 

 

     

                        Ψαµµίτης 
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      Στ.) Από την άλλη οι σχιστόλιθοι είναι κρυσταλλοσχιστώδη πετρώµατα, τα οποία 

έχουν υποστεί έντονα την επίδραση της µεταµόρφωσης. Το όνοµα σχιστόλιθος 

προέρχεται από την ιδιότητα που παρουσιάζει το πέτρωµα να σχίζεται σε πλάκες. 

Υπάρχουν πολλοί τύποι σχιστόλιθων, που χαρακτηρίζονται γεωλογικά από το 

επικρατέστερο ορυκτολογικό τους συστατικό, όπως για παράδειγµα µαρµαρυγιακοί, 

χαλαζιακοί, αµφιβολιτικοί σχιστόλιθοι κ.λπ. Συγκεκριµένα, στις κατασκευές, 

χρησιµοποιούνται ο γνεύσιος και ο µαρµαρυγιακός σχιστόλιθος. 

 

 

 

 

      

       Ο γνεύσιος έχει την ίδια σύσταση µε τους γρανίτες και διαφέρει µόνο κατά την 

ιδιότητα που έχει να σχίζεται εύκολα. Χρησιµοποιείται σε περιορισµένη κλίµακα για την 

κατασκευή πλακών, για κάλυψη στεγών και πιο πολύ για την παρασκευή χαλικιών 

οδοστρωσίας. Από την άλλη, τον µαρµαρυγιακό, τον συναντάµε στην κατασκευή 

κλιµάκων και την κατασκευή και επίστρωση δαπέδων. Σχιστόλιθοι πλούσιοι σε 

ασβεστίτη ή δολοµίτη συνοδεύουν συνήθως κρυσταλλικούς ασβεστόλιθους (µάρµαρα) 

και ονοµάζονται ασβεστολιθικοί σχιστόλιθοι. Η διαφορά µε τους ψαµµίτες έγκειται στο 

µέγεθος των συγκολληµένων θραυσµάτων. Στους σχιστόλιθους το υλικό συγκόλλησης 

είναι η λεπτόκοκκη σκόνη ή παιπάλη.       
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      Ζ.) Όσον αφορά τους ασβεστόλιθους, το κύριο συστατικό τους είναι το ανθρακικό 

ασβέστιο σε αναλογία πάνω από 75%. Τα συνηθέστερα προσµίγµατα είναι το ανθρακικό 

µαγνήσιο, το οξείδιο του πυριτίου, το οξείδιο του αργιλίου και οξείδια του σιδήρου.  

∆ιακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

• Πορώδεις 

• Συµπαγείς 

 

 

         Σχηµατισµός από ασβεστόλιθο 

 

      Οι πορώδεις είναι αεροπερατοί και υδροπερατοί και γι’αυτό δεν επιτρέπεται να 

χρησιµοποιούνται στην κατασκευή θεµελίων ή στοιχείων που βρίσκονται µέσα στο νερό. 

Αντίθετα, οι συµπαγείς, είναι σκληρότεροι και γι’αυτό η κατεργασία τους είναι 

δυσκολότερη. Έχουν ποικίλους χρωµατισµούς λόγω της υπάρξεως διαφόρων 

προσµιγµάτων. Οι ασβεστόλιθοι χρησιµοποιούνται κυρίως ως αργοί λίθοι για τη δόµηση 

κτηρίων, τεχνικών έργων, λιµανιών κ.α. ως και για την παρασκευή χαλικιών για την 

οδοστρωσία, σκύρων και άµµου για τα υδραυλικά και ασφαλτικά σκυροκονιάµατα και 

άµµου για τα ασβεστοκονιάµατα και τσιµεντοκονιάµατα. Επίσης, χρησιµοποιούνται ως 

πρώτη ύλη παρασκευής ασβέστη και τσιµέντου. 

      Η.) Ο δολοµίτης, είναι συµπαγής, έχει υποστεί µερική ή ολική κρυστάλλωση και 

µοιάζει µε µάρµαρο. Το χρώµα του είναι συνήθως υπόλευκο έως υποκίτρινο. 

Αποτελείται κατά 50% από ανθρακικό ασβέστιο και 50% από ανθρακικό µαγνήσιο. Έχει 

µεγαλύτερη σκληρότητα από τον ασβεστόλιθο και µεγαλύτερο ειδικό βάρος. Ενώ και 

σήµερα παρατηρούνται σχηµατισµοί ψαµµιτών, σχιστολίθων και ασβεστολίθων, ο 

δολοµίτης δεν σχηµατίζεται πλέον, απαντώντας µόνο σε αποθέσεις προηγουµένων 

γεωλογικών περιόδων. 
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Χρησιµοποιείται σε διάφορες κατασκευές, γιατί παρουσιάζει ικανοποιητική αντοχή. 

Στιλβώνεται εύκολα και χρησιµοποιείται πολλές φορές αντί για µάρµαρο. 

 

        

                      ∆ολοµίτης 

       

      Θ.) Τέλος, το µάρµαρο, προήλθε από τους ασβεστόλιθους οι οποίοι υπέστησαν ολική 

ή µερική κρυστάλλωση λόγω της επίδρασης εξωτερικών παραγόντων. Εποµένως, χηµικά 

και ορυκτολογικά µοιάζει µε τα ασβεστολιθικά πετρώµατα. Το κύριο συστατικό του 

είναι το ανθρακικό ασβέστιο, µε µικρή αναλογία άλλων οξειδίων. ∆εν περιέχει όµως 

απολιθώµατα. Λαξεύεται εύκολα και αποτελεί άριστο υλικό για την κατασκευή έργων 

τέχνης. Αντέχει στους εξωτερικούς παράγοντες και η διάρκεια ζωής του είναι µεγάλη. Τα 

µάρµαρα έχουν, ως επί το πλείστον, λευκό – ηµίλευκο χρώµα, µερικές φορές, όµως, και 

µαύρο, πρασινωπό, ερυθρό κ.λπ. Χρησιµοποιούνται τόσο για εξωτερική όσο και 

εσωτερική χρήση. Σε τοίχους, πατώµατα, εισόδους, καθιστικά, κουζίνες, πισίνες και 

τζάκια. Το µάρµαρο αποτελεί δείγµα χάρης και οµορφιάς τόσο σε κλασσικά όσο και σε 

µοντέρνα σχέδια. Τα κυριότερα µάρµαρα είναι: 

• Της Πάρου 

• Το Πεντελικό 

• Του Μαραθώνα και της Αγίας Μαρίνας 

• Της ∆όµβραινας 

• Της Ερέτριας 

• Της Καρύστου 

• Της Μάνης 

• Της Νάξου 
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               Πεντελικό µάρµαρο                                            Μάρµαρο Θάσου 

 

       

      Η πέτρα σαν υλικό δένει αρµονικά µε το ξύλο, το µέταλλο, το γυαλί, το µπετόν και 

τον βαµµένο σοβά. Επειδή η πέτρα έχει κάποιο βάρος που η συγκολλητική στρώση 

πρέπει να αντέχει, πρέπει να γίνεται η επιλογή καλού συγκολλητικού υλικού και η 

δηµιουργία αρµών κατάλληλων διαστάσεων ώστε να αποφευχθούν προβλήµατα που 

σχετίζονται µε υγρασίες µεταξύ των αρµών. Για τη σωστή συντήρηση των φυσικών 

κυρίως, αλλά και των τεχνητών λίθων, υπάρχουν κατάλληλα καθαριστικά, 

αδιαβροχοποιητικά, ενισχυτικά χρώµατος και άλλα υλικά που µε την επάλειψη τους 

πάνω στην εξωτερική επενδυµένη επιφάνεια αυξάνουν την ανθεκτικότητα και 

αποτρέπουν την εµφάνιση πιθανών προβληµάτων. 

      Η τοιχοποιία αποτελείται από µεγάλους ογκόλιθους µε διαφορετικό βαθµό 

κατεργασίας σε πλέξιµο / δέσιµο µε µικρότερους αλλά και µε διαφορετικά άλλα υλικά 

(συνηθέστερα ξύλο) για σταθερότητα αλλά και σχετική ελαστικότητα της όλης 

κατασκευής. Μια από τις παλαιότερες τεχνικές χτισίµατος είναι οι ξερολιθιές, τεχνική 

κατά την οποία οι πέτρες δένονται µεταξύ τους χωρίς κανένα συνδετικό υλικό, όπως 

τσιµέντο ή λάσπη. Συνήθως η βάση µιας ξερολιθιάς είναι κωνική καθώς αυξάνεται το 

ύψος. Λόγω της απουσίας συνδετικού κονιάµατος η αποστράγγιση του νερού γίνεται 

καλύτερα χωρίς να προκαλούνται ζηµιές στις πέτρες. Η κατασκευή αλλά και η επισκευή 

της ξερολιθιάς γίνεται εύκολα. 

       



Μπαρµπαρούση Μαρία 
20/2/2013 

75 

      Στις µέρες µας η τεχνική της ξερολιθιάς έχει σχεδόν εκλείψει και επικρατεί µια νέα 

τεχνική, κατά την οποία ο τοίχος οπτικά µοιάζει µε ξερολιθιά αλλά περιέχει τσιµέντο στο 

εσωτερικό του για µεγαλύτερη αντοχή. Η µέθοδος αυτή διαφέρει από τη µέθοδο της 

ξερολιθιάς καθώς η σταθερότητα του τοιχώµατος δεν εξαρτάται από την τριβή της κάθε 

πέτρας αλλά από το συνδετικό κονίαµα που χρησιµοποιείται για την στερέωση. Συνήθως 

χρησιµοποιείται τσιµεντοκονίαµα για να συνδεθούν  oι πέτρες µεταξύ τους και να 

δηµιουργηθεί ένα µονολιθικό τοίχωµα. Το συνδετικό κονίαµα δεν πρέπει να είναι πολύ 

υδαρές για να αποφεύγεται η ρύπανση των εµφανών επιφανειών των λίθων µε 

περισσεύµατα κονιάµατος.  

      Η επένδυση µε φυσικές πέτρες, ενός τοιχίου περίφραξης από τούβλα ή σκυρόδεµα, 

είναι επίσης πολύ διαδεδοµένη. Παρουσιάζεται εξωτερικά η αισθητική της λιθοδοµής και 

έχει µικρότερο κόστος και συντοµότερο χρόνο κατασκευής. Στην περίπτωση αυτή το ίδιο 

βάρος της επένδυσης αναλαµβάνεται από την τοιχοποιία, χρησιµοποιούνται λεπτότερες 

πέτρες, κυρίως σχιστόλιθοι, ακανόνιστοι, κοµµένοι, σκαπιτσαριστοί, οι οποίοι 

κολλιούνται πάνω στην ήδη δοµηµένη επιφάνεια άλλων υλικών. Είναι ο τρόπος δόµησης 

που συναντιέται συχνότερα στις µέρες µας.  

      Ανάλογα µε την προέλευσή τους, οι πέτρες κτισίµατος µπορεί να είναι: Άρτας, 

Ακροβουνίου, Καρύστου, Θάσου, Καβάλας, Κασσάνδρας, Νεοχωρίου, Παραµυθιάς, 

Πηλίου, Πεντέλης, Βυτίνας, Πάρνωνα και Ιωαννίνων. Οι φυσικοί δοµικοί λίθοι 

υποβάλλονται, µετά την εξόρυξή τους, σε ορισµένες ειδικές κατεργασίες µε σκοπό να 

αποκτήσουν το κατάλληλο σχήµα και διαστάσεις, ώστε να παρουσιάζουν την επιθυµητή 

εµφάνιση στις ορατές επιφάνειες των κατασκευών. 

Ανάλογα µε το βαθµό κατεργασίας τους κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες. 

• Αργοί ( ακατέργαστοι λίθοι από τα λατοµεία, οι οποίοι επεξεργάζονται 

πρόχειρα από τον τεχνίτη στο εργοτάξιο για την καλύτερη προσαρµογή τους στις 

κατασκευές ) 

Οι αργοί είναι κοινοί λίθοι δόµησης. 

• Τυκτοί ( λίθοι µε χονδροειδή επεξεργασία στα λατοµεία για την απόκτηση 

κανονικού σχήµατος. Στη συνέχεια, κατεργάζονται από τον τεχνίτη στο εργοτάξιο ώστε 

να παρουσιάζουν επίπεδες έδρες στην ορατή επιφάνειά τους στις κατασκευές ) 
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• Ηµιλαξευτοί ( λίθοι οι οποίοι λαξεύονται στο εργοτάξιο, ώστε οι επιφάνειες 

που θα είναι ορατές στις κατασκευές να είναι επίπεδες. 

• Λαξευτοί ( λίθοι µε πολύ επιµεληµένη λάξευση στο εργοτάξιο, ώστε να 

οµαλοποιηθούν τελείως οι επίπεδες επιφάνειες. Χρησιµοποιούνται σε κατασκευές 

µνηµείων και σε κατασκευές όπου οι επιφάνειες δεν επιχρίονται για αισθητικούς 

λόγους ) 

• Μηχανικά κατεργασµένοι φυσικοί δοµικοί λίθοι ( λίθοι, οι οποίοι 

κατεργάζονται στο λατοµείο σε κανονικές τυποποιηµένες διαστάσεις µε τη βοήθεια 

κοπτικών µηχανηµάτων και χρησιµοποιούνται για την επένδυση στοιχείων των 

κατασκευών ) 

• Πλάκες ( λίθοι από σχιστολιθικά πετρώµατα µε φυσικές επιφάνειες σχισµού 

ή σχισµού µε µηχανικά µέσα ) 

Οι δύο διαστάσεις των πλακών είναι πολύ µεγαλύτερες από το πάχος τους. 

Χρησιµοποιούνται σε πολυτελείς επενδύσεις. Για την αύξηση των µηχανικών αντοχών 

τους επικολλώνται σε πλάκες από υλικά ξύλου. Οι πλάκες ανάλογα µε τη χρήση τους 

διακρίνονται σε πλάκες επένδυσης, επίστρωσης, στέγασης και διακόσµησης.  

Αναλυτικότερα οι φυσικοί δοµικοί λίθοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε : 

• Κατασκευή τοίχων : Χρησιµοποιούνται αργοί συµπαγείς λίθοι για τη δόµηση 

εξωτερικών τοίχων 

• Επένδυση τοίχων: Χρησιµοποιούνται µάρµαρα, σερπεντίνης και φυσικές πλάκες. 

• Επικάλυψη στεγών: Χρησιµοποιούνται φυσικές πλάκες 

• Κατασκευή ή επένδυση κλιµάκων: Χρησιµοποιούνται γρανίτης, πορφυρίτης, 

καθώς και µάρµαρα, σερπεντίνης και φυσικές πλάκες. 

• ∆ιακόσµηση: Χρησιµοποιούνται γρανίτης, διορίτης, σερπεντίνης κ.ά. 
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        Οικία µε πέτρινη επένδυση                                Οικία εξ’ολοκρήρου απο πέτρα 

 

       

      Η πέτρα υπάρχει σε τέτοια αφθονία στη φύση, που είναι πρακτικά ανεξάντλητη. 

Είναι ένα υλικό που σέβεται το περιβάλλον και έχει την ικανότητα να εναρµονίζεται µε 

το φυσικό τοπίο. Υπάρχουν, ωστόσο, ορισµένα είδη πέτρας που είναι ιδιαίτερα 

ραδιενεργά. Μερικά πετρώδη υλικά απελευθερώνουν ακτινοβολία ραδονίου. Τα 

ραδιενεργά µόρια από το ραδόνιο µπορεί να παγιδευτούν στους πνεύµονες, να βλάψουν 

τους ιστούς και να προκαλέσουν καρκίνο. Είναι άοσµο, χωρίς γεύση και αθέατο και ως 

εκ τούτου δεν µπορεί να ανιχνευθεί από τις ανθρώπινες αισθήσεις. Πενήντα χιλιάδες 

άτοµα περίπου πεθαίνουν κάθε χρόνο στον πλανήτη µας από καρκίνο εξαιτίας του 

ραδονίου. Επιπρόσθετα, η έκθεση των παιδιών στο ραδόνιο έχει συσχετισθεί µε την 

εµφάνιση λευχαιµίας. Απαντάται σε µεγαλύτερες συγκεντρώσεις σε µεταµορφωσιγενή, 

πυριγενή πετρώµατα, όπως ο γρανίτης, ενώ απουσιάζει σε περιοχές µε ιζηµατογενή 

πετρώµατα, όπως είναι τα ασβεστολιθικά, τα οποία είναι τα πιο συνηθισµένα στην 

Ελλάδα.  

      Η πέτρα µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί εφόσον η σύσταση του συνδετικού 

κονιάµατος είναι τέτοια που να επιτρέπει την αποσύνδεσή του. Η εργασία της 

αποκόλλησης γίνεται χειρωνακτικά και απαιτεί τον προσεκτικό καθαρισµό των υλικών 

από τυχόν προσµίξεις, γεγονός που αυξάνει το κόστος των επαναχρησιµοποιούµενων 

υλικών. Κατεργασµένες ή ακατέργαστες, µε ανοµοιόµορφους ή κανονικούς 

σχηµατισµούς, µε ιδιαίτερο ανάγλυφο, διάφορους χρωµατισµούς και διατάξεις, οι πέτρες 

βρίσκονται στην αγορά σε τεράστια γκάµα, η οποία βαίνει αυξανόµενη οδηγούµενη από 

ανάγκες και απαιτήσεις της σύγχρονης κατασκευής. 
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            Πέτρινες µονοκατοικίες                                   Τοίχος µε διακοσµητική πέτρα 
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2.6       ∆ΑΠΕ∆Α – ΠΛΑΚΑΚΙΑ 

 

 

      ∆άπεδο ονοµάζουµε το τελικά διαµορφωµένο επίπεδο πλάκας επάνω στο οποίο 

κινούµαστε. Είναι δυνατόν να έχει επίστρωση από διάφορα υλικά (ξύλο, κονίαµα, 

πλακάκια, µάρµαρο, ψηφίδες κ.λ.π.). Υπάρχουν δύο κατηγορίες δαπέδων, τα φυσικά και 

τα βιοµηχανικά. Τα φυσικά δάπεδα, κατασκευάζονται από υλικά που λαµβάνονται από 

τη φύση. Οι πρώτες ύλες απαιτούν συνήθως µηχανική επεξεργασία (για παράδειγµα 

κοπή ή λείανση) προκειµένου να µεταποιηθούν σε τεµάχια, κατάλληλα για επένδυση 

δαπέδων. 

Τυπικά φυσικά δάπεδα είναι: 

• Τα ξύλινα δάπεδα 

• Τα δάπεδα από πλακοειδείς πέτρες 

• Τα µαρµάρινα δάπεδα 

• Τα δάπεδα από γρανίτη 

 

Τα βιοµηχανικά δάπεδα κατασκευάζονται µε εργοστασιακό τρόπο. Μπορούν να είναι 

είτε πλήρως συνθετικά (πχ. βινυλικά δάπεδα, P.V.C) είτε να χρησιµοποιούν χηµικά 

επεξεργασµένες φυσικές πρώτες ύλες (πχ. κεραµικά πλακάκια). 

Τυπικά βιοµηχανικά δάπεδα θεωρούνται: 

• Τα κεραµικά  

• Τα πλαστικά 

• Οι πλάκες από µωσαϊκό 

• Οι τσιµεντόπλακες (πχ. πλάκες πεζοδροµίου) 

• Το λινόλεουµ 

• Το καουτσούκ 

• Ο φελλός 

• Το P.V.C 

• Οι µοκέτες  
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      Για κάποια από τα πιο πάνω αναφερόµενα δάπεδα, παραθέτονται περισσότερες 

πληροφορίες. Έτσι:  

      Α.) Οι µοκέτες ειδικών χρήσεων συνδυάζουν µεγάλη αντοχή στη φθορά από 

καθηµερινή χρήση, άριστη συµπεριφορά σε στατικά και δυναµικά φορτία, ηχοµόνωση 

και αντιστατικότητα, ενώ συµβάλουν παράλληλα στον περιορισµό της ανάπτυξης 

µικροβίων µέσω της αντιµικροβιακής επεξεργασίας που διαθέτουν. Οι περισσότερες από 

αυτές τις µοκέτες διαθέτουν πιστοποιητικά για ακαυστότητα, αντιαλλεργική επεξεργασία 

και µεγάλη αντοχή στη φθορά και το χρόνο. Άλλα πλεονεκτήµατά τους είναι η γρήγορη 

και εύκολη τοποθέτησή τους, καθώς και η προσιτή τους τιµή. Οι µοκέτες επαγγελµατικής 

χρήσης είναι ιδανικές για δηµόσιους και ιδιωτικούς χώρους, µε έντονη έως βαριά ροή 

κυκλοφορίας, όπως είναι τα γραφεία, τα καταστήµατα, τα ξενοδοχεία, τα 

κρουαζιερόπλοια αλλά και τα αεροδρόµια. 

 

 

                       Μοκέτες 

       

      Β.) Άλλο είδος βιοµηχανικών δαπέδων είναι τα δάπεδα laminate. Είναι συνήθως 

φτιαγµένα από ένα συνδυασµό συνθετικών και φυσικών υλικών, τα οποία δίνουν την 

αίσθηση του ξύλου ή της πέτρας. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1977 και 

σήµερα είναι πολύ διαδεδοµένο ως υλικό στην ανακαίνιση και κατασκευή πατωµάτων. 

Η διάδοση του οφείλεται στο γεγονός ότι είναι πολύ ανθεκτικό υλικό, εύκολο στην 

εγκατάσταση, κοστίζει λιγότερο και είναι περισσότερο ανθεκτικό στη φθορά, στο 

ξεθώριασµα και στους λεκέδες.  
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Παράγεται σε µορφή σανίδων διαστάσεων 19,3 cm x 120 cm. Παλαιότερα, 

χρησιµοποιείτο κόλλα για την τοποθέτησή του, ενώ σήµερα γίνεται µε «κούµπωµα» της 

µιάς σανίδας µε την άλλη καθώς υπάρχει διαµορφωµένη διατοµή στην κάθε σανίδα, η 

οποία επιτρέπει την άψογη εφαρµογή µεταξύ τους. Σε κάποιους τύπους laminate υπάρχει 

η δυνατότητα το δάπεδο να αποξηλωθεί και να επανατοποθετηθεί τρεις µε τέσσερις 

φορές. Είναι αντιαλλεργικό, φιλικό προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Τα laminate 

πατώµατα κοστίζουν είκοσι µε τριάντα τοις εκατό λιγότερο από ότι τα ξύλινα πατώµατα. 

Όµως, ένας χώρος µε ξύλινο πάτωµα εκτιµάται ακριβότερα (σε περίπτωση 

µεταπώλησης). 

 

      

                                                     ∆άπεδα laminate 

 

      Γ.) Τα δάπεδα από P.V.C. (polyvinyl chloride) είναι δάπεδα υψηλών αντοχών και 

καλύπτουν µεγάλα πεδία εφαρµογής εσωτερικών επιστρώσεων. Τα πλεονεκτήµατα των 

δαπέδων από PVC είναι πάρα πολλά, όπως αντοχή στο χρόνο και στη φωτιά, ευκολία 

συντήρησης και δυνατότητα ανακύκλωσης. Το PVC για πρώτη φορά φτιάχτηκε µέσα σε 

εργαστήριο πριν από 100 χρόνια περίπου. Η παραγωγή του ξεκίνησε το 1930 στην 

Γερµανία και στην Αµερική. Μαζική παραγωγή όµως έγινε µετά το τέλος του δεύτερου 

παγκοσµίου πολέµου. Το P.V.C. είναι µία λευκή άοσµη σκόνη, η οποία δεν 

επεξεργάζεται µόνη της. Για την παραγωγή του µαζί µε την σκόνη αναµειγνύονται και 

διάφορα πρόσθετα, ώστε να γίνει περαιτέρω διεργασία, όπως συµβαίνει και µε άλλα 

υλικά, π.χ. γυαλί, χάλυβα, µπετόν, κλπ. Το P.V.C. σήµερα έχει ευρύτατη εφαρµογή. Το 

µεγαλύτερο ποσοστό παραγωγής του χρησιµοποιείται στην οικοδοµή και συγκεκριµένα 

στην παραγωγή κουφωµάτων, επενδύσεων πατωµάτων και σωλήνων. 
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      Πολλά πλαστικά δεν είναι αποικοδοµήσιµα από τη φύση, µε αποτέλεσµα να 

συσσωρεύονται χωρίς προοπτική διάσπασής τους. Κάποια πλαστικά όταν καίγονται 

εκλύουν τοξικούς ατµούς. Αν δεν ανακυκλώνονται, προκαλούν σηµαντικό 

περιβαλλοντικό πρόβληµα. Το P.V.C. θεωρείται το χειρότερο απ’ όλα τα πλαστικά, γιατί 

δηµιουργεί περιβαλλοντικά προβλήµατα σε όλο τον κύκλο της ζωής του. Επειδή το PVC 

από µόνο του είναι σχεδόν άχρηστο ως πλαστικό, πρέπει να αναµιχθεί µε µια σειρά από 

χηµικές ουσίες για να γίνει µαλακό και εύκαµπτο, µε βαρέα µέταλλα για να γίνει σκληρό 

ή να αποκτήσει χρώµα και µε µυκητοκτόνα για να γίνει ανθεκτικό στα βακτήρια. Έτσι η 

παραγωγή του PVC δηµιουργεί επιπλέον µια παράλληλη τοξική βιοµηχανία.  

      Ορισµένα επικίνδυνα πρόσθετα που χρησιµοποιούνται στα δάπεδα από PVC, 

εξατµίζονται στον αέρα και καταλήγουν εισπνεόµενα στον άνθρωπο. Οι φθαλικές 

ενώσεις, (χηµικές ουσίες που χρησιµοποιούνται ως πλαστικοποιητές για την καλύτερη 

επεξεργασία του PVC), µπορούν να βλάψουν το συκώτι, τα νεφρά και το αναπαραγωγικό 

σύστηµα των ζώων. Υπάρχουν υποψίες ότι µιµούνται τις ορµόνες και µπορεί να 

επηρεάσουν την ανάπτυξη των παιδιών. Σύµφωνα µε µια έρευνα του CHEJ (Center for 

Health, Environment and Justice) τα πατώµατα από PVC συνδέονται µε περιπτώσεις 

εµφάνισης αυτισµού. Η έρευνα αποκάλυψε ότι παιδιά που κατοικούν σε σπίτι µε πάτωµα 

από βινύλιο (το οποίο εκλύει φθαλικές ενώσεις), έχουν διπλάσιες πιθανότητες να 

εµφανίσουν αυτισµό. Επιπλέον, το τοξικό χηµικό πρόσθετο των πλαστικών στυρένιο 

χαρακτηρίστηκε ως δυνητική καρκινογόνος ουσία από τη ∆ιεθνή Υπηρεσία Ερευνας 

στον Καρκίνο, της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας. 

      Είναι γνωστό ότι όλα τα πλαστικά παράγωγα της πετροχηµικής βιοµηχανίας  

παραµένουν αναλλοίωτα για δεκαετίες ή και αιώνες. ∆εν είναι όµως όλα τα ίδια και 

συγκεκριµένα δεν επιβαρύνουν το ίδιο το περιβάλλον. Κάποια από αυτά (PVC), λόγω 

του τρόπου παραγωγής τους, είναι ιδιαιτέρως επιβλαβή και στην πλειονότητά τους είναι 

αδύνατον να ανακυκλωθούν λόγω των πρόσθετων ουσιών που περιέχουν. Το καθαρό 

δίχως άλλες προσµείξεις PVC ανακυκλώνεται σήµερα πολύ οικονοµικά. Κόβεται σε 

µικρά κοµµάτια, κονιορτοποιείται και στην συνέχεια λιώνεται για να παραχθούν ξανά 

νέα, υψηλής ποιότητας προϊόντα. Τα δάπεδα αυτά µπορούν, µέσω της ανακύκλωσης, να 

ανακατασκευαστούν σε νέα δάπεδα έως και επτά φορές.  
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∆εδοµένου ότι το PVC είναι υλικό αξίας, που µπορεί να ανακτηθεί αρκετές φορές, η νέα 

νοµοθετική πράξη επιτρέπει την επαναχρησιµοποίηση ανακτηµένου PVC, που περιέχει 

χαµηλά επίπεδα καδµίου, σε περιορισµένο αριθµό δοµικών προϊόντων, χωρίς κίνδυνο για 

τους πολίτες ή για το περιβάλλον. Σήµερα το ποσοστό του  P.V.C. που ανακυκλώνεται 

είναι µικρότερο του 1%, αφού δεν αποτελεί συµφέρουσα οικονοµική λύση. 

 

         

           Πλαστικό δάπεδο P.V.C.                                       Πλάστικό δάπεδο                                             

 

       

      ∆.) Το σκυρόδεµα, είναι ένα βιώσιµο οικοδοµικό υλικό που έχει πολύ µικρή 

επίπτωση στο περιβάλλον σε σύγκριση µε άλλα οικοδοµικά υλικά. Άµµος, τσιµέντο, 

αδρανή υλικά και νερό είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του σκυροδέµατος. Τα δάπεδα 

αυτά κατασκευάζονται από µπετόν αρµέ (σκυρόδεµα οπλισµένο µε σίδηρο), 

ενδυναµωµένο στη µάζα του µε ίνες πολυπροπυλενίου, µε πάχος που εξαρτάται από τη 

µελέτη του κάθε έργου. Είναι προστατευµένα στην επιφάνειά τους µε σκληρυντικά 

χρώµατα και σφραγισµένα µε ειδικό βερνίκι ώστε να παραµένουν αναλλοίωτα για πολλές 

δεκαετίες. Χρησιµοποιούνται σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, πυλωτές, υπόγεια parking, 

ταράτσες, αποθηκευτικούς χώρους κλπ. 
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             ∆άπεδο από σκυρόδεµα 

 

      Ε.) Το δάπεδο απο καουτσούκ είναι ένα ανακυκλώσιµο και οικολογικό δάπεδο, το 

οποίο αποτελείται κατά 90% από ανακυκλώσιµους ελαστικούς κόκκους, και ένα 10% 

από συνδετικό υλικό πολυουρεθάνης. Το δάπεδο τοποθετείται µε δύο τρόπους, είτε µε τη 

µέθοδο των "αλληλοεφαρµοζόµενων στρωµάτων", είτε χρησιµοποιώντας ειδική κόλλα. 

Το υλικό αυτό µπορεί να µετατραπεί πάλι σε κόκκους ώστε να χρησιµοποιηθεί ξανά σε 

άλλα ανακυκλώσιµα προϊόντα από καουτσούκ. Είναι ιδανικό τόσο για εσωτερικές, όσο 

και για εξωτερικές εφαρµογές.  

 

 

             ∆άπεδο από καουτσούκ 

 

      Στ.) Ένα οικολογικό δάπεδο είναι το δάπεδο από φελλό. Προέρχεται από τον φλοιό 

των φελλόδεντρων που είναι ανακυκλώσιµο υλικό και χρειάζεται χαµηλή ποσότητα 

ενέργειας για την παραγωγή του. Ο φελλός είναι ελαφρύς, θερµοµονωτικός και 

ηχοµονωτικός, άνετος στο πάτηµα (αντικραδασµικός), έχει αντιµικροβιακή επιφάνεια, 

είναι ατοξικός και υγιεινός για το χρήστη.  
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Τον βρίσκουµε στην αγορά σε λωρίδες, πλάκες και ρολό, ενώ µε ένα ειδικό σύστηµα 

εγκατάστασης µπορεί να τοποθετηθεί και χωρίς κόλλα. Παρέχει τη δυνατότητα της 

απευθείας χρήσης µετά την επίστρωσή του. Όµως χρειάζεται προσοχή για τη συντήρησή 

του, καθώς το φθείρουν τα υγρά και η υγρασία (µουχλιάζει), η επαφή του µε το 

καουτσούκ, η έντονη τριβή, τα κατοικίδια που εξασκούν τα νύχια τους σε αυτόν και το 

υπερβολικό βάρος που µπορεί να του προκαλέσει βαθουλώµατα σε συγκεκριµένα 

σηµεία. Για να ενισχυθεί η αντοχή του στα παραπάνω, γίνεται ειδική επίστρωση ή 

κέρωση που κλείνει τους πόρους και διευκολύνει το καθηµερινό καθάρισµα.  

Συγκριτικά µε άλλα δάπεδα είναι αναµφισβήτητα το καταλληλότερο για χώρους 

υπνοδωµατίων, παιδικών δωµατίων και playrooms. 

 

       

            ∆ιακόσµηση µε φελλό                                          ∆άπεδο από φελλό 

 

 

      Ζ.) Τα δάπεδα απο linoleum είναι 100% οικολογικά σύνθετα δάπεδα, καθώς 

αποτελούνται αποκλειστικά από φυσικές πρώτες ύλες: λινέλαιο, ξυλάλευρα, σκόνη 

φελλού, σκόνη ασβεστόλιθου, ρετσίνι και ορυκτά χρώµατα που προσαρµόζονται πάνω 

σε βάση από φυτικό νήµα και προσφέρουν δάπεδα σε ρολά ή πλάκες, µε διάφορα πάχη 

και χρώµατα. Ο λινοτάπητας είναι ελαστικός, ευχάριστος και ξεκούραστος στο πάτηµα, 

µονωτικός, απόλυτα υγιεινός µε αντισηπτικές και αντιβακτηριδιακές ιδιότητες (δεν 

συσσωρεύει ρύπους στους πόρους του).  
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                                                  ∆άπεδα από linoleum 

 

 

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κατά την επιλογή του υλικού (στην αγορά υπάρχουν 

κυρίως συνθετικές αποµιµήσεις που προορίζονται για βιοµηχανική χρήση), στις κόλλες 

τοποθέτησης και στις ακρυλικές επιστρώσεις που χρησιµοποιούν κάποιες εταιρίες. Για 

την συντήρηση του πρέπει να αποφεύγουµε τα ισχυρά χηµικά καθαριστικά που µπορεί να 

το βλάψουν. Χρησιµοποιείται σε χώρο κουζίνας, υπνοδωµατίων, παιδικών δωµατίων, 

γραφείων, λουτρών, διαδρόµων, αλλά και σε µοντέρνα καθιστικά. 

