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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα τελευταία 100 έτη ο πληθυσµός της γης έχει αυξηθεί από το 1,5 στα 6 δισεκατοµµύρια
ανθρώπους. Ο κύριος όγκος αυτών ζει µέσα και γύρω από τις πόλεις, που το κύριο υλικό
δόµησης σε αυτές είναι το σκυρόδεµα.
Η καθηµερινή επαφή µε το αστικό περιβάλλον οδηγεί στην παρατήρηση ότι η πλειοψηφία των
κτηρίων είναι κτισµένα από σκυρόδεµα, τα οποία αν και εκτεθειµένα συνεχώς στις καιρικές
συνθήκες, έχουν µεγάλη αντοχή στη φθορά του χρόνου. Η παρατήρηση αυτή ήταν η αφορµή
για το θέµα της εργασίας αυτής. Κεντρική της ιδέα είναι η χρήση του σκυροδέµατος σε
εφαρµογές µικρότερου µεγέθους από αυτού των κτηρίων, αξιοποιώντας τις κύριες ιδιότητες
του υλικού, όπως της αντοχής του σε θλίψη και στις καιρικές συνθήκες.
Ο τοµέας των επίπλων εξωτερικού χώρου έχει παρόµοιο περιβάλλον µε αυτό των κτηρίων,
κάνοντας ουσιαστική µια περαιτέρω µελέτη, µε απώτερο σκοπό τη σχεδίαση ενός συστήµατος
επίπλων από σκυρόδεµα. Παρά τη θετική προοπτική που δίνεται από την αυξηµένη αντοχή του
στις καιρικές συνθήκες, το σκυρόδεµα εµφανίζει προβλήµατα που χρήζουν αντιµετώπισης για
την επίτευξη µιας όσο το δυνατόν καλύτερης λύσης.
Στην παρούσα εργασία γίνεται µια έρευνα για τα έπιπλα εξωτερικού χώρου και τα υλικά που
χρησιµοποιούνται συνήθως για την παραγωγή τους και τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα ή
µειονεκτήµατα αυτών σε σχέση µε το σκυρόδεµα. Εν συνεχεία γίνεται ανάλυση των τρόπων
παραγωγής, επεξεργασίας και χρήσης του σκυροδέµατος, καθώς και µια καταγραφή των
ιδιοτήτων και των διαφορετικών τύπων αυτού. Επιλέγεται ένας τύπος σκυροδέµατος για το
υπό ανάπτυξη σύστηµα επίπλων και ακολουθεί η παρουσίαση του τελευταίου.

1.1. ΣΤΟΧΟΙ
Ο κύριος στόχος της εργασίας αυτής είναι η ανάπτυξη επίπλων εξωτερικού χώρου από
σκυρόδεµα. Το συγκεκριµένο σύστηµα θα πρέπει να µπορεί να είναι “παντός καιρού”, δηλαδή
να µη χρειάζεται αποθήκευση για την προστασία του από τις καιρικές συνθήκες. Επειδή το
πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το υπό ανάπτυξη σύστηµα είναι οι οικιακοί εξωτερικοί χώροι, τα
επί µέρους κοµµάτια του θα πρέπει να µπορούν να µετακινηθούν από τον τόπο παραγωγής
τους στον τόπο χρήσης τους, αλλά και µέσα στον τόπο χρήσης τους.

1.2. Δ∆ΟΜΗ
Για τη δυνατότητα προσέγγισης του θέµατος και για την επίτευξη αυτών των στόχων γίνεται
έρευνα στα έπιπλα εξωτερικού χώρου, αλλά και στο σκυρόδεµα, που αποτελεί και το κύριο
υλικό σχεδίασης του συστήµατος. Στο πρώτο µέρος της διπλωµατικής εργασίας, αυτό της
έρευνας, γίνεται µια καταγραφή των πιο συνηθισµένων τύπων επίπλων εξωτερικού χώρου,
του πλαισίου που αυτά χρησιµοποιούνται και των ιδιοτήτων των υλικών από τα οποία
συνήθως κατασκευάζονται. Στη συνέχεια ακολουθεί η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε για το
σκυρόδεµα. Στο κοµµάτι αυτό περιλαµβάνεται µια εισαγωγή για το σκυρόδεµα και τις πρώτες
ύλες που αποτελείται, ο τρόπος παραγωγής του, οι ιδιότητες και ο τρόπος ελέγχου αυτών,
διάφοροι τύποι σκυροδέµατος και η περιγραφή του τύπου που επιλέχθηκε για την ανάπτυξη
του συστήµατος επίπλων.
Μετά από τα συµπεράσµατα που εξάγονται από τα δύο ερευνητικά πεδία (των επίπλων
εξωτερικού χώρου και του σκυροδέµατος), ακολουθεί το δεύτερο µέρος που περιλαµβάνει τη
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σχεδιαστική διαδικασία για την ανάπτυξη του συστήµατος επίπλων. Η διαδικασία που
ακολουθείται είναι κατά τα πρότυπα µεθοδολογιών σχεδίασης που χρησιµοποιούνται στα
µαθήµατα των στούντιο του Τµήµατος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων του
Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Συνδυάζοντας τα εξαγόµενα συµπεράσµατα, προκύπτουν οι
σχεδιαστικές προδιαγραφές που πρέπει να πληροί το προς σχεδίαση σύστηµα επίπλων. Γίνεται
η καταγραφή των επί µέρους λύσεων για κάθε σχεδιαστική προδιαγραφή ξεχωριστά, µε
σκοπό τη σύνθεση αυτών σε τρία διαφορετικά προσχέδια. Τα προσχέδια αυτά καλύπτουν ένα
µεγάλο εύρος των σχεδιαστικών προδιαγραφών, έχοντας το καθένα διαφορετική προσέγγιση
στο θέµα. Μετά την αξιολόγησή τους µε βάση τις σχεδιαστικές προδιαγραφές, αλλά και τους
αρχικούς στόχους της εργασίας, επιλέγεται το επικρατέστερο προσχέδιο που σχεδιάζεται
λεπτοµερώς.
Στο τέλος της διπλωµατικής εργασίας γίνεται η παρουσίαση του τελικού προτεινόµενου
συστήµατος επίπλων, που έχει σαν σκοπό να καλύπτει επιτυχώς ένα µεγάλο µέρος των
σηµαντικότερων σχεδιαστικών προδιαγραφών, καθώς επίσης και τους αρχικούς στόχους που
έχουν τεθεί στην αρχή της διπλωµατικής εργασίας.
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2. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

2.1. ΕΠΙΠΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

2.1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ως έπιπλα εξωτερικού χώρου µπορούν να οριστούν τα έπιπλα εκείνα που έχουν σχεδιαστεί για
υπαίθρια χρήση. Όταν εµφανίστηκαν οι εξωτερικοί χώροι στα σπίτια, κατά τους θερινούς
µήνες µετατρέπονταν σε προέκταση του καθιστικού του σπιτιού, αφού αποτελούσαν τη
µοναδική λύση στην αναζήτηση δροσιάς. Οι απαιτήσεις για την επίπλωση των χώρων αυτών,
καλύπτονταν συνήθως µε έπιπλα από το εσωτερικό του σπιτιού. Η αύξηση του αριθµού και
του µεγέθους των εξωτερικών χώρων στα σπίτια, δηµιούργησε την ανάγκη µόνιµης
επίπλωσής τους.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά οι κυριότεροι τύποι επίπλων εξωτερικού χώρου, οι
ειδικότεροι χώροι στους οποίους χρησιµοποιούνται συχνότερα και τα υλικά που
κατασκευάζονται.

2.1.2. ΤΥΠΟΙ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΚΑΡΕΚΛΑ
Η καρέκλα είναι µια υπερυψωµένη επιφάνεια καθίσµατος, που προορίζεται για ένα άτοµο.
Συνήθως στηρίζεται σε τέσσερα πόδια και διαθέτει πλάτη. Ανάλογα µε τη χρήση για την οποία
προορίζεται, η κάθε καρέκλα διαφέρει στο σχήµα, στον αριθµό των ποδιών και στην ονοµασία
της. Οι τύποι που προορίζονται για εξωτερική χρήση είναι κυρίως: α) η καρέκλα φαγητού, β) η
καρέκλα σαλονιού (πολυθρόνα) και γ) το σκαµπό (βλέπε παρακάτω).

εικόνα 1

εικόνα 2

ΚΑΝΑΠΕΣ
Ο καναπές είναι ένα έπιπλο που προσφέρει χώρο καθίσµατος για περισσότερα από ένα άτοµα,
παρέχοντας υποστήριξη στην πλάτη και τα µπράτσα. Στους εξωτερικούς χώρους βρίσκεται
σαν κοµµάτι του σαλονιού (καναπές, πολυθρόνες, χαµηλό τραπέζι), υπάρχουν όµως
περιπτώσεις όπου ο καναπές ή/και το σαλόνι ολόκληρο δηµιουργείται από
επαναλαµβανόµενες µονάδες επίπλων.
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εικόνα 3

εικόνα 4

ΠΑΓΚΑΚΙ
Το παγκάκι είναι ένας τύπος καθίσµατος στο οποίο µπορούν να καθίσουν περισσότεροι του
ενός άνθρωποι την ίδια στιγµή. Τα πιο πολλά διαθέτουν υποστήριξη πλάτης και µπράτσων,
υπάρχουν όµως και περιπτώσεις που δεν παρέχεται κάποιου είδους υποστήριξη. Το παγκάκι
συναντάται συχνότερα σε δηµόσιους χώρους, βρίσκεται όµως και σε κήπους σπιτιών και
προσφέρεται για σύντοµη ξεκούραση.

εικόνα 5

εικόνα 6

ΣΚΑΜΠΟ - ΣΚΑΜΝΙ
Το σκαµπό είναι µια από τις πρώτες µορφές επίπλων καθίσµατος. Αποτελείται από µια
επιφάνεια καθίσµατος, χωρίς υποστήριξη πλάτης ή χεριών και βάση στήριξης µεταβλητού
ύψους ανάλογα τη χρήση.

εικόνα 7
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εικόνα 8

ΤΡΑΠΕΖΙ
Το τραπέζι είναι ένα είδος επίπλου που αποτελείται από µια υπερυψωµένη, επίπεδη και
σταθερή επιφάνεια που χρησιµοποιείται για να τοποθετούνται σε αυτή αντικείµενα. Η
επιφάνεια αυτή στηρίζεται συνήθως σε µια βάση που αποτελείται από ένα ή περισσότερα
πόδια. Αναλόγως το σκοπό για τον οποίο προορίζεται ένα τραπέζι, έχει και το κατάλληλο ύψος
ώστε να εξυπηρετούνται οι χρήστες του.
Στους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού οι κυριότερες µορφές που υπάρχουν είναι το τραπέζι
φαγητού, το τραπέζι καθιστικού (χαµηλό) και ο πάγκος που εξυπηρετεί τα ψηλά σκαµπό.

εικόνα 9

εικόνα 10

εικόνα 11

ΚΟΥΝΙΑ
Η κούνια θα µπορούσε να περιγραφεί σαν “κουνιστό παγκάκι” το οποίο κρέµεται από κάποιο
µεταλλικό ή ξύλινο σκελετό. Αποτελεί ένα έπιπλο (όπως και η κουνιστή καρέκλα) που ήταν
πολύ διαδεδοµένο στις βεράντες των σπιτιών, όταν άρχισαν σε αυτές να επεκτείνονται οι
καλοκαιρινές δραστηριότητες. Συνήθως προσφέρει χώρο για τρία άτοµα και σε παραλλαγές
της διαθέτει τέντα για προστασία από τον ήλιο ή επιφάνειες για τοποθέτηση αντικειµένων.

εικόνα 12

εικόνα 13

εικόνα 14

ΑΙΩΡΑ
Η αιώρα είναι ένα είδος κούνιας, φτιαγµένη από ύφασµα, σχοινί ή δίχτυ που δένεται σε δύο
σηµεία και χρησιµοποιείται σαν κούνια, για ύπνο ή ξεκούραση. Το κυρίως σώµα αποτελείται
από ένα ή περισσότερα κοµµάτια υφάσµατος ή µιας πλεκτής επιφάνειας από λεπτό σχοινί. Στις
άκρες του σώµατος υπάρχουν σχοινιά που το κρατούν τεντωµένο και καταλήγουν σε δύο
σηµεία στήριξης, όπως δέντρα ή στύλους.
Οι αιώρες αναπτύχθηκαν από τους µόνιµους κάτοικους τροπικών περιοχών και
χρησιµοποιούνταν για ύπνο σε εξωτερικό χώρο. Στο οικιακό περιβάλλον συναντάει εφαρµογή
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κυρίως σε κήπους, αν και η ανάπτυξη παραλλαγών µε αυτόνοµο σύστηµα αιώρησης έχει
επιτρέψει τη χρήση της και σε περιβάλλον χωρίς την ύπαρξη δέντρων.

εικόνα 15

εικόνα 16

ΞΑΠΛΩΣΤΡΑ
Η ξαπλώστρα είναι ένα είδος καρέκλας που η επιφάνεια καθίσµατος είναι αρκετά µεγάλη για
να µπορεί ο χρήστης να τοποθετήσει πάνω σε αυτή και τα πόδια του. Στις ξαπλώστρες
εξωτερικού χώρου, η επιφάνεια υποστήριξης της πλάτης συνήθως µπορεί να αλλάζει κλίση.

εικόνα 17

εικόνα 18

DAYBED
Το daybed είναι ένα είδος επίπλου ανάµεσα στον καναπέ, το ανάκλιντρο και το κρεββάτι. Οι
πρώτες µορφές του συναντιούνται στην αρχαία Ελλάδα και Ρώµη µε τα ανάκλιντρα που
χρησιµοποιούνταν για χαλάρωση και ξεκούραση. Για τον ίδιο σκοπό χρησιµοποιούνται και τα
σηµερινά daybeds τα οποία υπάρχουν για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Τα
περισσότερα από αυτά που προορίζονται για εξωτερική χρήση, προσφέρουν και σκίαση.

εικόνα 19

12

εικόνα 20

ΟΜΠΡΕΛΑ
Η οµπρέλα είναι ένας θόλος, πτυσσόµενος ή µη, που χρησιµεύει στην προστασία από τη βροχή
και τον ήλιο και στηρίζεται σε ένα κεντρικό στύλο.

εικόνα 21

εικόνα 22

Εκτός των προαναφερθέντων επίπλων εξωτερικού χώρου, υπάρχουν και κάποια αντικείµενα,
τα οποία έχουν δευτερεύοντα ρόλο, όπως τα αντικείµενα τοποθέτησης φυτών, τα φωτιστικά
και οι αποθηκευτικοί χώροι. Κάποια άλλα που δεν περιγράφηκαν πιο πάνω, είναι αυτόνοµα
στοιχεία των εξωτερικών χώρων, όπως το barbeque και κάποια άλλα, όπως τα gazebos, που
χρησιµοποιούνται πλέον πολύ σπάνια.

εικόνα 23

εικόνα 26

εικόνα 24

εικόνα 25

εικόνα 27
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2.1.3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
Υπάρχουν πολλά είδη εξωτερικών χώρων που µπορεί να έχει ένα σπίτι. Κάποια από αυτά
είναι: η εσωτερική αυλή ενός κτηρίου (patio), ο κήπος ή ο κήπος σε ταράτσα (roof garden), η
ταράτσα, η µικρή (porch) ή µεγάλη βεράντα, το µπαλκόνι. Στη συγκεκριµένη εργασία θα γίνουν
οµαδοποιήσεις αυτών που έχουν κοινά στοιχεία ενδιαφέροντος. Οι οµοιότητες βρίσκονται
στην κοινή έκθεσή τους στις καιρικές συνθήκες και στη µορφολογία τους.
Έτσι, η εσωτερική ή εξωτερική αυλή ενός σπιτιού και ο κήπος θα ενταχθούν στην κατηγορία
ΚΗΠΟΣ, ο κήπος σε ταράτσα και η ταράτσα θα ενταχθούν στην κατηγορία ΤΑΡΑΤΣΑ, η µικρή
και η µεγάλη βεράντα θα ενταχθούν στην κατηγορία ΒΕΡΑΝΤΑ και το µπαλκόνι στην
κατηγορία ΜΠΑΛΚΟΝΙ.

ΚΗΠΟΣ
Ο κήπος είναι µια οργανωµένη περιοχή σε εξωτερικό χώρο, που χρησιµοποιείται για την
καλλιέργεια φυτών, δέντρων και λαχανικών. Όταν αναφερόµαστε στον κήπο ενός σπιτιού,
εννοούµε τον περιβάλλοντα χώρο γύρω από το σπίτι. Οι δραστηριότητες που γίνονται σε
αυτόν εµπεριέχουν εκτός της καλλιέργειας, την ψυχαγωγία και την ξεκούραση των χρηστών.

εικόνα 28

εικόνα 29

ΤΑΡΑΤΣΑ
Η ταράτσα είναι η επίπεδη στέγη ενός κτηρίου, η πρόσβαση στην οποία γίνεται συνήθως από
το τελευταίο διαµέρισµα ή το δώµα-απόληξη κλιµακοστασίου του κτηρίου. Οι ταράτσες
αποτελούν συχνά τον εξωτερικό χώρο των τελευταίων διαµερισµάτων των πολυκατοικιών
και στην πλειοψηφία τους είναι µεγαλύτερες σε έκταση από τα µπαλκόνια.

εικόνα 30
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εικόνα 31

ΒΕΡΑΝΤΑ
Η βεράντα είναι µια κατασκευή που εφάπτεται εξωτερικά µε το σπίτι. Αποτελεί συχνά
προθάλαµο της κεντρικής εισόδου ή εξωτερικό χώρο σε πλευρές του σπιτιού. Συνήθως είναι
στεγασµένη, διαθέτοντας κολώνες για τη στήριξη της οροφής της και περικλείεται µερικώς
από κάγκελα, ή άλλο στηθαίο.

εικόνα 32

εικόνα 33

ΜΠΑΛΚΟΝΙ
Το µπαλκόνι είναι ένας πρόβολος που προεξέχει από τον εξωτερικό τοίχο του κτηρίου και
περιβάλλεται από στηθαίο ή κάγκελα για προστασία. Μπορεί να περιορίζεται σε λίγα
τετραγωνικά ή να καλύπτει µεγάλη έκταση περιµετρικά του κτηρίου µε ποικίλο πλάτος.

εικόνα 34

εικόνα 35
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2.1.4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΠΛΟΥ ΠΡΟΣ ΣΧΕΔ∆ΙΑΣΗ
Κατά την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στο διαδίκτυο αλλά και µε την επί τόπου παρατήρηση
οικιακών εξωτερικών χώρων της Αττικής, τα έπιπλα που χρησιµοποιούνται συχνότερα είναι η
καρέκλα και το τραπέζι φαγητού. Η διαπίστωση αυτή επαληθεύθηκε µε τα αποτελέσµατα του
ερωτηµατολογίου που µοιράστηκε ηλεκτρονικά, για τη συµπλήρωση και την επαλήθευση των
στοιχείων της πιο πάνω έρευνας. Στο διάγραµµα 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα στην
ερώτηση “Τι έπιπλα υπάρχουν στον,-η,-ο κήπο/βεράντα/µπαλκόνι σας;”.

Τι έπιπλα υπάρχουν στον,-η,-ο κήπο/βεράντα/µπαλκόνι σας;
90%
80%
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60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

διάγραµµα 1

Όπως φαίνεται και από το προηγούµενο διάγραµµα, η πλειοψηφία (79%) των ερωτηθέντων
έχει στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού του τραπεζαρία. Δ∆εύτερο σε συχνότητα βρίσκεται το
καθιστικό (50%) και τρίτο το barbeque (47%).
Οι απαντήσεις στην ερώτηση “Για ποιες διαδικασίες χρησιµοποιείτε τα έπιπλα που έχετε στον,η,-ο κήπο/βεράντα/µπαλκόνι σας;”, δείχνουν ότι οι δηµοφιλέστερες διαδικασίες για τις οποίες
χρησιµοποιούν οι ερωτηθέντες τα έπιπλά τους, διαφέρουν ελάχιστα σε ποσοστά µεταξύ τους
(καφές 74%, φαγητό 68%, διάβασµα βιβλίου 63%, φαγητό µε φίλους 61%, ξεκούραση 58%).
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Για ποιες διαδικασίες χρησιµοποιείτε τα έπιπλα που έχετε στον,-η,-ο κήπο/
βεράντα/µπαλκόνι σας;
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0%

διάγραµµα 2

Αν και ανάµεσα στις πρώτες πέντε απαντήσεις, οι τρεις εξ αυτών δε χρειάζονται απαραίτητα
κάποιου είδους επιφάνεια, η ύπαρξη αυτής διευκολύνει το χρήστη, προσφέροντάς του ένα
µέρος για να τοποθετήσει τα αντικείµενα που τον συνοδεύουν κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας. Πχ στη διάρκεια του καφέ, η ύπαρξη µιας επιφάνειας που θα µπορεί να
ακουµπήσει κανείς το φλιτζάνι ή ένα ποτήρι νερό αποτελεί µια τέτοια διευκόλυνση.
Τα δύο συστήµατα επίπλων που έχουν τραπέζι, αλλά και αυτά που είναι πιο συχνά
χρησιµοποιούµενα, είναι όπως προαναφέρθηκε, η τραπεζαρία και το καθιστικό. Το
πλεονέκτηµα της τραπεζαρίας έναντι του καθιστικού, είναι ότι σε αυτή µπορούν να
πραγµατοποιηθούν οι διαδικασίες που είθισται να γίνονται στο καθιστικό, πχ καφές,
ξεκούραση. Αντίθετα, στο καθιστικό είναι δύσκολο να µεταφερθούν οι διαδικασίες που
είθισται να γίνονται στην τραπεζαρία, πχ φαγητό. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα προαναφερθέντα
στοιχεία, αποφασίστηκε τα υπό σχεδίαση έπιπλα να αποτελέσουν µια καρέκλα φαγητού και ένα
τραπέζι, που αποτελούν τα βασικά στοιχεία µιας τραπεζαρίας.
2.1.4.1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΟΥ ΠΡΟΣ ΣΧΕΔ∆ΙΑΣΗ
Επιλέγοντας την τραπεζαρία ως σύστηµα επίπλων προς σχεδίαση, πρέπει να γίνει µια
περαιτέρω ανάλυση των αντικειµένων που την αποτελούν και των διαδικασιών που
πραγµατοποιούνται σε αυτή, έτσι ώστε να εξαχθούν συµπεράσµατα για το είδος των
απαιτήσεων που πρέπει να καλύπτει το τελικό προϊόν.
Βάσει της σχεδιαστικής διαδικασίας που ακολουθείται στα µαθήµατα του στούντιο, του
τµήµατος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, για
την εύρεση του προβληµατικού χώρου κάθε προϊόντος, πρέπει να γίνεται εκτός από
διερεύνηση του ίδιου του προϊόντος, ανάλυση των χρηστών και του περιβάλλοντός του.
Η εύρεση των προβληµατικών πεδίων που βρίσκεται η τραπεζαρία έγινε µέσω των εργαλείων
του mind mapping και του task analysis.
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ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΚΕΨΗΣ (MIND MAPPING)
Χαρτογράφηση σκέψης είναι ένα διάγραµµα, το οποίο χρησιµοποιείται για να παρουσιαστούν
λέξεις, ιδέες, διαδικασίες ή άλλα αντικείµενα που σχετίζονται µε µια κεντρική λέξη ή ιδέα.
Στην παρούσα εργασία το διάγραµµα της “χαρτογράφησης της σκέψης” δηµιουργήθηκε πριν
την επιλογή του υπό σχεδίαση επίπλου, για αυτό και η κεντρική ιδέα είναι τα έπιπλα
εξωτερικού χώρου γενικά (διάγραµµα 3). Σαν εργαλείο χρησιµοποιήθηκε και στην αρχική
αποδόµηση του προβλήµατος (έπιπλα εξωτερικού χώρου), αλλά και στην περαιτέρω ανάλυση
της τραπεζαρίας.

διάγραµµα 3
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (TASK ANALYSIS)
Ανάλυση εργασιών είναι η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών που πρέπει να
πραγµατοποιηθούν για να ολοκληρωθεί µια εργασία. Στα πλαίσια της διπλωµατικής, έγινε η
καταγραφή των ενεργειών που πρέπει να πραγµατοποιηθούν για να ολοκληρωθούν οι
δραστηριότητες που γίνονται στην τραπεζαρία. Αυτές οι δραστηριότητες που αναλύθηκαν είναι
“γεύµα-δείπνο”, “πρωινό”, “καφές”, “διάβασµα βιβλίου”. Βάσει των απαντήσεων που
δόθηκαν στο ερωτηµατολόγιο και παρουσιάστηκαν στην παράγραφο 2.1.4, οι δραστηριότητες
αυτές είναι οι πιο συχνά πραγµατοποιούµενες. Κάποιες από αυτές που δεν αναφέρονται,
µπορούν να προσαρµοστούν στα πλαίσια των παρουσιαζόµενων δραστηριοτήτων (φαγητό µε
φίλους, barbeque και ελαφρύ φαγητό=γεύµα-δείπνο, ποτό=καφές).

ΠΡΩΙΝΟ
-(καθάρισµα επιφανειών)
-προετοιµασία φαγητού (µέσα στο σπίτι)
-σερβίρισµα στο τραπέζι
-κατανάλωση
-µάζεµα των υλικών, σκευών κτλ πίσω στο εσωτερικό του σπιτιού
-καθαρισµός
-(τακτοποίηση του τραπεζιού και των καθισµάτων)
ΚΑΦΕΣ
-(καθάρισµα επιφανειών)
-προετοιµασία ροφηµάτων και σκευών (µέσα στο σπίτι)
-σερβίρισµα στο τραπέζι
-κατανάλωση
-µάζεµα των υλικών, σκευών κτλ πίσω στο εσωτερικό του σπιτιού
-καθαρισµός
-(τακτοποίηση του τραπεζιού και των καθισµάτων)
ΓΕΥΜΑ – Δ∆ΕΙΠΝΟ
-(καθάρισµα επιφανειών)
-προετοιµασία φαγητού (µέσα στο σπίτι)
-σερβίρισµα στο τραπέζι
-κατανάλωση
-µάζεµα των υλικών, σκευών κτλ πίσω στο εσωτερικό του σπιτιού
-καθαρισµός
-(τακτοποίηση του τραπεζιού και των καθισµάτων)
ΒΙΒΛΙΟ
-(καθάρισµα επιφανειών)
-(προετοιµασία ροφήµατος)
-(σερβίρισµα στο τραπέζι)
-διάβασµα βιβλίου
-καθαρισµός
-(τακτοποίηση του τραπεζιού και των καθισµάτων)
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Με τον όρο κατανάλωση που χρησιµοποιείται στις παραπάνω δραστηριότητες, νοείται κάθε
είδους ενέργεια που λαµβάνει χώρα µεταξύ της προετοιµασίας και της τακτοποίησηςεπαναφοράς του συστήµατος επίπλων.
Οι ενέργειες που πραγµατοποιούνται στο στάδιο της “κατανάλωσης”, διαφέρουν από
δραστηριότητα σε δραστηριότητα. Ορισµένες δραστηριότητες παρουσιάζουν κοινά στοιχεία,
όπως αυτές του “πρωινού” και του “καφέ”, όπου κατά τη διάρκειά τους, το πιθανό λέρωµα
της επιφάνειας εστίασης ή κάποιου εκ των καθισµάτων από τα υλικά προς κατανάλωση
(βούτυρο, µαρµελάδα, καφές, χυµός κτλ), έχουν ως αποτέλεσµα κοινά συµπεράσµατα για τις
απαιτήσεις των επίπλων προς σχεδίαση, δηλαδή ότι πρέπει να είναι ανθεκτικά σε ουσίες οι
οποίες είθισται να αφήνουν µόνιµο λεκέ. Επίσης και οι άλλες δραστηριότητες (“γεύµαδείπνο”, “διάβασµα βιβλίου” µε πιθανή συνοδεία ροφήµατος), οδηγούν στην ίδια απαίτηση για
ανθεκτικότητα σε βλαβερές για εκείνα ουσίες από τροφή.
Εκτός των πιο πάνω προβληµάτων που µπορεί να έρθουν αντιµέτωπα τα έπιπλα, υπάρχουν
και αυτά της “µη ορθής χρήσης” των χρηστών. Η ουσιαστική διαφορά του όρου
“κατανάλωση” στις διάφορες δραστηριότητες, έγκειται στην ορθότητα της χρήσης που θα
επιχειρήσουν να έχουν οι χρήστες κατά τη διάρκεια αυτών. Πιο συγκεκριµένα, σε ένα τυπικό
καθηµερινό γεύµα µιας οικογένειας ή σε ένα επίσηµο δείπνο που θα πραγµατοποιηθεί στον
εξωτερικό χώρο του σπιτιού, οι πιθανότητες να χρησιµοποιηθούν τα έπιπλα για διαφορετικό
λόγο από αυτόν που προορίζονται, είναι ελάχιστες. Δ∆ε συµβαίνει το ίδιο όµως, αν σε ένα
γεύµα που εξελιχθεί σε πάρτι και λαµβάνει χώρα στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού, ένας/µια
από τους συνδαιτυµόνες βρεθεί να χορεύει πάνω σε ένα από τα καθίσµατα ή στην επιφάνεια
του τραπεζιού. Με αυτό το παράδειγµα, γίνεται προσπάθεια διάκρισης της ορθής και µη-ορθής
χρήσης των αντικειµένων από τους χρήστες, διασαφηνίζοντας πως κατά το σχεδιασµό ενός
προϊόντος, µπορούν να προβλεφθούν µεν ορισµένες µη-ενδεδειγµένες χρήσεις, ο σχεδιαστής
όµως καλείται να θέσει, βάσει των δεδοµένων που έχει, το όριο “µη-ορθότητας χρήσης” που
πρέπει να λάβει υπ’ όψιν του.
Από την ανάλυση των βηµάτων των προηγούµενων διαδικασιών, µπορούν να εξαχθούν
συµπεράσµατα για τις απαιτήσεις που πρέπει να καλύπτει το σύστηµα επίπλων. Σε όλες τις
περιπτώσεις, οι δραστηριότητες ξεκινούν και τελειώνουν µε την ίδια διαδικασία, αυτή του
καθαρισµού των επιφανειών των αντικειµένων. Για το λόγο αυτό, τα αντικείµενα πρέπει να
είναι ανθεκτικά στο καθάρισµα, αλλά και να καθαρίζονται εύκολα, αφενός λόγω της
συχνότητας του καθαρισµού τους, αφετέρου επειδή όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.1.5,
η εύκολη µετάβαση των αντικειµένων από την κατάσταση µη-χρήσης, στην κατάσταση
χρήσης, είναι επιθυµητή από τους χρήστες. Οι επιφάνειες, εκτός από το να καθαρίζονται
εύκολα, πρέπει και να είναι ανθεκτικές σε διάφορες ουσίες και υγρά που τυχόν πέσουν σε
αυτές, κατά την κατανάλωση φαγητού και ποτού.
Το τελευταίο στάδιο όλων των εργασιών είναι η τακτοποίηση των αντικειµένων µετά την
ολοκλήρωση των εργασιών. Απόρροια της τακτοποίησης είναι η δυνατότητα µεταφοράς των
αντικειµένων, κυρίως των καθισµάτων, στην αρχική τους θέση. Η διαδικασία αυτή πρέπει να
µπορεί να επιτευχθεί µε ένα ή δύο άτοµα.
Τέλος, κατά το στάδιο του σερβιρίσµατος, υπάρχει η απαίτηση να µην τραυµατίζεται ο χρήστης
από την επαφή του µε τυχόν αιχµηρά σηµεία των αντικειµένων, καθώς επίσης και το ύψος του
τραπεζιού να είναι τέτοιο που να µην καταπονείται η σπονδυλική του στήλη κατά το
σερβίρισµα.
Στην έρευνα αγοράς που πραγµατοποιήθηκε, παρατηρήθηκε πως οι περισσότερες τραπεζαρίες,
πωλούνται µε τη σύνθεση των τεσσάρων καρεκλών και του ενός τραπεζιού. Επίσης, στην
ερώτηση “Πόσα άτοµα σας ενδιαφέρει να φιλοξενούνται στην τραπεζαρία καθηµερινά;”, οι
περισσότεροι απάντησαν 3 µε 4 άτοµα. Από τα δύο αυτά δεδοµένα, αποφασίστηκε το σύστηµα
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επίπλων να µπορεί να καλύψει τις ανάγκες τουλάχιστον τεσσάρων ατόµων. Το σύστηµα είναι
επιθυµητό να µπορεί να επεκταθεί για φιλοξενία περισσότερων ατόµων, αφενός επειδή σε
περιπτώσεις επισκέψεων ο απαιτούµενος χώρος είναι µεγαλύτερος, αφετέρου επειδή πρέπει
να µπορεί να εξατοµικευθεί στις ανάγκες όσο το δυνατόν περισσότερων αγοραστών, καθότι
όπως προέκυψε και από το ερωτηµατολόγιο, οι απαιτήσεις διαφέρουν.
Οι κύριες διαδικασίες που διενεργούν οι χρήστες στους εξωτερικούς τους χώρους, όπως
αναφέρθηκε και στην παράγραφο 2.1.4, είναι αυτές του “καφέ”, του “φαγητού” και του
“διαβάσµατος βιβλίου”. Επειδή από αυτές, η περισσότερο απαιτητική από θέµα χώρου είναι
αυτή του φαγητού, τα αντικείµενα που θα σχεδιαστούν, θα έχουν κεντρική επιδίωξη την
κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν κατά τη διαδικασία αυτή.
Στις εικόνες 36 και 37, φαίνονται οι διαστάσεις που πρέπει να έχει ένα κάθισµα φαγητού, η
ελάχιστη επιφάνεια που χρειάζεται ένας χρήστης για να γευµατίσει, καθώς επίσης και οι
διαστάσεις που πρέπει να έχει ένας χώρος για να φιλοξενηθεί σε αυτόν µια “τραπεζαρία”. Στις
εικόνες 38 και 39, παρουσιάζεται ο ελάχιστος χώρος στον οποίο µπορεί να φιλοξενηθεί µια
τραπεζαρία.

εικόνα 36

εικόνα 37

εικόνα 38
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εικόνα 39

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Με βάση τα δεδοµένα που παρουσιάστηκαν, το υπό σχεδίαση σύστηµα επίπλων θα πρέπει να
καλύπτει κάποιες κύριες απαιτήσεις.
Μια από αυτές είναι η φιλοξενία του γεύµατος 4 ατόµων, όσον αφορά το χώρο που πρέπει να
παρέχει τόσο σε επιφάνεια εστίασης, όσο και σε επιφάνεια καθίσµατος των χρηστών. Τα
αντικείµενα πρέπει να είναι άνετα και ασφαλή κατά τη χρήση τους. Όπως αναφέρθηκε και
παραπάνω, η χρήση στην οποία γίνεται αναφορά, είναι η “ορθή”, βάσει των κοινωνικών και
πολιτισµικών στοιχείων των υποψήφιων χρηστών. Η µετάβασή τους από την κατάσταση µηχρήσης σε κατάσταση χρήσης, πρέπει να γίνεται µε τη λιγότερη δυνατή προετοιµασία. Αυτό
σηµαίνει ότι τα αντικείµενα πρέπει να είναι ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες όλου του
χρόνου, ώστε να µη χρειάζονται αποθήκευση και να καθαρίζονται εύκολα, για να είναι
γρήγορα, έτοιµα προς χρήση. Τέλος, µια απαίτηση που προκύπτει µε την κατασκευή ενός
προϊόντος, είναι η µεταφορά του από το χώρο πώλησης στο χώρο χρήσης του. Συνέπεια της
παραδοχής, ότι ένα αντικείµενο κατασκευάζεται και πωλείται σε διαφορετικό χώρο από τον
τόπο χρήσης, είναι η δυνατότητα αποθήκευσής του µέχρι τη µεταφορά του από το ένα µέρος
στο άλλο. Απαιτείται επίσης και ανθεκτικότητα σε περιπτώσεις ελαφράς σύγκρουσης των
αντικειµένων µε άλλα, κατά τη διάρκεια της µεταφοράς και τοποθέτησής τους.

2.1.5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ
Στα σχόλια των ερωτηθέντων αναφέρθηκαν ως θετικά στοιχεία των επίπλων τους, η ελάχιστη
φροντίδα που χρειάζεται για τη διατήρηση αυτών σε καλή κατάσταση και η ανθεκτικότητά
τους στις καιρικές συνθήκες. Στα αρνητικά σχόλια των απαντήσεων βρίσκονταν, η
προετοιµασία που απαιτείται για να είναι τα έπιπλα έτοιµα για χρήση, η φθορά και η συντήρηση
των υλικών και η µικρή διάρκεια ζωής των επίπλων. Από τα θετικά και τα αρνητικά σχόλια
του ερωτηµατολογίου µπορεί να εξαχθεί το συµπέρασµα, ότι η ανθεκτικότητα των επίπλων
στις καιρικές συνθήκες και το χρόνο, µε την ελάχιστη συντήρηση, είναι χαρακτηριστικά τα
οποία αντιµετωπίζονται ως πλεονεκτήµατα στα έπιπλα εξωτερικού χώρου.
Στην εργασία αυτή, τα αντικείµενα που θα σχεδιαστούν προορίζονται για χρήση σε κήπο και
ταράτσα, όπως αυτά περιγράφηκαν συνοπτικά παραπάνω. Οι δύο αυτές οµάδες εξωτερικών
χώρων επιλέχθηκαν επειδή παρουσιάζουν κοινά στοιχεία στην έκθεσή τους στις καιρικές
συνθήκες που είναι δυσµενέστερες από αυτές που επικρατούν στους υπόλοιπους τύπους.
Συνεπώς, σχεδιάζοντας για τους χώρους αυτούς, το προϊόν µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε
ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες, πχ στεγασµένα µπαλκόνια και βεράντες.
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2.2. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Τα έπιπλα εξωτερικού χώρου που υπάρχουν στην αγορά κατασκευάζονται κυρίως από τα εξής
υλικά: α) ξύλο, β) αλουµίνιο, γ) πλεκτά (ψάθινα έπιπλα από φυσικό ή συνθετικό rattan), δ)
σίδηρος, ε) πλαστικό, στ) σκυρόδεµα.
Σε περιορισµένη παραγωγή, διαγωνισµούς, πειραµατικό στάδιο ή µεµονωµένα κοµµάτια,
έχουν παρουσιαστεί έπιπλα εξωτερικού χώρου που είναι κατασκευασµένα από corian, γρανίτη,
χαρτοπολτό, χώµα και γρασίδι, λάστιχο αυτοκινήτου ή από ανακυκλωµένα αντικείµενα που το
υλικό τους είναι κάποιο από τα προαναφερθέντα ή συνδυασµός τους.

εικόνα 40

εικόνα 42

εικόνα 41

εικόνα 43

2.2.1. ΞΥΛΟ
Το ξύλο είναι το υλικό που προέρχεται από το κόψιµο και την επεξεργασία των κορµών και
των κλαδιών των δέντρων. Τα ξύλα διακρίνονται σε µαλακά (ξύλα που προέρχονται από
δέντρα των οποίων ο σπόρος είναι γυµνός) και σκληρά (ξύλα που προέρχονται από δέντρα
των οποίων ο σπόρος είναι καλυµµένος). Υπάρχει επίσης και η τροποποιηµένη ξυλεία, στην
οποία ανήκει κάθε συνθετικό υλικό, που αποτελείται στο µεγαλύτερο ποσοστό του από
στοιχεία ξύλου.
Οι ιδιότητες του κάθε δέντρου διαφέρουν από είδος σε είδος. Επίσης, οι ιδιότητες ενός
συγκεκριµένου είδους, δύνανται να διαφοροποιούνται ανάλογα µε τις κλιµατολογικές
συνθήκες που επικρατούν στο µέρος που βρίσκεται το δέντρο.
Οι µηχανικές ιδιότητες του ξύλου εξαρτώνται από την πυκνότητά του. Η πυκνότητα εξαρτάται
από την περιεκτικότητά του ξύλου σε υγρασία αλλά και από το είδος του. Η πυκνότητα των
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ξύλων διαφέρει από είδος σε είδος (συνήθως η πυκνότητα ενός ξύλου δίδεται για τιµή
περιεχόµενης υγρασίας ίση µε 12%, που αντιστοιχεί σε θερµοκρασία περιβάλλοντος ίση µε
20℃ και υγρασία περιβάλλοντος ίση µε 65%), η δε των µαλακών ξύλων είναι µικρότερη
αυτής των σκληρών. Το ξύλο παρουσιάζει πολύ χαµηλή θερµική αγωγιµότητα σε σχέση µε
αυτή των µεταλλικών υλικών και το ίδιο συµβαίνει µε την ειδική θερµότητά του. Το ξύλο έχει
την τάση να απορροφάει την υγρασία του περιβάλλοντος, η µεταβολή της οποίας προκαλεί
αλλαγές στις διαστάσεις και τις µηχανικές του ιδιότητες. Επειδή το ξύλο αποτελείται από
επιµήκη αξονικά διευθετηµένα κύτταρα, η αντοχή του σε αξονικές καταπονήσεις είναι
µεγαλύτερη από την αντοχή του στις αντίστοιχες εγκάρσιες.
Η ξυλεία που χρησιµοποιείται κυρίως για την παρασκευή επίπλων εξωτερικού χώρου είναι η
πριστή ξυλεία, δηλαδή η ξυλεία που λαµβάνεται δια του σχισίµατος του κορµού στα πριστήρια,
µε κατακόρυφα κινούµενα πριόνια, κόβοντας το ξύλο σε τετραγωνικές ή ορθογωνικές
διατοµές. Η συνδεσµολογία των επίπλων γίνεται κυρίως µε µεταλλικούς συνδετήρες, πίρους,
κοχλίες και ήλους. Αυτά τα µέσα µπορεί να δρουν συµπληρωµατικά µε απλές εγκοπές των
ξύλων (σύνδεση µόρσου εγκοπής) και τεµάχια ξύλινων φύλλων. [1]
Τα ξύλα που χρησιµοποιούνται κυρίως για τα έπιπλα εξωτερικού χώρου είναι τα τικ, µαόνι,
κέδρος, κυπαρίσσι, πεύκο, οξιά, δρυς, λόγω των µηχανικών τους ιδιοτήτων και των αντοχών
τους στις καιρικές συνθήκες.
Τα έπιπλα από ξύλο, περιλαµβάνουν σχεδόν όλα τα είδη των επίπλων εξωτερικού χώρου
όπως τραπέζια, καρέκλες, πολυθρόνες, παγκάκια, ξαπλώστρες, κούνιες, οµπρέλες κτλ.
Στα ξύλινα έπιπλα εξωτερικού χώρου, πρέπει, για να είναι ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες,
να εφαρµόζεται επιφανειακά η κατάλληλη λίπανση που θα τους προσδίδει αντοχή στην έκθεσή
τους στο νερό και τον ήλιο. Η συντήρηση πρέπει να γίνεται τουλάχιστον µια φορά το χρόνο.
Παράλληλα πρέπει να γίνεται συχνή επιθεώρηση για τυχόν φθορές, επιδιόρθωση και πρόληψη
επέκτασής τους. Καλύτερη προφύλαξη από τις καιρικές συνθήκες, χωρίς αυτή να υποκαθιστά
την παραπάνω φροντίδα, είναι η κάλυψη των επίπλων µε ειδικά καλύµµατα ή η αποθήκευσή
τους κατά τους φθινοπωρινούς και χειµερινούς µήνες.

εικόνα 44

εικόνα 45

ΞΥΛΟ
µέγεθος

τιµή
πίνακας 1
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πυκνότητα
(kg/m3)
400 - 980

αντοχή σε
εφελκυσµό
(MPa)
//
┴
1.5656.5
180

αντοχή σε
θλίψη
(MPa)
//
30-56

┴
3.4-10

θερµική
αγωγιµότητα
(W/m-K)
~0.15

2.2.2. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
Το αλουµίνιο είναι ένα λευκό µέταλλο µε ένα γαλάζιο τόνο που παράγεται µε χηµική
διαδικασία (ηλεκτρόλυση) από την αλουµίνα (οξείδιο του αλουµινίου), που βρίσκεται σε
αφθονία στο βωξίτη, από τον οποίο και εξάγεται.
Το αλουµίνιο ανήκει στα ελαφρά µέταλλα, γεγονός που σηµαίνει ότι τόσο το καθαρό
αλουµίνιο, όσο και τα κράµατά του, έχουν χαµηλή πυκνότητα, υψηλό ειδικό µέτρο
ελαστικότητας (λόγος του µέτρου ελαστικότητας προς το ειδικό βάρος) και υψηλή ειδική
µηχανική αντοχή (λόγος της εφελκυστικής αντοχής προς το ειδικό βάρος), σε σχέση µε τα
άλλα µέταλλα και κράµατα. Επίσης έχουν καλή αντοχή σε διάβρωση, λόγω της παρουσίας
ενός λεπτού επιφανειακού στρώµατος οξειδίου του αλουµινίου. Τέλος, έχουν καλή θερµική
και ηλεκτρική αγωγιµότητα. Στα κράµατα του αλουµινίου, ανάλογα µε το στοιχείο που
προστίθεται, έχουµε και διαφορετικές ιδιότητες. [2]  
Τα έπιπλα αλουµινίου, προέρχονται από έγχυση, σφυρηλάτηση σωλήνων διαφόρων διατοµών
(κυλινδρικών, τετράγωνων ή ορθογώνιων), επιφάνειες ή ράβδους. Τα επιµέρους στοιχεία
των επίπλων ενώνονται εν θερµώ ή µε χρήση συνδετικών στοιχείων.
Τα έπιπλα αλουµινίου είναι πολύ ελαφριά σε σχέση µε την αντοχή που έχουν και για τη
διατήρησή τους χρειάζονται απλά καθαρισµό.

εικόνα 46

µέγεθος

πυκνότητα
(kg/m3)

τιµή

2700

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
αντοχή σε
εφελκυσµό
(MPa)
110-285

αντοχή σε
θλίψη
(MPa)

θερµική
αγωγιµότητα
(W/m-K)
~150

πίνακας 2

2.2.3. ΠΛΕΚΤΑ (WICKER)
Για τη δηµιουργία πλεκτών επίπλων, χρησιµοποιούνται διάφορα υλικά, άλλα φυσικά και άλλα
συνθετικά. Από αυτά τα πιο γνωστά φυσικά είναι το ραττάν (ασιατικό καλάµι) και το µπαµπού.
Στα έπιπλα εξωτερικού χώρου χρησιµοποιείται κυρίως το πρώτο, γι’ αυτό στην παρούσα
εργασία αναλύεται εκείνο, γιατί οι αντοχές και η ελαστικότητά του είναι καλύτερες από εκείνες
του µπαµπού.
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Τα rattans ανήκουν σε µια µεγάλη υποοικογένεια των φοινίκων, τα καλαµοειδή
(Calamoideae). Υπάρχουν περίπου 600 διαφορετικά είδη, τα οποία ανήκουν σε 13 γένη και
βρίσκονται κυρίως στις Τροπικές Χώρες. Το µεγαλύτερο γένος είναι το Calamus, στο οποίο
ανήκουν περίπου τα 370 είδη.
Το πιο σηµαντικό προϊόν των φοινίκων rattan είναι το καλάµι, το οποίο είναι ο κορµός του
φυτού χωρίς τα κλαδιά και το περίβληµα του. Οι µηχανικές ιδιότητες και η ευκολία
κατεργασίας εξαρτώνται από την πυκνότητα του φυτού (εποµένως διαφέρουν από είδος σε
είδος), αλλά και από τη διάταξη των κόµβων που βρίσκονται τα κλαδιά κατά µήκος του
κορµού. Η πυκνότητα των rattans αυξάνεται µε την αύξηση της ηλικίας τους, ενώ µειώνεται
µε την αύξηση του ύψους τους. Η αντοχή τους σε θλίψη και εφελκυσµό στις ηλικίες
µικρότερες των 12 ετών είναι πολύ µικρή, ενώ όταν η ηλικία τους είναι µεγαλύτερη των 15
ετών, αυξάνεται σηµαντικά. Οι µηχανικές ιδιότητες µειώνονται επίσης από την περιφέρεια
προς το κέντρο, αλλά και από τη βάση στην κορυφή του κορµού.
Για τα έπιπλα εξωτερικού χώρου από rattan, χρησιµοποιούνται κυρίως φυτά τα οποία είναι
ηλικίας 15–20 ετών, επειδή αυτά ανταποκρίνονται στην απαιτούµενη πυκνότητα και αντοχή. Η
πλέξη τους γίνεται χειρωνακτικά ή µηχανικά και οι σκελετοί των επίπλων µπορεί να είναι από
µπαµπού, από rattan ή από αλουµίνιο. Το rattan από τη φυσική του µορφή αντέχει στις
καιρικές συνθήκες, όµως τα έπιπλα από rattan δεν αντέχουν σε όλες από αυτές. Πρέπει να
αποφεύγεται να µένουν στον ήλιο για πολύ µεγάλα χρονικά διαστήµατα, όπως επίσης πρέπει
να φυλάσσονται από δυνατούς ανέµους και βροχές. Καλό είναι όταν τα έπιπλα δε
χρησιµοποιούνται για µεγάλο χρονικό διάστηµα, να φυλάσσονται κάπου εσωτερικά ή να
σκεπάζονται µε προστατευτικά καλύµµατα. [3] [4] [5] [6]
Από την αντικατάσταση των φυσικών υλικών µε συνθετικά, έχουν προκύψει τα ψάθινα έπιπλα
παντός καιρού. Η κύρια βάση των συνθετικών αυτών υλικών, είναι το πολυαιθυλένιο ή το
πολυπροπυλένιο και τα έπιπλα εξωτερικού χώρου που είναι κατασκευασµένα µε αυτά έχουν
µεγάλη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και στις έντονες καιρικές συνθήκες.