      Η.) Μια άλλη φυσική λύση όσον αφορά τα πατώµατα αποτελεί το Bamboo. Η πρώτη 

ύλη (Bamboo) που χρησιµοποιείται για την παραγωγή τους είναι ταχέως ανανεώσιµη, 

εξαιρετικής αντοχής και υψηλής ποιότητας. Το φυτό του Bamboo ωριµάζει σε 3-5 

χρόνια, γεγονός που επιταχύνει τον κύκλο συγκοµιδής του. Επίσης θεωρείται 

ανακυκλώσιµο υλικό, αφού χρησιµοποιείται και για την παραγωγή πλακών OSB. Στην 

καλύτερη περίπτωση µπορούµε να βρούµε στην αγορά δάπεδα από Bamboo 

κατασκευασµένα από συγκολλητική ύλη ρητινών, ενώ καλό είναι να διασφαλίζουµε πως 

δεν χρησιµοποιήθηκε φορµαλδεΰδη ως συγκολλητή ύλη. Τα εν λόγω δάπεδα δίνουν την 

ίδια εντύπωση στο χώρο µε ένα παρκέ, όµως η αντοχή τους σε καταπονήσεις και στην 

υγρασία είναι µεγαλύτερη. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν για κάθε χώρο του σπιτιού. 
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                                             ∆άπεδα από bamboo 

 

      Θ.) Τέλος, η πατητή τσιµεντοκονία είναι ένα λιτό οµοιόµορφο χυτό δάπεδο που 

τελευταία τοποθετείται παντού. Οι Ρωµαίοι και πολύ πιο πριν οι αρχαίοι Έλληνες, 

χρησιµοποιούσαν ένα είδος τσιµέντου βασισµένου σε ποζολανικά ορυκτά. Οι ποζολάνες, 

όπως η θηραϊκή γη, η ελαφρόπετρα και το κεραµάλευρο, έχουν υδραυλικές ιδιότητες και 

µε την ανάµειξη τους σε µορφή σκόνης µε ασβέστη και νερό δηµιουργούν αυτό το είδος 

τσιµέντου, που οι αρχαίοι το ονόµαζαν δυαδικό. Στα χρόνια µας η τσιµεντοκονία µε τη 

προσθήκη ρητινών χρησιµοποιείται πολύ ως δάπεδο σε αποθήκες, βιοµηχανίες και 

εργοστάσια. Πρόκειται για ένα υλικό ουδέτερο, µε καλές αντοχές στη φθορά, εξ’ ου και 

κάποιοι το ονοµάζουν βιοµηχανικό δάπεδο. Η δυνατότητα της να συνδυαστεί µε άλλα 

υλικά, όπως πλακάκια, βότσαλα, γυαλί, ξύλα, ενσωµατώνοντάς τα στην επιφάνειά της, 

δίνει στην τσιµεντοκονία ένα επιπλέον αισθητικό αβαντάζ. Φαίνεται πως ως υλικό 

συγκεντρώνει πολλά πλεονεκτήµατα συνδυαζόµενα µε µια διαχρονική αισθητική. Βέβαια 

η «αντοχή» της στο χρόνο είναι που τελικά θα δείξει αν είναι µια παροδική µόδα ή όχι. 

 

 

            ∆άπεδο από τσιµεντοκονία 
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      Ι.) Τα κεραµικά πλακάκια (ή πλακίδια) είναι τεχνητό υλικό , µε πρώτη ύλη τον πηλό. 

Είναι άγνωστο πότε ο άνθρωπος χρησιµοποίησε για πρώτη φορά κεραµικά πλακάκια. 

Επιφάνειες στρωµένες µε κεραµικά πλακάκια έχουν βρεθεί σε πυραµίδες, στη αρχαία 

Βαβυλώνα και σε όλες τις αρχαίες ελληνικές και ρωµαϊκές πόλεις. Σε γενική χρήση 

πρώτα χρησιµοποιήθηκαν στην Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία και σήµερα σε όλο 

σχεδόν τον κόσµο. Τα πρώτα πλακάκια ήταν ζωγραφισµένα στο χέρι, κατασκευάζονταν 

από πηλό και ψήνονταν στο ήλιο ή σε φωτιά και κόβονταν επίσης µε το χέρι. Σήµερα 

χρησιµοποιούνται ευρέως εξαιτίας της εύκολης τοποθέτησης τους σε σχέση µε το 

µάρµαρο και για λόγους οικονοµίας αφού η τιµή πώλησης τους είναι πολύ χαµηλή από 

αυτή του µαρµάρου. Κατασκευάζονται σε πολλές διαστάσεις και χρώµατα. Είναι 

ανθεκτικά σε όλες τις καιρικές συνθήκες και χρησιµοποιούνται στην πλακόστρωση 

δαπέδων εσωτερικών χώρων, στη πλακόστρωση πεζοδροµίων, επένδυση µπάνιων, 

κουζινών αλλά και τοίχων σαν διακοσµητικά. 

 

      

                 Επένδυση µπάνιου                                      ∆άπεδο εσωτερικού χώρου 

 

 

      Τα κεραµικά πλακάκια µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν τόσο αυτούσια όσο και 

σε σπασµένα κοµµάτια. Οδηγούνται σε ειδικούς θραυστήρες και αξιοποιούνται ως 

δευτερεύουσα ύλη. Βασικό συστατικό των τούβλων και των κεραµικών πλακιδίων είναι 

ο πηλός, στον οποίο προστίθεται νερό και συχνά άµµος για να µπορεί να είναι1 

ευκολότερη η επεξεργασία του. ∆ηλαδή υλικά πλήρως ανακυκλώσιµα.  
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Τα ανακυκλωµένα κεραµικά πλακίδια, όπως και τα τούβλα, µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για δρόµους ελαφριάς κυκλοφορίας, στην κάλυψη των λάκκων που 

ανοίγονται για τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, στην κατασκευή νέων τούβλων, ως 

υποστρώµατα για φυτά, αλλά και για κατασκευή εργοταξιακού και πρόχυτου 

σκυροδέµατος και κονιαµάτων. 

      ∆ιακρίνονται σε αυτά που είναι επικαλυµµένα µε πορσελάνη (και είναι πιο 

γυαλιστερά), σε αυτά που δεν έχουν επικάλυψη πορσελάνης (τα µατ όπως λέγονται) και 

σε πλακάκια εξωτερικών χώρων µε ανάγλυφη όψη για να µην είναι ολισθηρά. Ο πηλός 

και η υγρή άργιλος χύνονται σε καλούπια και αποξηραίνονται, µετά γίνεται η επικάλυψη 

τους και µπαίνουν σε κλιβάνους όπου ψήνονται σε θερµοκρασίες 2.000 βαθµών και 

πάνω. Ανάλογα µε τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται, τα χρώµατα των πλακιδίων 

µπορεί να είναι χρωµατιστά (κίτρινο, καφέ, κόκκινο κ.α.) ή λευκά.  

      Σαν υλικό παρουσιάζει αδράνεια, διότι τα συστατικά των κεραµικών πλακιδίων 

αντιδρούν ελάχιστα εως καθόλου µε διάφορες άλλες ουσίες και µε το περιβάλλον 

γενικότερα. Τα πλακάκια πλεονεκτούν έναντι πολλών άλλων υλικών ως προς την εύκολη 

καθαριότητά τους και προτιµούνται ιδιαίτερα σήµερα από τους επαγγελµατίες της 

δόµησης αλλά και από τους καταναλωτές, αφού µπορούν να προσδώσουν υφή από 

µάρµαρο, ξύλο, πέτρα, γρανίτη, και διακοσµητικά σχέδια σε όλες τις αποχρώσεις. 

Παράλληλα διασφαλίζουν υψηλή αντοχή έναντι της φυσικής φθοράς. Είναι όµως 

εύθραυστα στην πρόσκρουση, κάτι που χαρακτηρίζει όλα τα κεραµικά υλικά. 

      Προκειµένου να επιτευχθεί η διάρκεια µίας επιφάνειας µε πλακάκια, είναι 

απαραίτητο η εγκατάσταση του πλακιδίου να είναι σωστά σχεδιασµένη και υλοποιηµένη. 

Η σωστή και προσεκτική τοποθέτηση των πλακιδίων προσδίδει, πέραν όλων των άλλων, 

και σταθερότητα στην κατασκευή. Υπάρχουν επιφάνειες επενδυµένες µε κεραµικά 

πλακίδια οι οποίες βρίσκονται σε άψογη κατάσταση ολόκληρες δεκαετίες µετά την 

τοποθετησή τους. Τα πλακάκια τοποθετούνται σχεδόν πάντα µε αρµούς σε διάφορα 

πάχη. Η επιλογή του πάχους και του χρώµατος του αρµού καθορίζει την ολοκληρωµένη 

εικόνα του δαπέδου. Τα πλακάκια τοποθετούνται πολύ εύκολα. Με τα κατάλληλα 

εργαλεία κόβονται µε ακρίβεια και χωρίς κόπο και τοποθετούνται µε κόλλα (το µόνο που 

χρειάζεται είναι η ανάµειξη µε νερό) που απλώνεται σε στρώµα µε µέγιστο πάχος 6mm.  
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Το πάχος αυτό δεν είναι αρκετό για να καλύψει ρηγµατώσεις ή βαθουλώµατα που µπορεί 

να έχει το δάπεδο. Τότε θα πρέπει πρώτα να στοκάρεται µε ειδική τσιµεντοκονία 

πρόσφυσης ή να χρησιµοποιείται ειδικό µίγµα κόλλας. Αφού τοποθετηθούν όλα τα 

πλακάκια γίνεται η αρµολόγηση. Το πλάτος των αρµών που ταιριάζει µε τα πλακάκια 

καθορίζεται συνήθως από τον κατασκευαστή. 

Η επιφάνεια των πλακιδίων µπορεί να είναι:  

• Εντελώς λεία 

• Αντιολισθητική 

• Σε διάφορα ανάγλυφα σχήµατα 

• Σε υφή φυσικών λίθων 

 

 

                  Πλακάκια γυαλιστερά και µατ 

 

Ανάλογα µε το φινίρισµά τους τα πλακίδια χωρίζονται σε: 

• Ανυάλωτα : χωρίς σµάλτο στην επιφάνειά τους, µε αυξηµένη αντοχή στην 

καταπόνηση και τις χαµηλές θερµοκρασίες, µε µικρό δείκτη απορροφητικότητας, 

υψηλή αντιολισθηρότητα και αντοχή στον παγετό. Οι πρώτες ύλες : καολίνες, 

πλαστικά χρώµατα, άστριοι, χαλαζίες χρησιµοποιούνται για την παραγωγή των 

κεραµικών πλακιδίων. Είναι κατάλληλα για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 

υψηλής κυκλοφορίας. Eίναι τα πλακίδια που κατέχουν την πρωτοκαθεδρία στην 

παγκόσµια αγορά πλακιδίων, λόγω της τεράστιας ποικιλίας σχεδίων και 

χρωµάτων, καθώς και της αντοχής τους σε µεγάλες καταπονήσεις, λόγω του 

τρόπου παραγωγής και επεξεργασίας τους. Για ορισµένα ανυάλωτα πλακίδια, 

µπορεί να επιτευχθούν διαφορετικά χρώµατα µε την προσθήκη χρωστικών 

ουσιών. 
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• Υαλωµένα : επισµαλτωµένα, αδιάβροχα, σε γυαλιστερό, σατινέ ή µατ φινίρισµα 

της επιφάνειας τους. Η χρήση τους γενικά περιορίζεται για µπάνια και W.C. και 

για δάπεδα εσωτερικών χώρων, λόγω της χαµηλής  αντοχής τους σε µεγάλες 

καταπονήσεις, όπως απότοµες καιρικές µεταβολές, βαρειά κυκλοφορία κ.τ.λ. Στα 

υαλωµένα πλακίδια, το χρώµα του σώµατος είναι σχετικά όχι µεγάλης σηµασίας. 

 

Ανάλογα µε το ψήσιµο τους, τα κεραµικά πλακάκια χωρίζονται σε : 

• Μονόπυρα (monocottura) : έχουν βάση (µπισκότο) από άργιλο ή λευκή 

πορσελάνη και τελείωµα (σµάλτωση), τα οποία είναι ψηµένα µαζί. Στην πίσω 

επιφάνεια φέρουν χαραγµένα τετράγωνα και µ’ αυτό τον τρόπο διακρίνονται από 

τα δίπυρα 

• ∆ίπυρα (bicottura) : ψήνονται δύο φορές (µία το µπισκότο, πάντα αργιλικό και 

µία µε το σµάλτο). Είναι µειωµένης αντοχής και ακατάλληλα για εξωτερικούς 

χώρους και χώρους µεγάλης κυκλοφορίας. Είναι συνήθως µειωµένης αντοχής σε 

σχέση µε τα µονόπυρα και η τελική τους επιφάνεια τραυµατίζεται πολύ εύκολα. 

• GRES : έχουν βάση από πορσελάνη χωρίς σµάλτο, είναι µεγάλης αντοχής και 

είναι κατάλληλα σε επιστρώσεις δαπέδων εξωτερικών χώρων και σε επενδύσεις 

περιβάλλοντος χώρου κολυµβητικών δεξαµενών. 

• GRES PORCELLANATO : είναι τα λεγόµενα γρανιτοπλακάκια υψηλής αντοχής. 

Είναι ένας ειδικός τύπος πλακιδίου δαπέδου και επένδυσης. Το όνοµα “Gres” 

είναι επωνοµασία κεραµικών υλικών µε συµπαγή δοµή, τα οποία 

χαρακτηρίζονται από µια κρυσταλλική βάση η οποία έχει υποβληθεί σε 

διαδικασία εφυάλωσης. Ο όρος “Porcellanato” αναφέρεται στα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του προϊόντος, τα οποία στην ουσία µοιάζουν µε τα 

χαρακτηριστικά της πορσελάνης. Το GRES PORCELLANATO λοιπόν, είναι ένα 

κεραµικό προϊόν και ανήκει στην κατηγορία των υλικών που λαµβάνονται από 

πρώτες ύλες µε βάση τις αµέταλλες ανόργανες ουσίες. 
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             Gres Porcellanato δάπεδο                           Gres porcellanato επένδυση τοίχου                 

 

       

• ΚLINKER : αποτελούνται από ενιαία µάζα λευκής πορσελάνης µε επίστρωση 

χρώµατος και ειδική υάλωση. Είναι αδιάβροχα, ανθεκτικά στα οξέα και τους 

ρύπους µε µεγάλη µηχανική αντοχή. Κατάλληλα για εξωτερικούς χώρους µε 

µεγάλη κυκλοφορία µε θερµοκρασιακές µεταβολές (κολυµβητήρια εξωτερικών 

χώρων κ.λ.π.).  

 

 

                                

                            Πλακόστρωση εξωτερικού χώρου µε klinker 
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• COTTO : κατασκευάζονται από αργιλοειδή µάζα σε χρώµα κεραµιδιού και 

ψήνονται σε ειδικά καλούπια. Το κεραµικό πλακίδιο τύπου cotto είναι ένα 

διαχρονικό υλικό η εφαρµογή του οποίου άνθησε στην αρχαιότητα, στο Βυζάντιο, 

στην ισλαµική αρχιτεκτονική, αλλά και στην Ιταλική Αναγέννηση. Σε αντίθεση 

µε τα κοινά πλακάκια, δεν είναι εφυαλωµένο και έτσι διατηρεί την πορώδη υφή 

του, πράγµα που το κάνει σε συνδυασµό µε τη µεγάλη θερµοχωρητικότητά του 

πολύ ευχάριστο στο περπάτηµα µε γυµνό πόδι. Επίσης λόγω του χρώµατός του 

περιορίζει τις έντονες αντανακλάσεις του φωτός, ιδανικό δηλαδή για θερµά 

κλίµατα. Έχει γενικά πολύ καλές αντοχές στη φθορά και το χρόνο (γερνάει πολύ 

όµορφα χωρίς να κρύβει τα σηµάδια του χρόνου) και έχει εξαιρετικές αντοχές στο 

νερό, τη φωτιά και τις χηµικές ουσίες. Λόγω της πορώδους τους επιφάνειας, οι 

πήλινες πλάκες έχουν την τάση να απορροφούν τους λεκέδες. Γι αυτό 

περνιούνται µε ειδικά λάδια εµποτισµού, που τους προσδίδουν προστασία από 

τους λιπαρούς λεκέδες αλλά και  αδιαβροχοποιητικές ιδιότητες. Γενικά για τη 

συντήρησή τους αρκεί να επαλείφονται µια φορά το χρόνο. Φυσικά πρόκειται για 

ένα απολύτως οικολογικό υλικό µε βιοκλιµατική συµπεριφορά, φιλικό δηλαδή 

προς το χρήστη και το περιβάλλον. Είναι κατάλληλα για εσωτερικούς και 

εξωτερικούς χώρους όµως xρειάζεται ειδική προεργασία πριν και µετά την 

τοποθέτησή τους. Κόβονται εύκολα σε πολλά µεγέθη και σχήµατα. Οι πιο 

συνηθισµένες πλάκες είναι οι τετράγωνες, οι ορθογώνιες και οι εξαγωνικές. 

 

      

                        Cotto                                                           Cotto 



Μπαρµπαρούση Μαρία 
20/2/2013 

94 

      Λ.) Εκτός όµως από τα κεραµικά πλακάκια, υπάρχουν πλακάκια από γυαλί, 

καθρέφτη, σµάλτο, πέτρα, µάρµαρο, πορσελάνη, γρανίτη, ψηφίδα, αλλά και µέταλλο. Τα 

µεταλλικά πλακάκια, η ψηφίδα, καθώς και τα πλακάκια καθρέφτες δεν είναι πολύ 

διαδεδοµένα, αλλά δίνουν ένα µοναδικό αισθητικό αποτέλεσµα, που διαφέρει πολύ από 

τα κοινά πλακάκια, ενώ τα πλακίδια πορσελάνης (porcellanato) προσφέρουν εξαιρετική 

αντίσταση στην απορρόφηση υγρών. Παρόλο που µε τον όρο πλακάκι συνήθως ενοούµε 

το κεραµικό πλακίδιο, στην πράξη πλακάκια παράγονται και από πολλά άλλα υλικά. 

      Τα συστήµατα κόλλησης πλακιδίων των εταιρειών περιλαµβάνουν µία µεγάλη γκάµα 

από κόλλες πλακιδίων, µαρµάρων, γρανιτών, φυσικών λίθων κλπ., τσιµεντοειδείς 

αρµόστοκους σε διάφορες αποχρώσεις, εποξειδικούς αρµόστοκους, υλικά καθαρισµού 

και στεγάνωσης, εξασφαλίζοντας έτσι τη βέλτιστη τεχνικά λύση σε κάθε πρόβληµα 

τοποθέτησης, σε συνδυασµό µε το αισθητικά άψογο αποτέλεσµα.  

      Οι κόλλες χρησιµοποιούνται στην επικόλληση κεραµικών πλακιδίων ή πλακιδίων 

φυσικής πέτρας, τοίχου ή δαπέδου, σε υποστρώµατα που υπόκεινται σε δονήσεις ή σε 

έντονες συστολοδιαστολές, όπως γυψοσανίδες, µοριοσανίδες, δάπεδα µε ενδοδαπέδια 

θέρµανση, ταράτσες, µπαλκόνια, πισίνες κλπ., σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. 

Επίσης, είναι κατάλληλες για την τοποθέτηση πλακιδίων µεγάλων διαστάσεων καθώς και 

νέων πλακιδίων επάνω σε παλιές στρώσεις πλακιδίων. Για καλύτερα αποτελέσµατα 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν και σε συνδυασµό µε κάποιο στεγανωτικό. Στο πάνω 

υπόστρωµα απλώνεται µε χτενωτή σπάτουλα ειδική κόλλα πλακιδίων, όπου πάνω της 

πιέζονται τα πλακάκια και αλφαδιάζονται. Το αλφάδιασµα πρέπει να γίνεται και να 

ελέγχεται συνεχώς και µε τρόπο ώστε τα πλακάκια να είναι στο ίδιο ύψος τοποθετηµένα 

και να µην προεξέχει το ένα σε σχέση µε το άλλο. 

Τα πλακάκια µπορούν να τοποθετηθούν µε τρείς βασικούς τρόπους:  

• Στη σειρά  (όπου το κάθε πλακάκι τοποθετείται στην ίδια σειρά µε τα άλλα κατά 

το µήκος και το πλάτος του χώρου) 

• Ροµβικά  (όπου τα πλακάκια τοποθετούνται διαγώνια στο χώρο) 

• ∆ροµικά  (όπου η κάθε επόµενη σειρά πλακιδίων έχει την κορυφή του κάθε 

πλακιδίου στη µέση της πλευράς των πλακιδίων της προηγούµενης σειράς) 
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                       ∆ροµικά 

 

      Οι απλές κόλλες πλακιδίων (βάσεως τσιµέντου) δεν έχουν ιδιαίτερες αντοχές σε 

συνθήκες παγετού, και έχουν ιδιαίτερα µειωµένες αντοχές σε συνθήκες θλίψης, 

εφελκυσµού και πρόσφυσης. Έχουν ελάχιστο χρόνο διόρθωσης και µη ικανοποιητικές 

αντοχές σε χηµικές προσβολές  και συστολοδιαστολές του υποστρώµατος.  

Υπάρχουν διάφοροι τύποι κόλλας: 

• Ειδικές κόλλες ακρυλικής ή εποξειδικής (δύο συστατικών) βάσης µε ταχύτατο 

χρόνο πήξεως (χρησιµοποιείται κυρίως σε µερεµέτια, αναπαλαιώσεις κτιρίων 

κλπ.). Απαλλάσσει τον τεχνίτη από τις συνέπειες µιας µη αναµενόµενης βροχής. 

• Κόλλα σε µορφή πάστας, βινυλικής βάσης κατάλληλη για συγκόλληση πλακιδίων 

σε σοβά, µπετόν, ξύλο, M.D.F., γυψοσανίδες, αµιαντοτσιµέντο. Χρησιµοποιείται 

επίσης για επικόλληση υαλοβάµβακα, διογκωµένης πολυουρεθάνης, 

ηχοµονωτικών πάνελ σε µπετόν. Μπορεί όµως να χρησιµοποιηθεί και σαν 

πρόσθετο στις µη ακρυλικές κόλλες πλακιδίων αυξάνοντας σηµαντικά την 

ελαστικότητά τους. 

• Πολυακρυλική κόλλα ειδικής σύνθεσης για εξειδικευµένες εφαρµογές µε 

ιδιαίτερη αντοχή σε παγετό. Είναι εύκολη στη χρήση της, µε απεριόριστη αντοχή 

στο χρόνο. Έχει άριστη αντοχή στις συστολοδιαστολές. Χρησιµοποιείται για 

επικόλληση απορροφητικών και µη απορροφητικών κεραµικών πλακιδίων, 

γρανίτη, φυσικών λίθων, για επικαλύµµατα µεγάλων διαστάσεων και 

πορσελανοποιηµένο Gres. Επίσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί για επάλληλη 

τοποθέτηση πάνω σε παλαιά δάπεδα επικαλυµµένα µε πλακάκια, γρανίτη, 

µωσαϊκό, τσιµεντόπλακες, λειασµένο τσιµέντο, γυψοσανίδες, µεταλλικές 

επιφάνειες. 
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      Γενικά τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την εγκατάσταση και το γέµισµα των 

ενώσεων είναι γενικώς υλικά µε µικρή τοξικότητα και επίπτωση στο περιβάλλον. Είναι 

ασβεστοκονιάµατα, δηλαδή µείγµατα τσιµέντου, άµµου και νερού, ή κόλλες που 

µπορούν να καθοριστούν, ως ειδικά ασβεστοκονιάµατα, συµπληρωµένα από οργανικές 

προσθήκες (ακρυλικές ρητίνες, ρητίνες πολυβινυλίου, κ.λ.π.) η λειτουργία των οποίων 

είναι να εµπλουτίζουν µερικές ιδιότητες εφαρµογών ή αποδόσεων. Οι κόλλες των 

πλακιδίων δεν περιέχουν κανένα διαλύτη. Το διαλυτικό τους µέσο είναι το νερό. 

Υπάρχουν κάποιες κόλλες διαφορετικού τύπου που δεν έχουν αυτές τις ιδιότητες, αλλά 

υπάρχουν για πολύ εξειδικευµένη και περιορισµένη χρήση (για παράδειγµα, εποξικές 

κόλλες). 

      Μηδενική επίπτωση στο περιβάλλον έχουν και τα κεραµικά πλακάκια. Κανένας 

κίνδυνος στην υγεία ή το περιβάλλον δεν σχετίζεται µε την εγκατάσταση και χρήση των 

κεραµικών πλακιδίων. Αντιθέτως, τα κεραµικά πλακάκια διακρίνονται για τα φυσικά 

υψηλά επίπεδα ασφάλειας και υγιεινής. Η αδρανής φύση των υπολειµµάτων των 

κεραµικών πλακιδίων µπορεί να τα επιστρέψει στο περιβάλλον χωρίς ιδιαίτερο κίνδυνο, 

και να χρησιµοποιηθούν ακόµη και στην προετοιµασία των θεµελίων και παρόµοιων 

δραστηριοτήτων. Στην πραγµατικότητα, η προσοχή που δίνεται στην προστασία του 

περιβάλλοντος και στη µείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, άρχισε στις 

αρχές της δεκαετίας του 1970 από την ιταλική βιοµηχανία κεραµικών πλακιδίων. 

      Ο ΕΛΟΤ, πριν από 15 περίπου χρόνια, ξεκίνησε τη συνεργασία µε τους 

κατασκευαστές κεραµικών πλακιδίων για τη ανάπτυξη και εφαρµογή ενός συστήµατος 

πιστοποίησης προϊόντων, µε βάση εθνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα. Με την απονοµή του 

Ελληνικού σήµατος συµµόρφωσης σε κεραµικά πλακίδια επιτυγχάνεται, αφενός µεν η 

αντικειµενική εξασφάλιση των πελατών και αφετέρου η επιβεβαίωση της ποιότητας των 

παραγοµένων προϊόντων. Εποµένως, τα συγκεκριµένα προϊόντα, ικανοποιούν 

συµφωνηµένες απαιτήσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται στον ειδικό κανονισµό 

πιστοποίησης κεραµικών πλακιδίων του ΕΛΟΤ, µε βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14441-

2003. 
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      Σύµφωνα µε τον κανονισµό αυτό, το εργοστάσιο παραγωγής κεραµικών πλακιδίων 

ελέγχεται συστηµατικά από τον ΕΛΟΤ, τόσο για τη συνεχή τήρηση των όρων και των 

προϋποθέσεων που έχουν τεθεί και συµφωνηθεί, και ταυτόχρονα διεξάγεται σειρά 

δοκιµών του πιστοποιηµένου προϊόντος σε διαπιστευµένο εργαστήριο που συνεργάζεται 

µε τον ΕΛΟΤ. Αυτό εξασφαλίζει την προστασία των καταναλωτών απο επικύνδινες 

ουσίες που µπορεί να περιέχονται στα πλακίδια. Αν είναι µαρµάρινα, πιθανώς εκπέµπουν 

ραδόνιο, αν είναι πλαστικά, πιθανώς εκπέµπουν στυρένιο, αν είναι από κεραµικά 

πλακάκια, πιθανώς εκπέµπουν αµίαντο. 

      Το ραδόνιο θεωρείται επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Το ραδόνιο υπάρχει στο 

έδαφος και µπορεί να συγκεντρωθεί στο εσωτερικό των κτηρίων που δεν αερίζονται 

αρκετά. Ευθύνεται για την πρόκληση καρκίνου του πνεύµονα. Αν και έχει µικρό χρόνο 

ηµιζωής, διασπάται σε άλλα ραδιενεργά στοιχεία τα οποία έχουν χρόνο ηµιζωής 

δεκαετιών, µε αποτέλεσµα η εισπνοή ραδονίου από κάποιον να αποτελεί συνεχή κίνδυνο. 

Αυτό το ιδιαίτερα δηµοφιλές υλικό που ονοµάζουµε «γρανίτη», πριν µερικά χρόνια, είχε 

θεωρηθεί ύποπτο, ως υλικό που εκπέµπει ακτινοβολία και άρα η αιτία για τα υψηλά 

επίπεδα αερίων ραδονίου. Τα συνηθέστερα κατασκευαστικά υλικά, δηλαδή το ξύλο, τα 

τούβλα και οι τσιµεντόλιθοι εκπέµπουν σχετικά µικρές ποσότητες ραδονίου, σε αντίθεση 

µε το γρανίτη και την ελαφρόπετρα που εκπέµπουν µεγαλύτερες. Όσον αφορά τα 

κεραµικά πλακάκια, είναι επικύνδινα µόνο τα θερµοπλαστικά, τα οποία περιέχουν 

αµίαντο 25%.  

     Άλλα πλακάκια που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε δάπεδα είναι τα αυτοκόλλητα. 

Πρόκειται για την καλύτερη, οικονοµικότερη και πρακτικότερη λύση καθώς τις 

περισσότερες φορές το µόνο που χρειάζεται είναι ξεκόλληµα της ταινίας και καλή 

εφαρµογή στο πάτωµα. Οι διαστάσεις τους είναι συνήθως 30 Χ 30 cm, γεγονός που τα 

καθιστά πιο εύκολα στο χειρισµό και την τοποθέτηση. Το συγκεκριµένο είδος 

προσφέρεται σε διάφορες ποιότητες και µεγάλη ποικιλία σχεδίων. Το θετικό µε το 

αυτοκόλλητο πλακάκι είναι ότι προσοµοιάζει όλους τους τύπους δαπέδου, τις 

περισσότερες φορές µε µεγάλη επιτυχία. Επίσης, µπορεί να τοποθετηθεί πάνω από 

άλλους τύπους δαπέδου, αρκεί να είναι καθαρή και οµαλή η επιφάνεια τους ώστε να 

µπορεί να κολληθεί καλά και να µην υπάρχει κίνδυνος να ξεκολλήσει. 
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            Αυτοκκόλητο πλακάκι 

 

 

      Μία πιο πρωτότυπη λύση αποτελεί το δερµάτινο πλακάκι. Κατασκευάζεται 

συµπιέζοντας φυσικά και οργανικά υπολείµµατα µαζί µε κοµµάτια δέρµατος. Προσφέρει 

ανθεκτικότητα, θερµότητα υλικού, ηχοµόνωση και θερµοµόνωση, αλλά και 

περιβαλλοντική ευαισθησία. Τα πλακίδια αυτά είναι δυνατόν να εφαρµοστούν στο 

δάπεδο εκθεσιακών χώρων, θεάτρων, αιθουσών συναυλιών, αλλά και σε αίθουσες 

διαλογισµού ή γυµναστήρια, όπου το σώµα και τα γυµνά πόδια των επισκεπτών έρχονται 

σε επαφή µε το πάτωµα. 

       

     

∆άπεδο και επένδυση από δερµάτινα πλακάκια      ∆άπεδο από δέρµατινα πλακάκια 
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      Τέλος, τα πλακίδια πολύ µικρών διαστάσεων, οι ψηφίδες είναι άλλη µια ποικιλία 

πλακιδίων που προσφέρει αισθητική και αντοχή όντας κεραµικό υλικό πορσελάνης. Το 

όνοµα τους παραµπέµπει στην τέχνη του ψηφιδωτού (στις ψηφίδες δηλαδή που 

αποτελούν ένα ψηφιδωτό έργο), µε τη διαφορά ότι στην σηµερινή εποχή ο τρόπος 

παραγωγής τους και η φιλοσοφία της τοποθέτησης τους έχουν διαφοροποιηθεί. 

Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τις υαλώµενες µε κεραµική µάζα και τις υαλώδεις µε 

συµπαγή µάζα. Είναι τα πλακίδια εκείνα τα οποία χρησιµοποιούνται κυρίως για 

επενδύσεις χώρων όπως δάπεδα, µπάνια, πισίνες ακόµη και σε τοίχους καταστηµάτων, 

σπιτιών κ.τ.λ. Σαν υλικό θεωρείται κορυφαίο για την τέχνη της διακόσµησης και της 

αρχιτεκτονικής, λόγω της τεράστιας ποικιλίας σχεδίων και χρωµάτων, καθώς και της  

ποικιλοµορφίας του τελικού αποτελέσµατος (π.χ.υπάρχουν ψηφίδες που έχουν 

ενσωµατωµένα µεταλικά στοιχεία και χρώµατα, όπως χρυσό, ασήµι κ.α.). Υπάρχουν 

επισης και ψηφίδες που αποτελούνται από φυσικά πετρώµατα όπως µάρµαρο, πωρόλιθο, 

βότσαλο κ.τ.λ.  

     

 

     

                Ψηφίδες βότσαλα                                                Ψηφίδες  
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                                               ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

                                     ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΛΙΚΑ 

 

 

3.1 ΜΕΤΑΛΛΑ 

 

 

      Τα µέταλλα είναι µια µεγάλη κατηγορία χηµικών στοιχείων που εµφανίζουν 

ορισµένες κοινές ιδιότητες, όπως είναι η λάµψη, η υψηλή ηλεκτρική και θερµική 

αγωγιµότητα, η δυνατότητα σχηµατισµού ελασµάτων (ελατά) και συρµάτων (όλκιµα). 

Τα περισσότερα, έχουν µεγάλη πυκνότητα και είναι σκληρά και ανθεκτικά. 

Χαρακτηριστικά µέταλλα είναι ο σίδηρος, ο χαλκός, το αργίλιο (αλουµίνιο), το νάτριο, ο 

ψευδάργυρος, το µαγνήσιο, το τιτάνιο και το ουράνιο. Τα πρώτα µέταλλα που 

χρησιµοποιήθηκαν ήταν ο χαλκός και µετά ο σίδηρος. Τα µέταλλα σπάνια 

χρησιµοποιούνται αµιγή και απαλλαγµένα από άλλες προσµίξεις. Αναµιγνύονται 

συνήθως µε άλλα µέταλλα ή αµέταλλα στοιχεία και έτσι δηµιουργούνται τα κράµατα. Τα 

κυριότερα κράµατα ειναι: ο χυτοσίδηρος, ο χάλυβας, ο µπρούντζος και ο ορείχαλκος.   

      H ευρεία χρησιµοποίηση των µετάλλων εφαρµόστηκε κάπως αργά. Μόνο όταν  

δηµιουργήθηκε η ανάγκη κατασκευής µεγαλύτερων και συνθετότερων έργων,  

επιδιώχτηκε παρασκευή νέων υλικών µε κατάλληλες ιδιότητες και χαµηλές τιµές. 