εικόνα 47

εικόνα 48

µέγεθος

πυκνότητα
(kg/m3)

τιµή

360-750

πίνακας 3
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RATTAN (φυσικό)
αντοχή σε
αντοχή σε
εφελκυσµό
θλίψη
(MPa)
(MPa)
22-97

6-44

θερµική
αγωγιµότητα
(W/m-K)
µικρή

2.2.4. ΣΙΔ∆ΗΡΟΣ
Ο σίδηρος είναι ένα µέταλλο το οποίο υπάρχει σε αφθονία σε µεταλλεύµατα στο στερεό φλοιό
της γης. Για να φθάσει σε καθαρή µορφή, τήκονται τα µεταλλεύµατα και αποµακρύνονται τα
στοιχεία µε τα οποία είναι ενωµένος.
Τα σιδερένια έπιπλα εξωτερικού χώρου κατασκευάζονται από χυτοσίδηρο ή από σφυρήλατο
σίδηρο.
2.2.4.1. ΧΥΤΟΣΙΔ∆ΗΡΟΙ
Στην οικογένεια των χυτοσιδήρων, ανήκουν όλα τα κράµατα σιδήρου, άνθρακα και πυριτίου. Η
µικροδοµή και οι ιδιότητές τους εξαρτώνται από τη σύστασή τους σε άνθρακα και πυρίτιο,
καθώς και από τις ταχύτητες απόψυξης. Η µορφοποίησή τους γίνεται µόνο µε χύτευση,
δεδοµένου ότι η πλαστική τους παραµόρφωση είναι αδύνατη σε οποιαδήποτε θερµοκρασία. Οι
χυτοσίδηροι χωρίζονται σε λευκούς (λευκό χρώµα στην επιφάνεια θραύσης) και γκρίζους
(γκρίζο χρώµα στην επιφάνεια θραύσης). Αναλόγως της περαιτέρω κατεργασίας που
επιδέχονται, µπορούν να ληφθούν οι µαλακτοί (από τους λευκούς), οι ελατοί (από τους
γκρίζους) και οι ισχυρά κραµατωµένοι (χυτοσίδηροι µε βελτιωµένες ιδιότητες). Κάθε τύπος
προορίζεται για διαφορετική χρήση.
Γενικά οι χυτοσίδηροι έχουν µεγάλη αντοχή σε εφελκυσµό, που όσο µεγαλώνει, µεγαλώνει η
σκληρότητά τους και µικραίνει η δυνατότητα έγχυσης σε λεπτά µέρη και η εργασιµότητά τους.
Η αντοχή σε θλίψη είναι µεγαλύτερη από την αντοχή τους σε εφελκυσµό. [1]
2.2.4.2. ΣΦΥΡΗΛΑΤΟΣ ΣΙΔ∆ΗΡΟΣ
Ο σφυρήλατος σίδηρος είναι σχετικά καθαρός, αφού προέρχεται από περαιτέρω διεργασία του
χυτοσίδηρου µε σκοπό την αποµάκρυνση µέρους του άνθρακα και των άλλων προσµίξεων
του τελευταίου.
Η µορφοποίησή του γίνεται µόνο µε σφυρηλάτηση ή µε εξέλαση. Η αντοχή του σε θλίψη είναι
µικρότερη από εκείνη των χυτοσιδήρων, ενώ η αντοχή σε εφελκυσµό είναι µεγαλύτερη (µε
εξαίρεση των όλκιµων χυτοσιδήρων που έχουν πολύ µεγαλύτερες αντοχές). [1]
Τα σιδερένια έπιπλα εξωτερικού χώρου έχουν καλές µηχανικές αντοχές. Αν και ο σίδηρος,
ερχόµενος σε επαφή µε το οξυγόνο οξειδώνεται, λόγω των αντιδιαβρωτικών τεχνικών και
υλικών επίστρωσης που εφαρµόζονται σε αυτά, εµφανίζουν αντοχή στις καιρικές συνθήκες, η
οποία όµως για να διατηρηθεί, χρειάζεται ανανέωση περίπου µια φορά το χρόνο. Σε
περιπτώσεις τραυµατισµού των επιφανειών τους, όταν δηλαδή η προστασία τους
αποµακρυνθεί, πρέπει να επισκευασθούν για να αποφευχθεί η οξείδωσή τους.
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εικόνα 49

εικόνα 50

µέγεθος

πυκνότητα
(kg/m3)

τιµή

7100-7300

ΧΥΤΟΣΙΔ∆ΗΡΟΙ
αντοχή σε
αντοχή σε
εφελκυσµό
θλίψη
(MPa)
(MPa)
~100-840

~400-1000

θερµική
αγωγιµότητα
(W/m-K)
~36-46

πίνακας 4

µέγεθος

πυκνότητα
(kg/m3)

τιµή

ΣΦΥΡΗΛΑΤΟΣ ΣΙΔ∆ΗΡΟΣ
αντοχή σε
αντοχή σε
εφελκυσµό
θλίψη
(MPa)
(MPa)
~250-400

θερµική
αγωγιµότητα
(W/m-K)

~250-400

πίνακας 5

2.2.5. ΠΛΑΣΤΙΚΟ
Τα πλαστικά ανήκουν στην κατηγορία των πολυµερών υλικών και εµπεριέχουν κάποιες
πρόσθετες ουσίες, για να βελτιώσουν υπάρχουσες ιδιότητες ή να αποκτήσουν κάποιες άλλες
τις οποίες δεν έχουν στην καθαρή τους µορφή.
Τα πλαστικά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τα θερµοπλαστικά και τα θερµοσκληρυνόµενα
πλαστικά. Στην περίπτωση των θερµοπλαστικών, όταν ένα υλικό θερµανθεί γίνεται µαλακό
και εύκαµπτο. Όταν ψυχθεί µετατρέπεται πάλι σε στερεό. Ο κύκλος αυτός, θεωρητικά, µπορεί
να επαναληφθεί άπειρες φορές, µε το µειονέκτηµα όµως ότι οι µηχανικές ιδιότητες του υλικού
µειώνονται.
Τα θερµοσκληρυνόµενα πλαστικά όταν θερµαίνονται είναι εύκαµπτα και µαλακά. Η
µορφοποίηση τους γίνεται όταν επιδρούν σε αυτά η θέρµανση και µια τάση. Μετά την ψύξη
τους σκληραίνουν στη µορφή που τους έχει δοθεί και σε περίπτωση αναθέρµανσης
απανθρακώνονται, σε αντίθεση µε τα θερµοπλαστικά που ρευστοποιούνται. Τα
θερµοσκληρυνόµενα πλαστικά είναι γενικώς σκληρότερα, αλλά πιο ψαθυρά από τα
θερµοπλαστικά και παρουσιάζουν καλύτερη σταθερότητα στις διαστάσεις τους.
Η πυκνότητα των πολυµερών είναι µεγαλύτερη εκείνης των µονοµερών. Η αντοχή σε
εφελκυσµό και σε θλίψη είναι µεγάλη, αλλά διαφέρει σε κάθε τύπο. Η θερµική τους
αγωγιµότητα είναι πολύ µικρή, λόγω της απουσίας διεγερµένων ηλεκτρονίων. [1] [7] [8]
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Τα πλαστικά έπιπλα εξωτερικού χώρου χαρακτηρίζονται από το πολύ µικρό βάρος τους. Η
διάρκεια ζωής εξαρτάται από το είδος του πλαστικού που χρησιµοποιείται. Τα πλαστικά που
χρησιµοποιούνται ευρέως είναι χαµηλής ποιότητας, φθείρονται µε την ηλιακή ακτινοβολία,
είναι ευαίσθητα σε φθορές και έτσι έχουν µικρή διάρκεια ζωής και χαµηλό κόστος. Υπάρχουν
πλαστικά έπιπλα µε πολύ καλές αντοχές στη θλίψη και την ηλιακή ακτινοβολία που είναι πολύ
πιο ακριβά από τα πρώτα. Τα υλικά που χρησιµοποιούνται κυρίως για την κατασκευή των
πλαστικών επίπλων εξωτερικού χώρου είναι το πολυπροπυλένιο (PP), το
πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) και το πολυαιθυλένιο (PE), το οποίο χρησιµοποιείται κυρίως στα
συνθετικά πλεκτά έπιπλα (all weather wicker).

εικόνα 51

µέγεθος

τιµή

εικόνα 52

πυκνότητα
(kg/m3)
905,
1300-1580

εικόνα 53

ΠΛΑΣΤΙΚΟ (PP,PVC)
αντοχή σε
αντοχή σε
εφελκυσµό
θλίψη
(MPa)
(MPa)
33,
40.7-51.7

~45,
~75

θερµική
αγωγιµότητα
(W/m-K)
0.12,
0.15-0.21

πίνακας 6

2.2.6. ΣΚΥΡΟΔ∆ΕΜΑ
Το σκυρόδεµα είναι ένα κατασκευαστικό υλικό το οποίο αποτελείται από τσιµέντο, νερό και
αδρανή υλικά. Το τσιµέντο µε το νερό αντιδρούν χηµικά µεταξύ τους και σχηµατίζουν ένα
µείγµα το οποίο κατά τη σκλήρυνσή του µετατρέπεται σε σκληρή µάζα. Τα αδρανή υλικά
προστίθενται στο νωπό µείγµα για οικονοµία. Όλα τα υλικά ανάµειξης πρέπει να βρίσκονται
στο µίγµα του σκυροδέµατος σε συγκεκριµένες αναλογίες για να αποδώσουν τις επιθυµητές
ιδιότητες στο παραγόµενο σκυρόδεµα.
Η κύρια ιδιότητα του σκυροδέµατος είναι η θλιπτική του αντοχή, η οποία για τα συνήθη
σκυροδέµατα κυµαίνεται από 16 MPa µέχρι 34 MPa µε πυκνότητα περίπου 2400 kg/m3.Η
εφελκυστική του αντοχή είναι αρκετά µικρότερη και υπολογίζεται περίπου στο 1/10 της
θλιπτικής. [9]
Τα έπιπλα εξωτερικού χώρου από σκυρόδεµα είναι ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες και
χρειάζονται ελάχιστη περιποίηση για τη διατήρησή τους. Είναι βαριά και για αυτό το λόγο
έχουν συνήθως µόνιµη θέση.
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εικόνα 54

εικόνα 55

µέγεθος

πυκνότητα
(kg/m3)

τιµή

2400

ΣΚΥΡΟΔ∆ΕΜΑ
αντοχή σε
αντοχή σε
εφελκυσµό
θλίψη
(MPa)
(MPa)
~3

~30

θερµική
αγωγιµότητα
(W/m-K)
~1.25-1.75

πίνακας 7

Τα έπιπλα κήπου από σκυρόδεµα που είναι διαθέσιµα είναι λίγα σε σχέση µε έπιπλα από άλλα
υλικά και δεν έχουν δηµιουργηθεί από κοινό σκυρόδεµα, αλλά από κάποιο είδος του µε
διάφορα πρόσθετα υλικά. Σε περιορισµένη παραγωγή ή σε µεµονωµένα κοµµάτια που έχει
χρησιµοποιηθεί σύνηθες σκυρόδεµα, το αποτέλεσµα είναι µόνιµο χωρίς µεγάλα περιθώρια
µετακίνησης του επίπλου.
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΔ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
πυκνότητα
(kg/m3)
ξύλο
αλουµίνιο
rattan
χυτοσίδηροι
σφυρήλατος
σίδηρος
πλαστικό
(PP-PVC)
σκυρόδεµα

400 - 980

αντοχή σε
εφελκυσµό
(MPa)
┴
//
1.565-180
6.5

αντοχή σε
θλίψη (MPa)
//
30-56

┴
3.4-10

θερµική
αγωγιµότητα
(W/m-K)
~0.15

2700

110-285

~150

360-750
7100-7300

22-97
~100-840

6-44
~400-1000

~250-400

~250-400

905, 1300-1580

33, 40.7-51.7

~45, ~75

0.12, 0.15-0.21

2400

~3

~40

~1.25-1.75

µικρή
~36-46

πίνακας 8

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία επιλέχθηκε το σκυρόδεµα ως το υλικό που θα ερευνηθεί
περαιτέρω για µια σειρά πλεονεκτηµάτων που παρουσιάζει έναντι των άλλων υλικών.
Ένα από τα κύρια πλεονεκτήµατα του σκυροδέµατος έναντι των άλλων συνήθων υλικών που
παρουσιάστηκαν, είναι η υψηλή αντίστασή του στο νερό. Σε αντίθεση µε το συνήθη χάλυβα και
το ξύλο, η ικανότητα του σκυροδέµατος να αντέχει στη δράση του νερού χωρίς σηµαντικές
βλάβες το καθιστά ιδανικό υλικό για εφαρµογές, οι οποίες προορίζονται για εκτενή έκθεση
στο νερό, όπως είναι αυτή των επίπλων εξωτερικού χώρου. Άµεσα συνδεδεµένη µε την
προηγούµενη ιδιότητα του σκυροδέµατος είναι µια άλλη, η οποία στάθηκε και αφορµή για την
εκπόνηση αυτής της διπλωµατικής εργασίας. Αυτή είναι η µηδαµινή συντήρηση που απαιτείται
για τη διατήρηση του σκυροδέµατος σε καλή κατάσταση. Το σκυρόδεµα δε διαβρώνεται, δε
χρειάζεται επιφανειακή κατεργασία και η αντοχή του αυξάνεται µε το χρόνο. Αυτό το φέρνει σε
σηµαντικά πλεονεκτικότερη θέση απέναντι στα άλλα υλικά, όταν πρόκειται για την επιλογή
ενός υλικού µε απώτερο σκοπό το σχεδιασµό επίπλων, τα οποία θα µπορούν να είναι καθ όλη
τη διάρκεια του χρόνου εκτεθειµένα στις καιρικές συνθήκες και που θα µπορούν να µεταβούν
από κατάσταση µη-χρήσης σε κατάσταση χρήσης µε ελάχιστη φροντίδα.
Ένα ακόµα µεγάλο πλεονέκτηµα του σκυροδέµατος είναι ότι µπορεί να µορφοποιηθεί εύκολα
και οικονοµικά σε καλούπια που µπορούν να χρησιµοποιηθούν πολλές φορές. Η εύκολη
µορφοποίηση αποτελεί πλεονέκτηµα και στο πλαστικό, µε τη διαφορά όµως του κόστους,
αφού ένα καλούπι για πλαστικό είναι πολύ ακριβό, µε αποτέλεσµα η κατασκευή του να είναι
συµφέρουσα, µόνο όταν πρόκειται για µαζική παραγωγή. Αντίθετα, τα καλούπια που
χρησιµοποιούνται για τη µορφοποίηση του σκυροδέµατος, είναι πολύ φθηνά και µπορούν να
χρησιµοποιηθούν πολλές φορές.
Τέλος, επειδή η αγορά των επίπλων εξωτερικού χώρου από τα συνήθη υλικά είναι πολύ
κορεσµένη, σε αντίθεση µε αυτή του σκυροδέµατος, η επιλογή του ίσως δίνει την ευκαιρία για
καινοτοµία στον τοµέα των επίπλων εξωτερικού χώρου.
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2.3. ΣΚΥΡΟΔ∆ΕΜΑ
Όπως αναφέρθηκε περιεκτικά στην παράγραφο 2.2.6, το σκυρόδεµα είναι ένα σύνθετο υλικό
που αποτελείται από µια συνδετική κονία (τσιµέντο), αδρανή υλικά (σκύρα) σε διάφορα
µεγέθη, άµµο και νερό. Όταν υπάρχει απαίτηση για βελτίωση των ιδιοτήτων του ή για
ανάπτυξη νέων, προσθέτονται στο νωπό µείγµα και άλλα υλικά, τα πρόσµικτα.
Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν αναλυτικότερα τα υλικά από τα οποία αποτελείται το
σκυρόδεµα, οι ιδιότητές του και ο έλεγχος αυτών, καθώς επίσης και ο τρόπος παρασκευής
του σκυροδέµατος.

2.3.1. ΤΣΙΜΕΝΤΟ
Τα τσιµέντα αποτελούν µια µεγάλη κατηγορία υδραυλικών κονιών, δηλαδή συγκολλητικών
υλών, οι οποίες έχουν την ιδιότητα να στερεοποιούνται ερχόµενα σε επαφή µε το νερό.
Τσιµέντα που όχι µόνο σκληραίνονται µε την επαφή τους µε το νερό, αλλά έχουν και την
ιδιότητα να στερεοποιούνται και µέσα στο νερό, καλούνται υδραυλικά τσιµέντα. Υπάρχουν
τσιµέντα που δεν είναι υδραυλικά και τα προϊόντα της ενυδάτωσής τους δεν είναι ανθεκτικά
στο νερό. Επειδή τα τσιµέντα που χρησιµοποιούνται σήµερα για την κατασκευή του δοµικού
σκυροδέµατος είναι κυρίως τα υδραυλικά, ανάλυση που θα ακολουθήσει θα αναφέρεται σε
αυτά.
Η χρήση ενός συνδετικού υλικού που θα ενώνει τις πέτρες µεταξύ τους, υπάρχει από την
εποχή των Ασσυρίων και των Βαβυλωνίων, οι οποίοι χρησιµοποιούσαν λάσπη για την
επίτευξη αυτού του στόχου. Οι Αιγύπτιοι εξέλιξαν την ανακάλυψη αυτή µε τη χρήση µίγµατος
ασβέστη και γύψου και κατά την εποχή των Ρωµαίων, η ανάµιξη ένυδρου ασβέστη µε
ποζολάνες (ηφαιστειογενής τέφρα) δηµιούργησε ένα υδραυλικό τσιµέντο. Η γνώση της
παρασκευής αυτού του τσιµέντου χάθηκε µέσα στο χρόνο, µέχρι που το 1756 έγινε η πρώτη
σύγχρονη παρασκευή τσιµέντου από έναν Άγγλο µηχανικό που ανακάλυψε πως µε το ψήσιµο
ενός ειδικού πετρώµατος (αργιλικός ασβεστόλιθος), µπορούσε να φτιάξει υδραυλική κονία.
Το 1796 παρουσιάστηκε µία νέα σύνθεση για παρασκευή υδραυλικής κονίας από ορισµένα
πετρώµατα που περιείχαν οξείδια του ασβεστίου, του πυριτίου και του αργιλίου. Ακολούθησε
η ίδρυση βιοµηχανιών παρασκευής τσιµέντου, οι οποίες χρησιµοποιούσαν πάντα ως πρώτη
ύλη ορισµένο πέτρωµα µε κατάλληλες αναλογίες οξειδίων ασβεστίου, αργιλίου και πυριτίου.
Η πρώτη φορά που κατασκευάστηκε τσιµέντο από µείγµα διαφόρων πετρωµάτων, ώστε να
επιτευχθούν καλύτερες αναλογίες οξειδίων και εποµένως καλύτερης ποιότητας τσιµέντα,
ήταν το 1824 από έναν Άγγλο κτίστη, ο οποίος χρησιµοποίησε ένα ειδικό καµίνι για την καύση
του µείγµατος. Την κονία που προέκυψε από την άλεση του προϊόντος του καµινιού (Clinker),
την ονόµασε τσιµέντο Portland, από ένα αγγλικό νησί µε το όνοµα αυτό, επειδή η κονία που
παράχθηκε, µετά την πήξη της, έµοιαζε µε τους λίθους που εξορύσσονται σε αυτό. [10]
Τα τσιµέντα που κυκλοφορούν στις χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να είναι
πιστοποιηµένα, να φέρουν σήµανση CE και να είναι σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Τα
Πρότυπα αυτά έχουν επικυρωθεί από τον ΕΛΟΤ (ΕΛληνικός Οργανισµός Τυποποίησης) µε την
έκδοση Ελληνικών Προτύπων. Επειδή κάθε χώρα παρασκευάζει τσιµέντο µε τις υπάρχουσες
σε αυτή πρώτες ύλες, το πρότυπο προβλέπει 27 διαφορετικά είδη τσιµέντου. Αυτά, δεν
παράγονται ούτε κυκλοφορούν σε όλες τις χώρες της Ε.Ε., λόγω των ιδιαιτεροτήτων που
παρουσιάζει η κάθε χώρα τόσο σε διαθέσιµες πρώτες ύλες όσο και σε ζήτηση του κάθε τύπου.
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εικόνα 56

Βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου για το Τσιµέντο, το κοινό τσιµέντο κατηγοριοποιείται σε 5
κύριους τύπους που παρουσιάζονται στον πίνακα 9.
ΚΥΡΙΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ
CEM I

CEM III

Τσιµέντο τύπου Portland
Σύνθετο τσιµέντο αποτελούµενα
κυρίως από τσιµέντο τύπου
Portland
Σκωριοτσιµέντο

CEM IV

Ποζολανικό τσιµέντο

CEM V

Σύνθετο τσιµέντο

CEM II

πίνακας 9

Στο Πρότυπο προδιαγράφονται και 3 κατηγορίες αντοχών, οι οποίες αντιστοιχούν στο
κατώτερο όριο αντοχής σε θλίψη των κονιαµάτων που δηµιουργούνται από τα τσιµέντα. Η
κάθε κατηγορία ορίζεται από ένα κατώτερο και ένα ανώτερο όριο αντοχής. Σε κάθε µια από
αυτές τις κατηγορίες εισάγονται και κατηγορίες πρώιµης αντοχής N και R δηµιουργώντας έτσι
6 συνολικά κατηγορίες τσιµέντου (πίνακας 10). [14]

κατηγορία
αντοχής
32.5 N
32.5 R
42.5 N
42.5 R
52.5 N
52.5 R

αντοχή σε θλίψη
πρώιµη αντοχή
τυπική αντοχή
2 ηµέρες

7 ηµέρες

>10
>10
>20
>20
>30

>16
-

28 ηµέρες

χρόνος
αρχής
πήξης min

>32.5

<52.5

>75

>42.5

<62.5

>60

≥52.5

-

>45

σταθερότητα
όγκου
(διαστολή
mm)

<10

πίνακας 10
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Τα συστατικά του τσιµέντου µε τους συµβολισµούς τους παρουσιάζονται στον πίνακα 11.
Συστατικό
Κλίνκερ
Ποζολάνη φυσική
Ποζολάνη φυσική ψηµένη
Ιπτάµενη τέφρα πυριτική
Ιπτάµενη τέφρα ασβεστούχος
Ψηµένη σχιστόλιθος
Ασβεστόλιθος
Σκωρία υψικαµίνου
Πυριτική παιπάλη

Συµβολισµός
Κ
P
Q
V
W
T
L
S
D

πίνακας 11

2.3.1.1. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Πρώτο βήµα στη διαδικασία παραγωγής του τσιµέντου είναι η εξόρυξη των πρώτων υλών
από τα λατοµεία. Από εκεί µεταφέρονται στο σηµείο θραύσης τους µε φορτηγά αυτοκίνητα,
όπου και συνθλίβονται. Οι θραυσµένες πρώτες ύλες αποθηκεύονται χωριστά ανά κατηγορία
και ακολουθεί η άλεσή τους, η οποία γίνεται σε οριζόντιους ή κατακόρυφους µύλους. Το
προϊόν των µύλων ονοµάζεται φαρίνα. Η φαρίνα κατευθύνεται σε ειδικά σιλό ανάµιξης, στα
οποία γίνεται η οµογενοποίηση και η προθέρµανσή της. Στη συνέχεια οδηγείται στην κάµινο,
όπου ψήνεται στους 1500°C. Σε αυτή τη θερµοκρασία και µετά από χηµικές αντιδράσεις
προκύπτει το clinker, που είναι η βάση για την παραγωγή κάθε τσιµέντου. Η κάµινος είναι ένας
περιστρεφόµενος µεταλλικός και κεκλιµένος κύλινδρος, µε εσωτερική επένδυση από
πυρίµαχα τούβλα. Η φαρίνα εισέρχεται σε αυτόν από το υψηλότερο άκρο του και µεταφέρεται
στο χαµηλότερο µε ελεγχόµενο ρυθµό από την κλίση και την ταχύτητα περιστροφής του.
Καθώς το clinker εξέρχεται από την κάµινο, ψύχεται απότοµα και αποθηκεύεται. Για τη
δηµιουργία του τελικού προϊόντος του τσιµέντου, απαιτείται η συνάλεση του clinker και του
γύψου σε έναν τελικό µύλο άλεσης, παρόµοιο µε αυτόν που παράγεται η φαρίνα. Η
αποθήκευση του τελικού προϊόντος στο εργοστάσιο γίνεται σε µεγάλα σιλό, συσκευάζεται σε
σάκους ή µεταφέρεται µε ειδικά σιλοφόρα αυτοκίνητα. [11]
Στο διάγραµµα 4 παρουσιάζεται σχηµατικά η διαδικασία παρασκευής τσιµέντου Portland.
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διάγραµµα 4
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2.3.1.2. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ
Επειδή όταν το τσιµέντο αναµειχθεί µε νερό, έχει την τάση να πήζει ή όταν απορροφήσει
υγρασία να σβολιάζει, πρέπει να αποτραπεί κάθε επαφή µεταξύ τους, πριν αυτό
χρησιµοποιηθεί. Έτσι δεν πρέπει να µένει πολύ καιρό αποθηκευµένο, γιατί απορροφάει µέρος
της ατµοσφαιρικής υγρασίας. Όταν ο χρόνος αποθήκευσης δεν είναι µεγάλος, οι σβόλοι που
δηµιουργούνται είναι ακόµα µαλακοί και διαλύονται εύκολα µε τα χέρια. Αντιθέτως, όταν
περάσει πολύς καιρός, οι σβόλοι γίνονται πιο σκληροί, το τσιµέντο δεν µπορεί να
κονιοποιηθεί, µε αποτέλεσµα να κρίνεται ακατάλληλο και να απορρίπτεται. Οι θρόµβοι
δηµιουργούνται σε συνηθισµένες ατµοσφαιρικές συνθήκες υγρασίας, σε ένα µε τρεις µήνες
από την εξαγωγή του τσιµέντου από το εργοστάσιο. Τέλος, το τσιµέντο, κατά την έκθεσή του
σε υψηλές θερµοκρασίες, γίνεται ταχύπηκτο, γεγονός που πρέπει να αποφεύγεται.
Λόγω των παραπάνω, το τσιµέντο πρέπει να αποθηκεύεται σε κλειστές αποθήκες, οι οποίες θα
είναι πλήρως προφυλαγµένες από τα βρόχινα ή επιφανειακά νερά και τις ηλιακές ακτίνες.
Αποθήκευση µπορεί να γίνει και σε ειδικά σιλό που παρέχονται από το εργοστάσιο
παρασκευής.

εικόνα 57

εικόνα 58

2.3.1.3. ΙΔ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ
1. Χρώµα. Το χρώµα του τσιµέντου είναι από ανοιχτό γκρι µέχρι πράσινο-γκρι και οφείλεται
κυρίως στην περιεκτικότητά του σε οξείδια του σιδήρου. Όταν έχει µικρή περιεκτικότητα σε
αυτά, το χρώµα του γίνεται άσπρο.
2. Ειδικό βάρος. Κυµαίνεται από 830 kg/m3 µέχρι 1650 kg/m3.
3. Υδραυλικότητα. Όταν το τσιµέντο αναµιγνύεται µε το νερό, έχει τη δυνατότητα να πήζει
ακόµα και όταν βρίσκεται µέσα στο νερό.
4. Πήξη. Η πήξη του πολτού του τσιµέντου δεν αρχίζει αµέσως µετά την ανάµιξη, αλλά µετά
από κάποιο χρονικό διάστηµα που ονοµάζεται χρόνος αρχικής πήξης. Ο χρόνος αρχικής
πήξης και η ταχύτητα της, εξαρτώνται από τη λεπτότητα της άλεσης, την παλαιότητα του
τσιµέντου, τη χηµική του σύσταση και την περιεκτικότητά του σε ξένες προσµίξεις.
5. Μηχανική αντοχή. Η αντοχή του τσιµέντου σε θλίψη, µετά τη σκλήρυνσή του είναι µεγάλη
και σε εφελκυσµό πολύ µικρή.

2.3.1.4. ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ
Το τσιµέντο χρησιµοποιείται κυρίως για την παρασκευή κονιαµάτων και σκυροδεµάτων.
Αναµιγνυόµενο µε άµµο κατά διάφορες αναλογίες και µε νερό παρασκευάζονται τα
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τσιµεντοκονιάµατα, ενώ µε την ανάµιξη του µε άµµο, σκύρα και νερό, παρασκευάζονται τα
σκυροδέµατα (τσιµεντοσκυροδέµατα). Η χρησιµοποίηση του τσιµέντου γίνεται και για ενίσχυση
άλλων ασθενέστερων κονιαµάτων, όπως τα ασβεστοκονιάµατα και τα γυψοκονιάµατα.
Με βάση τα τσιµεντοκονιάµατα και τα σκυροδέµατα, παρασκευάζονται και πολλά άλλα υλικά
για δοµικές χρήσεις, όπως οι τσιµεντόπλινθοι, οι τσιµεντόλιθοι, οι τσιµεντοσωλήνες και άλλα
παρόµοια υλικά. Η πιο ευρεία χρήση του τσιµέντου όµως βρίσκεται στο οπλισµένο σκυρόδεµα.
Επίσης, τσιµέντο αναµεµιγµένο µε αρκετό νερό και σε περιπτώσεις µε λεπτόκοκκα αδρανή,
αποτελεί το ένεµα, που χρησιµοποιείται για να επαναφέρει τη συνοχή υλικών κατά µήκος µια
ρωγµής τους και για τη στεγανοποίηση ορισµένων στοιχείων.