Μεταξύ αυτών τα πλαστικά και τα µέταλλα κατέλαβαν εξέχουσα θέση. Οι εφαρµογές 

ειναι πολλές. Από σίδηρο και αλουµίνιο κατασκευάζονται παράθυρα και θύρες. Σωλήνες 

κατασκευάζονται από αλουµίνιο, σίδηρο, χαλκό και µόλυβδο. Τα σύρµατα µεταφοράς 

ενέργειας από χαλκό και αλουµίνιο, ενώ τα σύρµατα προσδέσεως από χάλυβα. Αυτά 

είναι µερικά µόνο παραδείγµατα της χρήσης των µετάλλων. 

     Εκτός όµως από τα πλεονεκτήµατά τους, τα µέταλλα παρουσιάζουν και ορισµένα 

µειονεκτήµατα, όπως οι αρνητικές επιπτώσεις που έχουν στο περιβάλλον. Η κύρια 

επίπτωση των µετάλλων υφίσταται κατά το στάδιο της µετατροπής και κατά τη διάρκεια 

της εφαρµογής της επεξεργασίας για φινίρισµα και προστασία.  
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Τα µέταλλα είναι υλικά τα οποία απαιτούν υψηλή ενεργειακή κατανάλωση, µε 

αποτέλεσµα να απελευθερώνονται αέριοι ρύποι στην ατµόσφαιρα. Επιπλέον, χρειάζεται 

να προστατευθούν µε σιδηρικές ή γαλβανισµένες µπογιές οι οποίες βλάπτουν σηµαντικά 

το περιβάλλον. Όµως τα µέταλλα είναι πολύτιµα υλικά, µιας και µπορούν να αντέξουν 

βάρη µε µικρότερες ποσότητες υλικού, βοηθούν στη µείωση των τµηµάτων που 

αποτελούνται από σκυρόδεµα, και επιπλέον τα παλιοσιδερικά µπορούν να 

ανακυκλωθούν µε τη διαδικασία αποδόµησης. Σε όλες τις περιπτώσεις, προτείνεται η 

χρήση επιχρισµάτων που περιέχουν φυσικά συστατικά (οικολογικές µπογιές). Μπογιές 

και επιχρίσµατα που περιέχουν µόλυβδο πρέπει να αποφεύγονται οπωσδήποτε. 

      Τα µέταλλα είναι το πιο αξιοσηµείωτο παράδειγµα ανάκτησης υλικών λόγω της 

µετατροπής τους σε νέο υλικό. Ένας από τους λόγους που ανακυκλώνονται, είναι επειδή 

εάν αποκτηθούν απευθείας από πρώτες ύλες η διαδικασία είναι πολύ πιο δαπανηρή. 

Πάνω από ένα δισεκατοµµύριο σιδερένια κουτιά ανακυκλώνονται ετησίως και 

χρησιµοποιούνται στην παραγωγή χαλκού. Από αλουµίνιο, χάλυβα και άλλα µέταλλα 

µπορούµε να παράξουµε νέο αλουµίνιο και νέο σιδηρό οπλισµό. Τα δύο όµως µεγάλα 

προβλήµατα στην ανακύκλωση των µετάλλων, είναι ο φυσικός διαχωρισµός των υλικών 

από κάποιο σύνολο απορριµµάτων και δεύτερον, η παρουσία κραµάτων αντί καθαρών 

µετάλλων. 
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3.1.1.      ΧΑΛΥΒΑΣ, ΣΙ∆ΗΡΟΣ, ΧΑΛΚΟΣ 

 

 

       

      Ο χάλυβας (ατσάλι) είναι κράµα σιδήρου-άνθρακα που περιέχει λιγότερο από 2,06% 

άνθρακα, λιγότερο από 1,0% µαγγάνιο και πολύ µικρά ποσοστά πυριτίου, φωσφόρου, 

θείου και οξυγόνου. Είναι το πιο διαδεδοµένο κατασκευαστικό υλικό µετά το σκυρόδεµα 

και το ξύλο. Η ιστορία του χάλυβα ξεκινά γύρω στο 1000 π.Χ., όταν µεταλλουργοί της 

εποχής εκείνης άρχισαν να παράγουν χάλυβα συστηµατικά µε ενανθράκωση σιδήρου. Oι 

πρώτοι χάλυβες σε κάµινο παρήχθησαν το 1740. Μέχρι τότε κατασκευάζονταν µόνο 

λεπτού πάχους τεµάχια από χάλυβα, όπως ξίφη και εργαλεία. Ο δοµικός χάλυβας 

προκύπτει από τη θερµή έλαση ηµιτελών προιόντων χάλυβα (κυλινδρικές ή τετράγωνες 

διατοµές) σε θερµοκρασίες πέραν των 900°C. Συναντάται σε επιµήκη (λάµες, 

κοιλοδοκοί, σιδηροδοκοί) προιόντα και πλατέα προιόντα (λαµαρίνες).  

Παράγεται µε τρεις βασικές µεθόδους: 

• µε αναγωγή σιδηροµεταλλευµάτων σε υψικάµινο για την παραγωγή χυτοσιδήρου, 

και την µετατροπή του χυτοσιδήρου σε χάλυβα µέσα σε µεταλλάκτη µε 

εµφύσηση οξυγόνου 

• µε την άµεση αναγωγή σιδηροµεταλλευµάτων σε φρεατώδη κάµινο για την 

παραγωγή σπογγώδους σιδήρου και την µετατροπή του σπογγώδους σιδήρου σε 

χάλυβα µέσα σε κάµινο 

• µε την ανάτηξη παλαιοσιδήρου σε κάµινο ηλεκτρικού τόξου 
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Σήµερα υπάρχουν περισσότερα από 3.500 διαφορετικά είδη χαλύβων µε πολύ 

διαφορετικές φυσικές, χηµικές και περιβαλλοντικές ιδιότητες. Περίπου τα τρία τέταρτα 

των ειδών των χαλύβων δηµιουργήθηκαν µόλις τα τελευταία είκοσι χρόνια. Οι σύγχρονοι 

χάλυβες είναι πολύ πιο ανθεκτικοί σε σύγκριση µε παλιότερες ποιότητες χαλύβων. 

Ως προς την χηµική τους σύσταση, οι χάλυβες ταξινοµούνται ως εξής: 

   Α) Κοινοί ή ανθρακούχοι χάλυβες  (Περιέχουν άνθρακα, µαγγάνιο, πυρίτιο και χαλκό) 

• χάλυβες χαµηλού άνθρακα ή µαλακοί χάλυβες  

• χάλυβες µέτριου άνθρακα 

• χάλυβες υψηλού άνθρακα 

• χάλυβες πολύ υψηλού άνθρακα 

  Β) Κραµατωµένοι χάλυβες (κράµατα σιδήρου µε άλλα µέταλλα σε σηµαντική 

περιεκτικότητα) 

• ελαφρά κραµατωµένοι χάλυβες (χρώµιο, µολυβδαίνιο, βανάδιο, νικέλιο) 

• ισχυρά κραµατωµένοι χάλυβες ή χάλυβες υψηλής κραµάτωσης (ανοξείδωτοι 

χάλυβες) 

 

Ανάλογα µε την περαιτέρω κατεργασία τους, οι χάλυβες διακρίνονται σε: 

• χάλυβες διαµόρφωσης, που υφίστανται περαιτέρω µηχανική κατεργασία (έλαση, 

διέλαση, κ.λπ.) 

• χυτοχάλυβες, που παράγονται απευθείας µε χύτευση υπό µορφή πλινθωµάτων 

(«χελωνών») και επαναχυτεύονται για την κατασκευή διαφόρων εξαρτηµάτων 

 

Τέλος, συχνά γίνεται λόγος για φερριτικούς, περλιτικούς, µαρτενσιτικούς, µπαινιτικούς 

κ.λ.π. χάλυβες ανάλογα µε την κύρια κρυσταλλική φάση τους. 

      Σηµαντικός παράγοντας που συµβάλει στην προτίµηση του χάλυβα ως δοµικού 

υλικού είναι η µεγάλη προκατασκευή δοµικών στοιχείων που παρατηρείται τα τελευταία 

χρόνια. Η προκατασκευή επιτρέπει την µείωση του χρόνου κατασκευής και εποµένως και 

τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο χώρο του εργοταξίου. 
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Σηµαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι µε την δηµιουργία ολοένα και ισχυρότερων 

αντιδιαβρωτικών µέσων προστασίας οι σηµερινές χαλύβδινες κατασκευές έχουν πολύ 

µεγαλύτερη διάρκεια ζωής από ότι στο παρελθόν και µε σωστή συντήρηση πολλές φορές 

οι κατασκευές επιτυγχάνουν µεγαλύτερη διάρκεια ζωής από την προβλεπόµενη. 

      Ο δοµικός χάλυβας προσφέρει µια σειρά εφαρµογών και κατασκευαστικών λύσεων, 

γι' αυτό και χρησιµοποιείται ευρέως στη σύγχρονη αρχιτεκτονική. To υλικό προσφέρει 

πολλές επιλογές σε ποιότητες και χρώµατα, ενώ συνυπάρχει αρµονικά µε πολλά άλλα 

υλικά κατασκευής (ξύλο, τούβλο, γυαλί κ.ά.). Στις µέρες µας ο χάλυβας χρησιµοποιείται 

στη γεφυροποιία για την κατασκευή µεταλλικών ή σύµµικτων γεφυρών. Επιπλέον, 

συναντάται σε σκάλες, κουπαστές, κάγκελα, σκέπαστρα, πόρτες, έπιπλα, κουφώµατα, 

γκαραζόπορτες, αρχιτεκτονικές κατασκευές, επενδύσεις τζακιών, είδη διακόσµησης, 

νιπτήρες, νεροχύτες, είδη ηλεκρικών εγκαταστάσεων, σωλήνες ειδικών χρήσεων, 

στρωτήρες σιδηροδροµικών γραµµών κ.α. 

 

      

             Γέφυρα Ρίου-Αντιρίου                         Γέφυρα Golden Gate στο Σαν Φρανσίσκο 

 

 

      O χάλυβας διαθέτει εξαιρετικές και κυρίως σταθερές µηχανικές ιδιότητες, καθώς 

επίσης και τον υψηλότερο λόγο αντοχής προς ειδικό βάρος, κάτι που εξασφαλίζει το 

σχεδιασµό ελαφρύτερων κατασκευών. Συγκριτικά µε το µπετόν, είναι εξ’ αρχής σε 

πλήρη ικανότητα φόρτισης και δεν χρειάζεται χρόνο για να «δέσει». Σε σύκριση µε το 

ξύλο, δεν παραµορφώνεται, δεν στρεβλώνει και είναι εµφανώς πιο ανθεκτικό στις 

µεταβολές της θερµοκρασίας και γενικά σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες. 
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Ο χάλυβας δεν είναι συστατικό του σκυροδέµατος, αλλά χρησιµοποιείται µαζί µε αυτό 

και µας δίνει το οπλισµένο σκυρόδεµα (µπετόν-αρµέ). Για το προεντεταµένο σκυρόδεµα 

χρησιµοποιείται ειδικός χάλυβας. 

      Είναι φανερό ότι η χρήση του χάλυβα είναι η καλύτερη επιλογή για τις οικοδοµικές 

ανάγκες, επειδή ο χάλυβας είναι πιο σταθερός στις διαστάσεις του και δεν συστέλλεται 

και διαστέλλεται, µε τις εποχιακές αλλαγές θερµοκρασίας και υγρασίας, όπως το ξύλο. 

Αυτό αποτρέπει την διείσδυση αέρα στην κατοικία, διατηρώντας το, έτσι, ενεργειακά 

µονωµένο, µειώνοντας τα έξοδα του σπιτιού. Είναι ένα ισχυρό υλικό, ισχυρότερο ακόµα 

και από το σκυρόδεµα. Επιπλεόν, κατά την διάρκεια σεισµού, ο χάλυβας τείνει να 

κινείται µε τα σεισµικά κύµατα και όχι ενάντια τους, αποτρέποντας την οικοδοµή από 

κατάρρευση. Στην Ιαπωνία, λόγω της έντονης σεισµικής δραστηριότητας, το 65% των 

κτιρίων είναι µεταλλικά. Οι δεσµοί δεν διαµορφώνονται και δεν χαλαρώνουν. Άρα οι 

τοίχοι παραµένουν στερεοί, τα δάπεδα παραµένουν επίπεδα και η συναρµολόγηση 

σωστή. Οι χαλύβδινες δοµές προσφέρουν αντίσταση κατά την διάρκεια µιας πυρκαγιάς 

και δεν επηρεάζονται από µούχλα και παράσιτα. 

      Για την αποφυγή διάβρωσης του χάλυβα συνήθως επιλέγεται επιφανειακή 

επεξεργασία µε κράµατα νικελίου και χρωµίου, ώστε να παραχθεί ανοξείδωτος χάλυβας. 

Τα κράµατα αυτά εκπέµπουν βαρέα µέταλλα κατά τη φάση παραγωγής. Κράµα του 

χάλυβα, ο ελαφρύς χάλυβας, έχει εφαρµοσθεί για την αντικατάσταση του οικοδοµικού 

ξύλου. Ο χάλυβας έχει 400 φορές µεγαλύτερη θερµοαγωγιµότητα από το ξύλο. Για το 

λόγο αυτό στην κατασκευή προκαλούνται πολλές θερµικές γέφυρες. Αυτό γεννά σειρά 

προβληµάτων όπως είναι η απαίτηση σηµαντικής ενέργειας για ψύξη και θέρµανση του 

κτηρίου.  

      Κατά την διάρκεια της κατεργασίας του χάλυβα, το οξυγόνο διαχωρίζεται από το 

σίδηρο. Το αποτέλεσµα είναι ένα καθαρό στοιχείο. Ένα οµογενές υλικό το οποίο δεν 

εκπέµπει καµιά ουσία η οποία να µολύνει το περιβάλλον. Σήµερα οι χαλυβουργίες έχουν 

µειώσει τις εκποµπές CO2 στο µισό και οι εκποµπές σκόνης έχουν µειωθεί περισσότερο 

από 90%. Με τη βοήθεια ειδικών εγκαταστάσεων (φίλτρα), η παραγόµενη σκόνη 

ανακυκλώνεται πλήρως. Επιπλέον, όλα τα παράγωγα αέρια επαναχρησιµοποιούνται για 

την παραγωγή ενέργειας. Όλα τα υποπαράγωγα που δηµιουργούνται κατά την παραγωγή 

χάλυβα επαναχρησιµοποιούνται.  
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Για παράδειγµα, η σκωρία που παράγεται από την κατεργασία του σιδήρου 

χρησιµοποιείται στην τσιµεντοβιοµηχανία, σε υλικό πρόσµιξης σε ασφαλτοστρώσεις και 

σε λιπάσµατα. 

      Ο χάλυβας που χρησιµοποιείται στα κτίρια σαν δοµικό στοιχείο ή υλικό επικαλύψεων 

δεν προκαλεί καµία αρνητική παρενέργεια στην υγεία του ανθρώπου, καθώς δεν έχει 

κανένα µαγνητικό ή ηλεκτρικό πεδίο. Η επιρροή του στα ηλεκτρικά και µαγνητικά πεδία 

του περιβάλλοντος είναι ασήµαντη. Επιπλέον, ο µεταλλικός σκελετός µπορεί να 

λειτουργεί και σαν δίοδος προς το έδαφος, αυξάνοντας έτσι την ασφάλεια των κατοίκων. 

Πρόκειται για ένα υλικό φιλικό προς το περιβάλλον, που βρίσκεται σε αφθονία στη 

φύση, ανακυκλώνεται 100% και η χρήση του επιβαρύνει ελάχιστα το περιβάλλον.  Γι’ 

αυτό το λόγο χρησιµοποιείται τα τελευταία χρόνια έναντι άλλων υλικών, όπου αυτό 

καθίσταται δυνατό. Ο χάλυβας διατηρεί τις ιδιότητες του αναλλοίωτες ακόµη και µετά 

από πολλούς κύκλους ανακύκλωσης. Τα τελευταία χρόνια η παραγωγή χάλυβα µέσω της 

ανακύκλωσης είναι φαινόµενο συνηθισµένο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Γαλλία η 

παραγωγή του χάλυβα από την ανακύκλωση αγγίζει το 40%. Περισσότερη από τη µισή 

ποσότητα χάλυβα που παράγεται στην Ευρώπη και ποσοστό µεγαλύτερο από 40% της 

παγκόσµιας παραγωγής προέρχεται από ανακύκλωση. 

      Όσον αφορά το χαλκό, είναι το πρώτο µέταλλο που χρησιµοποίησε ο άνθρωπος και 

µία ολόκρηρη περίοδος του πολιτισµού του χαρακτηρίστηκε ως εποχή του χαλκού. 

Σήµερα χρησιµοποιείται ευρύτατα είτε καθαρός, είτε αναµιγµένος µε άλλα µέταλλα. Ο 

χαλκός δίνει δύο από τα πιο γνωστά κράµατα, τον ορείχαλκο και τον µπρούντζο. Τον 

συναντάµε σε σύρµατα ηλεκτρικών δικτύων, σε φύλλα επιστεγάσεως (για την κάλυψη 

στεγών µνηµειακών κτισµάτων), σε σωλήνες µικρής διαµέτρου (εγκαταστάσεις 

αποχετεύσεων), αλλά και σε λωρίδες για την κάλυψη αρµών διαστολής. 

      Ο χαλκός είναι ανακυκλώσιµο υλικό, φιλικό πρός το περιβάλλον και το κόστος για 

την ανακύκλωσή του είναι χαµηλό. Χάρη στις εξαιρετικές φυσικές του ιδιότητες και τα 

σηµαντικά πλεονεκτήµατα που διαθέτει, θεωρείται από τα ιδανικότερα υλικά στις 

αρχιτεκτονικές εφαρµογές µε βασικότερη εφαρµογή του στην αρχιτεκτονική τις στέγες. 

Όλο και περισσότεροι κατασκευαστές δίνουν προτίµηση στους σωλήνες χαλκού και 

εξαρτήµατα για την εγκατάσταση πόσιµου νερού.  
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Ο λόγος είναι ότι οι σωλήνες χαλκού δεν γίνονται εύθραυστοι µε την ηλικία, εύφλεκτοι  

και δεν εκπέµπουν τοξικά αέρια κατά τη διάρκεια µιας πυρκαγιάς. Το νερό στους 

σωλήνες χαλκού κρατιέται καθαρό και υγιεινό και αναστέλλεται η ανάπτυξη των 

βακτιριδίων. Παρ’όλα αυτά υπάρχει περίπτωση άλατα χαλκού να εισέλθουν µέσω του 

δικτύου ύδρευσης στο πεπτικό σύστηµα και να προκαλέσουν δυσφορία, ανωµαλίες 

ακόµη και φλεγµονές στον άνθρωπο. 

      Ο χαλκός µπορεί να ανακυκλώνεται συνεχώς χωρίς την παραµικρή απώλεια στις 

ιδιότητές του. Η ανακύκλωση χαλκού αποτρέπει την έκλυση επικίνδυνων αερίων 

(διοξείδιο του θείου, σκόνη) και εξοικονοµεί περίπου 85% της απαιτούµενης ενέργειας 

(απαιτείται 3 φορές λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια και 2,5 φορές λιγότερη θερµική). Κάθε 

φορά που ανακυκλώνεται εξοικονοµεί περίπου το 75% των εκποµπών CO2 

συµβάλλωντας σηµαντικά στην παγκόσµια προσπάθεια για µείωση εκποµπών αερίων 

θερµοκηπίου. Το 2004, το 34% του χαλκού που χρησιµοποιήθηκε σε παγκόσµιο επίπεδο 

προήλθε από την ανακύκλωση (στην Ευρώπη, το µερίδιο αυτό ήταν 41%).  

Είναι από τα ελάχιστα υλικά που δεν αποσυντίθενται, ενώ δεν αλλοιώνονται οι χηµικές 

και οι φυσικές του ιδιότητες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανακύκλωσης. ∆εν 

υπάρχει καµία διαφορά µεταξύ του ανακυκλωµένου χαλκού και του χαλκού που παρήχθη 

από εξόρυξη. 

 

     

                       Χαλκός                                                 Χαλκοσωλήνες 
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      Ο σίδηρος, είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της ύλης και ανήκει στην κατηγορία των 

µετάλλων. Πρόκειται για ένα λευκό, ελατό και αγώγιµο, µεταλλικό χηµικό στοιχείο, που 

µαγνητίζεται εύκολα και που διαβρώνεται πολύ γρήγορα (σκουριάζει). Είναι το πιο κοινό 

και σπουδαίο µέταλλο και τα κράµατά του ειδικά το ατσάλι χρησιµοποιείται εκτεταµένα. 

Ο σίδηρος ήταν άγνωστος στους ανθρώπους στα βάθη της προϊστορίας. Αργότερα τον 

γνώρισαν βέβαια σαν µέταλλο, αλλά δεν ήξεραν την επεξεργασία του κι έτσι δεν 

µπορούσαν να κάνουν χρήση του σηµαντικού αυτού µετάλλου. Μόνο στην τρίτη περίοδο 

της µεταλλικής εποχής της προϊστορίας ανακαλύφθηκε η χρήση του σιδήρου. Αυτό 

σήµαινε πραγµατική επανάσταση για την εποχή εκείνη. Ο σίδηρος έγινε το κύριο υλικό, 

απ' το οποίο κατασκεύαζαν τα όπλα, τα εργαλεία και πολλά άλλα αντικείµενα της 

καθηµερινής ζωής. Πρώτα έγινε γνωστό στην Ανατολή, το 3.000 π.Χ. στους Χετταίους. 

Στην Ελλάδα έγινε γνωστή η επεξεργασία του σιδήρου το 12ο αι. π.Χ. 

      Η εποχή αυτή, που ο άνθρωπος έβγαλε τον σίδηρο από τα ορυκτά και τον 

χρησιµοποίησε, λέγεται εποχή του σιδήρου. Ακόµη και σήµερα µπορούµε να πούµε ότι 

διανύουµε την εποχή αυτή, γιατί ο σίδηρος παραµένει βασικό υλικό, από όπου 

κατασκευάζονται τα όπλα κι άλλα χρήσιµα αντικείµενα. Ο σίδηρος είναι ένα από τα πιο 

ανθεκτικά και σκληρά µέταλλα και έχει πλήθος εφαρµογών σήµερα. Μεταξύ των βαρέων 

µετάλλων είναι το πιο διαδεδοµένο και άφθονο στο γήινο φλοιό. Στη φύση σπάνια 

βρίσκεται ελεύθερος. Συνήθως είναι ενωµένος µε διάφορα άλλα στοιχεία (οξυγόνο, 

υδρογόνο, άνθρακας, θείο).  

Τα σηµαντικότερα ορυκτά του σιδήρου είναι: 

• Ο µαγνητίτης 

• Ο αιµατίτης 

• Ο λειµωνίτης 

• Ο σιδηρίτης 

• Ο χαµοσίτης 

• Ο σιδηροπυρίτης 

 

 

 

 



Μπαρµπαρούση Μαρία 
20/2/2013 

109 

Τα κράµατα από σίδηρο διακρίνονται σε τρείς µεγάλες κατηγορίες: 

• Χυτοσίδηρος  (κράµα σιδήρου-άνθρακα µε άνθρακα 1,7-6%) 

• Ανθρακούχος χάλυβας  (κράµα σιδήρου-άνθρακα µε άνθρακα <1,7%) 

• Κραµατούχος χάλυβας  (χάλυβας, νικέλιο, χαλκός, χρώµιο, µαγγάνιο) 

 

      Ο σίδηρος είναι χηµικό στοιχείο, ενώ αυτό που αποκαλούµε «σίδερο» είναι το υλικό 

που έχει πλήρη απουσία άνθρακα. Με βάση τα παραπάνω, είναι σαφές ότι ο τεχνικός 

όρος «σίδερο» δεν θα έπρεπε να υπάρχει στην αγορά των υλικών. Θα έπρεπε να υπάρχει 

µόνο ο όρος χάλυβας. Όµως αυτοί οι δύο όροι συνυπάρχουν και χρησιµοποιούνται 

ευρέως µεταξύ των τεχνικών. Ο ανθρακούχος χάλυβας είναι το πλέον σηµαντικό υλικό 

στην τεχνολογία των συγκολλήσεων. Μία κρίσιµη θερµοκρασία για όλους τους 

ανθρακούχους χάλυβες είναι οι 900 °C. Στη θερµοκρασία αυτή ο φερρίτης λαµβάνει µία 

άλλη κρυσταλλική µορφή που ονοµάζεται ωστενίτης, η οποία διατηρείται µέχρι τους 

1530 °C, όπου αρχίζει η τήξη. Ο λόγος ύπαρξης των κραµατούχων χαλύβων βρίσκεται 

στο ότι βελτιώνουν σηµαντικά τις µηχανικές ιδιότητες του χάλυβα, δηλαδή τη 

σκληρότητα, τη µηχανική αντοχή και την ελαστικότητα. 

      Η εξέλιξη της χρήσης του σιδήρου ως δοµικό υλικό είναι ραγδαία. Τα τελευταία 200 

χρόνια ο σίδηρος µετατράπηκε από υλικό δευτερεύουσας σηµασίας σε ένα από τα πιο 

χρήσιµα δοµικά υλικά. Ξεκινώντας σαν υποκατάστατο των παραδοσιακών δοµικών 

υλικών, όπως η πέτρα και το ξύλο, ο σίδηρος και ο χάλυβας απέκτησαν σταδιακά τη δική 

τους κατασκευαστική και αρχιτεκτονική εφαρµογή. Ένα από τα πρώτα παραδείγµατα 

χρήσης του σιδήρου στην αρχιτεκτονική βρίσκεται στην ανατολική πρόσοψη του 

µουσείου του Λούβρου στο Παρίσι. Η πρώτη χρήση αυτού ως κύριου δοµικού υλικού, 

γίνεται αρχικά υπό τη µορφή του χυτοσίδηρου για την κατασκευή της πρώτης στον 

κόσµο σιδηράς γέφυρας, ανοίγµατος 33m, στην Αγγλία. Μεταξύ των ετών 1780-1820 

κατασκευάστηκαν από χυτοσίδηρο αρκετές γέφυρες κυρίως µε αψιδωτή µορφή αλλά και 

άλλες δοµικές κατασκευές. Η αστοχία όµως, εφελκυόµενων µελών µε ψαθυρά θραύση, η 

οποία είχε ως αποτέλεσµα την κατάρρευση γεφυρών από χυτοσίδηρο, µε πάρα πολλά 

ανθρώπινα θύµατα, περιόρισε τη χρήση του χυτοσιδήρου µόνο σε θλιβόµενα µέλη (π.χ. 

υποστυλώµατα). 
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      Για τη αντιµετώπιση των προβληµάτων µεταφοράς, προκύπτει η ανάγκη χρήσης όσο 

το δυνατόν ελαφρότερων προκατασκευασµένων στοιχείων, µε δυνατότητα απλής 

συναρµολόγησης. Οι ανωτέρω λόγοι δηµιούργησαν τη βάση για την επέκταση της 

χρήσης των χαλύβδινων και σύµµικτων κατασκευών, πέραν των κλασσικών πεδίων και 

χωρών εφαρµογής τους. Πράγµατι, πλην των παραδοσιακών εφαρµογών σε βιοµηχανικές 

εγκαταστάσεις, βιοµηχανικά κτίρια, στεγάσεις µεγάλων χώρων, πύργους, ιστούς κλπ., η 

µεταλλική κατασκευή εισήλθε δυναµικά στο χώρο των κτιρίων, κατακτώντας ένα µεγάλο 

ποσοστό της αγοράς. Αυτό συνέβη όχι µόνο εκεί όπου παραδοσιακά ο χάλυβας ήταν ήδη 

το κυρίαρχο δοµικό υλικό αλλά και σε άλλες χώρες, όπως στην Ευρώπη ή τη ΝΑ Ασία, 

όπου, ιδιαίτερα στα κτίρια γραφείων, η µεταλλική κατασκευή κατέστη συχνά η 

δηµοφιλέστερη λύση. 

 

    

                           Σιδερένια γέφυρα 

 

      Η ανάκτηση του σιδήρου από τα απορρίµµατα και η ανακύκλωσή του έχει ζωτική 

σηµασία για τη διατήρηση των αποθεµάτων του πλανήτη µας γι’ αυτό και από τις αρχές 

του 20ου αιώνα έχει δηµιουργηθεί ένα ολόκληρος βιοµηχανικός κλάδος γι’ αυτόν ειδικά 

το σκοπό. Πρόκειται για τον κλάδο του σκράπ που εφοδιάζει τη χαλυβουργία µε πρώτη 

ύλη. Το σκραπ, τα παλιοσίδερα δηλαδή που συγκεντρώνονται, ταξινοµούνται και 

γίνονται αντικείµενο επεξεργασίας πριν διανεµηθούν χονδρικά στη χαλυβουργία και στα 

χυτήρια για ανακύκλωση. Οι σύγχρονα εξοπλισµένες βιοµηχανίες σκραπ διαθέτουν 

υδραυλικά ψαλίδια, µεταλλοθραύστες και πολτοποιητές που σπάνε, κόβουν, 

κοµµατιάζουν και τελικά µετατρέπουν τα µέταλλα σε «µπάλες» πριν τα επιστρέψουν στη 

χαλυβουργία. 



Μπαρµπαρούση Μαρία 
20/2/2013 

111 

3.1.2       ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

 

 

 

      To καθαρό αλουµίνιο, επιστηµονικώς αργίλιο, είναι στοιχείο της κατηγορίας των 

µετάλλων. Είναι το πιο άφθονο µέταλλο στο φλοιό της γης. Οι ιδιότητες που κάνουν το 

αλουµίνιο τόσο σηµαντικό για την βιοµηχανία, είναι το χαµηλό του ειδικό βάρος, η 

υψηλή αντοχή του σε µηχανικές καταπονήσεις και η εξαιρετική αντοχή του στη 

διάβρωση. Στη φύση βρίσκεται πάντα ενωµένο µε άλλα στοιχεία. Οι ενώσεις του µε το 

οξυγόνο είναι οι περισσότερο συνηθισµένες. Το καθαρό αλουµίνιο είναι αρκετά µαλακό 

και όλκιµο. Με την προσθήκη σιδήρου, χαλκού και άλλων κραµατικών στοιχείων 

βελτιώνονται κατά πολύ οι µηχανικές του ιδιότητες. Το αλουµίνιο υφίσταται εύκολα 

κατεργασία µε χύτευση και µε αφαίρεση υλικού. Παρουσιάζει, επίσης, πολύ καλή 

θερµική και ηλεκτρική αγωγιµότητα. 

      Η βιοµηχανική παραγωγή του αλουµινίου ξεκίνησε το 1886 µετά την ανακάλυψη της 

ηλεκτρολυτικής διαδικασίας παραγωγής του. Κατάφερε µέσα  σε µικρό χρονικό 

διάστηµα, να κατακτήσει την αγορά και να χαρακτηρίζεται ως το «υλικό των θαυµάτων» 

στην δόµηση. Τα κράµατα του αλουµινίου µπορούν να αντικαταστήσουν το σίδηρο, το 

χάλυβα, το χαλκό και τον ψευδάργυρο σε πολλές εφαρµογές. Το αλουµίνιο υπερτερεί του 

σιδήρου και του χάλυβα στην αντοχή στη διάβρωση και απέναντι στο χαλκό στην 

κατασκευή ηλεκτρικών καλωδίων. Υστερεί όµως αυτών των υλικών στο γεγονός ότι 

είναι λιγότερο σκληρό, καταστρέφεται γρήγορα σε υψηλές θερµοκρασίες και 

παρουσιάζει µικρότερη αντοχή σε εφελκυσµό και πίεση. 

      Το αλουµίνιο και τα κράµατά του χρησιµοποιήθηκαν αρχικά σε εφαρµογές, όπου οι 

ιδιότητές του το έκαναν αναντικατάστατο (στην αεροναυπηγική στα Zeppelin), όµως 

πολύ σύντοµα η χρήση του επεκτάθηκε σε πλήθος άλλου τύπου εφαρµογών, όπως στην 

αρχιτεκτονική, στα κουφώµατα, στα µέσα µεταφορών, στη ναυπηγική, στην 

αυτοκινητοβιοµηχανία κ.α. Παράλληλα, τη δεκαετία του 1950, τα κράµατα αλουµινίου 

άρχισαν να εµφανίζονται στην ανέγερση φερόντων οργανισµών σε κατασκευές ως 

εναλλακτική λύση στην κατασκευή κτιρίων που µέχρι τότε κατασκεύαζονταν 

αποκλειστικά από δοµικό χάλυβα.  
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Η παντελής όµως έλλειψη σχετικών προδιαγραφών, συστάσεων σχεδιασµού και 

κανονισµών κατά τη διάρκεια της πρώτης αυτής περιόδου, περιόρισε το εύρος αυτού του 

είδους εφαρµογών του αλουµινίου καθώς έκανε τον σχεδιασµό των κτιρίων από 

αλουµίνιο µια επίπονη και αµφίβολης ποιότητας εργασία τόσο για τους µελετητές, όπως 

και για τις υπηρεσίες ελέγχου.  

      Το αλουµίνιο σήµερα χρησιµοποιείται ευρέως για την παραγωγή κουφωµάτων και 

πετασµάτων, όπου τα χαρακτηριστικά του αλουµινίου δίνουν απεριόριστη δυνατότητα 

εφαρµογών, διαστάσεων και µορφολογίας. Τα στοιχεία είναι ελαφρά και δεν καταπονούν 

µε φορτία την οικοδοµή, χωρίς να στερούνται αντοχής και αποκτούν άψογο φινίρισµα. 

Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το γεγονός ότι τα κουφώµατα αλουµινίου, σε συνδυασµό και 

µε την χρήση κατάλληλων υαλοπινάκων έχουν µεγάλη συµβολή στην εξοικονόµηση 

ενέργειας στα κτίρια. Παράλληλα, το αλουµίνιο µπορεί να χρησιµοποιηθεί στις 

χειρολαβές θύρων και παραθύρων, σε πόµολα και άλλα µικροαντικείµενα, στις 

επικαλύψεις στεγών, στην κατασκευή διαχωριστικών, καθώς και σε σύρµατα διαφόρων 

διαµέτρων έναντι του χαλκού που είναι ακριβότερος. 

 

       

                 Κουφώµατα αλουµινίου                             Κουφώµατα αλουµινίου 

 

      Το αλουµίνιο υπό µορφή σκόνης χρησιµοποιείται ώς πρώτη ύλη για την κατασκευή 

χρωµάτων. Επιπλέον εφαρµογές του αλουµινίου αποτελούν τα κιγκλιδώµατα, οι 

ψευδοροφές, τα υαλοπετάσµατα και τα συστήµατα ηλιοπροστασίας. Στην Ελλάδα 

λειτουργεί εργοστάσιο παραγωγής αλουµινίου, που εξάγει στο εξωτερικό σηµαντικές 

ποσότητες. Σύµφωνα µε στοιχεία, τα κουφώµατα αλουµινίου κατέχουν το 74% της 

αγοράς, τα ξύλινα το 15% και τα συνθετικά το 11%. 
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      Το αλουµίνιο είναι ένα υλικό το οποίο δεν αλλοιώνεται και η διάρκεια ζωής του είναι 

ουσιαστικά απεριόριστη. Είναι ανθεκτικό, µη τοξικό και δεν ρυπαίνει το περιβάλλον. 

Βρίσκει εφαρµογή τόσο στις περιπτώσεις κατασκευής µοντέρνων κτιρίων, όσο και στις 

περιπτώσεις ανακαίνισης ή συντήρησης παλαιών κτιρίων µε ιστορική και αρχιτεκτονική 

αξία. Όντας ανακυκλώσιµο, το αλουµίνιο δεν καταναλώνεται αλλά χρησιµοποιείται ξανά 

και ξανά, εντάσσοντας τον κύκλο ζωής του στην λογική της βιώσιµης ανάπτυξης. Αν και 

η παραγωγή αλουµινίου πρωτογενούς χύτευσης καταναλώνει µεγάλη ποσότητα 

ηλεκτρισµού, η παραγωγή ανακυκλούµενου αλουµινίου καταναλώνει µόνο το 5% της 

αρχικής απαιτούµενης ενέργειας. Η συµβολή του στην µείωση των εκποµπών 

καυσαερίων, στην εξοικονόµηση πόρων και ενέργειας του έχει χαρίσει τον τίτλο του 

«πράσινου» µετάλλου. 

 

 

 

      Το σηµαντικότερο πρόβληµα του αλουµινίου έχει σχέση µε την εξαιρετικά µεγάλη 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτεί η παραγωγή του από το βωξίτη. Η 

εξόρυξη και η κατεργασία του βωξίτη προκαλούν τοπική ρύπανση του αέρα και των 

νερών και αλλοίωση του τοπίου. Η πολύπλοκη διαδικασία ηλεκτρόλυσης που 

ακολουθείται για την παραγωγή του αλουµινίου δηµιουργεί τοξικά απόβλητα µεταξύ των 

οποίων είναι και η κόκκινη λάσπη. Το 1/3 αυτής χρησιµοποιείται στις 

τσιµεντοβιοµηχανίες και το υπόλοιπο επί χρόνια ρυπαίνει τη θάλασσα και στοιβάζεται 

στην άκρη του εργοστασίου. Ο βωξίτης είναι ορυκτό που θα εξαντληθεί µέχρι το 2050, 

ενώ η εξόρυξή του προκαλεί τεράστια καταστροφή στο περιβάλλον. Το ποσοστό 

ανακύκλωσης αλουµινίου στη χώρα µας αγγίζει το 25%. Το ανακυκλωµένο αλουµίνιο 

χρησιµοποιείται σε πόρτες, παράθυρα, προσόψεις, σκάλες, κάγκελα, ψευδοροφές, 

σκαλωσιές, γέφυρες κ.λ.π.  
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3.2    ΤΣΙΜΕΝΤΟ 

 

 
 
 
      Το τσιµέντο ή σκυροκονίαµα, είναι ένα υδραυλικό συνδετικό κονίαµα. ∆ηλαδή είναι 

ένα λεπτά διαµερισµένο ανόργανο υλικό (σκόνη), που σε ανάµειξη µε νερό σχηµατίζει 

µια πάστα η οποία πήζει και σκληραίνει µέσω αντιδράσεων και διεργασιών ενυδάτωσης 

και µετά την σκλήρυνση επανακτά την αντοχή και την σταθερότητα ακόµα και µέσα στο 

νερό. Παράγεται µέσω θέρµανσης και µετά άλεσης µίγµατος ασβεστόλιθου και αργίλου. 

Από αυτή τη χηµική διεργασία «ασβεστοποίησης» παράγεται το κλίνκερ. Η ποσότητα 

του κλίνκερ στο τσιµέντο µπορεί να µειωθεί προσθέτοντας εναλλακτικά υλικά, τα οποία 

ονοµάζονται πρόσθετα τσιµέντου. Αυτά δεν υποβαθµίζουν τις ιδιότητες του τελικού 

προϊόντος. Τα πρόσθετα τσιµέντου µπορεί να είναι φυσικής προέλευσης, όπως ο 

ασβεστόλιθος και η ποζολάνη, ή βιοµηχανικής προέλευσης, όπως τα απόβλητα προϊόντα 

άλλων βιοµηχανιών και συγκεκριµένα, η ιπτάµενη τέφρα από µονάδες παραγωγής 

ηλεκτρισµού µε καύση άνθρακα ή η σκωρία από υψικαµίνους της χαλυβουργίας. 

       Αν ο ασβεστόλιθος και η άργιλος βρεθούν µαζί στη φύση, όπως στην περίπτωση του 

µαρµάρου, τότε το τσιµέντο λέγεται φυσικό, ενώ αν ενωθούν και αναµειχθούν από τον 

άνθρωπο τότε το τσιµέντο λέγεται τεχνητό. Το φυσικό τσιµέντο έχει ποικίλη σύνθεση και 

συναντάται σπάνια. Το τσιµέντο σε συνδυασµό µε άµµο και αδρανή µετατρέπεται σε 

πολύ σκληρό και ανθεκτικό κονίαµα ή σκυρόδεµα. Στην αρχαιότητα το τσιµέντο 

χρησιµοποιούταν από τους αρχαίους Αιγύπτιους, Έλληνες και Βαβυλώνιους. 

Πρωτοχρησιµοποιήθηκε, όµως, στην αρχαία Ρώµη, αλλά η ιδανική σύνθεσή του 

εξελίχθηκε το 19ο αιώνα. Μόλις προσδιορίστηκε, εξαπλώθηκε γρήγορα η πρακτική 

έγχυσης του «σκυροδέµατος από τσιµέντο» σε καλούπια. Στο τσιµέντο προστέθηκαν 

άµµος και χαλίκια και άρχισε να καλουπώνεται, ώστε να µιµείται τη φυσική πέτρα και το 

λαξευτό. Το πρώτο που δηµιουργήθηκε ήταν το λευκό τσιµέντο, στο οποίο 

χρησιµοποιείται καολίνη αντί της αργίλου. Αυτό το τσιµέντο προσφέρει την ίδια αντοχή 

µε ένα αντίστοιχο φαιό τσιµέντο, αλλά έχει καλύτερα αισθητικά χαρακτηριστικά.  
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      Έχει αποδειχθεί πειραµατικά ότι όσο περισσότερο τσιµέντο περιέχεται στην µονάδα 

όγκου του σκυροδέµατος, τόσο µεγαλύτερη αντοχή εµφανίζει το σκυρόδεµα. Φυσικά η 

αύξηση αυτής της αντοχής δεν είναι απεριόριστη, αλλά σταµατά στην αντοχή του 

λιγότερο ανθεκτικού υλικού του σκυροδέµατος. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η 

τσιµεντόπαστα είναι η πηγή ανεπιθύµητων φαινοµένων (ερπυσµός, συστολή ξήρανσης, 

µικρορηγµάτωση, χηµική επίδραση διαβρωτικών παραγόντων), που δρουν αρνητικά 

στην ανθεκτικότητα του σκυροδέµατος. Γι’αυτό είναι προτιµότερο η ποσότητα του 

τσιµέντου να κρατιέται σε χαµηλές τιµές. Η αντοχή του σκυροδέµατος εξαρτάται και από 

την κατηγορία αντοχής του τσιµέντου. Το οικονοµικό κριτήριο είναι εκείνο που 

καθορίζει ποιος συνδυασµός ποιότητας τσιµέντου και λόγου νερού προς τσιµέντο θα 

επιλεγεί για την παρασκευή του σκυροδέµατος. 

Το τσιµέντο από άποψη σύνθεσης διακρίνεται σε: 

 

• Τύπος Ι (Τσιµέντο Portland) Χαρακτηρίζονται τα τσιµέντα που προέρχονται από 

την άλεση του κλίνκερ µε προσθήκη γύψου 2-3% και filler<3% κ.β. 

• Τύπος ΙΙ (Τσιµέντο Portland µε ποζολάνες) Χαρακτηρίζονται τα τσιµέντα που 

περιέχουν ποζολάνες. Το αδιάλυτο υπόλειµµα ανέρχεται σε ποσοστό 20% κ.β. 

• Τύπος ΙΙΙ (Ποζολανικά τσιµέντα Portland) Περιέχουν ποζολάνη σε ποσοστό 

µεγαλύτερο από εκείνα του τύπου ΙΙ. Το αδιάλυτο υπόλειµµα ανέρχεται σε 

ποσοστό 20-40%. Παρουσιάζουν χαµηλότερη θερµότητα ενυδάτωσης και 

ενδείκνυνται σε ογκώδη έργα 

• Τύπος ΙV (Τσιµέντο Portland ανθεκτικό στα θειϊκά άλατα) ∆εν περιέχουν 

ποζολάνες αλλά το αργιλικό τριασβέστιο πρέπει να είναι µικρότερο του 3,5% 

 

Από άποψη αντοχής το τσιµέντο διακρίνεται σε: 

• Κατηγορία 35 (µε αντοχή σε θλίψη 28ηµερών από 25-45 Mpa) 

• Κατηγορία 45 (µε αντοχή σε θλίψη 28ηµερών από 35-55 Mpa) 

• Κατηγορία 55 (µε αντοχή σε θλίψη 28ηµερών άνω των 45 Mpa) 
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      Στην Ελλάδα χρησιµοποιείται κυρίως τσιµέντο τύπου Portland και η ονοµασία του 

οφείλεται στο γεγονός ότι έχει το χρώµα των εδαφών της περιοχής Portland της Αγγλίας. 

Σε ορισµένες περιπτώσεις, τα τσιµέντα αυτού του τύπου δεν ικανοποιούν τις 

κατασκευαστικές ανάγκες, γι’ αυτό πολλές φορές στη θέση τους χρησιµοποιούνται 

τσιµέντα ειδικών τύπων. Μία τέτοια κατηγορία αποτελούν τα διογκούµενα τσιµέντα. 

Αυτά διογκώνονται κατά την ενυδάτωση µετά την πήξη και παρασκευάζονται µε 

κατάλληλη τροποποίηση της σύνθεσης του κλίνκερ. Όταν η διόγκωση είναι τέτοια ώστε 

οι τάσεις που αναπτύσσονται είναι 0.2-0.7 MPa, χρησιµοποιούνται για την αντιµετώπιση 

της συστολής ξήρανσης, ενώ για τάσεις µεγαλύτερες, χρησιµοποιούνται για την 

παρασκευή χηµικά προεντεταµένων στοιχείων. Βασικό µειονέκτηµα τους είναι η µικρή 

ανθεκτικότητα και η γρήγορη πήξη τους.  

 

 

 

 

      Ένας άλλος τύπος τσιµέντου είναι τα ταχείας πήξεως. Χρησιµοποιούνται σε 

επισκευές που πρέπει να γίνουν ταχύτατα. Οφείλουν τη γρήγορη πήξη τους στο 

συνδυασµό τσιµέντου Portland µε αργιλικό τσιµέντο. Όµως µειονεκτούν ώς πρός την 

αντοχή και την ανθεκτικότητα σε διάρκεια. Παράλληλα, τα λευκά τσιµέντα βρίσκουν 

εφαρµογή όπου το επιβάλλει η αισθητική. Παρασκευάζεται από την άλεση κλίνκερ µε 

µειωµένη περιεκτικότητα σε στοιχεία σιδήρου. Κοστίζει παραπάνω από το κοινό 

τσιµέντο, διότι παρασκευάζεται σε µύλους ειδκών προδιαγραφών. Με την προσθήκη 

χρωστικών ουσιών δηµιουργείται έγχρωµο τσιµέντο. 
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Τέλος, το αργιλικό τσιµέντο είναι ένας τύπος τσιµέντου µε γρήγορη ανάπτυξη αντοχής 

και και εξαιρετική αντοχή στην επίδραση θειικών. 

Κύριο µειονέκτηµα του είναι η σταδιακή µείωση της αντοχής µε το χρόνο και γι’ αυτό 

πρέπει να αποφεύγεται σε δοµικά έργα. Η χρήση του περιορίζεται στην κατασκευή 

έγχυτων κλιβάνων. 

      Σήµερα, στη χώρα µας, λειτουργούν 5 µεγάλα συγκροτήµατα εργοστασίων 

τσιµέντου. Το τσιµέντο που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για την παρασκευή 

τσιµεντοκονιαµάτων ή σκυροδεµάτων, πρέπει πρίν από οποιαδήποτε εργασία να υποστεί 

ορισµένες δοκιµασίες, για να προσδιοριστεί ο βαθµός που κατέχει τις αναφερθείσες 

ιδιότητες και συνεπώς αν είναι κατάλληλο για το σκοπό που προορίζεται. Σήµερα, το 

τσιµέντο αποτελεί απαραίτητη πρώτη ύλη και χρησιµοποιείται για την κατασκευή 

κτηρίων, µνηµείων, αποχετευτικών αγωγών, γεφυρών κ.α. 

      Το τσιµέντο χρησιµοποιείται κυρίως για την παρασκευή κονιαµάτων και 

σκυροδεµάτων. Όταν αναµιχθεί µε άµµο και νερό παρασκευάζονται τα 

τσιµεντοκονιάµατα, ενώ όταν αναµιχθεί µε άµµο, σκύρα και νερό παρασκευάζονται τα 

τσιµεντοσκυροδέµατα. Επίσης, χρησιµοποιείται για ενίσχυση ασβεστοκονιαµάτων και 

γυψοκονιαµάτων. Με βάση τα τσιµεντοκονιάµατα και τα τσιµεντοσκυροδέµατα 

κατασκευάζεται πλήθος άλλων υλικών, τα οποία τείνουν να αντικαταστήσουν τους 

φυσικούς λίθους και τα αργιλικά προϊόντα. Αυτό γίνεται γιατί παρουσιάζουν καλύτερες 

ιδιότητες για δοµικές χρήσεις και χαµηλότερη τιµή. Τέτοια υλικά είναι οι 

τσιµεντόπλινθοι, οι τσιµεντόλιθοι, οι κισσηρόλιθοι, τσιµεντοσωλήνες, τσιµεντόφυλλα 

και άλλα παρόµοια υλικά. 

 

 

                   Τσιµεντοσωλήνες 
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      Το σκυρόδεµα, είναι ένα βιώσιµο οικοδοµικό υλικό που έχει πολύ µικρή επίπτωση 

στο περιβάλλον σε σύγκριση µε άλλα οικοδοµικά υλικά. To τσιµέντο, αποτελεί ένα από 

τα κύρια χαρακτηριστικά του σκυροδέµατος. Η ισχυρή πρόσφυση του τσιµέντου µε τον 

χάλυβα, η προστασία στην οξείδωση που παρέχει σε αυτόν, η σύγχρονη αντοχή σε 

θλιπτικές και εφελκυστικές δυνάµεις του οπλισµένου σκυροδέµατος, το έκαναν το 

περισσότερο χρησιµοποιούµενο υλικό σήµερα. Ο πολτός του τσιµέντου που δεν έχει 

αναµιχθεί µε άµµο χρησιµοποιείται σε περιορισµένη κλίµακα και κυρίως για τη 

στεγανοποίηση ορισµένων κατασκευών. Με πολτό πυκνό καλύπτονται οι αρµοί 

πλακόστρωτων δαπέδων ή ταρατσών ή λιθοδοµών. Με αραιό πολτό γίνεται η επάλειψη 

ταρατσών ή άλλων επιφανειών. 

      Οι τσιµεντοσανίδες ανήκουν στην γκάµα των δοµικών υλικών ξηράς δόµησης µε 

βασικό συστατικό τους το τσιµέντο τύπου Portland. Πρόκειται για δοµικό υλικό 

εξαιρετικής αντοχής, σταθερότητας και ανθυγρότητας. Το υλικό της τσιµεντοσανίδας 

θεωρείται άκαυστο και δεν περιέχει οργανικά πρόσµικτα όπως ξύλο ή χαρτί που είναι 

ευαίσθητα σε συνθήκες υγρασίας και µπορούν να οδηγήσουν στο σάπισµα ή φούσκωµα 

του υλικού. Παρουσιάζουν εξαιρετική ηχοµόνωση, θερµοµόνωση και πυροπροστασία. 

Είναι το ιδανικό υλικό για εξωτερικές τοιχοποιίες, για εσωτερικές τοιχοποιίες σε υγρούς 

χώρους, επενδύσεις, ανακαινίσεις και θερµοµονώσεις προσόψεων, σήραγγες και κάθε 

άλλου είδους έργα.  

 

       

         Τοιχοποιία µε τσιµεντοσανίδες                    Επένδυση µε τσιµεντοσανίδες 
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      Το τσιµέντο είναι η κύρια συνιστώσα για την παρασκευή σκυροδέµατος. Για να 

παραχθεί το τσιµέντο, τα αδρανή υλικά αναµειγνύονται σε κλιβάνους που θερµαίνονται 

µέχρι 1500ºC. Η παρασκευή του τσιµέντου είναι µια διαδικασία ρυπογόνος και απαιτεί 

µεγάλο κόστος και απώλεια σε ενέργεια. Σύµφωνα µε τον ετήσιο απολογισµό ενέργειας 

και περιβάλλοντος, η βιοµηχανία παραγωγής τσιµέντου είναι υπεύθυνη για το 5% της 

παγκόσµιας εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που απελευθερώνεται στην ατµόσφαιρα. 

Έτσι, µηχανικοί του Drexel University ανέπτυξαν µια “ πράσινη” ποικιλία του τσιµέντου 

Πόρτλαντ. Η εν λόγω µέθοδος παραγωγής συµβάλλει στη µείωση των εκποµπών αερίων 

του θερµοκηπίου κατά 97% και στον περιορισµό του κόστους κατά 40% σε σύγκριση µε 

την παραγωγή του συµβατικού τσιµέντου Πόρτλαντ. Πρόκειται για µια παραλλαγή 

αλκαλικώς ενεργοποιηµένου τσιµέντου, το οποίο προέρχεται από τη µείξη ενός 

υποπροϊόντος (σκωρία µε ασβεστόλιθο) και δεν απαιτεί θέρµανση για την παραγωγή του. 

Το τσιµέντο αυτό αποτελείται σε ποσοστό 68% από µη πυρακτωµένο ασβεστόλιθο.  

      Ένα άλλο «πράσινο» τσιµέντο είναι και της υψικαµίνου CEM III. Πρόκειται για ένα 

υλικό, περισσότερο φιλικό προς το περιβάλλον σε σχέση µε το συνηθισµένο τσιµέντο. Το 

τσιµέντο υψικαµίνου αποτελεί βιώσιµο κατασκευαστικό υλικό παγκόσµιας χρήσης, όχι 

µόνο λόγω των εξαιρετικών τεχνικών ιδιοτήτων του, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι 

αποτελεί ένα περιβαλλοντικά ευαίσθητο προϊόν.  

      Το σηµαντικότερο µειονέκτηµα στο τσιµέντο εντοπίζεται σε ορισµένα συστατικά ή 

προσµείξεις που το καθιστούν βλαβερό για τον ανθρώπινο οργανισµό. Αρχικά το 

αµιαντοτσιµέντο δεν πρέπει να χρησιµοποιείται γιατί ο αµίαντος ανήκει εξακριβωµένα 

στα καρκινογόνα υλικά, αλλά και η πτητική τέφρα σύµφωνα µε µελέτες έχει 

ραδιενέργεια. 
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3.3 ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ 

 

 

 

      Κονιάµατα είναι τα δοµικά υλικά που παρασκευάζονται από συνδετικά µέσα 

(κονίες), άµµο και νερο, µε δυνατότητα προσθήκης βελτιωτικών ορισµένων ιδιοτήτων 

και χρησιµοποιούνται στις οικοδοµές για τη σύνδεση-συγκόλληση των οικοδοµικών 

υλικών (πέτρες, τούβλα κ.λπ.). Το απλούστερο κονίαµα είναι η λάσπη των οικοδοµών 

που χρησιµοποιείται στην τοιχοποιία. Όταν εκτεθεί στον ήλιο, εξατµίζεται το νερό που 

περιέχει και στερεοποιείται αυτή η µάζα που ονοµάζεται πηλοκονία. Με την πάροδο του 

χρόνου ανακαλύφθηκαν ισχυρότερες συνδετικές ύλες π.χ. ασβέστης, τα ασφαλτικά 

υλικά, το τσιµέντο. Αυτές οι ύλες διατηρούν τη συγκολλητική τους ιδιότητα κάτω από 

οποιεσδήποτε συνθήκες. 

 Τα κονιάµατα χωρίζονται σε: 

• Υδατοπαγή  (αυτά που σκληραίνουν µε την επίδραση του νερού π.χ. τσιµέντο) 

• Αεροπαγή  (αυτά που σκληραίνουν µε την επίδραση του αέρα π.χ. λάσπη) 

 

      Τα κονιάµατα χρησιµοποιούνται µε τρείς τρόπους. Ο βασικότερος είναι ως 

συγκολλητικό υλικό µεταξύ των δοµικών στοιχείων στην τοιχοποιία. Κατά τη δόµηση 

παρεµβάλλονται ανάµεσα στους αρµούς και έτσι γεµίζουν τα κενά µεταξύ των λίθων και 

των οπτοπλίνθων. ∆ηµιουργούν οριζόντιες επίπεδες επιφάνειες και υποβοηθούν τη 

στήριξη των υπερκείµενων λίθων. Με αυτόν τον τρόπο η κατασκευή γίνεται πιο 

συµπαγής και πιο σταθερή. Παρ’όλα αυτά, οι τοίχοι µε κονίαµα µειονεκτούν σε 

σύγκριση µε τους λαξευτούς, γιατί παρουσιάζουν µικρότερη αντοχή στα κατακόρυφα 

φορτία, επειδή η αντοχή τους εξαρτάται από την αντοχή του κονιάµατος και όχι των 

λίθων. Η αντοχή του πιο ισχυρού κονιάµατος, είναι πολύ µικρότερη από αυτή ενός 

κοινού ασβεστόλιθου. Η εφαρµογή των κονιαµάτων τοιχοποιίας πρέπει να αποφεύγεται 

σε συνθήκες παγετού ή καύσωνα. 
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      Μία ακόµα χρήση των κονιαµάτων είναι και ως καλυπτικά και µονωτικά υλικά. Τα 

επιχρίσµατα (σοβάδες) είναι δοµικά στοιχεία αποτελούµενα κυρίως από στρώσεις 

κονιάµατος, που χρησιµοποιούνται για την επικάλυψη τοίχων και οροφών. Η χρήση τους 

είναι είτε ως επιπεδωτικής στρώσης για αισθητικούς λόγους, είτε ως προστατευτικού 

στρώµατος έναντι της υγρασίας, του ψύχους, του θορύβου και της φωτιάς. Για την 

καλύτερη εµφάνιση των επιφανειών των τοίχων, στύλων και οροφών, χρησιµοποιείται 

λεπτό στρώµα κονιάµατος. Αν οι επιφάνειες αυτές είναι εξωτερικές, τότε εκτελεί και 

προστατευτικό έργο απέναντι στους εξωτερικούς παράγοντες. Ορισµένα είδη 

κονιαµάτων χρησιµοποιούνται για τη στεγανοποίηση ειδικών έργων. Οι αρµοί των 

πλακών καλύπτονται µε κονίαµα για να παρεµποδίσουν τη διέλευση νερού ή άλλων 

υγρών. Ειδικά κονιάµατα χρησιµοποιούνται για θερµοµόνωση, ηχοµόνωση αλλά και 

προστασία απέναντι στη φωτιά και την τριβή. Επιπλέον, τα κονιάµατα βρίσκουν 

εφαρµογή στην κατασκευή τεχνητών λίθων όπως τούβλα, τσιµεντόλιθοι κ.α. 

Συγκεκριµένα ανάλογα µε τη χρήση τους διακρίνονται σε : 

• Κονιάµατα τοιχοποίας 

• Κονιάµατα επιχρισµάτων 

• Κονιάµατα δαπέδων 

• Επισκευαστικά αρµοκονιάµατα 

• Στεγανωτικά 

• Θερµοµονωτικά 

• Πυρίµαχα 

       

 

                   Επίχρισµα (σοβάς) 
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      Τα συνδετικά µέσα των κονιαµάτων, δηλαδή οι κονίες, συνήθως είναι τσιµέντο τύπου 

CEM I, CEM II KAI CEM IV, ασβέστης ή υδράσβεστος, γύψος, ρητίνες ή µαγνησιούχα 

συνδετικά. Οι κονίες χρησιµοποιούνται µόνες τους ή σε συνδυασµό µεταξύ τους. Εκτός 

της άµµου µπορούν να χρησιµοποιηθούν και ελαφρά αδρανή όπως διογκωµένη άργιλος, 

ελαφρόπετρα, περλίτης, κεραµικά θραύσµατα κ.α. 

Ανάλογα µε τη σύνθεσή τους διακρίνονται σε : 

• Πηλοκονιάµατα 

• Ασβεστοκονιάµατα 

• Τσιµεντοκονιάµατα 

• Ασβεστοτσιµεντοκονιάµατα 

• Γυψοκονιάµατα 

• Ασβεστογυψοκονιάµατα 

• Μαρµαροκονιάµατα 

• Κονιάµατα ρητινών 

 

      Τα πηλοκονιάµατα είναι µίγµα πηλοκονίας, άµµου και νερού. Τα υλικά αυτά 

βρίσκονται άφθονα στη φύση και είναι το πρώτο κονίαµα που χρησιµοποίησε ο 

άνθρωπος. Αν αφαιρέσουµε ή προσθέσουµε άµµο, το πηλοκονίαµα γίνεται πιο παχύ ή 

πιο αδύνατο. Είναι απαραίτητος ο καθαρισµός της πρώτης ύλης από τα επιφανειακά 

χώµατα και τους λίθους. Το µειονέκτηµά του είναι ότι γίνεται πάλι πολτός όταν βραχεί 

ξανά. Παρέχει θερµοµόνωση και διευκολύνει τον αερισµό των τοίχων αλλά δεν µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί σε εξωτερικές εργασίες. Σήµερα, το πηλοκονίαµα, βρίσκει εφαρµογή 

στην κατασκευή τούβλων ή άλλων κεραµευτικών προϊόντων, καθώς και σε 

δευτερεύουσες κατασκευές. 

      Το ασβεστοκονίαµα είναι µίγµα άµµου, υδρασβέστη και νερού. Η άµµος είναι 

συνήθως ασβεστολιθικής ή δολοµιτικής προέλευσης και δίνει ισχυρό ασβεστοκονίαµα. 

Οσον αφορά τον υδρασβέστη, πρέπει να έχει υποστεί πλήρες σβήσιµο και φύρανση πριν 

τη χρησιµοποίησή του, διότι αλλιώς όταν το κονίαµα θα έχει ενσωµατωθεί στο έργο, θα 

δηµιουργηθούν φουσκώµατα µε συνέπεια να καταστραφεί. Η ανάµειξη γίνεται µε φτυάρι 

ή τσάπα ή αναµικτήρα. Η αντοχή του ασβεστοκονιάµατος στις εξωτερικές επιρροές είναι 

µικρότερη από την αντοχή των άλλων κονιαµάτων.  
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Γι’αυτό σε εξωτερικές επιφάνειες, πρέπει να ενισχύεται είτε µε τσιµέντο είτε µε άλλες 

ενισχυτικές ουσίες. Χρησιµοποιείται ευρέως στην Ελλάδα ως συνδετικό και ως 

καλυπτικό υλικό. Σε πολλές περιπτώσεις, για να βελτιωθεί η ποιότητα του αναµιγνύεται 

µε διάφορα άλλα υλικά όπως γύψο ή µαρµαρόσκονη και έτσι προκύπτουν 

ασβεστογυψοκονιάµατα, µαρµαροκονιάµατα κ.λ.π. 

      Τα τσιµεντοκονιάµατα είναι µίγµα άµµου, τσιµέντου και νερού. Η δραστική 

συγκολλητική ύλη είναι το τσιµέντο και η άµµος αποτελεί αδρανή ύλη που συµβάλλει 

στη βελτίωση των µηχανικών ιδιοτήτων του τσιµέντου. Το τσιµέντο έχει την ικανότητα 

να σκληραίνει µέσα στο νερό και παρουσιάζει µεγαλύτερη µηχανική αντοχή σε σχέση µε 

τις άλλες κονίες, µε αποτέλεσµα να είναι το κύριο δοµικό υλικό της σύγχρονης εποχής.  

      Το κονίαµα αυτού του είδους χρησιµοποιείται ως συνδετικό υλικό κατά το χτίσιµο 

των τοίχων, για τη στερέωση µεταλλικών εξαρτηµάτων στους τοίχους, για επιχρίσµατα, 

για κατασκευή αρχιτεκτονικών προεξοχών, επιστρώσεις δαπέδων, επικαλύψεις 

δεξαµενών αλλά και ως πρώτη ύλη για την κατασκευή τεχνητών υλικών. Ένα είδος 

τσιµεντοκονιάµατος είναι και το ασφαλτοκονίαµα. Πρόκειται για ένα µίγµα ασφάλτου 

και άµµου. Η άσφαλτος γεµίζει τα κενά που έχει η άµµος και γεµίζει τους κόκκους της 

µεταξύ τους. Επίσης, µπορεί να χρησιµοποιηθεί πίσσα αντί για άσφαλτο. Τα κυριότερα 

είδη ασφαλτοκονιαµάτων είναι η ασφαλτική µαστίχα, η χυτή άσφαλτος και η πιεστή 

άσφαλτος. 

 

    

     Τσιµεντοκονίαµα στους αρµούς             Τσιµεντοκονίαµα στη στερέωση εξαρτηµάτων  
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      Γνωστά από την αρχαιότητα υλικά, επανήλθαν στην επικαιρότητα λόγω της 

αναγκαιότητας εφαρµογής τους στη βιοκλιµατική κοι οικολογική δόµηση και 

αποτελλούν εναλλακτικά επιχρίσµατα. Είναι τέλειοι συνδυασµοί κονίας και κεραµικών 

προϊόντων και µπορούν να χρησιµοποιηθούν ευρύτατα ως επιχρίσµατα σε νέες 

οικοδοµές, ως κονιάµατα δόµησης πλινθοδοµών, σε εµφανείς τοιχοποιίες κλπ. Τα βασικά 

τους πλεονεκτήµατα είναι ότι πρόκειται για φυσικά προϊόντα χωρίς χηµικές προσµείξεις, 

ότι αντέχουν στο χρόνο και δεν χρειάζονται συντήρηση, καταργούν το βάψιµο, 

χρωµατίζοντας τις όψεις ενός κτιρίου σε διάφορες φυσικές αποχρώσεις, ενώ έχουν 

αποδεδειγµένα µεγάλη αντοχή. Αυτά λοιπόν είναι: 

• Η Θηραϊκή Γη : Είναι το γνωστότερο ποζολανικό υλικό, που χρησιµοποιούταν 

κατά την αρχαιότητα και χρησιµοποιείται και σήµερα για την ενίσχυση των 

ασβεστοκονιαµάτων και των τσιµεντοκονιαµάτων. Η ενίσχυση αυτή οφείλεται 

στον ποζολανικό χαρακτήρα της, δηλαδή στην ιδιότητα της να ενώνεται µε την 

άσβεστο και να σχηµατίζει ασβεστοπυριτικές ενώσεις που σκληραίνουν το 

κονίαµα, παρουσία υγρασίας. Αυτό κυρίως οφείλεται στο δραστικό πυρίτιο που 

περιέχεται στη Θηραϊκή γη και το κάνει να ξεχωρίζει από άλλα υλικά, όπως η 

µαρµαρόσκονη, το κισηράλευρο, ο πηλός και διάφορα άλλα. 

• Η Ποζολάνη Μήλου : Η φυσική ποζολάνη είναι ένα από τα βασικά συστατικά 

των ιστορικών κονιαµάτων µαζί µε την άσβεστο, το κεραµάλευρο και διάφορα 

αδρανή υλικά. Χρησιµοποιήθηκε από την αρχαιότητα στην κατασκευή µνηµείων 

τα οποία διατηρήθηκαν στο πέρασµα των αιώνων. 

 

 

             Ποζολάνη Μήλου 
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• Το Κεραµάλευρο : Ήταν γνωστό από τη ρωµαϊκή εποχή για την παρασκευή 

κονιαµάτων, ενώ χρησιµοποιήθηκε και κατά τη βυζαντινή περίοδο. Τα 

πλεονεκτήµατα που προσδίδει το κεραµάλευρο στα κονιάµατα είναι αφενός η 

αύξηση της αντοχής τους και η ανθεκτικότητά τους στο χρόνο, αλλά και η 

αισθητική τους, που οφείλεται τόσο στην κοκκώδη υφή του, όσο και στις φυσικές 

χρωµατικές του αποχρώσεις. 

 

 

                 Κεραµάλευρο  

 

Μία ακόµα οικολογική λύση αποτελούν τα έτοιµα κονιάµατα υδρασβέστου χωρίς 

τσιµέντο. Χρησιµοποιούνται ως τελική στρώση, είτε για εξωτερικά, είτε για εσωτερικά 

επιχρίσµατα. Είναι υδρόφοβα, άκαυστα και υψηλής διαπνοής. Έχουν χαµηλή 

περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτά άλατα, καθώς δεν εισάγονται στην τοιχοποιία θειικά, 

χλωριούχα και νιτρικά άλατα και έτσι δεν δηµιουργείται κρυστάλλωση αλάτων. 