2.3.2. ΑΔ∆ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
Τα αδρανή υλικά είναι χηµικώς αδρανή τεµάχια ασβεστολιθικών κυρίως πετρωµάτων και
καλύπτουν το 60-80% του όγκου του σκυροδέµατος. Ο κύριος λόγος που χρησιµοποιούνται τα
αδρανή υλικά στην παραγωγή του σκυροδέµατος είναι για να µειώσουν το κόστος του, αφού
το τσιµέντο είναι πολύ πιο ακριβό σαν υλικό, λόγω υψηλού κόστους παραγωγής.

2.3.2.1. ΒΑΣΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ
Τα αδρανή του σκυροδέµατος που προέρχονται από τη θραύση φυσικών πηγών, ονοµάζονται
φυσικά (ορυκτά) αδρανή. Φυσικές πηγές είναι τα ανθρακικά πετρώµατα, ο ασβεστόλιθος, ο
γρανίτης, ο διορίτης, ο γάββρος και η βαλσάτη.
Εκτός από τα φυσικά αδρανή, υπάρχουν και τα συνθετικά, τα οποία είναι προϊόντα θερµικής
επεξεργασίας, αδρανή από βιοµηχανικά παραπροϊόντα, οικιακά απόβλητα και αδρανή από
ανακυκλωµένο σκυρόδεµα, προερχόµενα από κατεδαφίσεις κτηρίων.

2.3.2.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΙΔ∆ΙΟΤΗΤΕΣ
Τα κύρια χαρακτηριστικά των αδρανών που επηρεάζουν τις ιδιότητες τους είναι το πορώδες ή
πυκνότητα, η κοκκοµετρία, το σχήµα και η επιφανειακή τους υφή. Οι ιδιότητες των αδρανών
µε τη σειρά τους επηρεάζουν τη συµπεριφορά του νωπού και του σκληρυµένου
σκυροδέµατος. Για το λόγο αυτό είναι προτιµότερο να χωριστεί η µελέτη των ιδιοτήτων τους
σε τρεις κατηγορίες µε βάση τη µικροδοµή και τους παράγοντες επεξεργασίας. Πιο
συγκεκριµένα, από το πορώδες εξαρτώνται η πυκνότητα, η απορρόφηση υγρασίας, η αντοχή,
η σκληρότητα και το µέτρο ελαστικότητας. Από την έκθεση σε εξωτερικές συνθήκες στο
παρελθόν και από τους παράγοντες επεξεργασίας, εξαρτώνται το µέγεθος, το σχήµα και η υφή
του κόκκου. Από τη χηµική και ορυκτολογική κατάσταση εξαρτώνται η αντοχή, η σκληρότητα,
το µέτρο ελαστικότητας και η παρουσία βλαβερών ουσιών. Παρακάτω αναλύονται οι
βασικότερες από αυτές τις ιδιότητες.

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
Η ύπαρξη κενών µέσα στο σώµα του αδρανούς είναι πολύ συχνή και κυµαίνεται από 2% µέχρι
και 40% για πολύ πορώδη πετρώµατα. Στον υπολογισµό των αναλογιών για τη σύνθεση του
σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται ο όγκος που καταλαµβάνουν οι κόκκοι των αδρανών, τα
κενά που έχουν µέσα τους, αλλά και τα κενά που σχηµατίζονται ανάµεσα τους σε µια παρτίδα.
Προκύπτουν έτσι α) το φαινόµενο ειδικό βάρος, που είναι η πυκνότητα του υλικού,
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συµπεριλαµβανοµένων των εσωτερικών πόρων και β) η πυκνότητα µονάδας όγκου, που είναι
ο όγκος µιας ποσότητας αδρανών, µετρώντας και τα κενά που δηµιουργούνται ανάµεσά τους.

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ
Τα αδρανή υλικά µπορούν να απορροφήσουν ένα ποσοστό υγρασίας στους πόρους τους. Με
το δεδοµένο αυτό µπορούν να περιέλθουν σε 4 διαφορετικές καταστάσεις που φαίνονται στον
πίνακα 12. Η επιφανειακή υγρασία είναι σηµαντικό να είναι γνωστή, γιατί σε περιπτώσεις που
η υγρασία είναι µικρότερη ή µεγαλύτερη αυτής που µπορεί να απορροφηθεί, τα αδρανή θα
απορροφήσουν ή θα αποδώσουν νερό στην τσιµεντόπαστα, κάνοντας το µείγµα µη
ισορροπηµένο. Η ιδανική κατάσταση είναι η κορεσµένη και επιφανειακά στεγνή.

πίνακας 12

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΡΑΥΣΗ
Η αντοχή σε θραύση και τριβή και το µέτρο ελαστικότητας των αδρανών, είναι
αλληλοεξαρτώµενες ιδιότητες που επηρεάζονται από το πορώδες του αδρανούς. Γενικά στα
συνήθη σκυροδέµατα χρησιµοποιούνται αδρανή τα οποία είναι συµπαγή και ανθεκτικά, µε
αποτέλεσµα σπάνια να επηρεάζουν αρνητικά την αντοχή του τελικού σκυροδέµατος.

ΜΕΓΕΘΗ
Η κατηγοριοποίηση των αδρανών µε βάση το µέγιστο κόκκο γίνεται σε χονδρόκοκκα και
λεπτόκοκκα. Τα χονδρόκοκκα αδρανή είναι τα αδρανή εκείνα µε µέγεθος κόκκων µεγαλύτερο
από 4.75 mm (συγκρατούµενοι από το κόσκινο No 40), ενώ τα λεπτόκοκκα αδρανή είναι αυτά
που το µέγεθος των κόκκων είναι µικρότερο των 4.75 mm (συγκρατούµενοι από το κόσκινο
No 200). Η κατηγοριοποίηση των αδρανών βάσει του µεγέθους τους, γίνεται µε το κοσκίνισµά
τους και ο µέγιστος κόκκος αδρανούς καθορίζεται πρακτικά από το κόσκινο στο οποίο
συγκρατείται το 15% του συνόλου των κόκκων.
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εικόνα 59

ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ
Κοκκοµετρία είναι η κατανοµή των τεµαχίων ενός κοκκοποιηµένου υλικού σε διάφορα µεγέθη
και συνήθως εκφράζεται ως το άθροισµα επί τοις εκατό που είναι µεγαλύτερο ή µικρότερο
από καθένα από µια σειρά κόσκινων µε διαφορετικό µέγεθος οπών ή σαν το ποσοστό που
βρίσκεται µεταξύ κόσκινων µε συγκεκριµένη ονοµαστική διάσταση.
Καθορίζοντας τα όρια της κοκκοµετρικής διαβάθµισης και του µέγιστου κόκκου του αδρανούς,
µπορεί να επιτευχθεί η σωστή αναλογία καλής εργασιµότητας του µίγµατος του
σκυροδέµατος, µε το χαµηλότερο κόστος παραγωγής. Τα όρια αυτά δίνονται για κάθε τύπο
σκυροδέµατος από τον Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος, µέσω διαγραµµάτων που
λέγονται κοκκοµετρικές καµπύλες. Ένα παράδειγµα κοκκοµετρικής καµπύλης φαίνεται στο
διάγραµµα 5.
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διάγραµµα 5

ΣΧΗΜΑ
Αναλόγως το πέτρωµα και τον τρόπο παραγωγής των αδρανών, µπορούν να πάρουν
διαφορετικό σχήµα, όπως στρογγυλό, γωνιώδες, επίµηκες ή µορφή νιφάδας. Οι κόκκοι
αδρανών που παράγονται µε τριβή προκύπτουν στρογγυλεµένοι χωρίς ακµές και γωνίες.
Γενικότερα οι επιµήκεις και οι πεπλατυσµένοι κόκκοι πρέπει να αποφεύγονται στο µείγµα του
σκυροδέµατος γιατί το κάνουν λιγότερο εργάσιµο.

2.3.3. ΝΕΡΟ
Το νερό που θα χρησιµοποιηθεί για την παρασκευή του σκυροδέµατος πρέπει να είναι καθαρό
και να µην περιέχει άλατα ή οργανικές ουσίες. Το θαλάσσιο νερό δε γίνεται να χρησιµοποιηθεί
στις περισσότερες περιπτώσεις, εκτός αν αυτό κρίνεται αναπόφευκτο, όπου και σε αυτή την
περίπτωση θα πρέπει να ληφθούν πρόσθετα µέτρα.
2.3.4. ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ
Αναλόγως την εφαρµογή, για την οποία προορίζεται το παραγόµενο σκυρόδεµα υπάρχουν
διαφορετικές απαιτήσεις για τις ιδιότητες που πρέπει να έχει. Για την προσθήκη ή τη βελτίωση
ιδιοτήτων του σκυροδέµατος υπάρχουν διάφορες κατηγορίες ουσιών και υλικών που
προσθέτονται κατά την παρασκευή του σκυροδέµατος. Οι κυριότεροι τύποι πρόσµικτων είναι:
Πλαστικοποιητικά: χρησιµοποιούνται για να αυξήσουν την εργασιµότητα του σκυροδέµατος µε
σταθερή ποσότητα νερού (και όχι µε την προθήκη νερού) και/ή για να µειώσουν την ποσότητα
του νερού που υπάρχει στο µείγµα.
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Υπέρ-πλαστικοποιητικά: προσδίδουν ακόµα µεγαλύτερη εργασιµότητα µε την υπάρχουσα
ποσότητα νερού και/ή µειώνουν ακόµα περισσότερο την ποσότητα του νερού.
Επιβραδυντικά: µειώνουν το ρυθµό ενυδάτωσης του τσιµέντου και εποµένως αυξάνουν το
χρόνο εργασιµότητας του µίγµατος του σκυροδέµατος.
Επιταχυντικά: αυξάνουν το ρυθµό ενυδάτωσης του τσιµέντου, µειώνοντας το χρόνο στον
οποίο το σκυρόδεµα θα αποκτήσει τις µηχανικές του ιδιότητες.
Αερακτικά: δηµιουργούν άπειρες πολύ µικρές φυσαλίδες αέρα στο µείγµα του τσιµέντου µε το
νερό, αυξάνοντας τη συνάφεια του µίγµατος, µειώνοντας την εξίδρωση και το διαχωρισµό
των αδρανών. Βοηθούν έτσι στη µείωση της ρηγµάτωσης του σκυροδέµατος και της
συστολής-διαστολής λόγω αλλαγών στη θερµοκρασία.
Στεγανωτικά: εµποδίζουν την είσοδο και την κυκλοφορία του νερού µέσα στο σκληρυµένο
σκυρόδεµα.
Πρόσµικτα για έτοιµο-για-χρήση κονίαµα: αυξάνουν τη συνάφεια και καθυστερούν τη
σκλήρυνση του µίγµατος, επιτρέποντας τη µεταφορά µεγάλων ποσοτήτων του στο εργοτάξιο,
παρατείνοντας το χρόνο χρήσης του σε 1-2 µέρες.
Πρόσµικτα για εκτοξευµένο σκυρόδεµα: προσδίδουν στο σκυρόδεµα ταχεία πήξη, σε
περιπτώσεις που γίνεται κάθετη ή υπερυψωµένη εκτόξευσή του, αποτρέποντας την πτώση του
πριν από την πήξη του.
Αποτρεπτικά διάβρωσης: αυξάνουν την αντίσταση του οπλισµού σε διάβρωση, µειώνοντας
έτσι την πιθανότητα να σκουριάσει και να προκαλέσει τη ρηγµάτωση του σκυροδέµατος.
Πρόσµικτα για δηµιουργία αφροσκυροδέµατος: επιτρέπουν τη δηµιουργία µεγάλων
ποσοτήτων αέρα στο µείγµα του σκυροδέµατος, δηµιουργώντας έτσι ένα υλικό χαµηλής
αντοχής και βάρους.
Πρόσµικτα διασποράς πολυµερών: είναι πολυµερικά γαλακτώµατα που σχηµατίζουν µια λεπτή
µεµβράνη εντός του σκυροδέµατος, ισχυροποιώντας τους δεσµούς και δίνοντας ελαστικότητα
στο µείγµα.
Βοηθητικά άντλησης: βελτιώνουν την άντληση, την ποιότητα του µίγµατος και µειώνουν το
φαινόµενο του διαχωρισµού, µειώνοντας την πίεση της αντλίας σε µακριές αντλίες ή εκεί που
χρησιµοποιούνται “δύσκολα” αδρανή, όπως τα ελαφριά αδρανή.
Μειωτικά διαχωρισµού, πρόσµικτα διαµόρφωσης του ιξώδους: στα αυτο-συµπικνούµενα
σκυροδέµατα χρησιµοποιούνται πλαστικοποιητικά για να προκύψει ένα συνεκτικό και ρευστό
µείγµα.
Μειωτικά συρρίκνωσης: περιορίζουν το φαινόµενο ανάπτυξης πλαστικής (υδραυλικής)
συρρίκνωσης και ελαχιστοποιούν την ανάπτυξη τριχοειδών ρηγµατώσεων κατά τη συστολή
ξήρανσης.
Πρόσµικτα για την επαναχρησιµοποίηση του νερού των φορτηγών: επιτρέπουν την
επαναχρησιµοποίηση του νερού που χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό των φορτηγών που
µεταφέρουν το έτοιµο σκυρόδεµα.
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Πρόσµικτα κατά της αστοχίας / ρυθµιστές ιξώδους σε υποθαλάσσιες συνθήκες:
σταθεροποιούν το µίγµα, αυξάνοντας τη συνάφεια του και µειώνοντας την πιθανότητα
αστοχίας στα σκυροδέµατα που τοποθετούνται στη θάλασσα. [13]

2.3.5. ΙΔ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔ∆ΕΜΑΤΟΣ
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ
Η αντοχή του σκυροδέµατος στη θλίψη είναι η βασική του ιδιότητα. O βαθµός εκδήλωσής της
είναι και το µέτρο της ποιότητάς του, αφού το σκυρόδεµα που έχει µεγάλη αντοχή σε θλίψη,
σηµαίνει ότι έχει και τις άλλες του ιδιότητες µε υψηλό βαθµό απόδοσης. Στις περισσότερες
περιπτώσεις, αρκεί η αντοχή του στη θλίψη για να αξιολογηθεί το σκυρόδεµα ως καλό ή κακό.
Βέβαια, ανάλογα µε το σκοπό του κάθε σκυροδέµατος, απαιτείται και η ανάλογη αντοχή.
Υπάρχουν περιπτώσεις που δε χρειάζεται πολύ µεγάλη αντοχή, οπότε η χρήση τσιµέντου
πλέον της απαιτούµενης ποσότητας, αυξάνει το κόστος του σκυροδέµατος.
Το σκυρόδεµα διακρίνεται σε διάφορες κατηγορίες ή ποιότητες, ανάλογα µε την αντοχή σε
θραύση που παρουσιάζει ένα κυλινδρικό ή κυβικό δοκίµιο ορισµένων διαστάσεων και που
παρασκευάζεται υπό σταθερές συνθήκες. Ο Ελληνικός Κανονισµός χωρίζει το σκυρόδεµα που
πρόκειται να χρησιµοποιηθεί στις κατηγορίες που παρουσιάζονται στον πίνακα 13.
κατηγορία
σκυροδέµατος
C 8/10
C 12/15
C 16/20
C 20/25
C 25/30
C 30/37
C 35/45
C 40/45
C 45/55
C 50/60

fck,κυλ. (MPa)
8
12
16
20
25
30
35
40
45
50

fck,κύβου
(MPa)
10
15
20
25
30
37
45
45
55
60

πίνακας 13

Ο πρώτος αριθµός κάθε κατηγορίας ορίζει τη χαρακτηριστική αντοχή κυλίνδρου (fck), ενώ ο
δεύτερος ορίζει τη χαρακτηριστική αντοχή κύβου (fck,cube) σε MPa, στις 28 ηµέρες. Τα
κυλινδρικά δοκίµια είναι διαµέτρου 15cm και ύψους 30cm και τα κυβικά δοκίµια, που είναι
αυτά που χρησιµοποιούνται ως επί των πλείστων στην Ελλάδα, ακµής 15cm.
Οι κυριότεροι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντοχή στη θλίψη του σκυροδέµατος
είναι:
Το ποσοστό του τσιµέντου. Έχει αποδειχθεί πειραµατικά ότι όσο περισσότερη ποσότητα
τσιµέντου έχει το σκυρόδεµα, όταν οι άλλοι παράγοντες παραµένουν σταθεροί, τόσο
µεγαλύτερη αντοχή έχει αυτό.
Η ποιότητα και η κοκκοµετρική σύνθεση των αδρανών υλικών. Τα σκληρά και συµπαγή
σκύρα, όπως επίσης και η χρήση των αδρανών που περιέχουν ποσοστιαία περισσότερους
µεγάλους κόκκους, δίνουν ανθεκτικότερα σκυροδέµατα. Επίσης, όταν η κοκκοµετρική
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διαβάθµιση των αδρανών είναι καλή, το σκυρόδεµα γίνεται πιο πυκνό και εποµένως πιο
συµπαγές.
Λόγος νερό/τσιµέντο (Ν/Τ). Η αντοχή του σκυροδέµατος σε θλίψη εξαρτάται από το λόγο Ν/Τ
σε βάρος. Έχει παρατηρηθεί ότι ο ιδανικός λόγος Ν/Τ είναι 0.4 για σκυροδέµατα υψηλής
αντοχής και 0.7 για χαµηλής. Όταν ο λόγος αυτός αυξάνει, τότε η αντοχή του σκυροδέµατος
µειώνεται.
Το διάγραµµα 6 δείχνει ενδεικτικά, πως ο λόγος Ν/Τ επηρεάζει την αντοχή σε θλίψη
κυλινδρικών δοκιµίων, σε διαστήµατα 1, 3, 7 και 28 ηµερών.

διάγραµµα 6

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Η παρασκευή µε µηχανικά µέσα και η χρησιµοποίηση δονητών στη συµπύκνωση (βλέπε
παράγραφο 2.3.9), δίνουν σκυρόδεµα υψηλότερης αντοχής από εκείνα που παρασκευάζονται
µε εργαλεία χεριού. Αυτό γίνεται επειδή επιτυγχάνεται καλύτερη ανάµιξη και εποµένως το
υλικό έχει µεγαλύτερη οµοιογένεια. Επίσης µε τα µηχανικά µέσα χρειάζεται λιγότερο νερό για
να γίνει το σκυρόδεµα εργάσιµο, επειδή αποδίδουν µεγαλύτερη ισχύ στην υπερνίκηση των
δυσκολιών που παρουσιάζει κυρίως το ύφυγρο σκυρόδεµα (βλέπε παράγραφο 2.3.8) στην
ανάµιξη και τη συµπύκνωση.

ΗΛΙΚΙΑ
Η αντοχή του σκυροδέµατος αυξάνει µε την πάροδο του χρόνου. Έχει αποδειχθεί πειραµατικά
ότι τους πρώτους µήνες η αντοχή αυξάνει πολύ γρήγορα, ενώ στη συνέχεια λιγότερο. Για το
σχεδιασµό όµως ενός έργου λαµβάνεται σαν βάση αναφοράς η αντοχή του στις 28 ηµέρες,
επειδή θεωρείται ότι το σκυρόδεµα αποκτά το µεγαλύτερο ποσοστό της αντοχής του στις 28
ηµέρες.
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ΠΟΡΩΔ∆ΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ
Το σκυρόδεµα είναι υλικό πορώδες, δηλαδή περιέχει κενά και τριχοειδείς πόρους στη µάζα
του. Αυτό συµβαίνει αφενός επειδή τα αδρανή υλικά είναι πορώδη, αφετέρου επειδή το
τσιµεντοκονίαµα δεν µπορεί πάντα να γεµίσει τα κενά τα οποία δηµιουργούνται ανάµεσα στα
σκύρα. Επίσης, ένα µέρος του νερού που δε χρειάζεται για την πήξη, εξατµίζεται, µε
αποτέλεσµα να δηµιουργούνται στη θέση του κενά αέρος.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ
Η αντοχή σε εφελκυσµό και σε κάµψη του σκυροδέµατος, είναι πολύ µικρή, όπως άλλωστε
συµβαίνει και µε όλα τα ψαθυρά υλικά. Πειραµατικός προσδιορισµός της αντοχής δε γίνεται,
όµως υπολογίζεται πως είναι το 1/10 έως και 1/15 της αντοχής σε θλίψη για τον εφελκυσµό
και το 1/7 έως 1/10 όταν πρόκειται για κάµψη.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ
Η αντοχή του σκυροδέµατος σε τριβή και συνεπώς στη φθορά που µπορεί να υποστεί όταν
στην επιφάνειά του κινούνται άνθρωποι ή αυτοκίνητα ή σέρνονται αντικείµενα, εξετάζεται
µόνο σε περιπτώσεις όπως των οδοστρωµάτων, των πεζοδροµίων, δαπέδων αποθηκών και
εργοστασίων που είναι φτιαγµένα από σκυρόδεµα. Η αντοχή του σκυροδέµατος σε θλίψη είναι
αυτή που προσδιορίζει και την αντοχή του σε φθορά από τριβή. Υψηλότερης αντοχής
σκυροδέµατα, έχουν και υψηλότερη αντοχή σε τριβές.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Αν το νωπό σκυρόδεµα πριν ή κατά τη διάρκεια της πήξης του επηρεασθεί από χαµηλές
θερµοκρασίες, η αντοχή του µειώνεται αισθητά και µπορεί να καταστραφεί τελείως αν η
διάρκεια της έκθεσής του σε αυτές τις συνθήκες είναι παρατεταµένη. Το ίδιο συµβαίνει και µε
τις πολύ υψηλές θερµοκρασίες, τις θερµές και ξηρές µέρες του καλοκαιριού, όπου η πήξη δεν
τελειώνει, επειδή εξατµίζεται το νερό απότοµα.
Μετά το τέλος της πήξης και της σκλήρυνσής του, το σκυρόδεµα δεν επηρεάζεται από τις
µεταβολές της θερµοκρασίας πέραν του γενικού που επηρεάζονται όλα τα σώµατα. Με την
αύξηση της θερµοκρασίας διαστέλλεται και µε την ελάττωση της συστέλλεται. Για τις
µεταβολές αυτές της θερµοκρασίας, πρέπει να προβλέπονται, όταν πρόκειται για µεγάλου
µήκους έργα, αρµοί διαστολής.
Στις πολύ χαµηλές θερµοκρασίες του παγετού, το σκυρόδεµα δεν παθαίνει σοβαρές βλάβες, οι
διαδοχικές όµως τήξεις και πήξεις του νερού που βρίσκεται στους πόρους του, ενδέχεται να
προκαλέσουν επιφανειακές φθορές, οι οποίες µε τον καιρό να προχωρήσουν βαθύτερα µέχρι
να καταστραφεί όλη η µάζα του. Τα ελαφρά σκυροδέµατα, λόγω των κενών στη µάζα τους,
αντέχουν καλύτερα από τα συµπαγή στην επιρροή του παγετού.
Η θερµική αγωγιµότητα του σκυροδέµατος, δηλαδή η ικανότητα µετάδοσης της θερµότητας
µέσω της µάζας του, είναι αρκετά µεγάλη και εξαρτάται από το είδος των αδρανών και την
πυκνότητά του. Τα ελαφρά σκυροδέµατα, λόγω των κενών που περιέχουν, έχουν µικρότερη
θερµική αγωγιµότητα από τα πυκνά. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που χρησιµοποιούνται
σκύρα από ελαφρόπετρα αντί για τα κοινά ασβεστολιθικά.
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ΣΥΣΤΟΛΗ ΚΑΙ Δ∆ΙΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΗΞΗ
Το σκυρόδεµα έχει την ιδιότητα να συστέλλεται ή να διαστέλλεται κατά τη διάρκεια της πήξης
και της σκλήρυνσής του. Συστέλλεται όταν σκληραίνει στον αέρα, ενώ διαστέλλεται όταν
σκληραίνει στο νερό.

2.3.6. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
Για να παραχθεί σκυρόδεµα µε συγκεκριµένες επιθυµητές ιδιότητες και συµπεριφορά, πρέπει
πρώτα να επιλεγούν τα συστατικά που θα το αποτελούν. Το δεύτερο βήµα που πρέπει να γίνει
είναι η µελέτη σύνθεσης, που είναι η διαδικασία για να βρεθεί ο σωστός συνδυασµός
τσιµέντου, αδρανών, νερού και πρόσµικτων, ώστε να παραχθεί σκυρόδεµα ορισµένων
προδιαγραφών. Ο σωστός συνδυασµός εµπεριέχει τη σωστή αναλογία ανάµεσα στην αντοχή,
την εργασιµότητα, την ανθεκτικότητα και το κόστος παραγωγής του σκυροδέµατος. Η µελέτη
σύνθεσης γίνεται µε τα αδρανή, το τσιµέντο, τα πρόσµικτα και το νερό (αν αυτό είναι
αµφιβόλου ποιότητας) που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο, κάνοντας λήψη δειγµάτων του κάθε
υλικού.
Οι δοκιµές για την επιλογή της κοκκοµετρικής σύνθεσης γίνονται στο εργαστήριο, όπου
χρησιµοποιούνται πρότυπα κόσκινα, χαράσσονται οι καµπύλες της κοκκοµετρικής διαβάθµισης
των υλικών αυτών που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο και γίνεται σύγκριση µε τις παραδεκτές
καµπύλες που καθορίζει ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος.

2.3.7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΙΔ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔ∆ΕΜΑΤΟΣ
Οι δοκιµασίες στις οποίες υποβάλλεται το σκυρόδεµα, γίνονται για να ελεγχθούν οι ιδιότητες
του και να διαπιστωθεί αν είναι κατάλληλο για την εργασία για την οποία προορίζεται. Οι
έλεγχοι για κατασκευές που προβλέπει ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος, είναι ο
έλεγχος για την αντοχή του σε θλίψη και η δοκιµή κάθισης (έλεγχος συνοχής και
ρευστότητας).