      Τα προβλήµατα που υπάρχουν κατά την εφαρµογή των οικολογικών-εναλλακτικών 

κονιαµάτων είναι η άγνοια των οικοδόµων να φτιάξουν το κονίαµα µε τις ιδανικές 

αναλογίες, αλλά και η άρνησή τους να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των κατασκευαστών 

ώστε να κατασκευαστεί µε τις σωστές αναλογίες. Μεγάλο πρόβληµα αποτελεί το γεγονός 

ότι υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να σχηµατιστούν άλατα στην τοιχοποιία λόγω της 

υψηλής περιεκτικότητας σε υδατοδιαλυτά αλκάλια. Το αποτέλεσµα είναι να καταστραφεί 

ο σοβάς. Για να γίνει ο σοβάς µε τα εναλλακτικά κονιάµατα, αναµιγνύονται τα υλικά, 

προστίθενται ρητίνες για την άυξηση της αντοχής του και χρησιµοποιούνται ίνες 

προπυλενίου. 
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      Στα κονιάµατα χρησιµοποιούνται και βελτιωτικά πρόσθετα που επηρεάζουν 

ορισµένες ιδιότητες τους µε φυσικό ή χηµικό τρόπο, όπως την πλαστιµότητα, την 

αντοχή, την τριβή κ.λ.π. Αυτά µπορεί να είναι χρωστικές ουσίες, αδρανή πρόσθετα, 

φυσικές ίνες, έγχρωµες ουσίες, βελτιωτικά ηχοµόνωσης-θερµοµόνωσης-

υδροπερατότητας ή αντιπαγετικά. Οι χρωστικές είναι ουσίες αδιάλυτες στο νερό, 

ανθεκτικές στα αλκάλια και καλά λειοτριµένες. Η ανάµιξή τους στα κονιάµατα γίνεται 

πρίν τη διαβροχή τους και δεν πρέπει να αντιδρούν µε τις συνδετικές ύλες (τσιµέντο, 

ασβέστη κ.α.). Τα πρόσθετα και πρόσµικτα θα πρέπει να συνοδεύονται από το αντίστοιχο 

πιστοποιητικό καταλληλότητας, εφόσον αυτό υπάρχει. Σε περίπτωση αµφιβολίας θα 

πρέπει η καταλληλότητα τους να επαληθεύεται. 

 Οι χρωστικές ουσίες µπορεί να είναι: 

• Ρευστοποιητές 

• Υπερρευστοποιητές 

• Πλαστικοποιητές 

• Επιταχυντές πήξης 

• Επιβραδυντές 

• Αερακτικά 

• Συγκολλητικά 

• Στεγανοποιητικά 

• Αντισυρρικνωτικά 

 

      Τα κονιάµατα επιχρισµάτων µπορούν να παρασκευάζονται επί τόπου στην οικοδοµή 

µε βάση κοινές πρώτες ύλες ή να είναι βιοµηχανικά προαναµεµιγµένα και να απαιτείται 

µόνο προσθήκη νερού. Η τελική στρώση πρέπει να κατασκευαστεί όταν η βασική θα έχει 

αποκτήσει τέτοια αντοχή ώστε να µπορεί να φέρει την τελική. Σε καµία περίπτωση δεν 

επιτρέπεται η τελική στρώση να έχει µεγαλύτερη αντοχή από την βασική. Το συνολικό 

πάχος των δύο στρώσεων πρέπει να είναι 2 cm κατά µέσον όρο. Τα εσωτερικά 

επιχρίσµατα είναι απαραίτητο να είναι επαρκώς απορροφητικά, ώστε να µπορούν να 

παραλαµβάνουν και να αποδίδουν τη φυσική υγρασία που υπάρχει σε κατοικηµένους 

χώρους. 
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      Όσον αφορά την επιφάνεια εφαρµογής, πρέπει να είναι καθαρή και χωρίς σκόνη. Οι 

πολύ απορροφητικές επιφάνειες εφαρµογής πρέπει να καταβρέχονται καλά µε νερό, γιατί 

αλλιώς αφαιρείται το νερό από το νωπό κονίαµα. Είναι αρκετά συχνό φαινόµενο να 

δηµιουργηθούν προβλήµατα σε όλους τους τύπους των επιχρισµάτων. Τα προβλήµατα 

αυτά παρατηρούνται είτε κατά το διάστηµα των τριών πρώτων µηνών της εφαρµογής 

τους, είτε πολύ αργότερα και είναι αποτέλεσµα της γήρανσης του υλικού, της 

καταπόνησης του ή της κακής προστασίας του. Αυτά τα προβλήµατα στα επιχρίσµατα 

συνήθως είναι ρωγµές ή ρηγµατώσεις, ξεφλουδίσµατα, έλλειψη αντοχής ή αποσάθρωση. 

 

 

Αποσαθρωµένο τµήµα κονιάµατος µεταξύ των αρµών 
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3.4 ΓΥΨΟΣ – ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΕΣ 

 

 
 
 
      Ο γύψος ή αλαβαστρίτης λίθος, είναι ορυκτό του ασβεστίου που όταν ψηθεί και 

ανακατευτεί µε το νερό γίνεται σκληρός και συµπαγής. Χρησιµοποιήθηκε από τους 

αρχαίους χρόνους στην οικοδοµική, στην κατασκευή εκµαγείων, στα υφάσµατα, στην 

κατεργασία του οίνου και στη ζωγραφική. Τα παλαιότερα ίχνη γυψοκονιάµατος 

βρέθηκαν πρίν από 9.000 έτη στην Ανατολία και τη Συρία. Στην αρχαία Ελλάδα 

χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή αγαλµατιδίων. Ο γύψος είναι ένα άριστο δοµικό 

υλκό. Οι απαράµµιλες φυσικές και τεχνικές ιδιότητες των δοµικών στοιχείων µε βάση 

τον γύψο καθιέρωσαν το υλικό παγκοσµίως. Πρόκειται για ένα άοσµο, άκαυστο και 

πυράντοχο υλικό που σε συνδυασµό µε µονωτικά υλικά παρέχει υψηλή ηχοµόνωση και 

θερµοµόνωση. 

      

 

 

 

      Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµά του για τη σύγχρονη εποχή είναι το ότι δεν περιέχει 

τοξικές ή άλλες επικύνδινες ουσίες για τον άνθρωπο, αλλά και για το περιβάλλον και έχει 

την ιδιότητα να «αναπνέει». Έτσι, λειτουργεί και ως ρυθµιστής της υγρασίας σε ένα 

χώρο, καθώς την απορροφά και την αποβάλλει, ανάλογα µε τις εκάστοτε κλιµατολογικές 

συνθήκες. Η χώρα µας διαθέτει σηµαντικά αποθέµατα γύψου καλής ποιότητας. Γνωστά 

αποθέµατα βρίσκονται στη δυτική Ελλάδα, στην Κρήτη, στη Ρόδο, στην Καρδίτσα και 

την Καβάλα. 
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Για την παραγωγή του γύψου χρησιµοποιούνται υγρά πρόσµικτα όπως νερό, σιλικόνη, 

χαρτοπολτός, ρευστοποιητής, αλλά και στερεά πρόσµικτα όπως άµυλο, επιταχυντής 

πήξης και ίνες γυαλιού για περισσότερη ελαστικότητα. Τέλος, χρησιµοποιείται 

αφρογόνο, όπου δηµιουργεί στη γυψοσανίδα πόρους για να αναπνέει και µειώνει την 

ποσότητα του γύψου που χρησιµοποιείται. 

      Η χρήση του γύψου στο χώρο της αρχιτεκτονικής πηγάζει από τα βάθη των χρόνων, 

από τις διακοσµηµένες όψεις κτιρίων ρυθµού µπαρόκ µέχρι και τις σύγχρονες µοντέρνες 

προσταγές του minimal design. Ο γύψος, σε όποια µορφή και αν χρησιµοποιηθεί, είναι 

ένα από τα σηµαντικότερα υλικά στην διακόσµηση. Στους εσωτερικούς χώρους τον 

συναντάµε σε περίτεχνα σχέδια διακόσµησης τζακιών, στην επένδυση δοκαριών και 

διαχωριστικών, στη δηµιουργία εσοχών, ψευδοροφών και διαχωριστικών λειτουργικού ή 

διακοσµητικού χαρακτήρα καθώς και σε αγάλµατα. Με τη βοήθεια των γύψινων 

µπορούµε να δηµιουργήσουµε περιµετρικό ή θολωτό κρυφό φωτισµό, όπως και όµορφες 

απλίκες ιδανικά εναρµονισµένες µε την υπόλοιπη διακόσµηση. Στο εξωτερικό των 

κτιρίων χρησιµοποιείται στη διακόσµηση γύρω από πόρτες και παράθυρα, ώς 

διακοσµητικό στήριγµα σε δοκάρια και προσόψεις αλλά και σε κολωνάκια µπαλκονιών 

και κλιµάκων. Επιπλέον χρησιµοποιείται στην παραγωγή κονιαµάτων (γυψοκονιάµατα). 

       

     

    ∆ιακοσµητικό στήριγµα σε δοκάρι                          ∆ιακόσµηση µε γύψο 
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       Οροφή µε ενσωµατωµένο φωτισµό                 Επένδυση τοίχου µε γυψοσανίδα 

       

 

      Οι γυψοσανίδες είναι επίπεδα ορθογώνια δοµικά στοιχεία που αποτελούνται από 

πυρήνα γύψου επενδυµένο και από τις δύο πλευρές µε ειδικό χαρτί. Το εξωτερικό µέρος 

από χαρτί προσδίδει στη γυψοσανίδα µεγαλύτερη αντοχή και καλύτερη επιφάνεια. Οι 

γυψοσανίδες είναι δοµικά στοιχεία που στερεώνονται εύκολα µε βίδες σε µεταλλικό 

σκελετό, καρφιά σε ξύλινο σκελετό ή γυψόκολλες σε υπάρχουσα τοιχοποιία. 

Τα είδη των γυψοσανίδων είναι : 

• στάνταρντ: Χρησιµοποιείται σε γενικές εφαρµογές για την κατασκευή 

ψευδοροφών, διαχωριστικών τοίχων και για εσωτερικές επενδύσεις εξωτερικών 

τοίχων 

• Πυράντοχη: Χρησιµοποιείται σε κατασκευές υψηλών απαιτήσεων πυραντοχής. Ο 

πυρήνας τους περιέχει ορυκτές ίνες και πρόσµικτα που δίνουν στη γυψοσανίδα 

ιδιαίτερη αντοχή στη φωτιά 

• Ανθυγρή: Χρησιµοποιείται σε χώρους υψηλής υγρασίας. Το χαρτί τους περιέχει 

µυκητοκτόνο ουσία και ο πυρήνας τους είναι επεξεργασµένος µε πρόσµικτα που 

µειώνουν σηµαντικά την υδροαπορροφητικότητά τους 

• Ανθυγροπυράντοχη: Χρησιµοποιείται σε χώρους που απαιτούν αυξηµένη 

παθητική πυροπροστασία και αντοχή στην υγρασία 
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       Γυψοσανίδα ανθυγρή µπάνιου               Επένδυση τζακιού µε πυράντοχη γυψοσανίδα 

 

 

Υπάρχουν και επενδυµένες γυψοσανίδες που οι επενδύσεις τους επιλέγονται ανάλογα µε 

τον τελικό προορισµό. Οι επενδύσεις τους µπορεί να είναι: 

• Φραγµα υδρατµών 

• Μολύβδινο φύλλο (για προστασία από ακτίνες Χ) 

• Φύλλο P.V.C. 

• Πλάκα πολυστερίνης 

• Ορυκτοβάµβακας 

 

Το µήκος των συνηθισµένων γυψοσανίδων κυµαίνεται από 2,00 έως 3,00 m και το πάχος 

τους από 6,5 έως 25 mm. Στην Ευρώπη, τα συνηθέστερα χρησιµοποιηµένα πάχη της 

γυψοσανίδας είναι 12.5 mm που χρησιµοποιείται για τους τοίχους, και 9.5 mm που 

χρησιµοποιείται για ταβάνια. 

      Η γυψοσανίδα τα τελευταία χρόνια χρησιµοποιείται ευρέως στην κατασκευή 

χωρισµάτων, γιατί προσαρµόζεται εύκολα στις απαιτήσεις των κατασκευών. Πολλά 

γραφεία αναδιαµορφώνονται µερικώς ή ολοκληρωτικά. Από αυτή την ανάγκη, 

προέκυψαν οι κατασκευές ελαφρών χωρισµάτων, οι οποίες προσαρµόζονται εύκολα και 

γρήγορα σε κάθε χώρο. Τα πάνελ γυψοσανίδας τοποθετούνται εκατέρωθεν σε µεταλλικό 

ή ξύλινο σκελετό µε βάση συγκεκριµένες προδιαγραφές κατασκευής και ποιότητας. 
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Στο διάκενο που δηµιουργείται µεταξύ των πάνελ, εντός του σκελετού, δίνεται η 

δυνατότητα τοποθέτησης ηχοµονωτικών ή θερµοµονωτικών υλικών και ανάλογα µε το 

πάχος του χωρίσµατος πραγµατοποιείται η τοποθέτηση ηλεκτροµηχανολογικών, 

υδραυλικών ή άλλων εγκαταστάσεων. Επίσης, στα χωρίσµατα µπορούν να 

δηµιουργηθούν εσοχές, οπές ή ανοίγµατα, προκειµένου να τοποθετηθούν κουφώµατα. 

      Οι γυψοσανίδες, χρησιµοποιούνται για την κατασκευή ψευδοροφών, διαχωριστικών 

τοίχων, επένδυση τοίχων όπως επίσης και για την κάλυψη κατασκευαστικών ατελειών. 

Έχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιηθούν και για ειδικές κατασκευές όπως ράφια, 

βιβλιοθήκες, καµπύλες κατασκευές κλπ. Σε σχέση µε την κοινή τοιχοποιία, οι 

γυψοσανίδες έχουν πολλά πλεονεκτήµατα γι’αυτό και η χρήση τους είναι τόσο 

διαδεδοµένη. Εν αρχή ειναι η πραγµατικά µεγάλη αντοχή τους στον σεισµό,  στην φωτιά 

και στις παθητικές καταπονήσεις.  

 

     

                       ∆ιαχωριστικά εσωτερικού χώρου µε γυψοσανίδα 

 

Λόγω της πλαστικότητας του υλικού, έχουν τη δυνατότητα να καταπονούνται πολύ 

λιγότερο απο τους σεισµούς, σε σχέση µε την συµβατική κατασκευή και σε συνδυασµό 

µε την θερµοµόνωση (πετροβάµβακας), παρέχουν υψηλές αντοχές στην φωτιά. 

Παράλληλα, οι χρονικές απαιτήσεις των κατασκευών µε γυψοσανίδα είναι στο 1/4 

έναντι των συµβατικών κατασκευών. Επιπλέον, η γυψοσανίδα είναι από τα υλικά που 

προσφέρουν τέλειο αισθητικό αποτέλεσµα µε µικρότερο κόστος. 
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      Σε σύγκριση µε τις κτιστές κατασκευές, οι γυψοσανίδες υπερέχουν στην ταχύτητα 

κατασκευής, το µικρό βάρος, στην έλλειψη ανάγκης επιχρισµάτων, ενώ ταυτόχρονα 

έχουµε ένα καθαρό περιβάλλον εργασίας. Τα χωρίσµατα από γυψοσανίδα εξοικονοµούν 

χώρο και είναι γενικά ελαφρές, γρήγορες και οικονοµικές κατασκευές χωρίς όµως να 

υστερούν σε ποιότητα και αντοχή. Τα συστήµατα αυτά έχουν µεγάλη ποικιλία σε 

διαστάσεις και ο τρόπος συναρµολόγησης τους, δίνει τη δυνατότητα να µεταβάλλονται 

συνεχώς και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις κάθε µελέτης. 

 

     

         Επιφάνειες από γυψοσανίδα                               Ράφια από γυψοσανίδα 

 

      Οι γυψοσανίδες κατασκευάζονται βιοµηχανικά µε ορυκτό γύψο, ο οποίος 

ανακατεύεται µε φυτικές ίνες ή πριονίδια ξύλου και ανάλογη ποσότητα νερού. Στην 

συνέχεια το µείγµα συµπιέζεται σε ειδικές πρέσσες από όπου βγαίνει σε πλάκες 

διαφόρων τυποποιηµένων διαστάσεων. Τα ελαφρά χωρίσµατα περιλαµβάνουν ξύλινο ή 

µεταλλικό σκελετό και επικάλυψη από γυψοσανίδες. Οι αρµοί που δηµιουργούνται 

µεταξύ των γυψοσανίδων γεµίζουν µε ειδικό γυψόστοκο, ο οποίος καλύπτεται µε χάρτινη 

ταινία ή αυτοκόλλητη ταινία από πλέγµα υαλοϊνών. Αυτό που θα πρέπει να προσέξουµε 

στην γυψοσανίδα είναι τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν κατά την βαφή της. Πάντα 

χρησιµοποιούµε αστάρια υδατοδιαλυτά και χρώµατα υδατοδιαλυτά και ελαστοµερή. 

 

 

 



Μπαρµπαρούση Μαρία 
20/2/2013 

134 

Στα ασβεστοκονιάµατα, δεν υπάρχουν διαθέσιµες τεχνικές διαχωρισµού γύψου από τις 

λιθοδοµές. Γι’αυτό και είναι δύσκολη η επαναχρησιµοποίησή τους. Όµως οι 

γυψοσανίδες είναι δοµικό υλικό απόλυτα ανακυκλώσιµο, εντελώς άοσµο, χωρίς να 

περιέχει ούτε να εκλύει επιβλαβείς ουσίες για την υγεία. Και τα δύο υλικά διαχωρίζονται, 

ο γύψος επιστρέφει στην κάµινο και η σανίδα αποστέλλεται στην χαρτοβιοµηχανία. 
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3.5    ΧΡΩΜΑΤΑ - ΒΕΡΝΙΚΙΑ 

 

 

       

      Χρώµα καλείται κάθε υλικό που περιέχει ένα συνδετικό υλικό-φορέα, χρωστικές 

ύλες, διαλύτες καθώς και ορισµένα πρόσθετα. Ο φορέας µπορεί να είναι κάποια φυσική 

ρητίνη ή λάδι, ενώ οι χρωστικές ουσίες είναι αυτές οι οποίες δίνουν τους χρωµατισµούς 

στις επιφάνειες που βάφονται. Στη χρωµατοβιοµηχανία χρησιµοποιούνται διάφοροι 

διαλύτες (π.χ. υδρογονάνθρακες) ή νερό. Εκτός από αυτά, στα χρώµατα περιέχονται και 

άλλα συστατικά-πρόσθετα σε µικρότερα ποσοστά, όπως διάφορα στεγνωτικά, 

αντιαφριστικά, αντικαθιζητικά κ.λ.π. 

      Από την άλλη πλευρά, βερνίκι ορίζεται το υλικό που αποτελείται από ρητινώδη ύλη 

διαλυµένη σε ξηραινόµενο έλαιο. Υπάρχουν διαφανή, αδιαφανή, έγχρωµα και άχρωµα 

βερνίκια. Η εργασία κάλυψης των επιφανειών µε βερνίκι ή χρώµα καλείται χρωµατισµός 

ή βάψιµο, ενώ η δηµιουργούµενη στρώση επίχρωση. Χρησιµοποιούνται πάντα σε υγρή 

κατάσταση και µετά την έκθεσή τους στον ατµοσφαιρικό αέρα σκληραίνουν και δεν 

είναι δυνατή πλέον η επαναφορά τους στην αρχική κατάσταση. 

      Τα χρώµατα ήταν γνωστά στον άνθρωπο από τότε που κατοικούσε στα σπήλαια. Από 

χυµούς διαφόρων φρούτων ή κιµωλία, ζωγράφιζε µορφές ζώων. Αργότερα, οι Αιγύπτιοι, 

οι Βαβυλώνιοι και οι αρχαίοι Έλληνες έβαφαν τους ναούς και τα δηµόσια κτήρια και 

διακοσµούσαν τα αγάλµατα και τα αγγεία τους µε διάφορες παραστάσεις.  

 

 

Ζωγραφιά σε σπήλαιο – Παλαιολιθική περίοδος 
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Σήµερα, µεγάλες βιοµηχανίες ασχολούνται µε την κατασκευή χρωµάτων, βερνικιών και 

άλλων προστατευτικών υλικών. Η κάλυψη των επιφανειών µε βερνίκια και χρώµατα 

γίνεται για να προστατευθεί το έργο από τις επιδράσεις του περιβάλλοντος (υγρασία, 

χηµικές επιρροές, θερµοκρασία, µικροοργανισµοί), για να αποκτήσει η επιφάνεια 

αισθητική και ωραία εµφάνιση, αλλά και για λόγους υγιεινής. Οι απώλειες από διάβρωση 

είναι µεγάλες, γι’αυτό και η προστασία του έργου προηγείται των άλλων σκοπών. 

      Τα χρώµατα και τα βερνίκια προορίζονται να χρησιµοποιηθούν σε εξωτερικές ή 

εσωτερικές επιχρώσεις, σε επιχρώσεις συντηρήσεως αλλά και σε προστατευτικές 

επιχρώσεις για την προφύλαξη των κατασκευών από τις εξωτερικές επιδράσεις. Οι 

υδροχρωµατισµοί από ασβέστη αποτελούν τις απλούστερες και φθηνότερες επιχρώσεις 

για τοίχους και οροφές. Το χρώµα παρασκευάζεται µε διάλυση ασβέστη σε νερό και 

αποκτά λευκή όψη. Για την αύξηση της συνδετικής ικανότητας του ασβέστη ρίχνεται στο 

διάλυµα λινέλαιο ή κόλλα. Η ανάµιξη καζείνης ή τσιµέντου µε τον ασβέστη δίνει 

υδρόχρωµα το οποίο αντέχει στις εξωτερικές επιδράσεις. Η επιφάνεια πρέπει να είναι 

λεία και επίπεδη, γι’αυτό µετά την επίστρωση µε λινέλαιο ακολουθεί το σπατουλάρισµα 

µε ένα υλικό που αποτελείται από στόκο, τσίγκο, λινέλαιο, νέφτι και στεγνωτικό. Όταν ο 

τοίχος είναι αναγκαίο να προστατευθεί από τις επιδράσεις του περιβάλλοντος, 

χρησιµοποιούνται διάφορα διαλύµατα ρητινών.  

 

 

                  Τελικό χρώµα σε τοίχο 

 

       



Μπαρµπαρούση Μαρία 
20/2/2013 

137 

      Όσον αφορά τα ξύλινα στοιχεία της κατασκευής (κουφώµατα, πατώµατα, επενδύσεις 

τοίχου), εφαρµόζονται τα λεγόµενα βερνικώµατα, τα οποία µπορεί να είναι διαφανή ή 

αδιαφανή. Τα πιο συνηθισµένα είναι τα διαφανή επιχρίσµατα, διότι επιτρέπουν την 

διατήρηση της εµφάνισης του ξύλου µετά την επίχριση. Άλλωστε, η οµορφιά της 

φυσικής όψης του ξύλου είναι και ο σηµαντικότερος λόγος που επιλέγεται ως υλικό. 

Υπάρχουν όµως και τα αδιαφανή χρώµατα τα οποία χρησιµοποιούνται και στα άλλα 

υλικά. 

 Τα χρώµατα για ξύλα, µπορούν να ταξινοµηθούν µε βάση το φορέα τους σε: 

• Αλκυδικά   (έχουν βάση αλκυδικές ρητίνες, εφαρµόζονται εύκολα, έχουν χαµηλό 

κόστος, συντηρούνται εύκολα, όµως περιέχουν οργανικούς διαλύτες) 

• Αλκυδικά ουρεθάνης   (έχουν βάση αλκυδική ρητίνη τροποποιηµένη µε 

ισοκυανικά. Έχουν καλύτερη αντοχή στις καιρικές συνθήκες και την υγρασία ή 

το νερό, µεγαλύτερη σκληρότητα και περιέχουν οργανικούς διαλύτες) 

• Νιτροκυτταρίνης   (η χρήση τους έχει περιορισθεί πολύ, µε τάση εξαφάνισης. 

Έχουν πολύ γρήγορο στέγνωµα, ωραία και λεία επιφάνεια. Περιέχουν µεγάλες 

ποσότητες επιβλαβών οργανικών διαλυτών) 

• Πολυουρεθάνης   (η βάση του είναι καθαρή πολυουρεθάνη και τα χρώµατα αυτά 

έχουν πολύ µεγάλη αντοχή, γυαλάδα και σκληρότητα. Μειονέκτηµά τους είναι το 

υψηλό κόστος, οι ισχυροί οργανικοί διαλύτες και ο κίνδυνος πολυµερισµού µέσα 

στο κουτί πριν την χρήση) 

• Αλκυδικά  υδατικής βάσης   (έχουν τα πλεονεκτήµατα των αλκυδικών χωρίς το 

µειονέκτηµα του διαλύτη) 

• Ακρυλικά νερού   (είναι γαλακτώµατα ή διαλύµατα. Οικολογικά, καλής 

ποιότητας και σε λογικό κόστος. Ένα πρόβληµα που παρουσιάζουν συχνά τα 

ακρυλικά επιχρίσµατα νερού είναι ότι όταν είναι σ’ επαφή δυο επιχρισµένες 

επιφάνειες υπό πίεση, όταν αποχωρισθούν το επίχρισµα µπορεί να κολλήσει) 

• Πολυουρεθάνης    ( αποτελούνται από δυο συστατικά. Έχουν εξαιρετική αντοχή 

στις καιρικές συνθήκες, το νερό, τα χηµικά. Μεγάλη στιλπνότητα και 

σκληρότητα. Όµως, σχετικά υψηλό κόστος και ισχυροί οργανικοί διαλύτες. 

Τελευταία έχουν αναπτυχθεί βερνίκια και χρώµατα πολυουρεθάνης δυο 

συστατικών µε νερό αντί διαλύτη, σε καλές σχετικά ποιότητες) 
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Βερνίκι πολυουρεθάνης δυο συστατικών               ∆ιαφανές ακρυλικό βερνίκι νερού 

 

 

      Στις επιφάνειες που αποτελούνται από πέτρα, σκυρόδεµα ή κεραµικά υλικά, τα 

αλκυδικά χρώµατα που είναι πολύ συνηθισµένα χρώµατα, είναι ακατάλληλα. Η εστερική 

τους δοµή υφίσταται εύκολα σαπωνοποίηση από την βασική επιφάνεια. Βεβαίως κάτω 

από ορισµένες προϋποθέσεις (κατάλληλο αστάρωµα, στοκάρισµα), µπορεί να 

εφαρµοσθεί αλκυδικό χρώµα σε τοίχο. Επίσης αυτές οι επιφάνειες έχουν ανάγκη από την 

λεγόµενη «αναπνοή», δηλαδή την δυνατότητα της µεταφοράς υδρατµών από και προς 

την ατµόσφαιρα. Αυτό γίνεται µε κατάλληλη ρύθµιση του πορώδους του υµένα του 

χρώµατος. 

      Τα ακρυλικά χρώµατα, από την άλλη πλευρά, είναι τα καταλληλότερα για εφαρµογή 

σε πέτρες, τσιµέντο, σκυρόδεµα και άλλες επιφάνειες τοίχων. Υπάρχουν στην αγορά 

πολλά τέτοια χρώµατα, συνήθως µε το όνοµα «µπετοχρώµατα» ή και 

«τσιµεντοχρώµατα». Είναι πολύ ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες και αντέχουν στην 

αλκαλικότητα του τσιµέντου και δεν καταστρέφονται. Επιπλέον, έχουν το πλεονέκτηµα 

ότι ενώ δεν επιτρέπουν στο νερό της βροχής να περάσει διαµέσου του υµένα στον τοίχο, 

είναι διαπερατά από τους υδρατµούς και έτσι επιτρέπουν στον τοίχο να «αναπνέει».  

Πολύ διαδεδοµένα στην αγορά είναι και τα αστάρια τοίχου µε βάση διαλύτη. 
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       Ακρυλικό χρώµα σε πέτρινο τοίχο               Χρώµα σε τοίχο από σκυρόδεµα 

 

 

      Τέλος, για τις µεταλλικές επιφάνειες προκειµένου να αποφευχθεί η οξείδωση 

χρησιµοποιούνται αντιδιαβρωτικά και αντισκωριακά χρώµατα. Στα µέταλλα είναι 

απαραίτητο για πρώτη στρώση να επαλείφεται αντισκωριακό αστάρι, το οποίο να είναι 

σε επαφή µε το µέταλλο για να µπορέσει να παρέχει την αντισκωριακή του προστασία. 

Για παράδειγµα, η επίχρωση µε µίνιο γίνεται απευθείας πάνω στη σιδερένια επιφάνεια 

και στη συνέχεια γίνεται η τελική επίστρωση µε ελαιόχρωµα. Τα αλκυδικά  συστήµατα 

χρωµάτων είναι τα πλέον διαδεδοµένα για την προστασία των µετάλλων, λόγω των 

πολλών πλεονεκτηµάτων που έχουν. Σε βιοµηχανική ή εξειδικευµένη εφαρµογή 

χρησιµοποιούνται επίσης εποξειδικά  και πολυουρεθανικά χρώµατα. Μία άλλη 

κατηγορία αντιδιαβρωτικών χρωµάτων έχει ως βάση την άσφαλτο και την πίσσα και 

χρησιµοποιείται σε επιχρώσεις εσωτερικών στοιχείων και στοιχείων που βρίσκονται 

µέσα στο έδαφος. 

Οι µέθοδοι εφαρµογής των χρωµάτων και βερνικιών είναι: 

• Χρωµατισµός µε πινέλο, βούρτσα 

• Χρωµατισµός µε ρολό 

• Χρωµατισµός µε ψεκαστήρα 

• Χρωµατισµός µε εµβάπτιση 
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                 Πινέλο και ρολό  

 

 

      Τόσο στα βερνίκια, όσο και στα χρώµατα χρησιµοποιούνται διάφορες ανόργανες 

ύλες µε σκοπό να καταστήσουν το χρώµα περισσότερο παχύ ή να προσδώσουν κάποια 

ιδιαίτερη ιδιότητα. Αυτές οι ύλες είναι το θειούχο µαγνήσιο, ο γύψος, ο καολίνης, ο 

αµίαντος κ.α. Κάποια από αυτά τα πρόσθετα έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στον άνθρωπο 

και στο περιβάλλον. Σηµαντικότερο πρόβληµα όµως των χρωµάτων, είναι η 

απελευθέρωση οργανικών ενώσεων (αρωµατικών υδρογονανθράκων). Αυξηµένη 

συγκέντρωση αυτών των ενώσεων σε ένα κτήριο µπορεί να προκαλέσει σηµαντικά 

προβλήµατα υγείας στους χρήστες. Οι αρωµατικοί υδρογονάνθρακες εκπέµπονται και 

κατά τη διάρκεια των εργασιών καθώς και µερικές εβδοµάδες µετά το πέρας των 

εργασιών. Μπορεί να συνεχίσουν να εκπέµπονται και µετά από τέσσερα έως επτά χρόνια 

κατά τον πολυµερισµό και τη γήρανση του διαλύτη στον οποίο συνήθως περιέχονται.  

      Παράλληλα, οι χρωστικές ουσίες των χρωµάτων πιθανόν να περιέχουν βαρέα 

µέταλλα. Στην περίπτωση που η περιεκτικότητα των χρωµάτων σε µόλυβδο ξεπερνά το 

0,15% του βάρους τους είναι υποχρεωτική η αναγραφή της σχετικής επισήµανσης στη 

συσκευασία. Είναι απαραίτητο τα χρώµατα να µην περιέχουν αρσενικό σε συγκέντρωση 

µεγαλύτερη του 0,3% και κάδµιο άνω του 0,01%. Βερνίκια και βαφές, που δεν είναι 

υδατοδιαλυτές αποτελούνται από πτητικές οργανικές ενώσεις, όπως η φορµαλδεϋδη, οι 

οποίες όταν εξατµίζονται προκαλούν πολλαπλές βλάβες. Θεωρείται ότι η φορµαλδεΰδη 

επιβαρύνει το κεντρικό νευρικό σύστηµα µε συµπτώµατα όπως υπνηλία, πονοκέφαλο, 

ναυτία, αλλεργίες, δερµατίτιδες και βρογχικό άσθµα, ενώ ενοχοποιείται και για 

περιπτώσεις καρκίνου. Οι επιφάνειες, µε την συνήθη χρήση, αποβάλλουν τα υλικά υπό 

µορφή σκόνης.  
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Όταν αυτή εισπνέεται σε καθηµερινή βάση ή έρχεται σε επαφή µε το δέρµα, είναι 

πιθανόν ορισµένες ουσίες να προκαλέσουν από την πιο ήπια αλλεργία µέχρι 

καρκινογενέσεις. 

      Οι βιοµηχανίες χρωµάτων, κάτω από την συνεχώς αυξανόµενη πίεση των 

καταναλωτών για προϊόντα φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, προχώρησαν 

στην παραγωγή χρωµάτων και βερνικιών "ήπιας χηµείας", τα λεγόµενα υδατοδιαλυτά - 

οικολογικά προϊόντα. Τα προϊόντα αυτά χρησιµοποιούν ως διαλύτη το νερό και έτσι 

υπερέχουν σηµαντικά, εν τούτοις αντιµετωπίσθηκαν από τους επαγγελµατίες του κλάδου 

οικοδοµών ως υποδεέστερα «ποιοτικά». Πέρα, όµως, από την όποια προκατάληψη, η 

παραγωγή υδατοδιαλυτών χρωµάτων και βερνικιών ήταν ένα σηµαντικό βήµα, γιατί 

παραµέρισε τους επικίνδυνους διαλύτες και τα προϊόντα έγιναν αποδεκτά από τους 

συνειδητοποιηµένους καταναλωτές. 

      Ξεκινώντας από την Γερµανία και  στην πορεία  και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τα 

υδατοδιαλυτά χρώµατα έκαναν την εµφάνισή τους περίπου το 1950, µε σκοπό να αντικα-

ταστήσουν τα χρώµατα διαλύτου µε χρώµατα νερού. Το βασικό πλεονέκτηµα των υδατο-

διαλυτών χρωµάτων είναι ότι είναι άκαυστα και µη τοξικά. Κάθε χρώµα  που αραιώνεται 

µε νερό ή δεν περιέχει αµµωνία, δεν σηµαίνει κατ’ ανάγκη ότι είναι και οικολογικό. 