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΘΛΙΨΗ
Από τα υλικά των δειγµάτων, παρασκευάζονται δοκίµια µε τις προβλεπόµενες αναλογίες
αδρανών, τσιµέντου και νερού. Τα δοκίµια είναι κυβικά µε πλευρές 15 cm ή κυλινδρικά µε
διάµετρο 15 cm και ύψος 30 cm. Για κάθε δοκιµή πρέπει να παρασκευαστούν έξι ή δώδεκα
δοκίµια, ανάλογα µε την ποσότητα σκυροδέµατος που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί σε µια
µέρα. Για την παρασκευή των δοκιµίων χρησιµοποιούνται σιδερένιες µήτρες (καλούπια).
Μετά την παρασκευή, το κάθε δοκίµιο µαρκάρεται µε τον αύξοντα αριθµό του και µε την
ηµεροµηνία παρασκευής και τοποθετείται σε κλειστό χώρο θερµοκρασίας 20 ± 2°C και σχετική
υγρασία ≥ 95% και φυλάγεται εκεί µέχρι να έρθει η ώρα της δοκιµασίας.
Η δοκιµασία της αντοχής σε θλίψη γίνεται στο εργαστήριο, όπου στα δοκίµια εφαρµόζονται
θλιπτικές δυνάµεις από κατάλληλα µηχανήµατα. Με αυτό τον τρόπο προσδιορίζεται η αντοχή
τους σε θραύση, δηλαδή η δύναµη που πρέπει να εφαρµοσθεί σε 1 cm 2 της επιφάνειάς τους,
για να σπάσουν. Η τελική δοκιµασία σε θραύση γίνεται 28 ηµέρες µετά από την παρασκευή του
δοκιµίου. Η τάση θραύσεως χαρακτηρίζεται διεθνώς µε το σύµβολο f28 και µετριέται σε MPa.
Η τάση αυτή συγκρίνεται µε τις τάσεις που προβλέπονται από τον Κανονισµό και το σκυρόδεµα
κατατάσσεται σε µία από τις κατηγορίες. Αν η αντοχή που προκύψει δεν είναι η επιθυµητή για
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το έργο, τότε παρασκευάζονται καινούρια δοκίµια, µε διαφορετικές αναλογίες αδρανών,
τσιµέντου και νερού. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται µέχρι να επιτευχθεί η επιθυµητή
αντοχή.

Δ∆ΟΚΙΜΗ ΚΑΘΙΣΗΣ
Η συνοχή και η ρευστότητα του σκυροδέµατος ελέγχεται στο εργοτάξιο, κοντά στη θέση
διάστρωσης και πρέπει να γίνεται πριν από τη διάστρωση του σκυροδέµατος στο εργοτάξιο. Ο
έλεγχος γίνεται µε τη δοκιµή κάθισης, κατά την οποία µετράται σε cm η κατακόρυφη
υποχώρηση (κάθιση) ενός κώνου σκυροδέµατος, ο οποίος σχηµατίζεται µέσα σ' έναν
µεταλλικό “κώνο κάθισης” συγκεκριµένων διαστάσεων. Αυτή η δοκιµή, αποτελεί µέτρο
εκτίµησης για την εργασιµότητα του σκυροδέµατος. Η κάθιση αυξάνεται δραστικά µε την
προσθήκη νερού ή ρευστοποιητικών πρόσµικτων στο µείγµα.
Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες κάθισης, οι οποίες παρουσιάζονται στον πίνακα 14.
κατηγορία
κάθιση σε mm
S1
10-40
S2
50-90
S3
100-150
S4
≥160
η µετρούµενη κάθιση πρέπει να στρογγυλοποιείται
στα πλησιέστερα 10 mm
πίνακας 14

2.3.8. ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΜΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
Οι αναλογίες αυτές εξαρτώνται από:
α) την αντοχή που πρέπει να έχει το σκυρόδεµα.
β) την κοκκοµετρική σύνθεση της άµµου και των σκύρων. Σκοπός είναι πάντα στο µείγµα της
άµµου και των σκύρων να παρουσιάζονται τα µικρότερα δυνατά κενά, έτσι ώστε να
επιτυγχάνεται η µεγαλύτερη πυκνότητα και συγχρόνως η µικρότερη δαπάνη, λόγω του
συγκριτικά πολύ χαµηλότερου κόστους των σκύρων έναντι του τσιµέντου.
γ) την επιθυµητή ρευστότητα του σκυροδέµατος. Η ρευστότητα εξαρτάται από τις αναλογίες
του νερού πρόσµιξης.
Οι ποσότητες των υλικών που αναµιγνύονται, µετρούνται κατά βάρος και ορισµένες είτε κατά
όγκο είτε κατά βάρος. Τα αδρανή υλικά και το τσιµέντο πρέπει να µετριούνται κατά βάρος και
το νερό κατά βάρος ή κατά όγκο. Τα στερεά πρόσµικτα σε σκόνη πρέπει να µετριούνται σε
µέρη βάρους, ενώ τα υγρά µπορούν να µετριούνται σε µέρη βάρους ή σε µέρη όγκου. Σε µικρά
έργα επιτρέπεται η µέτρηση των αδρανών σε όγκο.
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Τυπικές αναλογίες των υλικών για σκυροδέµατα χαµηλής, µέσης και υψηλής αντοχής, µε
κανονικού βάρους αδρανή, παρουσιάζονται στον πίνακα 15.

255
178
801
1169

µέτρια αντοχή
(kg/m3)
356
178
848
1032

µεγάλη αντοχή
(kg/m3)
510
178
890
872

18
26

22.1
29.3

28.1
34.3

0.70

0.50

0.35

18

30

60

µικρή αντοχή (kg/m3)
Σκυρόδεµα
Νερό
Λεπτόκοκκα αδρανή
Χονδρόκοκκα αδρανή
Αναλογία τσιµεντόπαστας
Ποσοστό κατά βάρος
Ποσοστό κατά όγκο
Λόγος
νερού/τσιµέντου
Αντοχή, MPa
πίνακας 15

Η ποσότητα του νερού εξαρτάται κυρίως από την επιθυµητή ρευστότητα του σκυροδέµατος,
βάσει της οποίας διακρίνονται δύο κατηγορίες. Το ύφυγρο σκυρόδεµα, το οποίο δεν αφήνει
ίχνη στην παλάµη καθώς πλάθεται και έχει πολύ µικρή εργασιµότητα, δηλαδή µεταφέρεται,
διαστρώνεται και συµπυκνώνεται δύσκολα και το ρευστό σκυρόδεµα, το οποίο χρειάζεται
περισσότερο νερό από το ύφυγρο και έτσι έχει µεγαλύτερο µέτρο κάθισης από αυτό. Έχει
µεγάλη εργασιµότητα, εσωτερική συνοχή και διαστρώνεται µε ελάχιστη ή χωρίς δόνηση.
Μπορεί να παρασκευαστεί και µε προσθήκη υπερρευστοποιητικού πρόσθετου.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι η ποσότητα νερού που χρησιµοποιείται, επηρεάζει τις ιδιότητες του
σκυροδέµατος και κυρίως τη µηχανική αντοχή του και τη στεγανότητά του. Αν το νερό που
χρησιµοποιείται είναι περισσότερο από αυτό που χρειάζεται, τότε η αντοχή του σκυροδέµατος
είναι µικρότερη. Όταν το νερό είναι λιγότερο από το απαιτούµενο, τότε δηµιουργούνται κενά
στο σκυρόδεµα και είναι πιο εύθραυστο.

2.3.9. ΑΝΑΜΙΞΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
Η ανάµιξη των πρώτων υλών µπορεί να γίνει µε εργαλεία χεριού ή µε µηχανικά µέσα. Γενικά,
πρέπει να γίνεται µε µηχανικό τρόπο και να αποφεύγεται η ανάµιξη µε τα εργαλεία χεριού,
επειδή αφενός γίνεται καλύτερη ανάµιξη και εποµένως επιτυγχάνεται καλύτερης ποιότητας
υλικό, αφετέρου επειδή αυξάνεται η ταχύτητα παρασκευής µε αποτέλεσµα να γίνεται το
εκάστοτε έργο ταχύτερα και οικονοµικότερα.

ΑΝΑΜΙΞΗ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΡΙΟΥ
Για το ισχνό σκυρόδεµα και το σκυρόδεµα τύπου C 8/10, τα οποία προορίζονται για µικρές
κατασκευές δευτερεύουσας σηµασίας, η ανάµιξη των υλικών µπορεί να γίνει µε τα εργαλεία
χεριού. Σε αυτή την περίπτωση η διαδικασία πρέπει να γίνει σε δάπεδο επίπεδο, οριζόντιο και
καθαρό και που θα είναι από ξύλο, λαµαρίνα ή σκυρόδεµα. Η ανάµιξη δεν επιτρέπεται να γίνει
σε χωµάτινο έδαφος. Η αρχή της εργασίας γίνεται µε συσσώρευση της απαιτούµενης
ποσότητας άµµου, σκύρων και τσιµέντου για κάθε δόση και την ανάµιξη αυτών τουλάχιστον
για τρεις φορές µε φτυάρι, προτού προστεθεί το νερό. Όταν το µείγµα αποκτήσει οµοιογένεια
και οµοιοχρωµία, προστίθεται το νερό και συγχρόνως αναδεύεται το µείγµα µέχρι να γίνει
οµοιόµορφο. [13]
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εικόνα 60

εικόνα 61

ΑΝΑΜΙΞΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ
Τα µηχανικά µέσα που χρησιµοποιούνται για την ανάµιξη του σκυροδέµατος, λέγονται
αναµεικτήρες σκυροδέµατος (µπετονιέρες). Στο εργοτάξιο η ανάµιξη του σκυροδέµατος
µπορεί να γίνει µε αυτούς, συνήθως όµως η ζύγιση και φόρτωση των υλικών γίνεται σε
φορτηγά-αναδευτήρες στα εργοστάσια και ακολουθεί η ανάµιξη κατά τη διάρκεια της
µεταφοράς προς το εργοτάξιο, όπου γίνεται η εκφόρτωση και η χρήση του σκυροδέµατος.

εικόνα 62

ΑΝΑΜΕΙΚΤΗΡΕΣ ΣΚΥΡΟΔ∆ΕΜΑΤΟΣ
Τα βασικά τους εξαρτήµατα είναι το τύµπανο µίξης, ο κινητήρας που δίνει κίνηση στο τύµπανο
και ο µοχλός περιστροφής του τυµπάνου για την εκκένωσή του.
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εικόνα 63

Το τύµπανο µίξης είναι το κύριο εξάρτηµα και έχει κυλινδρική ή κολουροκωνική µορφή.
Περιστρέφεται γύρω από οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, ανάλογα µε τον τύπο του
αναµικτήρα. Η δυναµικότητα του αναµικτήρα προσδιορίζεται από το βάρος του τσιµέντου που
περιέχεται στην ποσότητα του σκυροδέµατος κανονικής σύνθεσης, που µπορεί να χωρέσει και
να επεξεργαστεί το τύµπανο ή από τον όγκο του σκυροδέµατος που επεξεργάζεται το τύµπανο
κάθε φορά. Στην πρώτη περίπτωση η δυναµικότητα µετράται µε σάκους τσιµέντου όπως ½
σάκου (25 kg), ενός σάκου (50 kg) κτλ, και στη δεύτερη περίπτωση µε λίτρα όπως 100, 200,
300 L κτλ.
Η εργασία της παρασκευής µιας δόσης από τον αναµικτήρα γίνεται σε τρία στάδια. Πρώτα
γίνεται η τροφοδότηση του τυµπάνου µε σειρά τοποθέτησης, πρώτα της άµµου, µετά του
τσιµέντου και τέλος των σκύρων. Δ∆εύτερο βήµα είναι η ανάµιξη των υλικών, που γίνεται στο
τύµπανο πρώτα χωρίς και αργότερα µε νερό. Η ανάµιξη συνεχίζεται µέχρι το µείγµα να
αποκτήσει την απαιτούµενη ρευστότητα. Ο χρόνος ανάµιξης παίζει ουσιαστικό ρόλο στην
ποιότητα του σκυροδέµατος, επειδή την ανάµιξη την επηρεάζουν µια σειρά παραγόντων όπως
η ποσότητα και οι αναλογίες των υλικών, η ποσότητα του νερού, η ισχύς της µηχανής κλπ και
έτσι κάθε φορά ο χρόνος ανάµιξης διαφέρει. Γενικά όµως ο χρόνος αυτός πρέπει να είναι
ανάµεσα στο 1 και τα 2 λεπτά. Τελευταίο στάδιο είναι η εκκένωση του τυµπάνου, η οποία
γίνεται, ανάλογα µε τον τύπο του αναµικτήρα, είτε µε περιστροφή του τυµπάνου γύρω από ένα
οριζόντιο άξονα, είτε µε τη βοήθεια ειδικού κωνικού χωνιού που εισχωρεί µέσα στο τύµπανο.

2.3.10. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΝΩΠΟΥ ΣΚΥΡΟΔ∆ΕΜΑΤΟΣ
Η κατεργασία του νωπού σκυροδέµατος στις θέσεις διάστρωσης, έχει σκοπό το γέµισµα των
καλουπιών και τη συµπύκνωσή του. Αρχικά γίνεται η διάστρωση του σκυροδέµατος,
ακολουθεί η συµπύκνωση και η προφύλαξη του σκυροδέµατος κατά την περίοδο της πήξης
του.

Δ∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ
Η διάστρωση του σκυροδέµατος, δηλαδή η τοποθέτησή του στους ξυλότυπους που θα γίνει η
πήξη του, πρέπει να γίνεται αµέσως µετά την ανάµιξή του. Ειδικά όταν η ατµόσφαιρα είναι
θερµή ή ξηρή, πρέπει να γίνεται το πολύ µισή ώρα µετά την ανάµιξη. Σε περιπτώσεις που η
ατµόσφαιρα είναι ψυχρή ή υγρή, µπορεί η διάστρωση να γίνει µέσα σε δύο ώρες από την
ανάµιξη. Αυτό γίνεται, επειδή τα κοινά τσιµέντα Portland που βρίσκονται στο σκυρόδεµα
αρχίζουν να πήζουν µια ώρα µετά την ανάµιξη τους µε το νερό.
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Με τον όρο “ξυλότυπος” αναφέρεται κάθε είδους τύπος (καλούπι), το οποίο τοποθετείται σε
µια κατασκευή, ώστε το σκυρόδεµα να πάρει την επιθυµητή µορφή κατά τη διάστρωση του.
Ακόµα, ανάλογα µε το υλικό που χρησιµοποιείται για τους τύπους, σίδερο ή πλαστικό,
υπάρχουν οι όροι “σιδηρότυπος” και “πλαστικότυπος” αντίστοιχα.
Πριν από τη διάστρωση τα καλούπια πρέπει να καθαρίζονται καλά και να αλείφονται µε µία
λιπαρή ουσία για να µην καταστρέφονται κατά την αποµάκρυνσή τους (ξεκαλούπωµα
σκυροδέµατος). Στην περίπτωση που η διάστρωση γίνεται σε δάπεδο µόνο µε πλευρικά
καλούπια, το δάπεδο πρέπει να στρώνεται µε χοντρό χαρτί ή πισσόχαρτο.
Οι ατµοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια της διάστρωσης παίζουν
σηµαντικό ρόλο στην ποιότητα και τις ιδιότητες του σκυροδέµατος.
Όταν η θερµοκρασία είναι χαµηλότερη των 5℃, τότε δεν πρέπει να εκτελούνται εργασίες
διάστρωσης. Εάν αυτό είναι όµως απαραίτητο, πρέπει να ληφθούν µέτρα ώστε η θερµοκρασία
του σκυροδέµατος να διατηρείται σε υψηλότερα από αυτή επίπεδα.
Το ίδιο ισχύει και σε περιπτώσεις ισχυρού καύσωνα, όπου πρέπει να αποφεύγεται η
διάστρωση, επειδή το νερό εξατµίζεται πιο γρήγορα και δεν επιτρέπει τη σωστή πήξη του
τσιµέντου.

εικόνα 64

ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ
Η συµπύκνωση είναι η διαδικασία εντύπησης του σκυροδέµατος και έχει ως στόχο τον
περιορισµό των κενών ή και του παγιδευµένου αέρα που δηµιουργούνται στη µάζα του κατά
τη διάστρωση. Είναι το σπουδαιότερο µέρος της κατεργασίας και πρέπει να γίνεται µε πολύ
µεγάλη επιµέλεια και από έµπειρους τεχνίτες.
Η συµπύκνωση µπορεί να γίνει και µε εργαλεία χεριού, δηλαδή µε µια σιδερένια ράβδο και
κόπανους.
Όταν επιδιώκεται ανώτερη ποιότητα σκυροδέµατος, η συµπύκνωση γίνεται µε δονητές και
ηλεκτρικούς κόπανους.
Οι ηλεκτρικοί κόπανοι ενεργούν όπως οι κόπανοι χεριού και προκαλούν τη συµπίεση του
σκυροδέµατος µε ελαφριές κρούσεις.
Οι δονητές αποτελούνται από µια κεφαλή που είναι συνδεδεµένη µε ένα εσωτερικό κινητήρα
και προκαλούν κραδασµούς στη µάζα του σκυροδέµατος. Η ενέργεια των κραδασµών φτάνει
σε βάθος 30 cm περίπου από το σηµείο που ενεργεί ο δονητής. Υπάρχουν διάφοροι τύποι
δονητών, οι οποίοι χρησιµοποιούνται ανάλογα µε το πάχος του στοιχείου που κατασκευάζεται.
Αυτοί είναι οι δονητές µάζας, οι επιφανειακοί δονητές ή δονητές τράπεζας και οι εξωτερικοί
δονητές.
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Η συµπύκνωση θεωρείται πως έχει τελειώσει όταν στην πάνω ελεύθερη επιφάνεια του
σκυροδέµατος εµφανιστεί αρκετή ποσότητα πολτού, στην περίπτωση του πλαστικού
σκυροδέµατος, ή αρκετή ποσότητα νερού, στην περίπτωση του στεγνού σκυροδέµατος.

εικόνα 65

εικόνα 66

ΠΗΞΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔ∆ΕΜΑΤΟΣ
Αφού τελειώσουν τα παραπάνω βήµατα, τα οποία πρέπει να έχουν τελειώσει µέσα σε δύο το
πολύ ώρες από την παρασκευή του σκυροδέµατος, αυτό πρέπει να µείνει σε απόλυτη ηρεµία
µέχρι να συντελεσθεί η πήξη του. Ο χρόνος πήξης δεν είναι καθορισµένος, αφού εξαρτάται
από τον τύπο του τσιµέντου που χρησιµοποιείται κάθε φορά, από τον τρόπο επεξεργασίας του
σκυροδέµατος, από τις ατµοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν κτλ. Κατά τη διάρκεια της
πήξης το σκυρόδεµα πρέπει να προφυλάσσεται από το κρύο και τον παγετό, όπως επίσης και
από τον καύσωνα. Ακόµα όµως και υπό κανονικές ατµοσφαιρικές συνθήκες, το περιβάλλον
του πρέπει να διατηρείται υγρό µε τακτικό κατάβρεγµα της επιφάνειάς του, ψεκασµό µε ειδικά
υγρά που σχηµατίζουν επιφανειακή µεµβράνη ή µε επικάλυψή της µε υγρά υφάσµατα, άµµο,
αδιάβροχα φύλλα κτλ. Αυτές οι προφυλάξεις πρέπει να διατηρηθούν µέχρι και 28 ηµέρες µετά,
οπότε και θεωρείται ότι το σκυρόδεµα έχει αποκτήσει τη συµβατική αντοχή του. Αυτή η
διαδικασία πρέπει να γίνει οµαλά, για να µη δηµιουργηθούν επιφανειακές ρωγµές που
προκαλούνται από τη συστολή λόγω της πήξης.

2.3.11. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΚΥΡΟΔ∆ΕΜΑΤΟΣ
Εκτός από το διαχωρισµό του σκυροδέµατος µε βάση τη θλιπτική του αντοχή, αυτό µπορεί να
κατηγοριοποιηθεί σε τρεις γενικές οµάδες ανάλογα το βάρος του:
- ελαφροσκυροδέµατα µε βάρος µέχρι 1800 kg/m3
- σκυροδέµατα κανονικού βάρους που ζυγίζουν περίπου 2400 kg/m3
- βαριά σκυροδέµατα που ζυγίζουν περισσότερο από 3200 kg/m3
Οι τύποι σκυροδέµατος που υπάρχουν είναι πάρα πολλοί και δε γίνεται να κατονοµαστούν
όλοι. Παρά το γεγονός αυτό, µπορούν να αναφερθούν κάποιοι γενικοί διαχωρισµοί µε βάση
την ποσότητα τσιµέντου ή το είδος των αδρανών υλικών που περιέχουν και τη χρήση ή µη
άλλων ουσιών και υλικών για την παραγωγή τους.
Αναλόγως την περιεκτικότητά τους σε τσιµέντο, µπορούν να διακριθούν σε ισχνά, που
χρησιµοποιούνται για εργασίες που δε φέρουν µεγάλες θλιπτικές αντοχές και είναι µικρότερης
σηµασίας στοιχεία και σε κανονικά, τα οποία είναι αυτά που χρησιµοποιούνται στις κατασκευές
και έχουν αναφερθεί στο προηγούµενο κεφάλαιο.
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Με βάση το είδος των αδρανών υλικών που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή του
σκυροδέµατος, µπορούµε να διακρίνουµε κατηγορίες όπως το κισσηρόδεµα, στο οποίο
χρησιµοποιείται ελαφρόπετρα, το περλιτόδεµα, µε αδρανή περλίτη κτλ.
Στην περίπτωση που χρησιµοποιούνται ράβδοι χάλυβα για την ενίσχυση της εφελκυστικής
αντοχής του σκυροδέµατος, αυτό ονοµάζεται οπλισµένο, ενώ σε αντίθετη περίπτωση άοπλο.
Αν και όπως αναφέρθηκε, οι κατηγοριοποιήσεις είναι πολλές, υπάρχουν κάποιοι
συγκεκριµένοι τύποι σκυροδέµατος που αξίζει να αναφερθούν, επειδή έχουν αναπτυχθεί στην
προσπάθεια υπερνίκησης των αδυναµιών που παρουσιάζουν τα συµβατικά µίγµατα
σκυροδέµατος µε τσιµέντο Πόρτλαντ και απασχολούν τις σύγχρονες κατασκευές.

ΣΚΥΡΟΔ∆ΕΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
Ο όρος σκυρόδεµα υψηλής αντοχής αναφέρεται στα µίγµατα εκείνα που έχουν καθορισµένη
αντοχή σχεδιασµού ίση ή µεγαλύτερη των 55 MPa. Για την παρασκευή Σ.Υ.Α. πρέπει στο
τσιµέντο που θα χρησιµοποιηθεί να εµπεριέχονται χηµικά και ορυκτά πρόσµικτα. Ο µέγιστος
κόκκος των χονδρόκοκκων αδρανών, πρέπει να είναι τόσο µικρότερος, όσο υψηλότερη είναι
η επιθυµητή αντοχή. Για την παρασκευή Σ.Υ.Α. χρειάζεται χαµηλός λόγος νερού-τσιµέντου,
που επιτυγχάνεται συνήθως µε την προσθήκη υπερπλαστικοποιητή για να µην χαθεί η
εργασιµότητα του µίγµατος. Ανάλογα µε τις επιθυµητές ιδιότητες, µπορεί να προστεθούν και
άλλα πρόσµικτα, όπως αερακτικό, ρυθµιστής πήξης κτλ.

ΑΥΤΟ-ΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔ∆ΕΜΑ
Το αυτο-συµπυκνούµενο σκυρόδεµα ορίζεται ως ένα ρέον σκυρόδεµα που µπορεί να εγχυθεί
επί τόπου χωρίς τη χρήση δονητών διαµορφώνοντας ένα προϊόν χωρίς κενά παγιδευµένου
αέρα ή κενά ανάµεσα στο υλικό και τον ξυλότυπο. Για να επιτευχθεί αυτή η ιδιότητα στο
προϊόν, πρέπει το µείγµα εκτός από τσιµέντο, χονδρόκοκκα αδρανή και άµµο, να περιέχει
υπερ-πλαστικοποιητές, πρόσµικτα τροποποίησης του ιξώδους και ορυκτά πρόσµικτα
λεπτόκοκκου µεγέθους.

ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΟΔ∆ΕΜΑ
Το υψηλής επιτελεστικότητας σκυρόδεµα ορίζεται ως ένα σκυρόδεµα που καλύπτει έναν
ειδικό συνδυασµό απαιτήσεων επιτελεστικότητας και οµοιοµορφίας που δεν µπορεί πάντα να
επιτευχθεί χρησιµοποιώντας τα συµβατικά συστατικά, τις τυπικές αναλογίες ανάµιξης και τις
συνήθεις πρακτικές τοποθέτησης και συντήρησης.
Αυτό σηµαίνει πως σε ένα ΥΕΣ αναπτύσσονται χαρακτηριστικά για µια ιδιαίτερη εφαρµογή σε
ένα ιδιαίτερο περιβάλλον, όπως ευκολία τοποθέτησης, πρώιµη αντοχή, πυκνότητα,
διαπερατότητα και σταθερότητα όγκου. Τα µίγµατα ΥΕΣ αποτελούνται ουσιαστικά από τα ίδια
υλικά που χρησιµοποιούνται για τα συµβατικά σκυροδέµατα, σχεδιάζονται όµως κατά
περίπτωση µε διαφορετικές αναλογίες για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του εκάστοτε
έργου.
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ΜΗ ΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔ∆ΕΜΑ
Το µη συρρικνούµενο σκυρόδεµα είναι ένα διογκούµενο σκυρόδεµα που όταν περιορίζεται
κατάλληλα µε οπλισµό ή µε άλλα µέσα, θα διογκωθεί κατά ένα ποσό ίσο ή ελαφρώς
µεγαλύτερο από την προσδοκώµενη συστολή ξήρανσης. Λόγω του περιορισµού, θα
προκληθούν θλιπτικές τάσεις στο σκυρόδεµα κατά τη διάρκεια της διόγκωσης που θα
µειωθούν από την επακόλουθη συστολή ξήρανσης. Ιδεωδώς, θα παραµείνει κάποια συµπίεση
στο σκυρόδεµα, αποβάλλοντας τον κίνδυνο ρηγµάτωσης λόγω συστολής.
Για την παραγωγή του ΜΣΣ, τα υλικά και οι µέθοδοι που απαιτούνται είναι τα ίδια εκτός του
ότι για τη διαστολή του σκυροδέµατος, απαιτείται χρήση, είτε τροποποιηµένου τσιµέντου, είτε
προσθήκη κάποιου πρόσµικτου ή ενός άλλου διογκωτικού τσιµέντου σε σκυρόδεµα µε χρήση
τσιµέντου Πόρτλαντ.

ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔ∆ΕΜΑ
Το ινοπλισµένο σκυρόδεµα είναι το σκυρόδεµα που περιέχει υδραυλικό τσιµέντο, νερό,
αδρανή και ασυνεχείς διακριτές ίνες. Οι ίνες που χρησιµοποιούνται είναι διαφόρων µορφών
και µεγεθών και το υλικό που παράγονται µπορεί να είναι χάλυβας, πλαστικό, γυαλί και άλλα
φυσικά υλικά. Οι ίνες που περιέχονται στο σκυρόδεµα, µπορούν ανάλογα το ποσοστό όγκου,
να µειώσουν τη ρηγµάτωση λόγω συστολής (<1%) , να αυξήσουν την καµπτική αντοχή, την
πλαστιµότητα στη θραύση και την αντίσταση σε κρούση (1%-2%) ή να δηµιουργήσουν πιο
δύσκαµπτα µίγµατα (>2%).
ΣΚΥΡΟΔ∆ΕΜΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΟΛΥΜΕΡΗ
Τα σκυροδέµατα που περιέχουν πολυµερή µπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες: α) το
πολυµερικό σκυρόδεµα, β) το λάτεξ-τροποποιηµένο σκυρόδεµα και γ) το εµποτισµένο µε
πολυµερές σκυρόδεµα.
Το πολυµερικό σκυρόδεµα είναι ένα µίγµα αδρανών µε µοναδική συγκολλητική ουσία ένα
πολυµερές (δηλαδή χωρίς τσιµεντόπαστα). Στο λάτεξ τροποποιηµένο σκυρόδεµα, η διαδικασία
παραγωγής είναι η ίδια µε αυτή του κανονικού σκυροδέµατος µε τσιµέντο Πόρτλαντ, µε τη
χρήση του λάτεξ σαν πρόσµικτο, που είναι µια κολλοειδής αιώρηση αδιάλυτου πολυµερούς
σώµατος στο νερό. Το εµποτισµένο µε πολυµερές σκυρόδεµα, βασίζεται στην ιδέα ότι αν τα
κενά στο σώµα του σκυροδέµατος είναι υπεύθυνα για τη χαµηλή αντοχή και ανθεκτικότητά
του σε δριµύ περιβάλλον, τότε η εξάλειψη τους µε πλήρωση από ένα πολυµερές σώµα, µπορεί
να βελτιώσει τα χαρακτηριστικά του υλικού.
Στις βασικότερες κατηγορίες σκυροδέµατος που έχουν αναπτυχθεί και έχουν βρει εµπορική
εφαρµογή, περιλαµβάνονται και αυτές του µεγάλου βάρους σκυροδέµατος για προστασία από
την ακτινοβολία, που χρησιµοποιείται για προστατευτικό κάλυµµα σε εγκαταστάσεις πυρηνικής
ενέργειας, ιατρικές µονάδες και εγκαταστάσεις ατοµικής έρευνας και δοκιµών, του µαζικού
σκυροδέµατος, που ορίζεται ως το σκυρόδεµα µιας ογκώδους κατασκευής, του οποίου ο
όγκος είναι τέτοιου µεγέθους που απαιτούνται ειδικά µέσα χειρισµού της παραγόµενης
θερµότητας και των συνεπειών που προκύπτουν και του κυλινδρούµενου σκυροδέµατος, το
οποίο ορίζεται ως το σκυρόδεµα που συµπυκνώνεται από συµπίεση κυλίνδρου. [11]

53

2.3.12. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το σκυρόδεµα είναι σύνθετο υλικό που παρασκευάζεται µε την ανάµιξη τσιµέντου, νερού,
αδρανών και διάφορων πρόσθετων ουσιών. Για να έχει το τελικό προϊόν τις καλύτερες
δυνατές αντοχές, η ανάµειξη των συστατικών του σκυροδέµατος πρέπει να γίνεται µε
µηχανικά µέσα. Η ανάµειξη µε µηχανικά µέσα, προτιµάται επίσης για να παράγεται οµοιόµορφο
µείγµα, γεγονός που σηµαίνει ότι θα παρουσιάσει σε όλο του το σώµα, κοινές ιδιότητες. Για
βελτίωση της εργασιµότητας του σκυροδέµατος, µπορούν να προστεθούν ειδικά πρόσµικτα,
χωρίς να αλλοιωθούν οι µηχανικές ιδιότητες του, σε αντίθεση µε αυτό που συµβαίνει µε την
προσθήκη νερού. Τα έργα από σκυρόδεµα πρέπει να σχεδιάζονται µε επιδίωξη την αξιοποίηση
των κύριων ιδιοτήτων του υλικού. Αυτές είναι, η αντοχή σε θλίψη, η αντίσταση στο νερό, η
ελάχιστη συντήρηση για τη διατήρησή του σε καλή κατάσταση και η ευκολία µορφοποίησής
του σε καλούπια. Για το λόγο αυτό, στο σχεδιασµό ενός αντικειµένου από σκυρόδεµα, τα
κύρια φορτία που πρόκειται να ασκηθούν, πρέπει να είναι θλιπτικά. Η αντοχή του
σκυροδέµατος σε εφελκυσµό και κάµψη αντιστοιχεί περίπου στο 1/10 της αντοχής του σε
θλίψη. Η βελτίωση των δύο αυτών αντοχών, µπορεί να επιτευχθεί µε την τοποθέτηση
χαλύβδινων ράβδων στο σώµα του στοιχείου που πρόκειται να παραχθεί (οπλισµός). Η
βελτίωσή τους, σε µικρότερα επίπεδα, µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε την ανάµιξη ινών στο
µείγµα του σκυροδέµατος. Οι ίνες αυτές µπορεί να είναι χαλύβδινες, πλαστικές, γυάλινες ή
από άλλα φυσικά υλικά. Παρόλο που η τιµή του τελικού υλικού είναι ένα ακόµα πλεονέκτηµα
σε σχέση µε άλλα υλικά, στόχος είναι η εύρεση των κατάλληλων αναλογιών µίξης των
πρώτων υλών, ώστε να επιτυγχάνονται οι επιθυµητές ιδιότητες, µε το ελάχιστο δυνατό
κόστος. Στο σχεδιασµό ενός αντικειµένου πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψιν και ο σχεδιασµός του
καλουπιού και ο τρόπος µε τον οποίο αυτό θα αποµακρύνεται από το σκληρυµένο µείγµα. Με
τη χρήση των συνήθων ξυλοτύπων, η πραγµατοποίηση πολύπλοκων σχηµάτων αποτελεί
πρόβληµα. Αντίθετα, η χρήση µη-συµβατικών καλουπιών, όπως ειδικών λάστιχων για
χύτευση, δίνουν την ευκαιρία χύτευσης του σκυροδέµατος σε πιο πολύπλοκα σχήµατα. Από το
είδος του καλουπιού εξαρτάται και ως ένα βαθµό η υφή του τελικού προϊόντος, αφού το νωπό
σκυρόδεµα µε τις σωστές αναλογίες πρώτων υλών και µε τον κατάλληλο τρόπο ανάµιξής
τους, µπορεί να εισχωρήσει σε όλες τις περιοχές ενός καλουπιού. Ακόµα όµως και µετά την
αποµάκρυνση του καλουπιού, είναι δυνατή η περαιτέρω επεξεργασία των επιφανειών του µε
λείανση ή µε εφαρµογή σε αυτές ειδικών µεµβρανών για στεγανοποίηση ή βαφή.
Γίνεται κατανοητό από την έως τώρα περιγραφή, ότι η φύση του σκυροδέµατος είναι τέτοια
που επέτρεψε και συνεχίζει να επιτρέπει τη συνεχή εξέλιξη του υλικού, αφήνοντας περιθώρια
για νέου είδους σκυροδέµατα, τα οποία θα στοχεύουν στον περιορισµό αδυναµιών που
υπάρχουν στους ήδη υπάρχοντες τύπους.
Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε η οικογένεια των ελαφρών σκυροδεµάτων για χρήση και
περαιτέρω έρευνα. Στην απόφαση αυτή οδήγησε το ειδικό βάρος του τύπου αυτού, επειδή τα
αντικείµενα που θα σχεδιαστούν, θα πρέπει να έχουν ηµι-µόνιµη κατάσταση, δηλαδή πρέπει να
µπορεί ο χρήστης να τα µεταφέρει από τον τόπο πώλησης στον τόπο ενδιαφέροντος και να
αλλάξει τη θέση τους χωρίς τη βοήθεια µηχανικών µέσων.
Επιλέγοντας τη συγκεκριµένη οικογένεια σκυροδεµάτων, δε σηµαίνει ότι αυτή θα
χρησιµοποιηθεί ατόφια χωρίς κάποιου είδους βελτίωση των ιδιοτήτων. Αναλόγως των
µειονεκτηµάτων και των αδυναµιών που θα παρουσιαστούν, θα εφαρµοστούν τροποποιήσεις
και προσθήκες στο τελικό µείγµα ώστε να επιτευχθεί το επιθυµητό αποτέλεσµα.
Λόγω των πολλών διαφορετικών κατηγοριών και υποκατηγοριών σκυροδέµατος που
υπάρχουν και είναι κατάλληλες για την κατασκευή επίπλων εξωτερικού χώρου, θα µπορούσε
να έχει επιλεχθεί κάποια άλλη κατηγορία, στην οποία θα χρειάζονταν άλλου είδους βελτιώσεις
ιδιοτήτων και η σχεδίαση του αντικειµένου θα αντιµετωπιζόταν διαφορετικά, λόγω των
αρχικών ιδιοτήτων της εκάστοτε κατηγορίας.
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2.4. ΕΛΑΦΡΥ ΣΚΥΡΟΔ∆ΕΜΑ
Η δηµιουργία ελαφρού σκυροδέµατος µπορεί να γίνει µε τρεις τρόπους. Ο πρώτος γίνεται µε
αντικατάσταση µέρους ή όλων των αδρανών κανονικού βάρους µε άλλα ελαφρύτερα. Το
σκυρόδεµα που παράγεται µπορεί να είναι κατάλληλο για δοµικό ή για µονωτικό υλικό. Ο
δεύτερος τρόπος παρασκευής ελαφρού σκυροδέµατος βασίζεται στην εισαγωγή µεγάλης
ποσότητας αέρα στη µάζα του σκυροδέµατος και ονοµάζεται αεροσκυρόδεµα ή
αφροσκυρόδεµα. Σε αυτόν τον τύπο µπορούν να προστεθούν και ελαφρά αδρανή υλικά. Ο
τρίτος τρόπος παρασκευής γίνεται παραλείποντας την προσθήκη της άµµου στο µείγµα,
δηµιουργώντας σε αυτό µεγάλα εσωτερικά κενά. Τα κύρια πλεονεκτήµατα των ελαφρών
σκυροδεµάτων, είναι το µικρότερο βάρος από τα συνήθη σκυροδέµατα και οι καλύτερες
µονωτικές τους ιδιότητες. Σε ορισµένες περιπτώσεις, όπως αυτής των ελαφρών
σκυροδεµάτων για κατασκευές, µπορεί να επιτευχθεί µείωση του βάρους του σκυροδέµατος,
χωρίς µείωση της αντοχής.

2.4.1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔ∆ΡΑΝΩΝ
Τα αδρανή, τα οποία έχουν βάρος µικρότερο των 1120 kg/m3 θεωρούνται γενικά ως ελαφριά
αδρανή και το µικρότερο βάρος τους οφείλεται είτε στο υψηλό πορώδες, είτε στην κυψελωτή
µικροδοµή τους. Οι πιο συνηθισµένες κατηγορίες αδρανών που χρησιµοποιούνται για την
παρασκευή ελαφροσκυροδέµατος είναι τα φυσικά αδρανή, τα οποία προέρχονται από τη
συντριβή ηφαιστιογενών πετρωµάτων (όπως η ελαφρόπετρα και η σκωρία) και τα συνθετικά
αδρανή, τα οποία κατασκευάζονται από θερµική επεξεργασία διαφόρων υλικών, όπως ο
βερµικουλίτης, ο περλίτης, η ιπτάµενη τέφρα, ο σχιστόλιθος και η άργιλος. Η πυκνότητα και η
αντοχή των αδρανών διαφέρει από είδος σε είδος και το ίδιο ισχύει και για τις χρήσεις του
κάθε σκυροδέµατος που παράγεται από αυτά.

εικόνα 67

εικόνα 68

Οι ιδιότητες των διαφόρων τύπων ελαφρού σκυροδέµατος εξαρτώνται από παράγοντες όπως
το είδος, το µέγεθος, τα κενά και ο τρόπος παραγωγής των αδρανών που χρησιµοποιούνται, ο
λόγος νερού-τσιµέντο στο µείγµα και η περιεκτικότητα αυτού σε φυσαλίδες αέρα, όπως
επίσης και τα πρόσθετα που έχουν χρησιµοποιηθεί.
Η πυκνότητα του παραγόµενου σκυροδέµατος εξαρτάται από το µέγεθος των αδρανών, το
οποίο όσο µεγαλώνει τόσο µικραίνει η πυκνότητα του σκυροδέµατος. Η µικρή πυκνότητα έχει
ως αποτέλεσµα µικρή θλιπτική και ακόµα µικρότερη εφελκυστική αντοχή. Το αντίθετο
συµβαίνει µε τη θερµική αγωγιµότητα, η οποία µικραίνει όσο µικραίνει και η πυκνότητα του
σκυροδέµατος.
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διάγραµµα 7

2.4.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ
Ελαφρά σκυροδέµατα µπορούν να δηµιουργηθούν και µε την εισαγωγή ή δηµιουργία αέρα
µέσα στο τσιµεντοκονίαµα. Τα αποτελέσµατα αυτών των διαδικασιών είναι το
αεριοσκυρόδεµα, το αφροσκυρόδεµα και το κυψελοσκυρόδεµα. Στην περίπτωση του
αεριοσκυροδέµατος, ο αέρας εγκλωβίζεται τεχνητά µε χηµικό τρόπο, αναµιγνύοντας στο
τσιµεντοκονίαµα κάποια µεταλλική σκόνη πχ αλουµινίου, ψευδαργύρου ή υπεροξειδίου του
υδρογόνου που λόγω των χηµικών αντιδράσεων δηµιουργεί κενά στο µείγµα. Η διαδικασία
αυτή γίνεται στο στάδιο της ανάµιξης, µε αποτέλεσµα την αύξηση της µάζας του κονιάµατος.
Κατά τη στερεοποίηση του µίγµατος δηµιουργείται ένα πορώδες αποτέλεσµα, το οποίο
αποτελεί το αεριοσκυρόδεµα. Το αφροσκυρόδεµα παράγεται µε µηχανικά µέσα, δηλαδή µε την
ανάµειξη ειδικού πρόσµικτου στο τσιµεντοκονίαµα ή σε ένα µέρος του νερού ανάµιξης πριν
αυτό αναµιχθεί µε το τσιµέντο. Το κυψελοσκυρόδεµα είναι αποτέλεσµα συνδυασµού των δύο
προαναφερθέντων τρόπων εισαγωγής αέρα στο τσιµεντοκονίαµα και συνήθως γίνεται µε
χρήση σκόνης αλουµινίου και κολλώδους ρητίνης.
H πυκνότητα των αεροσκυροδεµάτων ποικίλει από 300 kg/m3 µέχρι 1600 kg/m3. Η αντοχή
τους σε θλίψη είναι ανάλογη της πυκνότητας και όσο µεγαλύτερη πυκνότητα έχει το
παραγόµενο σκυρόδεµα, τόσο µεγαλύτερη είναι η θλιπτική του αντοχή, η οποία ξεκινάει από 1
MPa και φτάνει έως και τα 10 MPa.
Τα αεροσκυροδέµατα παρουσιάζουν πολύ µικρή θερµική και ακουστική αγωγιµότητα και για
το λόγο αυτό χρησιµοποιούνται ευρέως στις κατασκευές λόγω των µονωτικών ιδιοτήτων
τους. Καλύτερες µονωτικές ιδιότητες παρουσιάζουν τα αεροσκυροδέµατα µε µικρότερη
πυκνότητα.
Εκτός από τα αεροσκυροδέµατα τα οποία σκληραίνουν µε την υγρασία όπως και τα συνήθη
σκυροδέµατα, υπάρχουν και τα αεροσκυροδέµατα που σκληραίνουν σε ειδικούς θαλάµους µε
την εφαρµογή πίεσης και υψηλής σταθερής θερµοκρασίας, τα οποία αν και παρουσιάζουν
καλύτερες αντοχές, για την παρασκευή τους απαιτείται βιοµηχανική παραγωγή.
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εικόνα 69

εικόνα 70

2.4.3. ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΜΜΟΥ (ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΩΝ ΑΔ∆ΡΑΝΩΝ)
Σε αυτό το είδος ελαφροσκυροδέµατος παραλείπεται η προσθήκη της άµµου και για την
παρασκευή του χρησιµοποιούνται µόνο νερό, τσιµέντο και χονδρόκοκκα αδρανή. Έτσι
δηµιουργείται ένα σκυρόδεµα το οποίο αποτελείται από χοδρόκοκκα αδρανή µε ένα στρώµα
τσιµεντοκονίας γύρω τους και εποµένως µε µεγάλα κενά. Η πυκνότητα του σκυροδέµατος
χωρίς προσθήκη άµµου ποικίλλει, ανάλογα µε τη διαβάθµιση των κόκκων των αδρανών που
χρησιµοποιούνται, αλλά και από το είδος των αδρανών αυτών. Συνήθως, για την παρασκευή
αυτού του τύπου σκυροδέµατος χρησιµοποιούνται κόκκοι αδρανών µεγέθους 10 µε 20 mm µε
δυνατότητα απόκλισης 5-10%. Το µέγεθος τους όµως, δεν πρέπει να είναι µικρότερο από 5
mm και το σχήµα τους πρέπει να αποφεύγεται να είναι νιφάδες ή µακρόστενα κοµµάτια. Τα
αδρανή πρέπει να διαβραχούν πριν από την ανάµειξή τους µε το µείγµα νερού-τσιµέντου για
να γίνει πιο εύκολα η επάλειψή τους µε αυτό.
Το σκυρόδεµα χωρίς προσθήκη άµµου πρέπει να χρησιµοποιείται γρήγορα µετά την ανάµειξή
του, επειδή το λεπτό στρώµα τσιµεντοκονίας στεγνώνει γρήγορα. Επίσης, δε χρειάζεται
συµπίεση και δόνηση για καλύτερη συνάφεια.
Η πυκνότητα αυτού του τύπου σκυροδέµατος κυµαίνεται από 1600 kg/m3 µέχρι 2000 kg/m3 για
συνήθη σκύρα, ενώ όταν χρησιµοποιούνται ελαφρά αδρανή, η ελάχιστη πυκνότητα που µπορεί
να φτάσει, είναι τα 640 kg/m3. Η θλιπτική αντοχή κυµαίνεται από 1.5 MPa µέχρι και 14 MPa
αναλόγως την πυκνότητα του σκυροδέµατος και εποµένως την ποσότητα τσιµέντου στο
µείγµα. Η αντοχή του σε κάµψη ανέρχεται περίπου στο 30% της θλιπτικής του αντοχής,
δηλαδή αναλογικά σε µεγαλύτερο ποσοστό από ότι στο κανονικό σκυρόδεµα. Το σκυρόδεµα
έχει πολύ καλή αντοχή στον παγετό, µόνο όταν τα κενά µεταξύ των αδρανών δεν έχουν νερό.
Δ∆ιαφορετικά, το πάγωµά τους προκαλεί άµεση αποσύνθεση του σκυροδέµατος. Για το λόγο
αυτό είναι χρήσιµη η επάλειψη της µιας τουλάχιστον επιφάνειας µε τσιµεντοκονία.
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2.4.4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το υλικό για τα έπιπλα που θα σχεδιαστούν, αποφασίστηκε να είναι το ελαφρύ σκυρόδεµα µε
εισαγωγή αέρα. Η ύπαρξη αέρα στο µείγµα δε δηµιουργεί πρόβληµα στις µεταβολές της
θερµοκρασίας, σε αντίθεση µε τον τύπο ελαφροσκυροδέµατος χωρίς προσθήκη λεπτόκοκκων
αδρανών, στον οποίο όταν εισχωρήσει νερό ανάµεσα στα σχηµατισµένα κενά, προκαλείται
άµεση αποσύνθεση. Μπορεί να έχει πολύ µικρή πυκνότητα, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα
ελαφρύ ως σκυρόδεµα, µε ικανή αντοχή για τη συγκεκριµένη εφαρµογή.
Όπως περιγράφηκε και στην παράγραφο 2.3.12, η επιλογή ενός τύπου σκυροδέµατος δεν
αποκλείει τη βελτίωση των αδυναµιών του, µε διάφορους τρόπους.
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2.5. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

2.5.1. ΠΡΟΣΔ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Σύµφωνα µε την έρευνα που έχει πραγµατοποιηθεί, εξάγεται το συµπέρασµα, πως τα υλικά
από τα οποία είναι κατασκευασµένα τα έπιπλα εξωτερικού χώρου, χρειάζονται κάποια
ελάχιστη φροντίδα κατά τη διάρκεια του έτους. Σε αυτού του είδους τη φροντίδα
περιλαµβάνεται και η αποθήκευση των επίπλων κατά τους χειµερινούς µήνες, όπου οι
καιρικές συνθήκες είναι δυσµενέστερες αυτών της άνοιξης και του καλοκαιριού.
Οι αλλαγές των καιρικών συνθηκών στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του έτους ή ακόµα και
κατά τη διάρκεια µιας εποχής, είναι µεγάλες. Σαν αποτέλεσµα αυτού του γεγονότος, µπορεί να
υπάρξει ηλιόλουστη και θερµή µέρα κατά τη διάρκεια του χειµώνα, ή βροχερή µέρα κατά τη
διάρκεια της άνοιξης ή του καλοκαιριού.
Με τα δύο προαναφερθέντα δεδοµένα, η εκµετάλλευση µιας ηλιόλουστης µέρας την περίοδο
που τα έπιπλα είναι σε κατάσταση “µη-χρήσης”, όπως επίσης και η άµεση φροντίδα ενάντια σε
µια κακοκαιρία, πχ κάλυψή τους µε προστατευτικά καλύµµατα, σε περιόδους “χρήσης”, γίνεται
δύσκολη και κουραστική.
Η παραγωγή επίπλων, των οποίων η καλή κατάσταση θα είναι ανεξάρτητη των καιρικών
συνθηκών και η δυνατότητα χρήσης τους θα είναι εύκολη και άµεση, αποτελεί τον
προβληµατικό χώρο αυτής της διπλωµατικής. Παράλληλα, τα έπιπλα θα πρέπει να καλύπτουν
και άλλες προδιαγραφές που προκύπτουν γενικά για τα έπιπλα εξωτερικού χώρου.
Επίσης, βάσει των δεδοµένων της έρευνας, το σύστηµα επίπλων που παρουσιάζεται στους
περισσότερους εξωτερικούς χώρους, αλλά και αυτό στο οποίο µπορούν να πραγµατοποιηθούν
οι περισσότερες από τις συνηθέστερες διαδικασίες που γίνονται σε αυτούς, είναι η τραπεζαρία,
δηλαδή ο συνδυασµός καθισµάτων και τραπεζιού φαγητού.

2.5.2. ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
Έχοντας τα δεδοµένα από την έρευνα και έχοντας ορίσει τον προβληµατικό χώρο, µπορεί να
ορισθεί ο τελικός προσδιορισµός του έργου.
Σχεδίαση καρέκλας και τραπεζιού φαγητού εξωτερικού χώρου, από ελαφροσκυρόδεµα.
Τα έπιπλα θα πρέπει να είναι ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες όλου του χρόνου και να
µπορούν να µείνουν στο χώρο χρήσης τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Για τη διατήρησή
τους σε καλή κατάσταση δεν πρέπει να καταβάλλεται κάποια προσπάθεια. Η µετάβασή τους
από κατάσταση µη χρήσης σε κατάσταση χρήσης πρέπει να γίνεται µε ελάχιστη προετοιµασία.