Οικολογικά προϊόντα είναι µόνο εκείνα που έχουν πιστοποιηθεί µε το oικολογικό σήµα. 
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Κυριότεροι εµπορικοί τύποι των χρωµάτων είναι: 

• Ακρυλικές βαφές   (υδατοδιαλυτές) : Οι βαφές του τύπου αυτού περιέχουν 

ακρυλικές ρητίνες ως συνδετικό υλικό. Η περιεκτικότητα οργανικών διαλυτών 

στις ακρυλικές βαφές είναι περιορισµένη, ενώ ως διαλυτικό χρησιµοποιείται το 

νερό. Επειδή δεν διαθέτουν οργανικούς διαλύτες εξετάζεται να τους αποδοθεί 

οικολογικό σήµα. 

• Φυσικά χρώµατα.   (µή υδατοδιαλυτά):  Το πλεονέκτηµα των φυσικών χρωµάτων 

συνίσταται στη χρήση συστατικών φυτικής ή ζωικής προέλευσης, σε αντίθεση µε 

τους υπόλοιπους τύπους χρωµάτων που χρησιµοποιούν το πετρέλαιο σαν βάση. 

Όµως περιέχουν διαλύτες από αρωµατικούς υδρογονάνθρακες. 

• Βραστές βαφές    (υδατοδιαλυτές) : Οι βαφές αυτού του τύπου είναι φυσικές και 

παράγονται µε µακράς διαρκείας βρασµό φυτικών προϊόντων. Είναι ελάχιστα 

τοξικές και χρησιµοποιούνται κυρίως στις Σκανδιναβικές χώρες. Μειονέκτηµά 

τους είναι ότι δεν χρησιµοποιούνται στο εξωτερικό κέλυφος. 

• Βαφές Alkyd. (µη υδατοδιαλυτές) : Όλα τα συµβατικά χρώµατα ανήκουν σε αυτή 

την κατηγορία. Περιέχουν αλκυδικές ρητίνες ως συνδετικό προϊόν και 

αρωµατικούς υδρογονάθρακες ως διαλυτικό. Έχουν µικρή ποσότητα σε 

οργανικούς διαλύτες.  

• Οικολογικά χρώµατα : είναι φιλικά πρός το περιβάλλον και δεν έχουν καµία 

επίπτωση στην υγεία του ανθρώπου, διότι αποτελούνται από 100% οικολογικά 

υλικά 

 

      Ο κύριος τύπος υδατοδιαλυτών χρωµάτων είναι τα πλαστικά. Τα πλαστικά χρώµατα 

είναι χρώµατα άριστης ποιότητας, φιλικά προς το περιβάλλον και χρησιµοποιούνται κυ-

ρίως σε εσωτερικές επιφάνειες. Μπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν για την βαφή σο-

βάδων, σπατουλαρισµένων επιφανειών, ταβανιών, γυψοσανίδων, νοβοπάν, τσιµεντένιων 

επιφανειών κ.α. Τα υδατοδιαλυτά βερνίκια που έχουν εφαρµοσθεί µέχρι σήµερα, δεν 

προστατεύουν ιδιαίτερα το ξύλο και διαποτίζονται από το νερό. Έτσι, λοιπόν για την 

αδιαβροχοποίηση της προσβαλλόµενης επιφάνειας, µετά την επίστρωση υδατοδιαλυτών 

βερνικιών, η επιφάνεια επιστρώνεται µε διάλυµα φυσικού κεριού. 
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   Πλαστικό χρώµα σε κρεβατοκάµαρα                     Πλαστικό χρώµα σε σαλόνι 

 

 

      Η συντριπτική πλειοψηφία των βερνικιών και των χρωµάτων που κυκλοφορούν στην 

αγορά, ακόµα και µε «πράσινες» ετικέτες, έχουν παρασκευαστεί µε πρώτη ύλη πετρέλαιο 

που έχει υποστεί αλλεπάλληλες χηµικές διασπάσεις και µε τη βοήθεια τοξικών ουσιών 

όπως τουλουόλιο, ανιλίνη, ενώσεις αρσενικού, πενταχλωροφενόλη, πολυουρεθάνες, 

εποξικές ρητίνες και άλλες. Για παράδειγµα, το τουλουόλιο που χρησιµοποιείται σαν 

διαλύτης σε χρώµατα, έχει χαρακτηριστεί από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας ως 

ιδιαίτερα καρκινογόνο µε επιτρεπόµενο όριο εσωτερικού χώρου το 0,1 ppm. Όσον αφορά 

στις «πράσινες» ετικέτες, για να πάρει ένα χρώµα πιστοποίηση ως οικολογικό, απλώς θα 

πρέπει να περιέχει διαλύτες σε ποσοστό µικρότερο του 10% και µηδενική ποσότητα 

βαρέων µετάλλων. Αν το χρώµα αποτελείται από χηµικά συστατικά, τότε ο καταναλωτής 

δεν είναι σε θέση να γνωρίζει εάν και πόσο αυτά είναι ακίνδυνα.  

      Η ασφαλέστερη και ουσιαστικά οικολογική επιλογή είναι τα χρώµατα από φυσικά 

συστατικά, όπως είναι το κερί µέλισσας, το λινέλαιο από τον λιναρόσπορο, το ξυλέλαιο 

από φλοιό καρύδας, οι φυσικές ρητίνες κωνοφόρων (ρετσίνι), τα αιθέρια έλαια από τον 

φλοιό εσπεριδοειδών, ο φυτικός καρναουβικός κηρός, χρωστικές από φυσικά ορυκτά κ.ά. 

Τα υλικά αυτά φαίνεται να είναι η λύση για το σύγχρονο άνθρωπο, αφού είναι 

ανανεώσιµα, ανακυκλούµενα και η αντοχή τους είναι δοκιµασµένη από τον χρόνο. 

Σίγουρα αυτές οι µπογιές είναι προτεινόµενες, όµως εάν είναι αδύνατη η χρήση τους τότε 

ανάµεσα στις παραδοσιακές µπογιές προτιµώνται είτε αυτές που έχουν ως βάση το νερό 

είτε οι πλαστικές µπογιές. 



Μπαρµπαρούση Μαρία 
20/2/2013 

144 

      . 

3.6           ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

 

 

 

 

      Οι σύγχρονες µέθοδοι που εφαρµόζονται στην κατασκευή των κτηρίων δίνουν 

έµφαση στην εξοικονόµηση ενέργειας και στην προστασία των δοµικών στοιχείων των 

κατασκευών από εξωτερικούς παράγοντες, µε σκοπό την βελτίωση της ποιότητας τους. 

Στην κατεύθυνση αυτή θεωρείται πλέον αυτονόητη η εφαρµογή µονώσεων στα κτήρια 

και πιο συγκεκριµένα η εφαρµογή µεθόδων υγροµόνωσης, θερµοµόνωσης και 

ηχοµόνωσης. Σήµερα, είναι πολύ σηµαντικό να µειώνουµε την ενέργεια που δαπανούµε 

καθώς και το κόστος συντήρησης, ενώ παράλληλα να προστατεύουµε τα δοµικά στοιχεία 

της κατασκευής από τις καιρικές συνθήκες. 

Γενικότερα οι µονώσεις διακρίνονται σε: 

• Υγροµόνωση 

• Θερµοµόνωση 

• Ηχοµόνωση 

• Πυροπροστασία 

• Αλεξικέραυνα 

 

      Τα σύγχρονα µονωτικά υλικά είναι έτσι κατασκευασµένα, ώστε η θερµική τους 

αντίσταση σε µικρό πάχος υλικού να είναι ιδιαίτερα υψηλή. Τοποθετούνται σε 

τοιχοποιίες, στέγες, οροφές, δάπεδα και µειώνουν σηµαντικά τη θερµική αγωγιµότητα 

του περιβλήµατος του κτηρίου. Η µόνωση δηµιουργεί ένα φράγµα µεταξύ εξωτερικής 

και εσωτερικής θερµοκρασίας, το οποίο εξασφαλίζει το χειµώνα ευχάριστη ζέστη στο 

εσωτερικό µε µειωµένη ανάγκη θέρµανσης και το καλοκαίρι δροσισµό χωρίς χρήση 

κλιµατιστικών. Ταυτόχρονα, προστατεύεται το περιβάλλον, αφού µια άρτια µόνωση 

µειώνει τις δαπάνες σε θέρµανση-ψύξη, µε αποτέλεσµα να περιορίζει την εκποµπή 

διοξειδίου του άνθρακα. 
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3.6.1. ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

 

 

       

      Υγροµόνωση είναι η προστασία ενός κτηρίου από την είσοδο της υγρασίας στο 

εσωτερικό του. Η υγρασία µπορεί να προκαλέσει φθορές στον εσωτερικό εξοπλισµό ενός 

κτηρίου, ξεφλούδισµα της χρωµατικής επένδυσης, διόγκωση του σοβά, χαλάρωση και 

καµπύλωση των ξύλινων πατωµάτων, αποσάθρωση του µπετού και διάβρωση του 

χαλύβδινου οπλισµού. Επιπλέον, µειώνει σε µεγάλο βαθµό τη θερµοµονωτική ικανότητά 

των δοµικών υλικών. Αυτό έχει ως συνέπεια να αυξηθεί το κόστος θέρµανσης και 

συγχρόνως η θέρµανση να µην είναι επαρκής. Ο χώρος γίνεται ανθυγιεινός και 

ακατάλληλος για διαµονή, καθώς ένα περιβάλλον µε υψηλά ποσοστά υγρασίας έχει 

αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων που κατοικούν στο κτήριο αυτό. Τα 

αναπνευστικά προβλήµατα, η εµφάνιση βήχα και άσθµατος, καθώς και αλλεργιών λόγω 

ανάπτυξης µικροοργανισµών, είναι µερικά µόνο από τα προβλήµατα υγείας που 

προκαλούνται εξαιτίας της παρουσίας υγρασίας στα κτήρια. Έτσι λοιπόν, είναι 

απαραίτητο να µονώνουµε την κατασκευή ακολουθώντας κάποιον από τους πολλούς 

τρόπους υγροµόνωσης. 

      Οι πιο ευπαθείς περιοχές είναι τα στηθαία, τα δώµατα, τα υπόγεια τµήµατα των 

κτηρίων και φυσικά τα µπαλκόνια και τα «υγρά δωµάτια» όπως το µπάνιο και η κουζίνα. 

Ο όρος στεγανοποίηση χρησιµοποιείται εναλλακτικά µε τους όρους στεγάνωση και 

υγροµόνωση. Η επίστρωση των στεγανοποιητικών υλικών απαιτεί συγκεκριµένη 

διαδικασία, προσαρµοσµένη στις συνθήκες κάθε περιοχής. Οι ελληνικές κλιµατολογικές 

συνθήκες ταλαιπωρούν τα υλικά, τα οποία ούτως ή άλλως έχουν χρόνο ζωής αρκετά 

µικρότερο από αυτόν των κτιρίων. Η υγροµόνωση απαιτεί συντήρηση, ανεξάρτητα από 

την ποιότητα µιας κατασκευής. 
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      H χρήση των γεωσυνθετικών υλικών στην στεγανοποίηση έργων πολιτικού 

µηχανικού είναι σήµερα η απάντηση και σε πολλές περιπτώσεις κύριο στοιχείο της 

σωστής κατασκευής του έργου. Τα πρώτα γεωσυνθετικά υλικά που εµφανίστηκαν στην 

αγορά, και µέχρι στιγµής τα πιο γνωστά, είναι τα γεωυφάσµατα. Είναι υλικά που 

αναπτύχθηκαν αλµατωδώς τα τελευταία χρόνια και οι χρήσεις τους ολοένα 

επεκτείνονται. Το γεωύφασµα είναι ένα δοµικό υλικό που χρησιµοποιείται εύκολα και 

δίνει τεράστια ποικιλία λύσεων σε κατασκευαστικά προβλήµατα των έργων, σε έργα 

υποδοµής, σε υδραυλικά έργα και σε κτήρια. Πρόκειται για µη υφαντό ύφασµα από ίνες 

πολυπροπυλενίου. Χρησιµοποιείται σαν µεµβράνη φίλτρου στο έδαφος αλλά και στην 

αντεστραµµένη µόνωση και σε ταρατσόκηπους. ∆ιαχωρίζει τις στρώσεις επιχώσεων από 

το ασταθές υπέδαφος εµποδίζοντας τη βύθισή τους και επιτρέπει καλύτερη συµπύκνωση 

και αύξηση αντοχής του. 

      Από την άλλη οι µεµβράνες υγροµόνωσης που χρησιµοποιούνται συνήθως µπορούν 

να είναι ασφαλτικές, πλαστικές, µεµβράνες από άσφαλτο και πλαστικά υλικά 

ενισχυµένες µε υαλοΐνες, πολυεστερικά πλέγµατα ή φύλλα λεπτού πολυαιθυλενίου. Οι 

µεµβράνες αυτές µπορεί να έχουν επικάλυψη φύλλου αλουµινίου, χαλαζιακής άµµου και 

λεπτόκοκκων µαρµαροψηφίδων. Τα συνηθέστερα είδη στεγανωτικών µεµβρανών είναι 

τα  ακόλουθα: 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΑ 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

(ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΩΝ) ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙ∆Η 

(ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ) ΑΚΡΥΛΙΚΑ 

PVC ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ 

EPDM ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΑ 

TPO   

HDPE   

  

GCL  
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      Μία από τις πιο διαδεδοµένες µονώσεις τα τελευταία χρόνια είναι οι µονώσεις 

ταρατσών µε ασφαλτόπανο. Το ασφαλτόπανο ή και αλλιώς ασφαλτική µεµβράνη, 

προστατεύει τις ταράτσες και άλλα στοιχεία από την υγρασία, αλλά και από τις 

περιβαλλοντικές συνθήκες και ενδείκνυται για παλιές και νέες κατασκευές. ∆ιατίθεται σε 

µορφή προκατασκευασµένων φύλλων, πάχους µερικών χιλιοστών. Είναι η πιο 

διαδεδοµένη κατηγορία στεγανωτικών µεµβρανών µε µεγάλο εύρος εφαρµογών σε 

κτηριακά έργα και σε έργα υποδοµής. 

 

 

             Ασφαλτική µεµβράνη 

 

 

      Οι ασφαλτικές µεµβράνες εφαρµόζονται µε επικόλληση, συνήθως επάνω σε 

επιφάνειες σκυροδέµατος, µπορούν όµως να επικολληθούν και σε άλλες επιφάνειες όπως 

ξύλο, µέταλλο κ.λπ. µε τη χρήση του κατάλληλου ασταριού η της κατάλληλης κόλλας. 

Αρχικά, εφαρµόζεται επάνω στην επιφάνεια ένα ασφαλτικής βάσης αστάρι (ασφαλτικό 

βερνίκι) µε τη βοήθεια του οποίου αναπτύσσεται η απαιτούµενη πρόσφυση της 

µεµβράνης στο υπόστρωµα. Ακολουθεί η επικόλληση της µεµβράνης µε προοδευτικό 

ξετύλιγµα του ρολού. Ταυτόχρονα µε το ξετύλιγµα, τα ασφαλτόπανα θερµαίνονται στην 

κάτω επιφάνεια µε τη χρήση ενός φλόγιστρου, καθώς έχουν επικολληµένο ένα λεπτό 

φιλµ πολυαιθυλενίου (νάιλον) το οποίο λιώνει µε αποτέλεσµα να µπορεί έρθει σε επαφή 

το αστάρι µε το ασφαλτικό µείγµα.  
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Τα ασφαλτόπανα χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες: 

• Τα απλά ασφαλτόπανα (ως υπόστρωµα σε άλλη µόνωση που θα πέσει από πάνω) 

• Ασφαλτόπανα µε ψηφίδα (µπορούν να κολληθούν πλακάκια από πάνω του) 

• Ασφαλτόπανα µε επικάλυψη αλουµινίου (προστατεύει από τον ήλιο) 

 
Ενδεικτικά, χρησιµοποιούνται για υγροµόνωση σε: 

• δώµατα και στέγες οικοδοµικών και βιοµηχανικών κτιρίων 

• τοιχεία και δάπεδα υπογείων χώρων 

• φυτεµένα δώµατα  

• δεξαµενές 

• έργα υποδοµής (γέφυρες, σήραγγες, αρδευτικά κανάλια) 

 

      Η τεχνολογία των ασφαλτόπανων έχει γίνει επίσης πολύ προσιτή στη χρήση από 

ιδιώτες, χρησιµοποιώντας τα αυτοκόλλητα ασφαλτόπανα. Είναι ιδανικά για µικρά 

δώµατα, απολήξεις σε στέγες και υδρορροές, ρωγµές και αρµούς. Οι ασφαλτικές 

µεµβράνες είναι πιο αποτελεσµατικές και διαρκούν περισσότερο από τα επαλειφόµενα 

υλικά. 

      Όπως τα ασφαλτόπανα, έτσι και οι µεµβράνες κεραµοσκεπής είναι µονωτικά υλικά 

που δεν έχουν καµία θερµοηχοµόνωση, όµως µονώνουν από την υγρασία 100%. Με 

δεδοµένο ότι οι κεραµοσκεπές δεν είναι στεγανές, επιβάλλεται η χρήση µίας 

στεγανωτικής µεµβράνης κάτω από τα κεραµίδια. Η µεµβράνη αυτή προστατεύει τους 

υποκείµενους χώρους από την είσοδο βροχής, χιονιού, εντόµων, αλλά και σκόνης και 

συλλέγει και οδηγεί στις απορροές τα νερά της βροχής που προέρχονται από σπασµένα ή 

µετατοπισµένα κεραµµίδια. Οι µεµβράνες κεραµοσκεπών ανάλογα µε το βασικό 

συστατικό της χηµικής τους σύστασης, διακρίνονται σε ασφαλτικές µεµβράνες, σε 

µεµβράνες πολυαιθυλενίου και σε σύνθετες µεµβράνες κεραµοσκεπών. 

      Οι ασφαλτικές µεµβράνες παράγονται από τροποποιηµένη άσφαλτο εµποτισµένη µε 

πολυπροπυλενικές ή πολυεστερικές υφασµένες ή συγκολληµένες ίνες. Είναι οι 

περισσότερο διαδεδοµένες µεµβράνες µιας και παρουσιάζουν τα καλύτερα 

χαρακτηριστικά έναντι των άλλων.  
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Η κάτω επικάλυψη του ασφαλτικού µείγµατος αποτελείται συνήθως από ένα λεπτό 

φύλλο πολυαιθυλενίου (νάιλον) ή από γεωύφασµα, ενώ η πάνω πλευρά επικαλύπτεται 

από φύλλο πολυαιθυλενίου, χαλαζιακή άµµο ή γεωύφασµα. 

      Οι µεµβράνες πολυαιθυλενίου είναι λεπτά φύλλα πολυαιθυλενίου (νάιλον) µε 

οπλισµό και κατά τις δυο διευθύνσεις από νήµατα υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου 

(HDPE – High Density Polyethylene). Παρουσιάζουν µειωµένες αντοχές σε σχέση µε τις 

ασφαλτικές και είναι κατά πολύ ελαφρύτερες και οικονοµικότερες. Παράγονται σε 

µαύρο χρώµα, λευκό διάφανο, σε λευκό ηµιδιάφανο και άλλα χρώµατα. Τέλος, οι 

µεµβράνες κεραµοσκεπών µε ανακλαστική θερµοµόνωση ανήκουν στην κατηγορία των 

σύνθετων µεµβρανών, διότι αποτελούνται από στρώσεις διαφορετικών υλικών, όπως 

φύλλα αλουµινίου, φύλλα πολυαιθυλενίου κ.ά. Πέραν της υγροµόνωσης της σκεπής 

παρέχουν µια επιφανειακή στρώση ενός θερµοανακλαστικού υλικού (λεπτό φύλλο 

αλουµινίου) προσδίδοντας επιπλέον και θερµική προστασία στην κατασκευή. ∆εν έχουν 

σκοπό να αντικαταστήσουν τα συνήθη θερµοµονωτικά. Λειτουργούν συµπληρωµατικά 

για καλύτερη προστασία τόσο από την υγρασία, όσο και από την είσοδο της 

ακτινοβολίας του ήλιου. 

 

 

            Μεµβράνη κεραµοσκεπής 

 

      Οι αποστραγγιστικές µεµβράνες (αυγουλιέρες) εφαρµόζονται σε υπόγεια οικοδοµικά 

έργα για αντιµετώπιση των αρνητικών επιδράσεων του νερού. ∆ιακρίνονται σε 

µεµβράνες PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο), EPDM (σύνθετο καουτσούκ), TPO 

(πολυολεφίνες), HDPE (πολυαιθυλένιο) και GCL (γεωυφάσµατα). Φέρουν προεξοχές και 

έχουν το σχήµα κώνου.  



Μπαρµπαρούση Μαρία 
20/2/2013 

150 

Εφαρµόζονται πάνω από τη στεγανοποίηση και κάτω από τη στρώση φύτευσης σε 

φυτεµένα δώµατα, για την προστασία των στρώσεων αυτών, αλλά και για προστασία των 

τοιχίων των υπογείων. ∆εν απαιτείται ειδικό συνεργείο για την εφαρµογή τους και το 

ανταποδοτικό κόστος ενθαρρύνει τη χρήση τους. 

 

 

             Αποστραγγιστική µεµβράνη 

 

      Οι θερµοπλαστικές στεγανωτικές µεµβράνες PVC έχουν ως βασικό συστατικό τους 

το πολυβινυλοχλωρίδιο. Οι µεµβράνες P.V.C. προσφέρουν αντοχή στη φωτιά, στα 

χηµικά, στα βακτήρια, στο σχίσιµο, στη γήρανση και στην υπεριώδη ηλιακή 

ακτινοβολία. Επιπλέον, είναι εύκαµπτες σε χαµηλές θερµοκρασίες. Οι αυξηµένες 

δυνατότητές τους, τις καθιστούν µία από τις καλύτερες επιλογές για στεγάνωση σε 

δώµατα κτηρίων, σε πισίνες, σε έργα υποδοµής αλλά και σε κατασκευές κάτω από την 

επιφάνεια του εδάφους. Τα τελευταία χρόνια κυκλοφορούν µεµβράνες από 

ανακυκλωµένο PVC µε µικρότερες µηχανικές αντοχές, οι οποίες δεν είναι κατάλληλες 

για κτηριακές εφαρµογές, αλλά µόνο για κατασκευές σε έργα υποδοµής. 

      

 

                 Μεµβράνη P.V.C. 
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      Όσον αφορά τις µεµβράνες E.P.D.M. είναι µεµβράνες σύνθετου καουτσούκ και 

σχηµατίζουν µία ελαστική στεγανωτική µεµβράνη ικανή να ακολουθεί τις 

συστολοδιαστολές του υποστρώµατος, έχει µεγάλη αντοχή στο χρόνο, και µπορεί να 

καλύψει υπάρχουσες και µελλοντικές ρηγµατώσεις. Τοποθετείται πάνω σε οποιοδήποτε 

επιφάνεια χωρίς να χρειάζεται να γίνει εξυγίανση του υποστρώµατος, δηλαδή της 

επιφάνειας της ταράτσας.  

 

 

             Μεµβράνη E.P.D.M. 

 

      Η µεµβράνη συνθετικού καουτσούκ E.P.D.M. είναι οικονοµικότερη σε βάθος χρόνου 

από τις παραδοσιακές µεθόδους στεγανοποίησης. Χρησιµοποιείται στη στεγανοποίηση 

δωµάτων, ταρατσόκηπων, υπογείων,  θεµελιώσεων, αρµών κτηρίων, κεραµοσκεπών, 

λιµνοδεξαµενών, αρδευτικών καναλιών κλπ. Είναι ιδανική για επικάλυψη παλαιών 

προβληµατικών στεγανωτικών στρώσεων όπως ασφαλτόπανα, τσιµεντοειδή κτλ. Στις 

περιπτώσεις αυτές η µεµβράνη τοποθετείται πάνω από  τις υπάρχουσες  στρώσεις. Το 

υγροµονωτικο σύστηµα µε µεµβράνες E.P.D.M υψηλής ποιότητας αποτελεί σε γενικές 

γραµµές, από οικονοµικής άποψης, την πλέον αξιόπιστη µακροβιότερη λύση. 

      Μια άλλη στεγανωτική µεµβράνη είναι και η TPO. Πρόκειται για µία εύκαµπτη 

µεµβράνη στεγάνωσης δωµάτων από θερµοπλαστική πολυολεφίνη µε πολυεστερικό 

οπλισµό. H στεγανοποίηση µε αυτή τη µεµβράνη είναι µια εξαιρετική επιλογή, αφού 

συνδυάζει πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσµα µε την υψηλή αντοχή σε υπεριώδη 

ακτινοβολία. Είναι φιλική προς το περιβάλλον αφού κατασκευάζεται από υψηλής 

ποιότητας θερµοπλαστικά υλικά πολυολεφίνης, χωρίς αλογόνα, πλαστικοποιητές και 

βαριά µέταλλα.  
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Τα συστήµατα στεγάνωσης δωµάτων TPO προσφέρουν µακροχρόνια ανθεκτικότητα και 

ποιοτική λύση για κάθε τύπο επιπέδου ή ελαφρά κεκλιµένου δώµατος, σε νέες 

κατασκευές ή για ανακατασκευή υφιστάµενης στεγάνωσης. 

 

 

                   Μεµβράνη TPO 

 

      Τα µπετονιτικά γεωσύνθετα (GCL), αποτελούνται από δύο γεωυφάσµατα µεταξύ των 

οποίων εµπεριέχεται φυσικός νατριούχος µπετονίτης. Σε περιβάλλον υγρασίας ή νερού, 

λόγω της διόγκωσης του µπετονίτη, τα γεωσύνθετα δηµιουργούν ένα στεγανό φράγµα. Η 

µπετονιτική γεωµεµβράνη GCL περιέχει την υψηλότερη ποιότητα νατρικού µπετονίτη, ο 

οποίος διογκώνεται αυτόµατα µετά την εφαρµογή, εξασφαλίζοντας αυτοσφράγιση ακόµη 

και σε σηµεία που έχουν υποστεί µηχανικές βλάβες. Χάρη στην τεράστια δυνατότητα 

επιµήκυνσης, η γεωµεµβράνη εµφανίζει µια µακροχρόνια προσαρµογή στις 

παραµορφώσεις του εδάφους όπως οι διαφορικές καθιζήσεις. Είναι οικονοµικές, εύκολες 

και γρήγορες στη χρήση, αλλά και πιστοποιηµένες.  

Χρησιµοποιούνται για: 

• στεγανωτικές στρώσεις πυθµένα και τελικής επιφανείας Χ.Υ.Τ.Α 

• φράγµατα για αέρια και ατµούς  

• επιφανειακή καλυπτική στρώση 

• συµπληρωµατικό φράγµα 

• φράγµατα, κανάλια και κατασκευές µεταφοράς νερού 

• σε εφαρµογές αποβλήτων βιοµηχανικής εκµετάλλευσης 

• προστασία υπογείων υδάτων 

• απορροφητικά φράγµατα 

• στεγάνωση 
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                   Μεµβράνη GCL 

 

 

      Μια κατηγορία υγροµονωτικών υλικών µε µεγάλο εύρος χρήσεων είναι τα   

«επαλειφόµενα» υγροµονωτικά υλικά. Είναι έτοιµα στεγανωτικά βιοµηχανικά χρώµατα, 

υψηλής πρόσφυσης και µε καλές συγκολλητικές ιδιότητες στο υπόστρωµα. Έχουν σαν 

βάση διάφορα χηµικά συνθετικά πρόσµικτα και συνθετικές ρητίνες, οι οποίες 

προσφέρουν την πλαστικότητα και την αρίστη πρόσφυση στην επιφάνεια κατά την 

εργασία της στεγανοποίησης.  

Εφαρµόζονται µε επάλειψη πάνω στις επιφάνειες προς στεγανοποίηση. Μπορεί να γίνει 

και µε ψεκασµό, λόγω της ρευστής κατάστασης που δηµιουργείται µε την επάλειψη. Σε 

περιπτώσεις ρωγµών τα υλικά αυτά συνδυάζονται µε οπλισµούς ενίσχυσης για να µην 

ανοίγουν στην περιοχή της ρωγµής.  

Οι κυριότερες οµάδες επαλειφόµενων υλικών που χρησιµοποιούνται στις µονώσεις 

ταρατσών είναι οι εξής: 

• Τσιµεντοειδούς βάσης 

• Σιλικονούχας βάσης.  

• Ακρυλικής βάσης (αποτελούν την πιο συνηθισµένη λύση στην Ελλάδα) 

• Πολυουρεθανικής βάσης. (καλή ελαστικότητα, βατότητα και αντοχή σε γήρανση) 

• Ασφαλτικής βάσης (χρησιµοποιούνται κυρίως σε ανεστραµµένες µονώσεις) 
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      Τα επαλειφόµενα στεγανωτικά υλικά ασφαλτικής βάσης είναι συσκευασµένα 

προϊόντα σε ρευστή µορφή και χρησιµοποιούνται είτε ώς κύρια υλικά στεγανοποίησης 

επιφανειών, είτε ώς βοηθητικά υλικά επάλειψης επιφανειών (αστάρια), πριν την 

επικόλληση αυτών µε στεγανωτικές ασφαλτικές µεµβράνες. ∆ιακρίνονται σε ασφαλτικά 

βερνίκια και σε ασφαλτικά γαλακτώµατα. 

      Τα ασφαλτικά βερνίκια είναι µείγµατα ασφάλτου τα οποία αναµειγνύονται µε 

διαλύτες  και χρησιµοποιούνται για την στεγανοποίηση επιφανειών από σκυρόδεµα, 

µέταλλο ή ξύλο. Συνηθίζουν να λέγονται και βενζινόπισσες λόγω του ότι διαλύονται µε 

βενζίνη. Η επιφάνεια στην οποία θα εφαρµοστούν (µε βούρτσα, ρολό ή ψεκασµό) πρέπει 

να είναι απαλλαγµένη από σκόνες, σαθρά υλικά και νερό. Συγκεκριµένα, 

χρησιµοποιούνται σε στεγανοποιήσεις τοιχίων υπογείων, ζαρντινιέρων, στεγών 

σκυροδέµατος (κάτω από τα κεραµίδια), µεταλλικών επιφανειών (προστασία έναντι 

οξείδωσης) κ.λπ. 

      Τα ασφαλτικά γαλακτώµατα είναι µείγµατα ασφάλτου τα οποία αναµειγνύονται µε 

νερό. Στο εµπόριο κυκλοφορούν και ώς νερόπισσες. Οι συνηθέστερες εφαρµογές τους 

είναι η στεγανοποίηση τοιχίων σκυροδέµατος υπογείων, υπόγειων δεξαµενών, βάσεων 

γεφυρών, τοίχων αντιστήριξης, προστασία θεµελίων κ.λπ. Το πλεονέκτηµα τους έναντι 

των ασφαλτικών βερνικιών είναι ότι µπορούν να εφαρµοστούν σε ελαφρώς υγρές 

επιφάνειες. Τα ασφαλτικά γαλακτώµατα είναι τα περισσότερο διαδεδοµένα υλικά 

στεγανοποίησης στην ελληνική αλλά και ευρωπαϊκή αγορά για τοιχία υπογείων. Η 

αντοχή τους στο χρόνο, η εύκολη εφαρµογή τους και το χαµηλό τους κόστος τα έχει 

εδραιώσει στο χώρο της στεγανοποίησης. Παρ’όλα αυτά όµως, τείνουν να 

αντικατασταθούν από νεότερα και αποτελεσµατικότερα υλικά. 

 

                    

             Ασφαλτικό βερνίκι                             Ασφαλτικό γαλάκτωµα 
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      Τα τσιµεντοειδή υγροµονωτικά υλικά αποτελούνται από µια κονία, η οποία έχει ως 

βάση το τσιµέντο. Επιπλέον περιέχει αδρανή και υδρόφοβες ενώσεις (ενώσεις που 

απωθούν το νερό). Τα τσιµεντοειδή, επαλειφόµενα, στεγανωτικά κονιάµατα είναι υλικά 

που χρησιµοποιούνται για την υγροµόνωση υπογείων, ταρατσών, φρεατίων ασανσέρ, 

πισίνων, λουτρών, δεξαµενών, µπαλκονιών και µικρών δωµάτων.  

Οι τρείς κύριες κτηγορίες τους είναι: 

• Τα συµβατικά τσιµεντοειδούς βάσεως στεγανωτικά κονιάµατα (µε ή χωρίς την 

προσθήκη ρητίνης που αυξάνει την πρόσφυσή τους) 

• Τα ελαστοµερή ή ελαστικά, τα οποία είναι δύο συστατικών (κονία και υγρό 

ελαστικοποίησης του µίγµατος) είναι πιο κατάλληλα όπου υπάρχουν ή πρόκειται 

να σχηµατισθούν ρωγµές  

• Τα διεισδυτικά τσιµεντοειδή που περιέχουν κρυστάλλους οι οποίοι εισχωρούν 

βαθιά στο πορώδες του σκυροδέµατος µέσω σχηµατισµού νέων, 

µακροκρυσταλλικής δοµής, σφραγίζουν ουσιαστικά τους πόρους και δεν 

επιτρέπουν στα υπόγεια ύδατα να διεισδύσουν. 

 

Τα πλεονεκτήµατα των τσιµεντοειδούς βάσης στεγανωτικών υλικών είναι ότι 

προσφύονται απόλυτα στην επιφάνεια του σκυροδέµατος, ανταποκρίνονται επαρκώς σε 

µηχανικές καταπονήσεις και δεν τραυµατίζονται το ίδιο εύκολα µε τα υπόλοιπα 

στεγανωτικά υλικά. 

      Τα επαλειφόµενα στεγανωτικά υλικά ακρυλικής βάσης είναι υδατοδιαλυτά, 

ελαστοµερή, συσκευασµένα προϊόντα που ώς βάση έχουν ακρυλικές ρητίνες. Μπορούν 

να χρησιµοποιηθούν αυτούσια ή µετά από ανάµειξη νερού. Παράγονται συνήθως σε 

λευκό χρώµα, διότι χρησιµοποιούνται κυρίως για στεγανοποιήσεις ταρατσών (δώµατα). 

Το λευκό χρώµα βοηθάει στην αντανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας, και ώς συνέπεια 

στην θερµοµόνωση του δώµατος. Τα ακρυλικά υλικά έχουν µεγάλη ελαστικότητα και 

προσφύονται πιο έυκολα σε επιφάνειες από σκυρόδεµα, µέταλλο, ξύλο, ασφαλτικές 

µεµβράνες κ.α. Το σηµαντικότερο όµως είναι ότι δεν περιέχουν τοξικά και διαλύτες και 

είναι φιλικά πρός τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Το µειονέκτηµά τους όµως είναι ότι 

έχουν µειωµένες µηχανικές αντοχές. 
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      Τα πολυουρεθανικής βάσης επαλειφόµενα υλικά έχουν φαινοµενικά µεγάλη 

οµοιότητα µε τα ακρυλικής βάσης. Στο εµπόριο κυκλοφορούν συσκευασµένα σε 

µεταλλικά συνήθως δοχεία. Η µεγάλη διαφορά σε σχέση µε τα ακρυλικά είναι ότι δεν 

αναµειγνύονται σε καµία περίπτωση µε νερό. Αναµειγνύονται µε ειδικούς διαλύτες οι 

οποίοι µπορούν να προσβάλουν ευαίσθητα υποστρώµατα. Κατά τα άλλα έχουν 

καλύτερες µηχανικές αντοχές και δεν επηρεάζονται από την επαφή µε το νερό. 

Εφαρµόζονται σε τοιχία υπογείων, δώµατα, λουτρά, φρεάτια, δεξαµενές, πισίνες. 

      Τα σιλικονούχα επαλειφόµενα είναι υδαταπωθητικά και στεγανοποιητικά υλικά για 

προστασία κατακόρυφων ή κεκλιµένων επιφανειών από την βροχή, µε βάση την 

σιλικόνη ή τη σιλοξάνη. Στην αρχική τους µορφή είναι υγρά διαφανή. Χρησιµοποιούνται 

είτε για εµποτισµό του υποστρώµατος, είτε για δηµιουργία στρώσης πάνω στο 

υπόστρωµα που εφαρµόζονται. Εφαρµόζονται αραιοµένα µε διαλύτη ή νερό, αλλά 

µπορούν και να χρησιµοποιηθούν χωρίς αραίωση. Χρησιµοποιούνται σε περιπτώσεις 

όπου δεν πρέπει να αλλοιωθεί η αισθητική εµφάνιση της τελικής επιφάνειας, αλλά να 

επιτευχθεί η προστασία της από την επίδραση της βροχής. Σε οριζόντιες επιφάνειες δεν 

χρησιµοποιούνται. 

       Τα επαλειφόµενα υλικά, σε µορφή βερνικιού, αποτελούν µια εύκολη και 

αποτελεσµατική λύση στην υγρασία. Μπορούν να εφαρµοστούν ακόµα και σε λιθοδοµές 

χωρίς να επηρεάσουν το αισθητικό αποτέλεσµα, αλλά και να του προσδώσουν επιπλέον 

φωτεινότητα. Κατά την εφαρµογή τους, δηµιουργείται µία ενιαία ελαστική 

στεγανοποιητική στρώση, µε υψηλή ανθεκτικότητα, κατάλληλη να αντέχει στις 

συστολοδιαστολές της ταράτσας, των υγρών δωµατίων, των µπαλκονιών κ.τ.λ. Αποτελεί 

ιδανική και οικονοµική λύση για την προστασία από την υγρασία και την απώλεια 

θερµότητας.  

      Όµως, πολλές φορές η µεµβράνη αυτή υπόκειται πρόωρη γήρανση από την παρουσία 

του νερού και αλλοίωση των χαρακτηριστικών των χηµικών συστατικών της, 

δηµιουργώντας µικροοργανισµούς που έχουν τη δυνατότητα να αποσαθρώσουν 

την πρώτη ύλη του φορέα. Εποµένως, όσο καλό και αν είναι το επαλειφόµενο υλικό, δεν 

αντικαθιστά τις ασφαλτικές µεµβράνες η άλλους τύπους µεµβρανών, οι οποίες µπορούν 

να ανταπεξέλθουν στο σύστηµα της στεγανοποίησης για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 
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3.6.2. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

 

 

      Εκτός από την υγροµόνωση, απαραίτητη στις κατασκευές είναι και η θερµοµόνωση, 

δηλαδή η προστασία της κατασκευής από τις εξωτερικές αλλαγές τις θερµοκρασίας και η 

διατήρηση της εσωτερικής θερµοκρασίας των χώρων της. Η χρησιµότητα της 

θερµοµόνωσης συνίσταται στην αντιµετώπιση θεµάτων υγιεινής και ποιότητας των 

κατασκευών. Η ικανοποιητική θερµοµόνωση εξασφαλίζει άνετη, ευχάριστη και υγιεινή 

διαβίωση στους ενοίκους. Επιπλέον, µε τη θερµοµόνωση µειώνεται η χρήση κλιµατισµού 

και καλοριφέρ και µε αυτόν τον τρόπο εξοικονοµείται ενέργεια. Άλλωστε, µε τη νέα 

κοινοτική οδηγία, είναι υποχρεωτική η ενεργειακή πιστοποίηση όλων των κτηρίων.  

      Η θερµοµονωτική ικανότητα των υλικών εξαρτάται άµεσα από το ποσοστό υγρασίας 

της κατασκευής. Σύµφωνα µε έρευνες, µια σωστή θερµοµόνωση απαιτεί έως και 5% του 

αρχικού κόστους κατασκευής, αλλά µπορεί να εξοικονοµήσει µέχρι και 50% του 

κόστους θέρµανσης και κλιµατισµού. Τα κυριότερα θερµοµονωτικά υλικά που 

χρησιµοποιούνται είναι η διογκωµένη πολυστερίνη (φελιζόλ), η εξηλασµένη 

πολυστερίνη και ινώδη υλικά όπως ο πετροβάµβακας και ο υαλοβάµβακας. 

      Α.) Η εξηλασµένη πολυστερίνη είναι ένα ελαφρύ, θερµοµονωτικό υλικό µε βάση την 

πολυστερίνη. Πρόκειται για ένα πολυµερές παράγωγο πετρελαίου. Είναι το 

δηµοφιλέστερο στην Ελλάδα και χρησιµοποιείται στο 80% των κατασκευών. Παράγεται 

σε πλάκες µε την µέθοδο της εξέλασης και έχει µονωτικές ιδιότητες λόγω παγίδευσης 

αερίου σε κλειστές κυψελίδες.  
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Ένα κύριο χαρακτηριστικό της είναι οι κλειστοί πόροι και η έλλειψη απορρόφησης 

νερού, κάτι που κάνει την εξηλασµένη πολυστερίνη κατάλληλη για εφαρµογές σε υψηλή 

υγρασία. Χρησιµοποιείται προωθητικό αέριο για επιβραδυντική επίδραση στη φωτιά. Επί 

δεκαετίες χρησιµοποιούνταν χλωροφθοράνθρακες, όµως τα τελευταία χρόνια οι 

κατασκευαστές άρχισαν να χρησιµοποιούν πεντάνιο ή διοξείδιο του άνθρακα, 

καταργώντας τα επικίνδυνα αλογόνα. Η πολυστερίνη είναι κατάλληλη κυρίως για 

µόνωση κτηρίων από µπετόν. Εφαρµόζεται στα δοµικά στοιχεία (πλάκες, κολώνες, 

δοκοί), στους τοίχους και τα δώµατα, στη φάση της κατασκευής, πριν τα επιχρίσµατα.  

      Για την παραγωγή της εξηλασµένης πολυστερίνης χρησιµοποιείται ως πρώτη ύλη το 

στυρένιο. Το πιο επικίνδυνο σηµείο κατά την παραγωγή αφορά τη διαφυγή στυρενίου 

στην ατµόσφαιρα πριν αυτό ακόµη πολυµεριστεί και διαµορφωθεί. Το στυρένιο είναι 

νευροτοξικό για τον άνθρωπο, δηλαδή επιτίθεται στο κεντρικό και περιφερειακό νευρικό 

σύστηµα, ενώ ενοχοποιείται και για καρκινογενέσεις. Σε κανονικές συνθήκες χρήσης δεν 

έχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν εκποµπές στυρενίου ή άλλες τοξικές επιδράσεις. Όµως, σε 

περίπτωση πυρκαγιάς, πέρα από τα αναµενόµενα αέρια CO και CO2, απελευθερώνονται 

τοξικά βρωµιούχα αέρια, εξ’αιτίας των ουσιών που περιέχει για την καθυστέρηση 

εκδήλωσής της. 

      Οι πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης µπορούν, εφόσον είναι σε καλή κατάσταση, να 

ξαναχρησιµοποιηθούν, αλλά δεν µπορούν να ανακυκυκλωθούν. Από τα µέσα της 

δεκαετίας του 1990 διεξάγονται έρευνες για την ανακύκλωση των πλακών ως πρώτη ύλη 

από την ίδια τη βιοµηχανία εξηλασµένης πολυστερίνης, χωρίς, ωστόσο, να έχουν 

αποδώσει ακόµη συγκεκριµένα αποτελέσµατα, κυρίως λόγω του µεγάλου κόστους 

αποξήλωσης και συλλογής των χρησιµοποιηµένων πλακών από τα εργοτάξια. Η 

επαναχρησιµοποίησή της οδηγεί στην παραγωγή νέων µονωτικών πλακών. 

      Β.) Ένα άλλο διαδεδοµένο θερµοµονωτικό υλικό είναι η διογκωµένη πολυστερίνη, 

γνωστή στην Ελλάδα και σαν φελιζόλ. Πρόκειται για ένα ελαφρύ υλικό το οποίο 

χρησιµοποιείται στην οικοδοµή ώς µονωτικό, αλλά έχει και άλλες εφαρµογές. Παράγεται 

από κόκκους πολυστυρολίου, οι οποίοι είναι θερµοπλαστικοί. Η διογκωµένη 

πολυστερίνη είναι ένα ακόµα πολυµερές παράγωγο του πετρελαίου το οποίο όµως 

διογκώνεται µε αέρα και µετά πρεσάρεται ώστε να πάρει την τελικά του µορφή.  
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Με τη διόγκωσή του, οι κόκκοι µεγαλώνουν και κολλούν µεταξύ τους. Παράγεται σε 

µεγάλα µπλοκ, τα οποία κόβονται σε πλάκες. Το προωθητικό αέριο στη διογκωµένη 

πολυστερίνη είναι το πεντάνιο.  

 

 

      ∆ιογκωµένη πολυστερίνη  (φελιζόλ) 

 

      Η διογκωµένη πολυστερίνη ανακυκλώνεται πολύ εύκολα. Τα απορρίµµατά της 

επεξεργάζονται και µπορούν να αναµειχθούν µε νέα διογκωµένη πολυστερίνη και να 

παραχθούν νέα αφρώδη προϊόντα. Η ανακυκλωµένη πολυστερίνη µπορεί επίσης να 

χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή άκαυστου σκυροδέµατος ή να γίνει ανακυκλωµένο 

πλαστικό. Τέλος, έχει τη δυνατότητα να συµπιεστεί και να δηµιουργηθεί συµπαγής 

πολυστερίνη για γλάστρες, φυτά, κρεµάστρες κ.λ.π. 

      Γ.) Η πολυουρεθάνη ανήκει στην κατηγορία των σκληρών αφρωδών 

θερµοµονωτικών υλικών µε κλειστή κυψελωτή δοµή. Αποτελείται από δύο συστατικά: 

την πολυόλη και το ισοκυανικό. Όταν τα στοιχεία αυτά αναµειχθούν υπό πίεση και 

θερµότητα στη σωστή αναλογία, αρχίζει χηµική αντίδραση (πολυµερισµός) που κάνει το 

µείγµα να διογκωθεί και να στερεοποιηθεί σε µια οµοιογενή µάζα κλειστής κυψελωτής 

δοµής. Η πολυουρεθάνη τοποθετείται µε τη µέθοδο του ψεκασµού και επιτυγχάνουµε την 

ιδανική θερµοµόνωση-στεγανοποίηση, σε χαµηλότερο κόστος συγκριτικά µε άλλα υλικά. 

Μέχρι σήµερα στην Ελληνική και παγκόσµια αγορά, δεν υπάρχει κάποιο άλλο υλικό που 

να µπορεί να προσφέρει τις ιδιότητες της πολυουρεθάνης.  

Συγκεκριµένα: 

• προσφέρει  πρόσφυση 100% µε την αρχική επιφάνεια 

• δηµιουργεί µία ενιαία και αδιαίρετη επιφάνεια χωρίς ραφές  

• παρέχει θερµοµόνωση και υγροµόνωση το ίδιο επιτυχηµένα 
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      Η πολυουρεθάνη εκπέµπει επιβλαβή στοιχεία (αµίνες), ιδιαίτερα επικίνδυνα για τους 

ανθρώπους. Εφαρµόζεται σε θερµοµονώσεις ταράτσας, θερµοµόνωση ενδιάµεσης 

τοιχοποιϊας σε κεκλυµένες στέγες σε δεξαµενές και οπουδήποτε υπάρχει δυσκολία 

εφαρµογής οποιουδήποτε άλλου υλικού. ∆εν είναι ανακυκλώσιµη και σε περίπτωση 

πυρκαγιάς παράγεται κυάνιο, µια ουσία φοβερά τοξική. 

 

 
 
          Πλάκες πολυουρεθάνης 
 
 
      ∆.) Πετροβάµβακας ονοµάζεται ένα ινώδες µονωτικό υλικό το οποίο χρησιµοποιείται 

στις οικοδοµές, αλλά και σε τεχνικές εφαρµογές. Ο πετροβάµβακας αποτελείται από ίνες 

οξειδίου πυριτίου - αλουµινίου και έχει θερµοµονωτικές, ηχοµονωτικές ιδιότητες, καθώς 

και αντοχή σε υψηλές θερµοκρασίες. Είναι άκαυστος και παράγεται µε τήξη πετρωµάτων 

στους 1550-1600 °C. Με τη βοήθεια ειδικών διατάξεων παίρνει τη µορφή ινών.  

Ο πετροβάµβακας είναι η οικολογική λύση αντί των πλακών πολυστερίνης, γιατί είναι 

φυσικός και βιοδιασπώµενος. ∆ιατίθεται σε πλάκες, σε ρολό, σε ρολό µε κοτετσόσυρµα 

και επικάλυψη αλουµινίου, σε έτοιµη κυκλική συσκευασία, αλλά και χύµα σε σάκους. Η 

ηχοµόνωσή του δεν είναι τόσο καλή όσο της πολυστερίνης, αλλά η θερµοµόνωσή του 

είναι από τις κορυφαίες που υπάρχουν. Ο πετροβάµβακας επειδή αντέχει στις υψηλές 

θερµοκρασίες, είναι ιδανικός για µόνωση καµινάδων και καυστήρων. Στο τέλος της 

ωφέλιµης ζωής του πρακτικά δεν µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί. Είναι όµως 

ανακυκλώσιµος και χρησιµοποιείται συνήθως ως πρώτη ύλη για την παραγωγή 

καινούργιου πετροβάµβακα. 
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                 Πετροβάµβακας                                                  Υαλοβάµβακας 

 

 

      Τα υλικά µε παρόµοια χαρακτηριστικά και ιδιότητες είναι οι ορυκτοβάµβακες, οι 

υαλοβάµβακες και οι κεραµοβάµβακες, µε τη διαφορά ότι οι υαλοβάµβακες 

αποτελούνται από ίνες γυαλιού µε πυριτική σύσταση και χαµηλότερη θερµοκρασία 

παραγωγής, ενώ οι κεραµοβάµβακες αποτελούνται από κεραµικές ίνες µε υψηλότερη 

θερµοκρασία παραγωγής και χρήσης και από τα δυο άλλα υλικά.  

      Ε.) Ο υαλοβάµβακας είναι ένα ανακυκλώσιµο, µονωτικό υλικό που αποτελείται από 

πολύ λεπτές ίνες γυαλιού. Χρησιµοποιείται ως ενισχυτικό υλικό για πολλά πολυµερή 

προϊόντα, δηµιουργώντας σύνθετα υλικά. Η τεχνική της τήξης και επεξεργασίας του 

γυαλιού σε λεπτές ίνες ήταν γνωστή για χιλιετίες, εντούτοις η χρήση αυτών των ινών για 

παραγωγή υφασµάτων είναι πιό πρόσφατη. Η πρώτη εµπορική παραγωγή του 

υαλοβάµβακα ήταν το 1936.  

      Το διεθνές κέντρο για την έρευνα του καρκίνου που υπάγεται στον Παγκόσµιο 

Οργανισµό Υγείας, κατατάσσει τον πετροβάµβακα και τον υαλοβάµβακα στα πιθανώς 

καρκινογόνα υλικά. Στη Γερµανία απαγορεύτηκε η χρήση τους σε δηµόσια κτήρια και 

στα µικρότερα έργα επιτρέπεται µόνο όταν στεγανοποιηθούν απόλυτα. Ταυτόχρονα 

συνδέονται µε τον κίνδυνο αναπνευστικών µολύνσεων, λαρυγγίτιδων, φαρυγγίτιδων κλπ. 

Επίσης, οι συνδετικές ουσίες που χρησιµοποιούνται, έχουν ώς βάση τη φορµόλη και την 

ουρία και απελευθερώνουν µεγάλες ποσότητες τοξικής φορµαλδεΰδης. 
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      Τα συµβατικά µονωτικά υλικά παράγονται από τη χηµική βιοµηχανία. Κατά τη 

διαδικασία παραγωγής τους καταναλώνονται µεγάλα ποσά ενέργειας, µε φυσικό 

επακόλουθο τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου. Τα περισσότερα υλικά, δεν έχουν τη 

δυνατότητα ανακύκλωσης και σε πολλές περιπτώσεις παρασκευάζονται από συστατικά 

που δεν είναι ανανεώσιµα. Ένα ακόµη ζήτηµα είναι ότι κατά την παραγωγή και τη χρήση 

τους έχουν υψηλά επίπεδα τοξικότητας µε αποτέλεσµα να απειλούν και την υγεία του 

ανθρώπου.  

      Τα πιο ευρέως διαδεδοµένα µονωτικά υλικά βρίσκονται υπό µορφή panel ή 

ψεκαζόµενων αφρών που στο παρελθόν περιείχαν χλωροφθοράνθρακες, ενώσεις εν µέρει 

υπεύθυνες για την καταστροφή του µανδύα του όζοντος. Τα τελευταία χρόνια οι ενώσεις 

αυτές έχουν αντικατασταθεί από άλλες ενώσεις όπως τα HCFC 

(υδροχλωροφθοράνθρακες) ή HFC (υδροφθοράνθρακες). Ωστόσο, το µειονέκτηµα των 

καινούργιων αυτών ενώσεων, είναι ότι ενισχύουν την παγκόσµια αύξηση της 

θερµοκρασίας και συνεπώς το φαινόµενο το θερµοκηπίου. Στον τοµέα της 

θερµοµόνωσης, τα τελευταία χρόνια έχουν εµφανιστεί πολλά µονωτικά υλικά, που είτε 

προέρχονται από φυσικές πρώτες ύλες, είτε προέρχονται από ανακύκλωση διαφόρων 

υλών. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για ανανεώσιµα υλικά φιλικά πρός το περιβάλλον 

και τον άνθρωπο. 

      Στ.) Ο περλίτης είναι ένα υλικό φιλικό προς τον άνθρωπο, αφού είναι ένα φυσικό 

ηφαιστειογενές υλικό µε µεγάλη διαθεσιµότητα στη φύση. Ο φυσικός περλίτης είναι ένα 

εξαιρετικό θερµοµονωτικό υλικό, ενώ µετά από επεξεργασία, αποκτά και ηχοµονωτικές 

ιδιότητες. Είναι άκαυστος και βιοδιασπώµενος, ενώ υπάρχει η δυνατότητα ανακύκλωσης. 

Σε περίπτωση πυρκαγιάς δεν απελευθερώνει τοξικά αέρια ή άλλες τοξικές ουσίες. 

Χωρίζεται σε δύο κατηγορίες : τον οικοδοµικό περλίτη και τον κηπευτικό. 

      Ο οικοδοµικός περλίτης διατίθεται µόνος του σε σακιά καθαρού περλίτη ή σε σακιά 

περλιτοµπετόν, που είναι ανάµειξη περλίτη µε τσιµέντο και νερό. Το περλιτοµπετόν 

αφήνει την επιφάνεια έτοιµη για να κολληθούν πλακάκια, είναι οικονοµικότερο σε σχέση 

µε άλλα υλικά και προσφέρει και ηχοµόνωση. Εποµένως, το περλιτοµπετόν αποτελεί 

ιδανική λύση για την κατασκευή. Ο κηπευτικός περλίτης είναι το ίδιο υλικό, αλλά είναι 

ειδικός για τη γεωπονία. Ο περλίτης απορροφά συνεχώς νερό και υγρασία, χωρίς να 

σαπίζει ή να καταστρέφεται.       
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             ∆ιογκωµένος περλίτης 

 

      Ζ.) Ένα ακόµη «πράσινο» µονωτικό υλικό είναι και ο φελλός. Ο φελλός αποτελεί ένα 

φυσικό υλικό που προέρχεται από το φλοιό ορισµένων δένδρων. Ως µονωτικό υλικό, 

είναι αδιάβροχος και παρέχει θερµοµόνωση και ηχοµόνωση. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί 

στις οροφές και στα κατακόρυφα στοιχεία της κατασκευής. Παράγεται από νέο φυσικό ή 

ανακυκλωµένο φελλό. Τα  φυσικά συστατικά του φελλού βοηθούν τη συγκόλληση η 

οποία µπορεί να γίνει και µε διάφορες κόλλες. Πρόκειται για ένα 100% ανακυκλώσιµο 

υλικό, απόλυτα υγιεινό. Είναι όµως ακριβότερο από τα συµβατικά µονωτικά υλικά. 

      Η.) Άλλα µονωτικά µε εφαρµογή σε κατασκευές σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες είναι οι 

ίνες κυτταρίνης, ανακυκλώσιµο υλικό από απορρίµµατα χαρτιού. Επίσης, ώς µονωτικό 

υλικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί και το µαλλί προβάτου. Καινούριο ή ανακυκλωµένο 

µαλλί παρέχεται στην αγορά σε µορφή ρολών ή πετασµάτων σε διάφορα µεγέθη και 

πάχη. Επειδή οι ίνες του µαλλιού είναι υγροσκοπικές, έχουν τη δυνατότητα να 

απορροφούν µεγάλα ποσά υγρασίας. Προσφέρει δροσιά το καλοκαίρι και θέρµανση το 

χειµώνα, αφού επιτρέπει στην κατασκευή να αναπνέει.  

      Θ.) Ορισµένες εταιρίες χρησιµοποιούν το φυτό λινάρι και συγκεκριµένα τις ίνες του 

ώς µονωτικό υλικό. Είναι κατάλληλο για πολλές εφαρµογές, αφού έχει µεγάλη θερµική 

αγωγιµότητα. Παράλληλα, µια άλλη πρώτη ύλη που έχει εξαιρετικές θερµοµονωτικές 

ικανότητες, είναι το βαµβάκι. Επειδή όµως η καλλιέργειά του είναι χρονοβόρα και 

απαιτητική διαδικασία, χρησιµοποιείται περισσότερο ανακυκλωµένο βαµβάκι για την 

παρασκευή µονωτικών υλικών.  
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      Ι.) Ένα άλλο παράδειγµα θερµοµονωτικού υλικού που παράγεται αποκλειστικά από 

οργανικές πρώτες ύλες είναι και το βιοπολυµερές από ίνες κόκκων καλαµποκιού. Το 

υλικό είναι 100% βιοδιασπώµενο και παράγεται µέσα από τη διαδικασία ελεγχόµενης 

ζύµωσης κόκκων καλαµποκιού. ∆εν είναι εύφλεκτο και βρίσκει εφαρµογή σε τοίχους, 

δάπεδα, οροφές και στέγες. Τέλος, η κάνναβη θεωρείται ένα υλικό µε πολλές προοπτικές 

στην αγορά. Προσφέρεται σε ρολά ή στρώµατα και είναι κατάλληλη για θερµοµόνωση 

οροφών, τοίχων και πατωµάτων. 

 

         

                    Ίνες λιναριού                                        Ίνες κόκκων καλαµποκιού 

 

      Κ.) Εκτός από τα φυσικά µονωτικά υλικά, στην αγορά κυκλοφορούν προϊόντα που 

παράγονται µε διαδικασίες υψηλής τεχνολογίας. Αυτά τα υλικά παρέχουν υψηλά επίπεδα 

απόδοσης ως προς τις θερµικές τους ιδιότητες και τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της κατηγορίας προϊόντων είναι το αεροτζέλ 

σιλικόνης που χρησιµοποιείται στη µόνωση υαλοπινάκων, αλλά και σε άλλα δοµικά 

στοιχεία. Ένα ακόµη υλικό αυτής της κατηγορίας είναι τα µονωτικά πετάσµατα κενού 

αέρος. Η σύσταση τους αποτελείται από αµορφικά διοξείδια σιλικόνης και ανόργανων 

στοιχείων, τα οποία σφραγίζονται σε κενό αέρος ανάµεσα σε φύλλα µετάλλου. 

      Λ.) Το Heraklith ή ξυλόµαλλο είναι ένα µονωτικό υλικό σε πλάκες που παράγεται 

από ίνες ξύλου µε συνδετικό υλικό το τσιµέντο. Είναι ένα υλικό που µπορεί να βρεθεί 

στην ελληνική αγορά, δεν έχει χηµικές προσµίξεις δεν απαιτεί πολλή ενέργεια και είναι 

ανακυκλώσιµο. Έχει κάποια προβλήµατα στην τοποθέτηση λόγω του σχετικά µεγάλου 

βάρους. 
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      Σε πολλές χώρες στην Ευρώπη ο στόχος της κατασκευής κτιρίων µε µηδενικές 

εκποµπές άνθρακα γίνεται ουσιαστική επιδίωξη, καθώς τα νοµοθετικά πλαίσια θέτουν 

όλο και πιο αυστηρούς περιορισµούς στον ενεργειακό σχεδιασµό των κτιρίων. 

Εποµένως, η επιλογή του κατάλληλου µονωτικού υλικού έχει τεράστια σηµασία. Τα 

συµβατά µονωτικά υλικά που χρησιµοποιούνται σήµερα θα συνεχίσουν να εκπληρώνουν 

τις ανάγκες της αγοράς, όµως το µέλλον των εναλλακτικών µονωτικών υλικών φαίνεται 

φοβερά αισιόδοξο. 
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3.7            ΑΣΒΕΣΤΗΣ     

 

 

 

       

 

      Ένα από τα πιο διαδεδοµένα υλικά παγκοσµίως είναι ο ασβέστης. Με τον όρο αυτό 

αναφέρονται εκείνα τα ανόργανα υλικά που περιέχουν ασβέστιο, και στη σύσταση των 

οποίων κυριαρχούν ανθρακικά άλατα, οξείδια και υδροξείδια. Ο κοινός ασβέστης είναι 

το οξείδιο του ασβεστίου ή το υδροξείδιο του ασβεστίου. Ο ασβέστης είναι µία από τις 

πέντε περισσότερο χρησιµοποιούµενες χηµικές ενώσεις στον κόσµο και παράλληλα είναι 

το φθηνότερο και περισσότερο χρησιµοποιούµενο υλικό. Ως πρώτη ύλη για την 

παρασκευή ασβέστη χρησιµοποιούνται οι άφθονοι κοινοί ασβεστόλιθοι, οι δολοµίτες, τα 

µάρµαρα και γενικά όλα τα πετρώµατα που περιέχουν σε µεγάλη αναλογία ανθρακικό 

ασβέστιο. Όταν ο ασβεστόλιθος πυρωθεί µεταξύ 800
o
C και 1.000

ο

C, το ανθρακικό 

ασβέστιο που περιέχει, διασπάται στο αέριο διοιξείδιο του άνθρακα και στο στερεό 

οξείδιο του ασβεστίου. Εάν κατόπιν το οξείδιο του ασβεστίου αναµιχθεί µε νερό, τότε 

πραγµατοποιείται το λεγόµενο «σβήσιµο» του ασβέστη και προκύπτει το υδροξείδιο του 

ασβεστίου.  
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      Ο ασβέστης αναφέρεται ως ένα από τα παλαιότερα γνωστά υλικά, το ίδιο παλιό όσο 

και η πέτρα. Χρησιµοποιείται το 4000 π.Χ. στην Αίγυπτο για την κατασκευή των 

πυραµίδων, όπως επίσης το 1500 π.Χ. για τα παλάτια της Κνωσού στην Κρήτη. 

Αναφέρεται στην Βίβλο, στην κατασκευή του Σινικού τείχους καθώς και στην 

κατασκευή του ναού του Απόλλωνα στην Αρχαία Ελλάδα. Ο ασβέστης είναι ένα υλικό 

το οποίο βρίσκει πληθώρα εφαρµογών. Έτσι µπορεί να είναι συνδετικό στα κονιάµατα, 

στα προϊόντα σκυροδέµατος, σε υδροχρώµατα κ.α. Όσον αφορά τη µεταλλουργία, η 

κυριότερη χρήση είναι κατά την παραγωγή χάλυβα µε διαφόρου τύπου καµίνους για τον 

καθαρισµό του χάλυβα. Χρησιµεύει κυρίως για την δηµιουργία ευτηκτικών µιγµάτων 

στα οποία διαλύονται προσµίξεις όπως φώσφορος, θείο, πυρίτιο και σε µικρότερο 

ποσοστό µαγνήσιο. Μια ακόµη χρήση του εντοπίζεται στην παραγωγή γυαλιού, 

πυρίµαχων τούβλων και λευκής πορσελάνης. 

 

 

      

              Ναός του Απόλλωνα                                        Πυραµίδες Αιγύπτου 

 

 

      Η χρήση του ασβέστη αφορά κυρίως εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και 

επισκευής. Πολλές φορές χρησιµοποιείται και σε νέες κατασκευές, λόγω της µεγάλης 

ελαστικότητας και ατµοπερατότητας που διαθέτει. Η κατηγορία που έχει και την 

µεγαλύτερη αποδοχή είναι οι φυσικοί υδραυλικοί ασβέστες, καθώς αυτοί παρέχουν την 

σκλήρυνση και την αντοχή που απαιτείται στο σύνολο των εργασιών µιάς οικοδοµής. 
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Οι σηµερινές προδιαγραφές ταξινοµούν τον ασβέστη σε διαφορετικές κατηγορίες: 

 

• Αερικές άσβεστοι : Άσβεστοι που κυρίως συνίστανται από οξείδιο ή υδροξείδιο 

του ασβεστίου και οι οποίες σκληρύνονται αργά στον αέρα κάτω από την 

επίδραση του διοξειδίου του άνθρακα της ατµόσφαιρας. Κατά κανόνα δεν 

σκληρύνονται κάτω από το νερό, διότι δεν έχουν υδραυλικές ιδιότητες 

• Άσβυστοι άσβεστοι : Είναι αερικές άσβεστοι που συνίστανται κυρίως από οξείδιο 

του ασβεστίου και του µαγνησίου και παράγονται κατά την ασβεστοποίηση των 

ασβεστολίθων. Παρουσιάζουν εξώθερµη αντίδραση όταν έρχονται σε επαφή µε 

το νερό 

• Σβυσµένες άσβεστοι : Είναι αερικές άσβεστοι που κυρίως συνίστανται από 

υδροξείδιο του ασβεστίου που προέρχεται από ελεγχόµενο σβύσιµο (προσθήκη 

νερού) των άσβυστων ασβέστων. Παράγονται ως ξηρά σκόνη ή ως πολτός και 

δεν εµφανίζουν εξώθερµη αντίδραση σε επαφή µε το νερό 

• Υδράσβεστοι : Σβυσµένες άσβεστοι που συνίστανται κυρίως από υδροξείδιο του 

ασβεστίου 

• ∆ολοµιτικές υδράσβεστοι : Σβυσµένες άσβεστοι που συνίστανται κυρίως από 

υδροξείδιο του ασβεστίου και του µαγνησίου καθώς και οξείδιο του µαγνησίου. 

∆ιακρίνονται σε ηµιενυδατωµένες και σε πλήρως ενυδατωµένες. ∆εν παράγονται 

βιοµηχανικά στην Ελλάδα. 

• Πολτός ασβέστου : Σβυσµένη άσβεστος αναµεµειγµένη µε νερό που συνίσταται 

κυρίως από υδροξείδιο του ασβεστίου µε ή χωρίς υδροξείδιο του µαγνησίου. 

Προκύπτουν από το σβύσιµο των άσβυστων ασβέστων µε ελεγχόµενη περίσσεια 

νερού ή µετά την ανάµειξη υδρασβέστου µε νερό 

• Γαλάκτωµα : To προϊόν που παρασκευάζεται όταν αραιωθεί µε νερό αρίστης 

ποιότητας πολτός ασβέστου. Χρησιµοποιείται κυρίως στους λευκούς 

χρωµατισµούς σε συνδυασµό µε άλλα υλικά που του επαυξάνουν τις ιδιότητες 

του 
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• Υδραυλικές άσβεστοι : Είναι άσβεστοι που κυρίως συνίστανται από πυριτικά 

άλατα του ασβεστίου και του αργιλίου καθώς και υδροξείδιο του ασβεστίου. 

'Εχουν την ιδιότητα να πήζουν και να σκληρύνονται όταν έρχονται σε επαφή µε 

το νερό. ∆ιακρίνονται στις υδραυλικές και στις φυσικές υδραυλικές ασβέστους. 

∆εν παράγονται βιοµηχανικά στην Ελλάδα. 

 

 

      Ο ασβέστης είναι ένα προϊόν που προτείνεται από τους υποστηρικτές της 

βιοοικοδοµικής για κάθε τύπο επιφανειακών τελειωµάτων των τοιχοποιιών, διότι 

επιτρέπει την "αναπνοή" των δοµικών στοιχείων, δηλαδή επιτρέπει την ανταλλαγή αέρα 

µεταξύ εσωτερικού χώρου και εξωτερικού περιβάλλοντος και είναι εύκολη η συντήρηση 

και η ανακατασκευή του σε περίπτωση φθοράς. Όµως, η εισπνοή ασβέστη από τον 

άνθρωπο, µπορεί να προκαλέσει καρκίνο στον πνεύµονα. Γι’αυτό και κατατάσσεται ως 

καρκινογόνο υλικό σύµφωνα µε τον παγκόσµιο οργανισµό υγιείας. Ο ασβέστης είναι 

εξαιρετικά οικονοµικότερος σε σχέση µε οποιοδήποτε άλλο προϊόν της χηµικής 

βιοµηχανίας. Η Ελλάδα είναι η µοναδική χώρα στην Ευρώπη στην οποία δεν υπάρχει 

ένωση ασβεστοβιοµηχανιών. 