2.6. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ
Στο σηµείο αυτό γίνεται µια καταγραφή υποψήφιων οµάδων που θα ενδιαφέρονταν να
επιπλώσουν τον εξωτερικό τους χώρο µε έπιπλα σκυροδέµατος.
α
Χρήστης: Ανδρόγυνο (άντρας εφοπλιστής, γυναίκα οικιακά), 38 και 35 ετών, ευκατάστατοι, µε
δύο παιδιά (αγόρι 3 ετών, κορίτσι 4 ετών)
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Πλαίσιο: Μονοκατοικία, Εκάλη, 250 τµ., πισίνα - κήπος 200 τµ., BBQ, µοντέρνα αισθητική
Δ∆ράσεις: Δ∆ιάβασµα βιβλίου, πρωινό, βραδινό, BBQ µε φίλους, καλεσµένοι το βράδυ για ποτό
και ελαφρύ φαγητό, ξάπλωµα µετά το µπάνιο – ηλιοθεραπεία
β
Χρήστης: Οικογένεια µε δύο παιδιά, άντρας τραπεζικός, γυναίκα τραπεζικός, παιδιά φοιτητές
στην Αθήνα, 58 , 55, 20, 22 ετών αντίστοιχα, µεσαίου εισοδήµατος
Πλαίσιο: Μονοκατοικία, Παπάγου, 200 τµ., κήπος 80 τµ., αισθητική κλασσική
Δ∆ράσεις: Οικογενειακά τραπέζια τις Κυριακές (8 ατόµων), καλεσµένοι για φαγητό ή καφέ
γ
Χρήστης: Άντρας, 28 ετών, ιδιωτικός υπάλληλος σε εταιρεία πληροφορικής, µικρού
εισοδήµατος
Πλαίσιο: Μονοκατοικία, Αγ. Παρασκευή, 150 τµ., κήπος 40τµ., ουδέτερη αισθητική
Δ∆ράσεις: Καλεσµένοι το βράδυ για ποτό και ελαφρύ φαγητό, πάρτι

Το υποσύνολο του προβληµατικού χώρου που επιλέχθηκε για την παρούσα εργασία είναι η
πρώτη οµάδα χρηστών. Ο λόγος που έγινε αυτή η επιλογή, είναι επειδή η συγκεκριµένη
οµάδα, έχοντας µοντέρνα αισθητική, είναι πολύ πιο ανοιχτή σε διαφορετικές προσεγγίσεις και
προτάσεις που αφορούν ιδέες, αντικείµενα κτλ από τις άλλες δύο υποοµάδες. Στην περίπτωση
της οικογένειας µε κλασσική αισθητική, οι αγοραστές θα µπορούσαν να αγοράσουν ένα έπιπλο
από σκυρόδεµα, λόγω της αντοχής του στο χρόνο, παρόλα αυτά στη νοοτροπία της
συγκεκριµένης οµάδας, τα άλλα υλικά, τόσο από αισθητικής, όσο και από κοινωνικής
απόψεως βρίσκονται πολύ πιο κοντά της. Τέλος, η πρώτη οµάδα προσφέρει περισσότερες
ευκαιρίες για σχεδίαση και από την τρίτη, αφού αφενός είναι πιο δεκτική όσον αφορά την
επιλογή του υλικού, αφετέρου δεν είναι τόσο σηµαντικός ο παράγοντας του κόστους
παραγωγής και εν συνεχεία της λιανικής τιµής πώλησης, επιτρέποντας στο σχεδιαστή να
ψάξει να βρει τις σωστές αναλογίες µεταξύ σχεδίου και εκµετάλλευσης ιδιοτήτων του υλικού.
Με την προαναφερθείσα παραδοχή δεν πρέπει να εξαχθεί το συµπέρασµα πως τα έπιπλα που
θα σχεδιαστούν θα είναι εξ ορισµού µόνο για υψηλά εισοδήµατα, αφού όπως έχει αναφερθεί
και στο υπόκεφάλαιο 2.3, στην υλοποίηση ενός έργου από σκυρόδεµα, πρέπει να
επιτυγχάνονται οι επιθυµητές ιδιότητες, µε το ελάχιστο δυνατό κόστος.
Έχοντας καταλήξει στο υποψήφιο αγοραστικό κοινό, µένει να γίνει µια ευρύτερη περιγραφή
των υποψήφιων χρηστών, για να βρεθούν όλες εκείνες οι µεταβλητές που συνθέτουν το
τελικό προφίλ τους.
ΧΡΗΣΤΕΣ 1ΗΣ ΟΜΑΔ∆ΑΣ
α
Χρήστης: Ανδρόγυνο (άντρας εφοπλιστής, γυναίκα οικιακά), 38 και 35 ετών, ευκατάστατοι, µε
δύο παιδιά (αγόρι 3 ετών, κορίτσι 4 ετών)
Πλαίσιο: Μονοκατοικία, Εκάλη, 250 τµ., πισίνα - κήπος 200 τµ., BBQ, µοντέρνα αισθητική

60

Δ∆ράσεις: Δ∆ιάβασµα βιβλίου, πρωινό, βραδινό, BBQ µε φίλους, καλεσµένοι το βράδυ για ποτό
και ελαφρύ φαγητό, ξάπλωµα µετά το µπάνιο – ηλιοθεραπεία
β
Χρήστης: Ανδρόγυνο (άντρας ναυτιλιακά, γυναίκα οικιακά), 42 και 38 ετών, ευκατάστατοι, µε
δύο παιδιά (αγόρι 2 ετών, κορίτσι 4 ετών)
Πλαίσιο: Μονοκατοικία, Δ∆ροσιά, 200 τµ., κήπος 100 τµ., BBQ, minimal αισθητική
Δ∆ράσεις: Δ∆ιάβασµα βιβλίου, καφές γυναίκας µε φίλες το πρωί, βραδινό, BBQ µε φίλους,
καλεσµένοι το βράδυ για ποτό και ελαφρύ φαγητό
γ
Χρήστης: Ανδρόγυνο (άντρας επιχειρηµατίας, γυναίκα µεταφράστρια), 45 και 42 ετών,
ευκατάστατοι, µε δύο παιδιά (αγόρια 14 και 18 ετών)
Πλαίσιο: Συγκρότηµα µονοκατοικιών, Εκάλη, 300 τµ., κοινόχρηστη πισίνα, ιδιωτικός κήπος
150 τµ., µοντέρνα αισθητική
Δ∆ράσεις: Πρωινό, βραδινό, διάβασµα βιβλίου, καλεσµένοι το βράδυ για ποτό ή φαγητό
δ
Χρήστης: Ανδρόγυνο (άντρας ιδιωτικός υπάλληλος, γυναίκα δηµόσιος υπάλληλος), 42 και 35
ετών, µεσαίου προς υψηλό εισόδηµα, µε δύο παιδιά (αγόρι 5 ετών, κορίτσι 2 ετών)
Πλαίσιο: Μονοκατοικία, Ανάβυσσος, 250 τµ., κήπος 300 τµ., BBQ, µοντέρνα αισθητική
Δ∆ράσεις: BBQ µε φίλους, καλεσµένοι το βράδυ για ποτό ή φαγητό, οικογενειακά τραπέζια

Το εύρος των τελικών χρηστών περιγράφεται ως εξής:
Ανδρόγυνα ηλικίας 35–45 ετών που έχουν παιδιά. Είναι ευκατάστατοι και έχουν υψηλό
µορφωτικό επίπεδο και συνήθως ο ένας από τους δύο δε δουλεύει. Μένουν σε µεγάλες
ιδιόκτητες µονοκατοικίες µε µεγάλο κήπο και περνούν αρκετές ώρες την εβδοµάδα σε αυτόν
µόνοι τους ή µε φιλική παρέα. Έχουν µοντέρνα-minimal αισθητική.
Στην παρακάτω εικόνα οπτικοποιείται η αισθητική κατεύθυνση που πρέπει να έχουν τα τελικά
προϊόντα, βάσει πάντα της αισθητικής των υποψήφιων χρηστών.   
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2.7. ΠΡΟΣΔ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΥΠΟ
ΣΧΕΔ∆ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔ∆ΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ
Οι κύριες απαιτήσεις για το υπό σχεδίαση σύστηµα επίπλων, όπως αυτές προέκυψαν από την
έρευνα, παρουσιάζονται στον πίνακα 16. Στη µεσαία στήλη έχουν καταγραφεί οι σχεδιαστικές
προδιαγραφές που προκύπτουν από τις απαιτήσεις, χωρίς ταξινόµηση σε σειρά
σηµαντικότητας. Για να γίνει η σχεδίαση και στο τέλος η αξιολόγηση των αντικειµένων, οι
σχεδιαστικές προδιαγραφές πρέπει να ιεραρχηθούν µε σειρά σηµαντικότητας, βάσει των
στόχων του εκάστοτε έργου. Για το λόγο αυτό έχουν χρησιµοποιηθεί 3 χρώµατα στη δεξιά
στήλη του πίνακα, που εµφανίζουν το βαθµό σηµαντικότητας της κάθε προδιαγραφής
(κόκκινο=υψηλή σηµαντικότητα, πορτοκαλί=µεσαία σηµαντικότητα, κίτρινο=χαµηλή
σηµαντικότητα). Επίσης, στον πίνακα ορισµένες προδιαγραφές που αναφέρονται γενικά σε
αντικείµενα, αναφέρονται στο σύνολο των αντικειµένων της τραπεζαρίας (καθίσµατα,
τραπέζι). Είναι επόµενο, οι σχεδιαστικές προδιαγραφές υψηλής σηµαντικότητας να είναι αυτές
που θα καθορίσουν το σχεδιασµό των αντικειµένων, σε αντίθεση µε αυτές της µέτριας
σηµαντικότητας που θα τον επηρεάσουν λιγότερο και µε εκείνες της χαµηλής, που µπορεί και
να αγνοηθούν.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΝΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
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ΣΧΕΔ∆ΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
(για τα αντικείµενα καθίσµατος)
-να παρέχεται χώρος για φιλοξενία 4 ατόµων
(κάθισµα για κάθε θέση χρήστη)
-να έχουν ύψος καθίσµατος >και~38 εκ.
-να έχουν βάθος καθίσµατος ≤43 εκ.
-να έχουν πλάτος καθίσµατος ≥46 εκ.
-το ύψος της πλάτης του καθίσµατος να είναι ≥45 εκ.
-το πλάτος της πλάτης του καθίσµατος να είναι ≥36 εκ.
-η γωνία µεταξύ της πλάτης και της επιφάνειας
καθίσµατος να είναι 90°-120°
-η έδρα καθίσµατος να έχει κλίση προς τα πίσω ~5°
-η έδρα καθίσµατος να έχει κοίλο εµπρόσθιο τµήµα
-να είναι αναπαυτικά
-να υποβοηθούν το χρήστη να σηκωθεί

-να παρέχουν χώρο για τα πόδια των χρηστών κάτω
από την επιφάνεια καθίσµατος

Δ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ Δ∆ΕΙΠΝΟΥ

ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

(για το αντικείµενο τοποθέτησης πραγµάτων)
-να παρέχεται 1.2 µ2 επιφάνεια τοποθέτησης
αντικειµένων
-η/οι επιφάνεια/ες να είναι επίπεδη/ες και
παράλληλη/ες µε το έδαφος
- η/οι επιφάνεια/ες εστίασης να βρίσκεται/ονται σε 7075 εκ. ύψος
-µε το σχήµα του να ενισχύεται η επικοινωνία µεταξύ
των χρηστών
- η/οι επιφάνεια/ες εστίασης να µπορεί/ούν να
ελευθερωθεί/ούν προσωρινά, χωρίς την αποµάκρυνση
των χρηστών από το χώρο εστίασης
-οι επιφάνειες των αντικειµένων να καθαρίζονται
εύκολα
-τα αντικείµενα να µην απορροφούν υγρά
-οι επιφάνειες των αντικειµένων να µη λεκιάζουν
µόνιµα
-το σχήµα των αντικειµένων καθίσµατος να είναι
τέτοιο, ώστε να υπάρχει καλή ρήση του νερού
-το σχήµα των αντικειµένων καθίσµατος να είναι
τέτοιο, ώστε να µη συσσωρεύονται βροµιές
-οι επιφάνειες που θέλουν συχνό καθάρισµα να είναι
εύκολα προσβάσιµες από το χρήστη
-το σχήµα των αντικειµένων να είναι τέτοιο, που να
µην τραυµατίζει το χρήστη κατά τη χρήση
-τα αντικείµενα να είναι σταθερά
-τα αντικείµενα να µη θερµαίνονται σε τέτοιο βαθµό
που θα προκαλεί δυσφορία στο χρήστη ή θα τον
τραυµατίζει
-τα αντικείµενα καθίσµατος να είναι ανθεκτικά και
σταθερά στην περίπτωση που ο χρήστης κάτσει στην
πλάτη του καθίσµατος
-να µην υπάρχουν γωνίες στα αντικείµενα
-να µην υπάρχουν προεξοχές στα αντικείµενα
καθίσµατος
-να µην υπάρχουν προεξοχές στο αντικείµενο
τοποθέτησης πραγµάτων εκτός της επιφάνειας
εστίασης
-τα αντικείµενα να αντέχουν σε ελαφριές συγκρούσεις
µε άλλα αντικείµενα
-οι επιφάνειες των αντικειµένων να αντέχουν σε
ελαφριές συγκρούσεις µε άλλα αντικείµενα
-τα αντικείµενα να αντέχουν σε περίπτωση
πρόσκρουσης ανθρώπου πάνω τους
-τα αντικείµενα καθίσµατος να µπορούν να αντέξουν
το βάρος του αριθµού των ανθρώπων για τους
οποίους προορίζονται
-τα αντικείµενα να αντέχουν σε θερµοκρασίες -5°C +40°C
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Δ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

-τα αντικείµενα να µη διαβρώνουν µετά από
βροχόπτωση, χιονόπτωση και παγετό
-η µεταφορά των αντικειµένων από τον τόπο
παραγωγής στον τόπο χρήσης να µπορεί να γίνει µε
φορτηγό
-τα αντικείµενα ή τα επί µέρους κοµµάτια τους να
µπορούν να µεταφερθούν από 1 άτοµο, αν η χρήση
τους προορίζεται για 1 άτοµο
-τα αντικείµενα ή τα επί µέρους κοµµάτια τους να
µπορούν να µεταφερθούν από 2 άτοµα, αν η χρήση
τους προορίζεται για 2 ή περισσότερα άτοµα
-το σχήµα των αντικειµένων να είναι τέτοιο, ώστε να
διευκολύνεται το πιάσιµο και η µεταφορά τους από
τους χρήστες
-η κατασκευή των αντικειµένων να γίνεται µε καλούπι
-η παρασκευή του µίγµατος του σκυροδέµατος να
γίνεται µε µηχανικά µέσα
-να είναι συµφέρουσα η µικρή παραγωγή (30 τεµάχια)
-η λιανική τιµή πώλησης του συστήµατος να µην
ξεπερνάει τα 1000€
-να µπορούν τα αντικείµενα να κατασκευαστούν σε
ποικιλία χρωµάτων
-το σύστηµα των αντικειµένων να µπορεί να επεκταθεί
για φιλοξενία περισσότερων ατόµων
-τυχόν τραυµατισµένες επιφάνειες ή σπασµένα
κοµµάτια να µπορούν να επιδιορθωθούν εύκολα,
χωρίς µεγάλο κόστος
-τα αντικείµενα να µη χρειάζονται αποθήκευση κατά τη
διάρκεια του χρόνου για προστασία από τις καιρικές
συνθήκες
-τα αντικείµενα κατά την αποθήκευσή τους στο χώρο
παραγωγής να καταλαµβάνουν το λιγότερο δυνατό
χώρο

πίνακας 16

2.8. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΧΕΔ∆ΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΔ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ
Στην ιεράρχηση που ακολουθεί, δηµιουργούνται 3 κατηγορίες, α) αντικείµενα καθίσµατος, β)
αντικείµενο τοποθέτησης πραγµάτων και γ) σύστηµα.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ
1. Να παρέχουν χώρο για τη φιλοξενία 4 ατόµων
2. Να µπορούν να αντέξουν το βάρος του αριθµού των ανθρώπων για τους οποίους
προορίζονται
3. Να έχουν ύψος έδρας καθίσµατος >και~38 εκ.
4. Να έχουν βάθος έδρας καθίσµατος ≤43 εκ.
5. Να έχουν πλάτος έδρας καθίσµατος ≥46 εκ.
6. Να έχουν ύψος πλάτης καθίσµατος ≥45 εκ.
7. Να έχουν πλάτος πλάτης καθίσµατος ≥36 εκ.
8. Η γωνία µεταξύ της πλάτης και της επιφάνειας καθίσµατος να είναι 90°-120°
9. Η έδρα καθίσµατος να έχει κλίση προς τα πίσω ~5°
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10. Η έδρα καθίσµατος να έχει κοίλο εµπρόσθιο τµήµα
11. Να είναι αναπαυτικά
12. Να αντέχουν σε θερµοκρασίες -5°C - +40°C
13. Να µη διαβρώνουν µετά από βροχόπτωση, χιονόπτωση και παγετό
14. Να αντέχουν σε περίπτωση πρόσκρουσης ανθρώπου πάνω τους
15. Να υποβοηθούν το χρήστη να σηκωθεί
16. Να παρέχουν χώρο για τα πόδια των χρηστών κάτω από την επιφάνεια καθίσµατος
17. Το σχήµα τους να είναι τέτοιο, που να µην τραυµατίζει το χρήστη κατά τη χρήση
18. Να είναι σταθερά
19. Να µη θερµαίνονται σε τέτοιο βαθµό που θα προκαλεί δυσφορία στο χρήστη ή θα τον
τραυµατίζει
20. Να είναι ανθεκτικά και σταθερά στην περίπτωση που ο χρήστης κάτσει στην πλάτη του
καθίσµατος
21. Να µην έχουν γωνίες
22. Να µην έχουν προεξοχές
23. Οι επιφάνειες τους να καθαρίζονται εύκολα
24. Να µην απορροφούν υγρά
25. Να µη λεκιάζουν µόνιµα
26. Το σχήµα τους να είναι τέτοιο, ώστε να υπάρχει καλή ρήση του νερού
27. Το σχήµα τους να είναι τέτοιο, ώστε να µη συσσωρεύονται βροµιές
28. Οι επιφάνειες που θέλουν συχνό καθάρισµα να είναι εύκολα προσβάσιµες από το χρήστη
29. Να µη χρειάζονται αποθήκευση κατά τη διάρκεια του χρόνου για προστασία από τις
καιρικές συνθήκες
30. Η κατασκευή τους να γίνεται µε καλούπι
31. Η παρασκευή του µίγµατος του σκυροδέµατος να γίνεται µε µηχανικά µέσα
32. Η µεταφορά τους από τον τόπο παραγωγής στον τόπο χρήσης να µπορεί να γίνει µε
φορτηγό
33. Τα αντικείµενα καθίσµατος ή τα επί µέρους κοµµάτια τους να µπορούν να µεταφερθούν
από 1 άτοµο, αν η χρήση τους προορίζεται για 1 άτοµο
34. Τα αντικείµενα καθίσµατος ή τα επί µέρους κοµµάτια τους να µπορούν να µεταφερθούν
από 2 άτοµα, αν η χρήση τους προορίζεται για 2 ή περισσότερα άτοµα
35. Το σχήµα τους να είναι τέτοιο, ώστε να διευκολύνεται το πιάσιµο και η µεταφορά τους από
τους χρήστες
36. Να µπορούν να κατασκευαστούν σε ποικιλία χρωµάτων
37. Να αντέχουν σε ελαφριές συγκρούσεις µε άλλα αντικείµενα
38. Οι επιφάνειες των αντικειµένων να αντέχουν σε ελαφριές συγκρούσεις µε άλλα
αντικείµενα
39. Τυχόν τραυµατισµένες επιφάνειες ή σπασµένα κοµµάτια να µπορούν να επιδιορθωθούν
εύκολα, χωρίς µεγάλο κόστος
40. Κατά την αποθήκευσή τους στο χώρο παραγωγής να καταλαµβάνουν το λιγότερο δυνατό
χώρο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
41. Να παρέχεται 1.2 µ2 επιφάνεια τοποθέτησης αντικειµένων
42. Η/οι επιφάνεια/ες του να είναι επίπεδη/ες και παράλληλη/ες µε το έδαφος
43. Η/οι επιφάνεια/ες εστίασης να βρίσκεται/ονται σε 70-75 εκ. ύψος
44. Να αντέχει σε θερµοκρασίες -5°C - +40°C
45. Να µη διαβρώνει µετά από βροχόπτωση, χιονόπτωση και παγετό
46. Να αντέχει σε περίπτωση πρόσκρουσης ανθρώπου πάνω του
47. Να παρέχει χώρο για τα πόδια των χρηστών κάτω από την επιφάνεια εστίασης
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48. Το σχήµα του να είναι τέτοιο, που να µην τραυµατίζει το χρήστη κατά τη χρήση
49. Να είναι σταθερό
50. Να µη θερµαίνεται σε τέτοιο βαθµό που θα προκαλεί δυσφορία στο χρήστη ή θα τον
τραυµατίζει
51. Να µην έχει γωνίες
52. Να µην έχει προεξοχές εκτός της επιφάνειας εστίασης
53. Οι επιφάνειες του να καθαρίζονται εύκολα
54. Να µην απορροφάει υγρά
55. Να µη λεκιάζει µόνιµα
56. Το σχήµα του να είναι τέτοιο, ώστε να µη συσσωρεύονται βροµιές
57. Οι επιφάνειες που θέλουν συχνό καθάρισµα να είναι εύκολα προσβάσιµες από το χρήστη
58. Να µη χρειάζεται αποθήκευση κατά τη διάρκεια του χρόνου για προστασία από τις καιρικές
συνθήκες
59. Η κατασκευή του να γίνεται µε καλούπι
60. Η παρασκευή του µίγµατος του σκυροδέµατος να γίνεται µε µηχανικά µέσα
61. Η µεταφορά του από τον τόπο παραγωγής στον τόπο χρήσης να µπορεί να γίνει µε φορτηγό
62. Το αντικείµενο τοποθέτησης πραγµάτων ή τα επί µέρους κοµµάτια του να µπορούν να
µεταφερθούν από 2 άτοµα
63. Το σχήµα του να είναι τέτοιο, ώστε να διευκολύνεται το πιάσιµο και η µεταφορά του από
τους χρήστες
64. Να µπορεί να κατασκευαστεί σε ποικιλία χρωµάτων
65. Να αντέχει σε ελαφριές συγκρούσεις µε άλλα αντικείµενα
66. Οι επιφάνειες του να αντέχουν σε ελαφριές συγκρούσεις µε άλλα αντικείµενα
67. Τυχόν τραυµατισµένες επιφάνειες ή σπασµένα κοµµάτια να µπορούν να επιδιορθωθούν
εύκολα, χωρίς µεγάλο κόστος
68. Κατά την αποθήκευσή του στο χώρο παραγωγής να καταλαµβάνει το λιγότερο δυνατό
χώρο
69. Με το σχήµα του να ενισχύεται η επικοινωνία µεταξύ των χρηστών
70. Η/οι επιφάνεια/ες εστίασης να µπορεί/ούν να ελευθερωθεί/ούν προσωρινά, χωρίς την
αποµάκρυνση των χρηστών από το χώρο εστίασης
ΣΥΣΤΗΜΑ
71. Να µπορεί να επεκταθεί για φιλοξενία περισσότερων ατόµων
72. Να είναι συµφέρουσα η µικρή παραγωγή (30 τεµάχια)
73. Η λιανική τιµή πώλησης να µην ξεπερνάει τα 1000€

3. ΠΡΟΣΧΕΔ∆ΙΑΚΗ ΦΑΣΗ
3.1. ΑΡΧΙΚΕΣ ΙΔ∆ΕΕΣ-ΛΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Μετά από την ιεράρχηση των σχεδιαστικών προδιαγραφών, ακολουθεί η εύρεση πιθανών
λύσεων για την κάθε προδιαγραφή ξεχωριστά. Σε αυτό το κοµµάτι της σχεδιαστικής
διαδικασίας, ο σχεδιαστής καταγράφει πιθανές λύσεις για κάθε µια από τις σχεδιαστικές
προδιαγραφές, εξετάζοντάς ξεχωριστά τη µια από την άλλη. Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε
στην εργασία για την παραγωγή των λύσεων είναι ο “καταιγισµός ιδεών” (brainstorming).
Κατά τη διαδικασία αυτή, µια οµάδα ανθρώπων προσπαθεί να βρει τη λύση ενός προβλήµατος,
καταγράφοντας τις ιδέες που παράγονται αυθόρµητα από τα µέλη της. Στα πλαίσια της
εργασίας, η παραγωγή και η καταγραφή των ιδεών έγινε σε ατοµικό επίπεδο, υπό τη µορφή
σκίτσων και λέξεων.
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ΣΧΕΔ∆ΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ
1.

Να παρέχουν χώρο για τη φιλοξενία 4 ατόµων

2.

Να µπορούν να αντέξουν το βάρος του αριθµού των
ανθρώπων για τους οποίους προορίζονται

3.

Να έχουν ύψος έδρας καθίσµατος >και~38 εκ.

4.

Να έχουν βάθος έδρας καθίσµατος ≤43 εκ.

5.

Να έχουν πλάτος έδρας καθίσµατος ≥46 εκ.

6.

Να έχουν ύψος πλάτης καθίσµατος ≥45 εκ.

7.

Να έχουν πλάτος πλάτης καθίσµατος ≥36 εκ.

8.

Η γωνία µεταξύ της πλάτης και της επιφάνειας
καθίσµατος να είναι 90°-120°

9.