 

 

 

            Ασβέστης σε σπίτια νησιού 
 
 
 
 
 



Μπαρµπαρούση Μαρία 
20/2/2013 

170 

 
 
 
 
3.8.         ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΣ 

 

 
       

 

      Τεχνητή πέτρα ονοµάζεται το οικοδοµικό υλικό το οποίο αντικαθιστά την φυσική 

πέτρα στις επιφάνειες συνήθως εξωτερικών, αλλά και εσωτερικών τοίχων. Οι τεχνητές 

πέτρες είναι συνθετικά υλικά που δηµιουργούνται µε φυσικά αδρανή, τα οποία µε το 

συνδετικό κονίαµα και την άµµο µπαίνουν σε καλούπια και µε τη χρήση οξειδίων του 

σιδήρου αποκτούν τον εκάστοτε χρωµατισµό. Τα αδρανή που χρησιµοποιούνται είναι 

ελαφροβαρή και έχουν µικρότερο βάρος σε σχέση µε τις φυσικές πέτρες. Το χαµηλότερο 

βάρος, το µικρότερο κόστος και η ποικιλία προϊόντων είναι κάποια από τα πολλά 

πλεονεκτήµατα τους και έχουν κάνει δηµοφιλή τα υλικά αυτά στην αγορά. Οι 

βιοµηχανικές πέτρες συναντώνται σε διάφορα σχήµατα και χρωµατισµούς. Τα γενικά 

χαρακτηριστικά τους είναι συνήθως αντιγραµµένα από τη φύση και τις φυσικές πέτρες.             

      Οι τεχνητές πέτρες κατασκευάστηκαν για πρώτη φορά στις Η.Π.Α. στις αρχές της 

δεκαετίας του 1960. Τα πρώτα προϊόντα φαίνονταν ότι είναι τεχνητά, όµως πλέον η 

εξέλιξη της τεχνολογίας έχει προχωρήσει σε τέτοιο σηµείο, ώστε σχεδόν οι τεχνητές 

πέτρες δεν διακρίνονται από τις φυσικές. Στην Ελλάδα η παραγωγή τεχνητών πετρών 

άρχισε στα µέσα της δεκαετίας του 1980 και αναπτύχθηκε σηµαντικά το 1990. Τη 

δεκαετία του 2000 πραγµατοποιήθηκε η αυτόµατη παραγωγή τεχνητών πετρωµάτων. Οι 

τεχνητές πέτρες τοποθετούνται σε κάθετες επιφάνειες (τοίχους) µε τη βοήθεια ειδικών 

κολλών (κόλλες πλακιδίων). Οι πέτρες αυτές λόγω του µικρού βάρους τους και της 

χρήσης ισχυρών κολλών πλακιδίων, επιτυγχάνουν πολύ καλή πρόσφυση στους τοίχους.  

      Η βιοµηχανική πέτρα είναι ελαφριά, ευπροσάρµοστη, ανθεκτική, οικονοµική και 

κυρίως όµορφη. Προσφέρει αισθητική και ποιότητα στους χώρους που χρησιµοποιείται. 

Σε εξωτερικούς χώρους µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν επένδυση σε περιφράξεις και 

τοίχους, προσφέροντας αποτελεσµατική µόνωση και καλαισθησία. 
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Επιπλέον, µπορεί να τοποθετηθεί στο δάπεδο, αφού είναι ανθεκτική στις εξωτερικές 

συνθήκες και µε το πέρασµα του χρόνου αναδεικνύεται η οµορφιά της όλο και 

περισσότερο. Ταυτόχρονα χρησιµοποιείται και ως διακοσµητικό υλικό. Σε οικοδοµικά 

έργα, έργα πολιτικού µηχανικού και για βιοµηχανικές χρήσεις, η πέτρα είναι ένα υλικό 

µε πλήθος εφαρµογών. Πρόκειται για ένα δοµικό υλικό που δεν έχει αρνητικές 

επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και είναι φιλικό πρός το περιβάλλον. Η φυσική 

πέτρα δεν ανακυκλώνεται συνήθως, καθώς είναι ένα υλικό που ανανεώνεται διαρκώς. 

Από την άλλη, η βιοµηχανική πέτρα παράγεται αυτόµατα, ακολουθώντας τους 

γρήγορους ρυθµούς που απαιτεί η αγορά και η ανακύκλωσή της αποτελεί µια χρονοβόρα 

διαδικασία.  

       

      

Τεχνητή πέτρα επένδυσης εξωτερικού τοίχου      Τεχνητή πέτρα επένδυσης τοίχου 

 

      Όσον αφορά τη συντήρηση µιας επιφάνειας επενδυµένης µε πέτρα είναι σχετικά 

εύκολη διαδικασία, καθώς δεν χρειάζεται ιδιαίτερη συντήρηση. Είναι λογικό µε την 

πάροδο του χρόνου, την έκθεση στις διάφορες καιρικές συνθήκες και τις εναλλαγές της 

θερµοκρασίας, να εντοπίζεται κάποια φθορά στις πέτρες ή τους αρµούς. Γι’αυτό το λόγο 

υπάρχουν διάφορα καθαριστικά, αδιαβροχοποιητικά και άλλα υλικά που καθιστούν την 

επιφάνεια πιο ανθεκτική.  

Σε κάθε περίπτωση, η πέτρα αποτελεί ένα υλικό µε ποικίλες εφαρµογές, χρήσιµο σε κάθε 

κατασκευή. 
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                                                 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

                             ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  1:  Κατάταξη δοµικών υλικών ανάλογα µε την προέλευσή τους 

ΦΥΣΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΛΙΚΑ 

Ξύλο Μέταλλα 

Γυαλί Τσιµέντο 

Αδρανή Υλικά Κονιάµατα 

Τούβλα Γύψος-Γυψοσανίδες 

Κεραµίδια Χρώµατα-Βερνίκια 

Μάρµαρο Μονωτικά Υλικά 

Πλακάκι Ασβέστης 

Φυσικές Πέτρες Τεχνητές πέτρες 
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ΠΙΝΑΚΑΣ   2:  Ενδεικτικές προτινόµενες επιλογές δοµικών προϊόντων (Greenpeace) 

Εφαρµογή  1η Προτίµηση  2η Προτίµηση  3η Προτίµηση  ∆εν συνίσταται  

Μόνωση  

 Φελλός 

  Κυτταρίνη 

Λινάρι 

     Ξυλόµαλλο 

Βιοπολυµερές από 
καλαµπόκι 

Πετροβάµβακας 

     ∆ιογκωµένη 
     πολυστερίνη  

Υαλοβάµβακας 

Εξηλασµένη 
πολυστερίνη 

Πολυουρεθάνη 

Σωληνώσεις 
νερού  

Πολυπροπυλένιo                   

Πολυαιθυλένιο              

Πολυβουτυλένιο 

Ανοξείδωτο ατσάλι Χαλκός P.V.C. 

Εξωτερικές 
πόρτες  

Πιστοποιηµένη  
ανθεκτική ξυλεία  

Ξυλεία κωνοφόρων 
χωρίς συντηρητικά 

Κόντρα πλακέ  

Αλουµίνιο 

Ξυλεία 
µε συντηρητικά 

Μη 
πιστοποιηµένη 
τροπική ξυλεία 

PVC 

Εσωτερικές 
πόρτες  

Πιστοποιηµένη 
ξυλεία 

Μοριοσανίδα 

Ευρωπαϊκή  
ξυλεία κωνοφόρων 

Κόντρα πλακέ 

Νοβοπάν 

Μη  
πιστοποιηµένη 
τροπική ξυλεία 

PVC 

Πλακάκια & 
κάλυψη 

πατωµάτων  

 Λινόλαιο 

πιστοποιηµένη 
ξυλεία 

Φελλός 

 Bamboo 

Κεραµικά πλακάκια 

Μοκέτες 
Καουτσούκ ∆άπεδα P.V.C. 

 
Στεγάνωση    

στέγης 

 
 

 
Μεµβράνες 
πολυολεφίνης 

 
 

 
Μεµβράνες 

πολυαιθυλενίου 
 
 

 
 

Ασφαλτόπανα 
 

 
Μεµβράνες 

P.V.C. 
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∆ΟΜΙΚΑ 

ΥΛΙΚΑ 

  ΠΑΡΕΛΘΟΝ     ΣΗΜΕΡΑ 

   (ΕΛΛΑ∆Α) 

      ΣΗΜΕΡΑ 

  (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ) 

 

ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ 

Σηµαντικο δοµικό 
υλικό 

Επένδυση 
Χτίσιµο 
κατοικιών 

Επένδυση τοίχων 
∆άπεδα 
Σκάλες 

 
       ΞΥΛΟ 

Βασικό δοµικό 
υλικό (ναοί, 
γέφυρες) 

Υποστύριξη 
ξυλοτύπων 
∆άπεδα 
Στέγη 

Βασικό υλικό 
δόµησης 

 
    ΤΟΥΒΛΑ 

Μόνο κατασκευή 
τοιχοποιίας 

(νεοκλασσικά 
κτήρια, µνηµεία) 

∆οµικό και 
διακοσµητικό 
υλικό (οροφές, 

δάπεδα) 

∆οµικό και 
διακοσµητικό 

υλικό 

 
      ΠΗΛΟΣ 
 

Συνδετική ύλη σε 
λίθινους τοίχους 

∆άπεδα 
Στέγες 

 
 

Εγκαταλείφθηκε 
ως δοµικό υλικό 
 
 

Κατασκευή 
τοίχων στα 
κτήρια 

 
 

 

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 
 
            — 

Απόλυτο υλικό 
δόµησης 

 

Χρησιµοποιείται 
παγκοσµίως 

 

 

 ΑΛΦΑΜΠΛΟΚ 
            
            — 
 

Χρησιµοποιείται 
τα τελευταία 15 

χρόνια 
 

Βασικός τρόπος 
κατασκευής 
τοιχοποιίας 

 

 
  ΧΑΛΥΒΑΣ 
 

Ξίφη και 
εργαλεία 

 

Μεταλλικές και 
σύµµεικτες 
κατασκευές 

 

Μεταλλικά 
κτήρια 

 

 

    ΓΥΑΛΙ 
 

Σε τµήµατα της 
κατασκευής 

 

 

∆άπεδα 
Κλίµακες 
Στέγη 

Μόνωση 
 

Στην τοιχοποιία 
σε όλο και 
µεγαλύτερες 
επιφάνειες 

 

 

 
 
Α∆ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 

Κατασκευή 
οικιών 

Σκυρόδεµα 
Επιχρίσµατα 
Οδοποιία 

 

Σκυρόδεµα 
Επιχρίσµατα 
Οδοποιία 
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∆ΟΜΙΚΑ 

ΥΛΙΚΑ 

  ΠΑΡΕΛΘΟΝ     ΣΗΜΕΡΑ 

   (ΕΛΛΑ∆Α) 

      ΣΗΜΕΡΑ 

  (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ) 

 
       ΧΩΜΑ 

Βασικό δοµικό      
υλικό 

∆εν 
χρησιµοποιείται 

Χρησιµοποιείται 
σε καινούριες 
κατασκευές 

 
 
  ΑΜΙΑΝΤΟΣ 

Πλάκες Ελλενίτ Απαγορεύτηκε η 
χρήση και 
εξόρυξή του 

Απαγορεύτηκε η 
χρήση του 

 
  ΚΕΡΑΜΙ∆ΙΑ 

Κάλυψη 
επικλινών στεγών 

Στις στέγες 
περιορίστηκε η 
χρήση τους 

Πατώµατα 
Τοίχους 
στέγες 

 
 ΟΣΤΑ ΖΩΩΝ 

Στην κατασκευή 
κατοικιών 

 
             — 

 
            — 

 
 ΠΛΑΚΑΚΙΑ 

Κεραµικά 
πλακάκια 

(πυραµίδες, 
αρχαίες 

Ελληνικές πόλεις) 

Πλακόστρωση 
δαπέδων 

Επένδυση τοίχων 

Πλακόστρωση 
δαπέδων 

Επένδυση τοίχων 

 
    ΦΥΚΙΑ 

Μονωτικό υλικό  
            — 

 
            — 

 
   ΧΑΛΚΟΣ 

Πρώτο µέταλλο Σύρµατα 
ηλεκτρικών 
δικτύων 
Φύλλα 

επιστεγάσεως 
Σωλήνες 

Σύρµατα 
Σωλήνες 

 
   ΣΙ∆ΗΡΟΣ 

Όπλα 
Υποκατάστατο 
ξύλου και πέτρας 

Βιοµηχανικά 
κτήρια 

Στεγάσεις χώρων 
γέφυρες 

Βασικό υλικό 
δόµησης 

 
     
     ΓΥΨΟΣ 
 

Αγαλµατίδια 
εκµαγεία 

 
 

∆ιακόσµηση 
Επένδυση 

διαχωριστικών 
Ψευδοροφές 

 

Μόνο 
γυψοσανίδα 
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∆ΟΜΙΚΑ 

ΥΛΙΚΑ 

  ΠΑΡΕΛΘΟΝ     ΣΗΜΕΡΑ 

   (ΕΛΛΑ∆Α) 

      ΣΗΜΕΡΑ 

  (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ) 

 
 

ΜΟΝΩΤΙΚΑ 
 

Λάσπη 
Πέτρες Αυγά 

Μαλλιά κατσίκας 
Ασβέστης 

80% εξηλασµένη 
πολυστερίνη 20% 
ινώδη και φελιζόλ 
 

80% ινώδη 
20% εξηλασµένη 
πολυστερίνη 

 

 
 
 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 
 
 

 
 
            — 
 

Κουφώµατα 
Επικαλύψεις 

στεγών 
Κιγκλιδώµατα 
ψευδοροφές 

κουφώµατα 
 
 
 
 

 
   
   ΤΣΙΜΕΝΤΟ 

Υπήρχε εφάµιλλο 
από µίγµα 

ασβέστη, θηραική 
γη και άµµο-

χαλίκι 

Τσιµεντοκονιάµα

τα 
Σκυρόδεµα 

Βασικό δοµικό 
υλικό 

τσιµεντοσανίδα 

 
 ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ 
 

Πηλοκονίαµα ώς 
µέσο ενίσχυσης ή 
ως κύριο δοµικό 

στοιχείο 

Ασβεστοκονίαµα 
Τσιµεντοκονίαµα 

Ξηρά κονιάµατα 
 
 

 

 
 
ΧΡΩΜΑΤΑ 
 
 

Χυµούς φρούτων 
Κιµωλία 

(διακόσµηση 
ναών, δηµοσίων 

κτηρίων, 
αγαλµάτων, 
αγγείων) 

Επιχρώσεις 
συντηρήσεως 
Προστατευτικά 
επιχρίσµατα 

 
 
 

επιχρίσµατα 
 
 
 

 
 

    ΑΣΒΕΣΤΗΣ 
 

Κατασκευή ναών 
 
 
 

Με τη µορφή 
πολτού σε 
κονιάµατα, 

υδροχρώµατα 
Παραγωγή 
γυαλιού 

Ξηρά µορφή 
 
 
 

 

ΤΕΧΝΗΤΕΣ                        
ΠΕΤΡΕΣ 

 
 
           — 

∆άπεδο 
∆ιακόσµηση 

Επένδυση τοίχων 

∆άπεδο 
∆ιακόσµηση 

Επένδυση τοίχων 

 
        
       ΑΧΥΡΟ 
 

Άχυρο και λάσπη 
στην κατασκευή 

οικιών 
 

 

 
 

— 
 

 

Η.Π.Α.  
Χτίσιµο 

καινούριων 
κατασκευών 
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∆ΟΜΙΚΑ        
ΥΛΙΚΑ 

 

 
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Σ 
 

 
ΦΙΛΙΚΑ ΣΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

 
ΦΙΛΙΚΑ 
ΣΤΟΝ 

ΑΝΘΡΩΠΟ 
 

 
ΧΡΗΣΗ ΥΣΤΕΡΑ 

ΑΠΟ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

 
ΞΥΛΟ 

 

+ + + 

Νέα συνθετικά 
υλικά 

Ξύλινα δάπεδα 
Παγκάκια 

 
ΓΥΑΛΙ 

 

             +             + + 

 

Ίνες γυαλιού 
Σκυρόδεµα 
Ασφαλτος 

Κεραµικά πλακίδια 

 
Α∆ΡΑΝΗ + 

(χωρίς κονίαµα) 
+ + 

 
Οδοστρώµατα 

 
ΑΜΙΑΝΤΟΣ 

 

- 
 

- - - -       - 

 
 

ΤΟΥΒΛΟ 
 

+             +          + 

Με επεξεργασία 
αντικαθιστά τα 
αδρανή στο 
σκυρόδεµα 

Επιχωµάτωση 
δρόµων 

 
 

ΚΕΡΑΜΙ∆ΙΑ 
 

+             + 

         

+ 

Με επεξεργασία 
χρησιµοποιείται 
σε υποδοµές 

Υλικό βάσης σε 
κατασκευή 
δρόµων 

 
 ΦΥΣΙΚΗ 
ΠΕΤΡΑ 

 

             + + + 

Στη δόµηση 
εφόσον µπορεί να 
διαχωριστεί από 
το συνδετικό 
κονίαµα 

 
ΜΟΚΕΤΕΣ 

 
- 
 

+ + - 
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∆ΟΜΙΚΑ        
ΥΛΙΚΑ 

 

 
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Σ 
 

 
ΦΙΛΙΚΑ ΣΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

 
ΦΙΛΙΚΑ 
ΣΤΟΝ 

ΑΝΘΡΩΠΟ 
 

 
ΧΡΗΣΗ ΥΣΤΕΡΑ 

ΑΠΟ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

 
 

LAMINATE 
+ + +  Αποξήλωση και 

χρησιµοποίηση 
µέχρι τρείς φορές 

ακόµα 
 

∆ΑΠΕ∆Ο 
P.V.C. 

- - - - - Το καθαρό 
P.V.C. σε νέα 

δάπεδα 

 
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 

 
+ 
 

+ 
 

+ Σε άλλα 
ανακυκλωµένα 
προϊόντα από 
καουτσούκ 

 
ΦΕΛΛΟΣ + + +  

Νέα δάπεδα 
Μόνωση 

 
LINOLEUM + + +  

Νέα δάπεδα 

 
BAMBOO + + +  

Νέα δάπεδα 

 
 

ΚΕΡΑΜΙΚΑ 
ΠΛΑΚΑΚΙΑ 

+ + + Νέα τούβλα 
Υπόστρωµα για 

φυτά 
Εργοταξιακό 
σκυρόδεµα 
Κονιάµατα 

 
ΧΑΛΥΒΑΣ + + +  

Χάλυβας µε τις 
ίδιες ιδιότητες 

 
ΣΙ∆ΗΡΟΣ + + + Παρασκευή 

χαλυβουργικών 
προϊόντων 
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∆ΟΜΙΚΑ        
ΥΛΙΚΑ 

 

 
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Σ 
 

 
ΦΙΛΙΚΑ ΣΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

 
ΦΙΛΙΚΑ 
ΣΤΟΝ 

ΑΝΘΡΩΠΟ 
 

 
ΧΡΗΣΗ ΥΣΤΕΡΑ 

ΑΠΟ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

 
 

ΧΑΛΚΟΣ 
+ + - Χαλκός µε τις 

ίδιες ιδιότητες 

 
 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 
+ + + Κουφώµατα 

Ψευδοροφές 
Κάγκελα 
Γέφυρες 

 

ΤΣΙΜΕΝΤΟ 
- - - 

Επανα-
χρησιµοποίηση 

σε έργα οδοποιίας 

 

ΑΣΒΕΣΤΟ-

ΚΟΝΙΑΜΑ 

- - -       - 

 

ΤΣΙΜΕΝΤΟ-

ΚΟΝΙΑΜΑ 

 

- - - - 

 

   ΓΥΨΟΣ- 

ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆Α 

 

+ + 
 

+ 
Γύψος στην 

κάµινο 

Γυψοσανίδα στη 

χαρτοβιοµηχανία 

 

ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ 

    ΒΑΦΕΣ 

 

- + + - 
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∆ΟΜΙΚΑ  
ΥΛΙΚΑ 

 

 
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Σ 
 

 
ΦΙΛΙΚΑ ΣΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ

Ν 
 

 
ΦΙΛΙΚΑ 
ΣΤΟΝ 

ΑΝΘΡΩΠΟ 
 

 
ΧΡΗΣΗ 

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩ

ΣΗ 

 

ΦΥΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 
- - - - 

 

ΒΡΑΣΤΕΣ ΒΑΦΕΣ 
- + + - 

 

ΜΗ Υ∆ΑΤΟ-

∆ΙΑΛΥΤΕΣ ΒΑΦΕΣ 

- -- -- - 

 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ 

ΧΡΩΜΑΤΑ 

- + + - 

 

ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ 
- -- -- - 

 

ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ 

ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ 

- -- -- - 

 

 

ΦΕΛΙΖΟΛ 

+ + + 
Νέα αφρώδη 
προϊόντα 

Ανακυκλωµέν

ο πλαστικό 
Άκαυστο 
σκυρόδεµα 

 

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ 
- - -- - 
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∆ΟΜΙΚΑ  ΥΛΙΚΑ 
 

 
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Σ 
 

 
ΦΙΛΙΚΑ ΣΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ

Ν 
 

 
ΦΙΛΙΚΑ 
ΣΤΟΝ 

ΑΝΘΡΩΠΟ 
 

 
ΧΡΗΣΗ 

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩ

ΣΗ 

 

 ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ 
+ - -  

Νέος 
πετρο-

βάµβακας 

 

ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑΣ 
+ - - 

 
Νέος 
Υαλο-

βάµβακας 

 

ΠΕΡΛΙΤΗΣ 
+ + + 

 
Νέος περλίτης 

 

ΞΥΛΟΜΑΛΛΟ 
+ + + 

 
Νέο 

ξυλόµαλλο 

 

ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΣ 
- + + 

 
Επιχωµάτωση 

δρόµων 

 

ΑΣΒΕΣΤΗΣ 
- - - - 
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                                          ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5 

                                     ΝΕΑ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

 

 

 

 

      Πολλά δοµικά υλικά έχουν κατηγορηθεί πολλές φορές στο παρελθόν ως γκρίζα 

υλικά, χαµηλής αισθητικής µε µειωµένη ανθεκτικότητα στις περιβαλλοντικές συνθήκες, 

τα οποία έχουν µεγάλες απαιτήσεις σε ενέργεια για να κατασκευαστούν, αλλά και 

συµβάλλουν αρνητικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Τα τελευταία 20 χρόνια ο 

χώρος των κατασκευών έχει κατακλυσθεί µε νέα προϊόντα, τα οποία προσφέρουν µια 

σειρά από νέες εφαρµογές και έχουν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ιδιότητες. Πρόκειται για 

υλικά που έχουν διατεθεί στην αγορά και έχουν αυξανόµενη ζήτηση, αλλά και υλικά που 

αναµένεται να εντυπωσιάσουν και να κερδίσουν τις εντυπώσεις της παγκόσµιας αγοράς. 

      Ένα από τα υλικά της σύγχρονης εποχής είναι το Plexiglass. Πρωτοδηµιουργήθηκε 

το 1928 και διατέθηκε για πρώτη φορά στην αγορά το 1933. Πρόκειται για ένα διαφανές, 

θερµοπλαστικό υλικό, που συχνά χρησιµοποιείται αντί του γυαλιού, λόγω του ότι είναι 

ελαφρύτερο και ανθεκτικότερο από αυτό. Η επιστηµονική του ονοµασία είναι 

πολυµεθακρυλικό µεθύλιο γι’αυτό και συχνά ονοµάζεται ακρυλικό γυαλί ή απλά 

ακρυλικό. Οι χρήσεις του είναι πραγµατικά άπειρες. Μπορεί κάποιος να το συναντήσει 

σε διακοσµητικές εφαρµογές, στην ορθοπεδική χειρουργική, στην κατασκευή οπτικών 

ινών, στην προστασία από ακτινοβολία, ακόµη και σε κάυσιµα πυραύλων. 
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   Έπιπλα από plexiglass     Σκάλα µε σκαλοπάτια plexiglass     Νεροχύτης plexiglass 

 

 

      Ένα άλλο υλικό είναι ένα νέο είδος επιχρίσµατος τοιχοποιίας που λειτουργεί ως 

«κλιµατιστικό» σύστηµα εφαρµόζεται στις κατασκευές. Το επίχρισµα, περιέχει πλαστικά 

σφαιρίδια γεµάτα µε µίγµα ρητίνης παραφίνης. Οι ρητίνες αυτές λιώνουν όταν η 

θερµοκρασία ξεπερνά τους 24 °C έτσι ώστε η µετάβαση από την στερεά στην υγρή 

κατάσταση να απορροφά θερµότητα και να ψύχει µε αυτό τον τρόπο τον εσωτερικό αέρα 

του κτηρίου. Μάλιστα, σύµφωνα µε πρόσφατες έρευνες, η επίστρωση µε ένα τέτοιο 

υλικό, εξασφαλίζει δροσιά ανάλογη µε εκείνη που θα είχε ένα κτήριο αν τα τούβλα στους 

τοίχους είχαν πολλαπλάσια µεγαλύτερο πάχος. 

      Παράλληλα, νέες βαφές αναπτύσσονται για το εξωτερικό µέρος των κτηρίων. Οι 

βαφές αυτές, απορροφούν τα καυσαέρια λειτουργώντας κατασταλτικά στην ανάπτυξη 

νέφους και ρύπανσης της ατµόσφαιρας. Πρόκειται για βαφές που περιέχουν πολυµερές 

πυριτίου, σφαιρικά νανοσωµατίδια διοξειδίου του τιτανίου καθώς και ανθρακικό 

ασβέστιο µε διάµετρο 30 νανόµετρα. Η βάση της βαφής είναι αρκετά πορώδης για να 

επιτρέπει την διάχυση των οξειδίων του αζώτου µέσα στην βαφή και την συνένωσή τους 

µε τα σωµατίδια του τιτανίου. Τα σωµατίδια αυτά απορροφούν την ηλιακή υπεριώδη 

ακτινοβολία και τη χρησιµοποιούν για να µετατρέψουν τα οξείδια του αζώτου σε νιτρικό 

οξύ. Το οξύ στην συνέχεια θα αποβληθεί από την βροχή είτε θα αδρανοποιηθεί από τα 

σωµατίδια αλκαλικού ασβεστίου παράγοντας ποσότητες «ακίνδυνου» διοξειδίου του 

άνθρακα, νερού και νιτρικού οξέως, που επίσης θα αποµακρυνθούν από την βροχή. 
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      Η βιοµηχανία των δοµικών υλικών έχει επωφεληθεί ιδιαίτερα από την εξέλιξη στον 

τοµέα της νανοτεχνολογίας. Η πιο σηµαντική εφαρµογή της στα δοµικά υλικά είναι τα 

φωτοκαταλυτικά υλικά. Ο συνδυασµός των φωτοκαταλυτών µε παραδοσιακά δοµικά 

υλικά, όπως το τσιµέντο, η υδράσβεστος, ο χάλυβας, το γυαλί και τα χρώµατα έχει ως 

αποτέλεσµα τη δηµιουργία των λεγόµενων φωτοκαταλυτικών αυτοκαθαριζόµενων 

δοµικών υλικών. Πρόκειται για υλικά τα οποία έχουν µηδενικές απαιτήσεις για τον 

καθαρισµό τους. Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η ενσωµάτωση σε αυτά ουσιών µε 

φωτοκαταλυτικές αυτοκαθαριζόµενες ιδιότητες (όπως η Τιτανία) τα οποία τους 

προσδίδουν αντίστοιχες ιδιότητες. Έτσι δηµιουργούνται δοµικά υλικά τα οποία έχουν τη 

δυνατότητα να καταστρέφουν τους ρύπους από την επιφάνειά τους. Mια από τις πρώτες 

εφαρµογές των υλικών αυτών, υπήρξε η χρήση φωτοκαταλυτικών πλακών στα 

εσωτερικά των ιατρείων για την βέλτιση αποστείρωση των χώρων. 

      Η ερευνητική οµάδα του γερµανικού πανεπιστήµιου Καρλσρούης παρουσίασε 

πρόσφατα το αποτέλεσµα των ερευνών της πάνω στην ενίσχυση της αντισεισµικής 

προστασίας των κτιρίων. Η έρευνα αφορά σε ένα νέο συνθετικό δοµικό υλικό που µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί για να ενισχύσει την αντοχή κτιριακών υποδοµών έναντι σεισµικών 

δονήσεων. Ίνες γυαλιού υψηλής αντοχής συµπλέκονται µε το πολύ ελαστικό 

πολυπροπυλένιο. Οι ίνες αυτές «τρέχουν» σε τέσσερις κατευθύνσεις διασφαλίζοντας έτσι 

µια αντίστοιχη µετάδοση της σεισµικής πίεσης. Το πολυπροπυλένιο έχει 

συµπληρωµατική δράση, χαρίζοντας ελαστικότητα στον τοίχο και αποτρέποντας τις 

ρωγµές στο πλέγµα των παραπάνω ινών. Έτσι προστατεύονται οι τοίχοι από πιθανές 

φθορές, ενώ ακόµη και στις περιπτώσεις επικίνδυνων σεισµικών δονήσεων ενισχύεται η 

συνολική προστασία του κτιρίου. Η ταπετσαρία τοποθετείται στον εσωτερικό σοβά του 

τοίχου µε ειδική κόλλα και µπορεί να επικαλυφθεί µε µπογιά. O διευθυντής του 

πανεπιστηµίου σηµειώνει πως η αντισεισµική ταπετσαρία συµβάλλει τόσο στην 

δηµιουργία ενός ασφαλούς χρονικού περιθωρίου για την εκκένωση του κτιρίου όσο και 

στη µετέπειτα σταθεροποίηση του κτιριακού κορµού. Στους επόµενους µήνες η 

ταπετσαρία θα διατεθεί στην παγκόσµια αγορά και η ζήτησή του αναµένεται να είναι 

µεγάλη. 
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      Τα τελευταία χρόνια η εκποµπή ρύπων διοξειδίου του άνθρακα από τα δοµικά υλικά 

έχει φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ειδικά η χρήση του τσιµέντου ευθύνεται για το 5% 

των παγκόσµιων ρύπων διοξειδίου του άνθρακα. Σε µία εποχή που η χρήση τσιµέντου 

αυξάνεται σταδιακά, ένας Έλληνας, ιδιοκτήτης της εταιρίας Novacem µε έδρα το 

Λονδίνο, ανακάλυψε ένα τσιµέντο που µπορεί να απορροφά το διοξείδιο του άνθρακα, 

αντί να το εκπέµπει. Το νέο τσιµέντο βασίζεται στο πυριτικό µαγνήσιο, βρίσκεται σε 

αφθονία στη φύση και απορροφά µεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα, καθώς 

σκληραίνει. Το "πράσινο τσιµέντο" περιλαµβάνεται και στη λίστα µε τις δέκα 

κορυφαίες αναδυόµενες τεχνολογίες που θα αλλάξουν τη ζωή µας. 

      Τέλος, µία είδηση που κέρδισε τις εντυπώσεις στα ελληνικά και διεθνή µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης είναι ότι ερευνητές του πανεπιστηµίου του Μίσιγκαν στις ΗΠΑ κατάφεραν 

πρόσφατα να δηµιουργήσουν σκυρόδεµα που αυτοθεραπεύεται, χωρίς καµία ανθρώπινη 

παρέµβαση, χρησιµοποιώντας το νερό και το διοξείδιο του άνθρακα. Το νέο υλικό είναι 

έτσι σχεδιασµένο, ώστε να λυγίζει ή να σπάει σε πολύ µικρές ρωγµές, αντί για τις 

µεγάλες ρωγµές που εµφανίστηκαν στο παραδοσιακό µπετόν, ενώ επουλώνει τα 

“τραύµατά” του µε το βρόχινο νερό. Το υλικό µπορεί να επανέλθει στην αρχική του 

κατάσταση, ακόµη και µετά την υποβολή του σε πιέσεις που µεταβάλλουν το αρχικό του 

µέγεθος κατά 3%, έδειξαν οι εργαστηριακές δοµικές.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

 

 

      Τα περισσότερα δοµικά υλικά επιδρούν αρνητικά στην υγεία του ανθρώπου χωρίς ο 

ίδιος να γνωρίζει πώς ενοχοποιούνται για αρκετά σοβαρές ασθένειες. Πολλές φορές 

ακολουθώντας την ανάγκη για µία καλόγουστη, γρήγορη και σύγχρονη κατασκευή, 

δείχνει ιδιαίτερη προτίµηση σε υλικά που χρησιµοποιούνται συνηθέστερα στις 

κατασκευές, χωρίς αυτό να σηµαίνει πώς είναι φιλικά στον άνθρωπο. Έτσι δηµιουργείται 

ένα «άρρωστο» κτήριο που επηρεάζει αρνητικά τα άτοµα που ζούν σε αυτό και σταδιακά 

νοσούν. Η υγεία µας, όµως, δεν συνδέεται µόνο µε το εσωτερικό περιβάλλον, αλλά και 

µε το εξωτερικό. Όταν τα υλικά απαιτούν για την κατασκευή τους µεγάλες ποσότητες 

ενέργειας, βλάπτουν το περιβάλλον µε τους αέριους ρύπους που εκλύουν, ενώ στην 

περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ανακύκλωσής του, συχνά καταλήγουν σε 

ακατάλληλους χώρους ρυπαίνοντάς τους. Γίνεται λοιπόν επιτακτική η ανάγκη 

συνδυασµού των αναγκών µας µε την προστασία τη δική µας και του περιβάλλοντος 

γύρω µας. Ολοκληρώνοντας την εργασία µου, καταλήγω στο συµπέρασµα πώς για την 

κατασκευή είναι απαραίτητο τα δοµικά υλικά να είναι φιλικά και να µπορούν να 

επαναχρησιµοποιηθούν µέσω της ανακύκλωσης ή οποιασδήποτε άλλης επεξεργασίας. 

∆εν πρέπει να συγχέονται οι όροι «φιλικά» και «φυσικά» υλικά. Τα φυσικά υλικά δεν 

είναι πάντοτε φιλικά. Αντιθέτως, υπάρχουν τεχνητά υλικά που είναι πιστοποιηµένα και 

δεν έχουν αρνητικές επιπτώσεις. Συµπερασµατικά, τα πράσινα δοµικά υλικά ευνοούν το 

µέλλον της κατασκευής και συντελούν στην ύπαρξη του δικού µας.  
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