Η έδρα καθίσµατος να έχει κλίση προς τα πίσω ~5°

10. Η έδρα καθίσµατος να έχει κοίλο εµπρόσθιο τµήµα

11. Να είναι αναπαυτικά

12. Να αντέχουν σε θερµοκρασίες -5°C - +40°C

αερακτικό
πρόσµικτο

στεγανοποιητικό πρόσµικτο
ή µεµβράνη

υδατοαποθητικό πρόσµικτο

αδιάβροχη ελαστική βαφή

13. Να µη διαβρώνουν µετά από βροχόπτωση,
χιονόπτωση και παγετό

αερακτικό
πρόσµικτο

στεγανοποιητικό πρόσµικτο
ή µεµβράνη

υδατοαποθητικό πρόσµικτο

αδιάβροχη ελαστική βαφή

συνθετικές
ίνες

επίστρωση µε κονίαµα
µεγάλης ανθεκτικότητας

14. Να αντέχουν σε περίπτωση πρόσκρουσης ανθρώπου
πάνω τους

ελαστικό γαλάκτωµα

βελτιωτικό γαλάκτωµα

15. Να υποβοηθούν το χρήστη να σηκωθεί
16. Να παρέχουν χώρο για τα πόδια των χρηστών κάτω
από την επιφάνεια καθίσµατος
17. Το σχήµα τους να είναι τέτοιο, που να µην
τραυµατίζει το χρήστη κατά τη χρήση
18. Να είναι σταθερά
19. Να µη θερµαίνονται σε τέτοιο βαθµό που θα
προκαλεί δυσφορία στο χρήστη ή θα τον τραυµατίζει
20. Να είναι ανθεκτικά και σταθερά στην περίπτωση που
ο χρήστης κάτσει στην πλάτη του καθίσµατος
21. Να µην έχουν γωνίες

67

22. Να µην έχουν προεξοχές

23. Οι επιφάνειες τους να καθαρίζονται εύκολα

24. Να µην απορροφούν υγρά

στεγανοποιητικό πρόσµικτο
ή µεµβράνη

υδατοαποθητικό πρόσµικτο

25. Να µη λεκιάζουν µόνιµα

στεγανοποιητικό πρόσµικτο
ή µεµβράνη

υδατοαποθητικό πρόσµικτο

µικροκονίαµα βάσεως τσιµέντου και
εποξειδικών ρητινών για επιφανειακή
σφράγιση
µικροκονίαµα βάσεως τσιµέντου και
εποξειδικών ρητινών για επιφανειακή
σφράγιση

26. Το σχήµα τους να είναι τέτοιο, ώστε να υπάρχει
καλή ρήση του νερού
27. Το σχήµα τους να είναι τέτοιο, ώστε να µη
συσσωρεύονται βροµιές

όχι πολύπλοκα σχήµατα

όχι δύσκολα προσβάσιµες
περιοχές

λείες
επιφάνειες

28. Οι επιφάνειες που θέλουν συχνό καθάρισµα να είναι
εύκολα προσβάσιµες από το χρήστη
29. Να µη χρειάζονται αποθήκευση κατά τη διάρκεια του
χρόνου για προστασία από τις καιρικές συνθήκες

αερακτικό
πρόσµικτο

στεγανοποιητικό πρόσµικτο
ή µεµβράνη

υδατοαποθητικό πρόσµικτο

αδιάβροχη ελαστική βαφή

30. Η κατασκευή τους να γίνεται µε καλούπι
31. H παρασκευή του µίγµατος του σκυροδέµατος να
γίνεται µε µηχανικά µέσα
32. Η µεταφορά τους από τον τόπο παραγωγής στον
τόπο χρήσης να µπορεί να γίνει µε φορτηγό
33. Τα αντικείµενα καθίσµατος ή τα επί µέρους κοµµάτια
τους να µπορούν να µεταφερθούν από 1 άτοµο, αν η
χρήση τους προορίζεται για 1 άτοµο
34. Τα αντικείµενα καθίσµατος ή τα επί µέρους κοµµάτια
τους να µπορούν να µεταφερθούν από 2 άτοµα, αν η
χρήση τους προορίζεται για 2 ή περισσότερα άτοµα
35. Το σχήµα τους να είναι τέτοιο, ώστε να
διευκολύνεται το πιάσιµο και η µεταφορά τους από
τους χρήστες
36. Να µπορούν να κατασκευαστούν σε ποικιλία
χρωµάτων

βαφή
ακρυλικής
βάσης

πολυουρεθανική βαφή

εποξειδική
βαφή

37. Να αντέχουν σε ελαφριές συγκρούσεις µε άλλα
αντικείµενα

ελαστικό γαλάκτωµα

βελτιωτικό γαλάκτωµα

συνθετικές
ίνες

επίστρωση µε κονίαµα
µεγάλης ανθεκτικότητας

38. Οι επιφάνειες των αντικειµένων να αντέχουν σε
ελαφριές συγκρούσεις µε άλλα αντικείµενα

ελαστικό γαλάκτωµα

βελτιωτικό γαλάκτωµα

συνθετικές
ίνες

επίστρωση µε κονίαµα
µεγάλης ανθεκτικότητας

39. Τυχόν τραυµατισµένες επιφάνειες ή σπασµένα
κοµµάτια να µπορούν να επιδιορθωθούν εύκολα,
χωρίς µεγάλο κόστος
40. Κατά την αποθήκευσή τους στο χώρο παραγωγής να
καταλαµβάνουν το λιγότερο δυνατό χώρο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
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41. Να παρέχεται 1.2 µ επιφάνεια τοποθέτησης
αντικειµένων
42. Η/οι επιφάνεια/ες του να είναι επίπεδη/ες και
παράλληλη/ες µε το έδαφος
43. Η/οι επιφάνεια/ες εστίασης να βρίσκεται/ονται σε
70-75 εκ. ύψος
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επιφανειακή φθορά ή
αποκολληµένο κοµµάτι
χωρίς καλούπι

44. Να αντέχει σε θερµοκρασίες -5°C - +40°C

αερακτικό
πρόσµικτο

στεγανοποιητικό πρόσµικτο
ή µεµβράνη

υδατοαποθητικό πρόσµικτο

αδιάβροχη ελαστική βαφή

45. Να µη διαβρώνει µετά από βροχόπτωση,
χιονόπτωση και παγετό

αερακτικό
πρόσµικτο

στεγανοποιητικό πρόσµικτο
ή µεµβράνη

υδατοαποθητικό πρόσµικτο

αδιάβροχη ελαστική βαφή

συνθετικές
ίνες

επίστρωση µε κονίαµα
µεγάλης ανθεκτικότητας

46. Να αντέχει σε περίπτωση πρόσκρουσης ανθρώπου
πάνω του

ελαστικό γαλάκτωµα

βελτιωτικό γαλάκτωµα

54. Να µην απορροφάει υγρά

στεγανοποιητικό πρόσµικτο
ή µεµβράνη

υδατοαποθητικό πρόσµικτο

µικροκονίαµα βάσεως τσιµέντου και
εποξειδικών ρητινών για επιφανειακή
σφράγιση

55. Να µη λεκιάζει µόνιµα

στεγανοποιητικό πρόσµικτο
ή µεµβράνη

υδατοαποθητικό πρόσµικτο

µικροκονίαµα βάσεως τσιµέντου και
εποξειδικών ρητινών για επιφανειακή
σφράγιση

όχι πολύπλοκα σχήµατα

όχι δύσκολα προσβάσιµες
περιοχές

47. Να παρέχει χώρο για τα πόδια των χρηστών κάτω
από την επιφάνεια εστίασης
48. Το σχήµα του να είναι τέτοιο, που να µην τραυµατίζει
το χρήστη κατά τη χρήση
49. Να είναι σταθερό
50. Να µη θερµαίνεται σε τέτοιο βαθµό που θα προκαλεί
δυσφορία στο χρήστη ή θα τον τραυµατίζει
51. Να µην έχει γωνίες
52. Να µην έχει προεξοχές εκτός της επιφάνειας
εστίασης
53. Οι επιφάνειες του να καθαρίζονται εύκολα

56. Το σχήµα του να είναι τέτοιο, ώστε να µη
συσσωρεύονται βροµιές

λείες επιφάνειες

57. Οι επιφάνειες που θέλουν συχνό καθάρισµα να είναι
εύκολα προσβάσιµες από το χρήστη
58. Να µη χρειάζεται αποθήκευση κατά τη διάρκεια του
χρόνου για προστασία από τις καιρικές συνθήκες

αερακτικό
πρόσµικτο

στεγανοποιητικό πρόσµικτο
ή µεµβράνη

υδατοαποθητικό πρόσµικτο

αδιάβροχη ελαστική βαφή

59. Η κατασκευή του να γίνεται µε καλούπι
60. H παρασκευή του µίγµατος του σκυροδέµατος να
γίνεται µε µηχανικά µέσα
61. Η µεταφορά του από τον τόπο παραγωγής στον τόπο
χρήσης να µπορεί να γίνει µε φορτηγό
62. Το αντικείµενο τοποθέτησης πραγµάτων ή τα επί
µέρους κοµµάτια του να µπορούν να µεταφερθούν
από 2 άτοµα
63. Το σχήµα του να είναι τέτοιο, ώστε να διευκολύνεται
το πιάσιµο και η µεταφορά του από τους χρήστες
64. Να µπορεί να κατασκευαστεί σε ποικιλία χρωµάτων

βαφή
ακρυλικής
βάσης

πολυουρεθανική βαφή

εποξειδική
βαφή

65. Να αντέχει σε ελαφριές συγκρούσεις µε άλλα
αντικείµενα

ελαστικό γαλάκτωµα

βελτιωτικό γαλάκτωµα

συνθετικές
ίνες

επίστρωση µε κονίαµα
µεγάλης ανθεκτικότητας

66. Οι επιφάνειες του να αντέχουν σε ελαφριές
συγκρούσεις µε άλλα αντικείµενα

ελαστικό γαλάκτωµα

βελτιωτικό γαλάκτωµα

συνθετικές
ίνες

επίστρωση µε κονίαµα
µεγάλης ανθεκτικότητας
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επιφανειακή φθορά ή
αποκολληµένο κοµµάτι
χωρίς καλούπι

67. Τυχόν τραυµατισµένες επιφάνειες ή σπασµένα
κοµµάτια να µπορούν να επιδιορθωθούν εύκολα,
χωρίς µεγάλο κόστος
68. Κατά την αποθήκευσή του στο χώρο παραγωγής να
καταλαµβάνει το λιγότερο δυνατό χώρο
69. Με το σχήµα του να ενισχύεται η επικοινωνία µεταξύ
των χρηστών
70. Η/οι επιφάνεια/ες εστίασης να µπορεί/ούν να
ελευθερωθεί/ούν προσωρινά, χωρίς την
αποµάκρυνση των χρηστών από το χώρο εστίασης

ΣΥΣΤΗΜΑ
71. Να µπορεί να επεκταθεί για φιλοξενία περισσότερων
ατόµων
72. Να είναι συµφέρουσα η µικρή παραγωγή (30
τεµάχια)

φθηνό
καλούπι

επανάχρηση
καλουπιού

µικρός απαιτούµενος χώρος
για αποθήκευση

παραγωγή σχετική µε τη
ζήτηση

73. Η λιανική τιµή του συστήµατος να µην ξεπερνά τα
1000€

φθηνό
καλούπι

επανάχρηση
καλουπιού

µικρός απαιτούµενος χώρος
για αποθήκευση

παραγωγή σχετική µε τη
ζήτηση
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3.2. ΣΥΝΘΕΣΗ
3.2.1. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΧΕΔ∆ΙΩΝ
Κύριος στόχος της διπλωµατικής εργασίας είναι η αντοχή των επίπλων στις καιρικές
συνθήκες και στο χρόνο, µε τη λιγότερη δυνατή φροντίδα. Η σωστή στάση του σώµατος και η
προστασία των χρηστών κατά τη χρήση των αντικειµένων αποτελεί µια ακόµα κύρια επιδίωξη.
Για το λόγο αυτό κάποια χαρακτηριστικά τα οποία θα προσδίδουν στα προσχέδια αυτές τις
ιδιότητες, είναι κοινά.
Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά τις σχεδιαστικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην αντοχή
των επίπλων στις καιρικές συνθήκες, όλα τα προσχέδια έχει αποφασιστεί να κατασκευάζονται
από το ίδιο µείγµα σκυροδέµατος, µε τις κατάλληλες προσµίξεις και επιστρώσεις. Το µείγµα
αυτό θα έχει ως βάση τσιµέντο, νερό και αερακτικό πρόσµικτο, που είναι τα κύρια συστατικά
του ελαφρού σκυροδέµατος µε εισαγωγή αέρα. Εκτός αυτού, αποφασίστηκε να προστεθεί
υπερ-ρευστοποιητικό πρόσµικτο, που προσδίδει στο µείγµα την ίδια εργασιµότητα, µε
µειωµένη προσθήκη νερού. Με τον τρόπο αυτό αυξάνουν οι συνήθεις αντοχές του
σκληρυµένου σκυροδέµατος, αφού όπως έχει αναφερθεί και στο κοµµάτι της έρευνας, ο
µικρός λόγος Νερού/Τσιµέντο, αυξάνει τη θλιπτική αντοχή του τελικού σκυροδέµατος. Για
επιπλέον αύξηση της αντοχής σε ρωγµές, εφελκυστικές και καµπτικές τάσεις, καθώς και για
ελαφρές συγκρούσεις µε άλλα αντικείµενα, προτείνεται η χρήση ινών στο νωπό µείγµα. Για
την αύξηση της αντίστασης στο νερό, εκτός από το αερακτικό, θα χρησιµοποιηθεί και
στεγνωτικό πρόσµικτο που χρησιµοποιείται για στεγανοποίηση δεξαµενών νερού ή πισίνων.
Το ίδιο ισχύει και για τις προδιαγραφές που αναφέρονται στις διαστάσεις που πρέπει να έχουν
τα καθίσµατα. Επειδή τα καθίσµατα δε θα έχουν δυνατότητα αυξοµείωσης των διαστάσεων για
απόλυτη προσαρµογή στις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη, αποφασίστηκε το ύψος της έδρας
καθίσµατος να κυµαίνεται από 38 µέχρι 42 εκατοστά, λόγω της ελαφράς κλίσης της προς τα
πίσω. Το όριο των 38 εκατοστών προτείνεται από την εργονοµική βιβλιογραφία, αφού έτσι
εξυπηρετούνται περισσότερα άτοµα. Το βάθος της έδρας αποφασίστηκε να βρίσκεται στο
ανώτατο όριο που προτείνεται από την εργονοµική βιβλιογραφία (43 εκ.), επειδή η έδρα θα
έχει κοίλο εµπρόσθιο τµήµα, µε αποτέλεσµα να µικραίνει το ωφέλιµο βάθος της. Για το πλάτος
του καθίσµατος, όπως και για το ύψος της πλάτης του, επιλέχθηκαν οι ελάχιστες
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προτεινόµενες διαστάσεις, ενώ το πλάτος της πλάτης του καθίσµατος αποφασίστηκε να είναι
µεγαλύτερο από την ελάχιστη προτεινόµενη διάσταση, ώστε να επιτρέπει στο χρήστη να
αλλάζει στάσεις κατά τη διάρκεια της χρήσης. Τέλος, η κλίση µεταξύ έδρας και πλάτης
καθίσµατος, αποφασίστηκε να είναι 100° (105° από τη γραµµή εδάφους), επειδή όπως
αναφέρθηκε στο ερευνητικό κοµµάτι, η διαδικασία αυτή καθεαυτή της κατανάλωσης των
τροφών του γεύµατος-δείπνου, είναι η αφορµή χρήσης της τραπεζαρίας. Στην ουσία κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας του φαγητού, ο χρήστης επιδιώκει να είναι και να νιώθει άνετα και
πέραν της διάρκειας της κατανάλωσης της τροφής. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε η
συγκεκριµένη κλίση, ώστε να εξυπηρετεί τους χρήστες και κατά τη διάρκεια των υπόλοιπων
δράσεων που πραγµατοποιούν στην τραπεζαρία.
Επίσης, όσον αφορά τον τρόπο φιλοξενίας των χρηστών στο τελικό σύστηµα, αποφασίστηκε
να ακολουθηθεί η τελευταία πρόταση που παρουσιάζεται στον πίνακα των επί µέρους λύσεων,
δηλαδή η ύπαρξη 4 αυτόνοµων καθισµάτων. Ο λόγος της απόφασης αυτής, είναι αφενός το
βάρος του τελικού καθίσµατος, αφού όσο περισσότερα άτοµα φιλοξενούνταν σε ένα
αντικείµενο, τόσο πιο βαρύ θα γινόταν, αφετέρου η ευελιξία αυτής της πρότασης, τόσο σε
επίπεδο κατασκευής, όσο και σε επίπεδο χρήσης.
3.2.2. ΠΡΟΣΧΕΔ∆ΙΟ Α (19.35 + 5.9 + 18.4 = 43.65 kg)
Κεντρική ιδέα στο προσχέδιο Α, εκτός των προαναφερθέντων κοινών χαρακτηριστικών, είναι
η µείωση του όγκου του καθίσµατος, µε σκοπό την απαίτηση όσο το δυνατόν λιγότερου
χώρου αποθήκευσης στον τόπο παραγωγής του. Για το λόγο αυτό, έχει χωριστεί σε τρία
κοµµάτια, τα οποία ενωµένα σχηµατίζουν το τελικό αντικείµενο. Τα όµοια κοµµάτια µπορούν
να στοιβαχτούν µε τέτοιο τρόπο µεταξύ τους, ώστε να µειώνουν το µη-αξιοποιήσιµο χώρο. Η
ένωσή των κοµµατιών γίνεται µε δύο ανοξείδωτα µπουλόνια και ο τελικός χρήστης του
καθίσµατος, καλείται να κάνει τη συναρµολόγηση των τριών κοµµατιών, διαπερνώντας τα µε
τα µπουλόνια και βιδώνοντας στις άκρες αυτών τα αντίστοιχα παξιµάδια.
Στο εµπρόσθιο τµήµα του καθίσµατος υπάρχει κλίση προς τα πίσω, για να δίνεται η
δυνατότητα στο χρήστη να αλλάζει στάσεις, αλλά και για να µπορεί να πάρει ώθηση
τοποθετώντας τα πόδια του, όταν σηκώνεται. Το εµπρόσθιο τµήµα του καθίσµατος είναι
κούφιο για να είναι πιο ελαφρύ, αλλά και γιατί η επιθυµητή αντοχή µπορεί να επιτευχθεί χωρίς
να είναι συµπαγές όλο το αντικείµενο.
Στο επάνω µέρος του µεσαίου κοµµατιού σχηµατίζεται µια κυρτή επιφάνεια, µέσω της οποίας
όσα νερά πέφτουν στην έδρα του καθίσµατος, αποµακρύνονται. Σε όλο το σχέδιο έχει
προβλεφθεί να µην υπάρχουν ακµές και γωνίες, για την ασφάλεια και άνεση των χρηστών.
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εικόνα 75
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3.2.3. ΠΡΟΣΧΕΔ∆ΙΟ Β (11.3 + 12.34 = 23.64 kg)
Κύριος στόχος είναι η ελάχιστη δυνατή χρήση υλικού, χρησιµοποιώντας για τη σχεδίαση τις
ελάχιστες διατοµές που µπορεί να αντέξει το υλικό. Στην περίπτωση αυτή, το κάθισµα έχει
χωριστεί σε δύο κοµµάτια, των οποίων η ένωση γίνεται µε 4 βίδες που βιδώνονται σε
σωλήνες αντίστοιχης διαµέτρου, µε εσωτερικό σπείρωµα. Οι σωλήνες αυτοί είναι ανοξείδωτοι
και τοποθετούνται στο καλούπι πριν από την έγχυση µίγµατος του σκυροδέµατος.
Στο εµπρόσθιο κοµµάτι του καθίσµατος υπάρχει εσοχή, για να µπορεί ο χρήστης να αλλάζει
θέσεις, αλλά και για να µπορεί να πάρει ώθηση τοποθετώντας τα πόδια του, όταν σηκώνεται.
Στο κοµµάτι της πλάτης, έχει δηµιουργηθεί ένα κενό για να αποµακρύνονται τα νερά που
πέφτουν στην επιφάνεια καθίσµατος. Έχει προβλεφθεί να µην υπάρχουν ακµές και γωνίες σε
όλο το κάθισµα, για την αποφυγή τραυµατισµού του χρήστη.
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εικόνα 79
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3.2.4. ΠΡΟΣΧΕΔ∆ΙΟ Γ (25.22 kg)
Βασική επιδίωξη του προσχεδίου Γ είναι η ευκολότερη µετακίνηση του αντικειµένου στο χώρο
χρήσης του. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται µε την τοποθέτηση τροχών. Όταν ο χρήστης
θελήσει να µετακινήσει το κάθισµα από ένα µέρος του χώρου χρήσης του σε ένα άλλο, τότε
µπορεί να γείρει το κάθισµα προς τα πίσω και να το κινήσει, έχοντας ως λαβή την πλάτη του
καθίσµατος.
Όπως και στα άλλα δύο προσχέδια, στο εµπρόσθιο τµήµα του καθίσµατος υπάρχει µια κλίση
προς τα πίσω, για να µπορεί ο χρήστης να αλλάζει στάσεις, αλλά και να τοποθετεί τα πόδια
του για να πάρει ώθηση, όταν σηκώνεται. Επίσης, έχει προβλεφθεί η απουσία ακµών και
γωνιών για ασφάλεια και άνεση του χρήστη.
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3.2.5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔ∆ΙΩΝ
ΣΧΕΔ∆ΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΧΕΔ∆ΙΑ
Α

Β

Γ

1.

Να παρέχουν χώρο για τη φιλοξενία 4 ατόµων

10

10

10

2.

Να µπορούν να αντέξουν το βάρος του αριθµού των ανθρώπων
για τους οποίους προορίζονται

10

10

10

3.

Να έχουν ύψος έδρας καθίσµατος >και~38 εκ.

10

10

10

4.

Να έχουν βάθος έδρας καθίσµατος ≤43 εκ.

10

10

10

5.

Να έχουν πλάτος έδρας καθίσµατος ≥46 εκ.

10

10

10

6.

Να έχουν ύψος πλάτης καθίσµατος ≥45 εκ.

10

10

10

7.

Να έχουν πλάτος πλάτης καθίσµατος ≥36 εκ.

10

10

10

8.

Η γωνία µεταξύ της πλάτης και της επιφάνειας καθίσµατος να
είναι 90°-120°

10

10

10

9.

Η έδρα καθίσµατος να έχει κλίση προς τα πίσω ~5°

10

10

10

10. Η έδρα καθίσµατος να έχει κοίλο εµπρόσθιο τµήµα

10

10

10

9

9

9

12. Να αντέχουν σε θερµοκρασίες -5°C - +40°C

10

10

10

13. Να µη διαβρώνουν µετά από βροχόπτωση, χιονόπτωση και παγετό

10

10

10

14. Να αντέχουν σε περίπτωση πρόσκρουσης ανθρώπου πάνω τους

10

10

10

15. Να υποβοηθούν το χρήστη να σηκωθεί

8

9

8

16. Να παρέχουν χώρο για τα πόδια των χρηστών κάτω από την
επιφάνεια καθίσµατος

9

10

9

17. Το σχήµα τους να είναι τέτοιο, που να µην τραυµατίζει το χρήστη
κατά τη χρήση

10

9

8

18. Να είναι σταθερά

10

10

8

19. Να µη θερµαίνονται σε τέτοιο βαθµό που θα προκαλεί δυσφορία
στο χρήστη ή θα τον τραυµατίζει

10

10

10

20. Να είναι ανθεκτικά και σταθερά στην περίπτωση που ο χρήστης
κάτσει στην πλάτη του καθίσµατος

10

8

8

21. Να µην έχουν γωνίες

10

10

8

11. Να είναι αναπαυτικά
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9

7

8

23. Οι επιφάνειες τους να καθαρίζονται εύκολα

10

9

10

24. Να µην απορροφούν υγρά

10

10

10

25. Να µη λεκιάζουν µόνιµα

10

10

10

26. Το σχήµα τους να είναι τέτοιο, ώστε να υπάρχει καλή ρήση του
νερού

10

10

8

27. Το σχήµα τους να είναι τέτοιο, ώστε να µη συσσωρεύονται
βροµιές

10

10

8

28. Οι επιφάνειες που θέλουν συχνό καθάρισµα να είναι εύκολα
προσβάσιµες από το χρήστη

10

10

10

29. Να µη χρειάζονται αποθήκευση κατά τη διάρκεια του χρόνου για
προστασία από τις καιρικές συνθήκες

10

10

10

30. Η κατασκευή τους να γίνεται µε καλούπι

10

7

8

31. H παρασκευή του µίγµατος του σκυροδέµατος να γίνεται µε
µηχανικά µέσα

10

10

10

32. Η µεταφορά τους από τον τόπο παραγωγής στον τόπο χρήσης να
µπορεί να γίνει µε φορτηγό

10

10

10

6

9

10

-

-

-

-

-

-

10

10

10

37. Να αντέχουν σε ελαφριές συγκρούσεις µε άλλα αντικείµενα

-

-

-

38. Οι επιφάνειες των αντικειµένων να αντέχουν σε ελαφριές
συγκρούσεις µε άλλα αντικείµενα

-

-

-

39. Τυχόν τραυµατισµένες επιφάνειες ή σπασµένα κοµµάτια να
µπορούν να επιδιορθωθούν εύκολα, χωρίς µεγάλο κόστος

-

-

-

10

8

6

341

335

326

22. Να µην έχουν προεξοχές

33. Τα αντικείµενα καθίσµατος ή τα επί µέρους κοµµάτια τους να
µπορούν να µεταφερθούν από 1 άτοµο, αν η χρήση τους
προορίζεται για 1 άτοµο
34. Τα αντικείµενα καθίσµατος ή τα επί µέρους κοµµάτια τους να
µπορούν να µεταφερθούν από 2 άτοµα, αν η χρήση τους
προορίζεται για 2 ή περισσότερα άτοµα
35. Το σχήµα τους να είναι τέτοιο, ώστε να διευκολύνεται το πιάσιµο
και η µεταφορά τους από τους χρήστες
36. Να µπορούν να κατασκευαστούν σε ποικιλία χρωµάτων

40. Κατά την αποθήκευσή τους στο χώρο παραγωγής να
καταλαµβάνουν το λιγότερο δυνατό χώρο

ΣΥΝΟΛΟ
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4. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔ∆ΙΑΣΗ
4.1. ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Μετά από την επιλογή του πρώτου προσχεδίου ως επικρατέστερου, ακολούθησε η περαιτέρω
εξέλιξή του µε ενσωµάτωση στοιχείων από τα άλλα δύο προσχέδια, όπως επίσης και µε
επίλυση των αδυναµιών που παρουσίαζε.
Ένα από τα βασικά µειονεκτήµατα που παρουσίαζε το προσχέδιο Α είναι το µεγάλο βάρος των
κοµµατιών από το οποίο αποτελείτο. Για την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος, έγινε
καλύτερη κατανοµή υλικού στα επί µέρους κοµµάτια του αντικειµένου. Ο όγκος του κοµµατιού
του καθίσµατος, που ήταν και το πιο βαρύ από τα τρία, µοιράστηκε και στο µεσαίο κοµµάτι
(που ήταν το πιο ελαφρύ), χωρίς όµως να γίνεται κάποια µείωση της αντοχής του και
καθιστώντας δυνατή τη µεταφορά του από ένα άτοµο.
Το σχήµα των κοµµατιών, από τα οποία αποτελείται το κάθισµα, επιτρέπει το πιάσιµό τους από
τους χρήστες, κάνοντας εύκολη τη µεταφορά τους κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση, αλλά
και κατά την τοποθέτησή τους στο χώρο χρήσης.
Για τη σχεδιαστική προδιαγραφή που αναφερόταν ότι τα καθίσµατα πρέπει να είναι
αναπαυτικά, είχαν εξευρεθεί δύο λύσεις. Η µια αφορούσε την ύπαρξη κάποιου είδους
µαξιλαριού και η άλλη κάποια εσοχή στην έδρα του καθίσµατος, ώστε να ακολουθεί το σχήµα
του σώµατος. Αποφασίστηκε να ακολουθηθεί η πρώτη πρόταση, που αφορά την ύπαρξη
µαξιλαριών, αφού στην περίπτωση της εσοχής θα ήταν δύσκολη η επίτευξη της άνεσης για
πολλούς χρήστες, λόγω της έλλειψης δυνατότητας προσαρµογής στις ανάγκες του καθενός
εξ αυτών. Επίσης, επειδή κατά τη διάρκεια του καθίσµατος (σαν δραστηριότητα), ο χρήστης
προτείνεται και επιθυµεί να αλλάζει στάσεις, η ύπαρξη µιας εσοχής, θα καθιστούσε δύσκολη
αυτή τη δυνατότητα, υποχρεώνοντάς τον σε µια και µοναδική στάση.
Όσον αφορά τη λύση µια επιφάνειας, πιο µαλακής από αυτής του σκυροδέµατος,
αποφασίστηκε να χρησιµοποιηθεί ένα φύλλο φελλού 1 εκατοστού. Στην απόφαση αυτή
οδήγησε τόσο η αντοχή του φελλού σε συνθήκες υγρασίας, όσο και η σκέψη ότι, η ύπαρξη
των εξωτερικών χώρων και πολύ περισσότερο του κήπου στο αστικό περιβάλλον, φέρνει
έστω και εικονικά τους κατοίκους των πόλεων πιο κοντά στο φυσικό περιβάλλον. Το
σκυρόδεµα, το οποίο είναι κατεξοχήν δοµικό υλικό και που εµφανίζεται στην πλειοψηφία των
πόλεων, σε συνδυασµό µε το φελλό που είναι προϊόν της φύσης, µε µικρή επεξεργασία,
δηµιουργεί αυτή την αντίθεση πόλης-φύσης, κάνοντας πιο οµαλή τη µετάβαση του χρήστη
στον εξωτερικό του χώρο, υπενθυµίζοντάς του διακριτικά το εικονικό “φυσικό” περιβάλλον
στο οποίο βρίσκεται.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Στο στάδιο αυτό γίνεται η παρουσίαση του τελικού προϊόντος που σχεδιάστηκε. Το τελικό
αντικείµενο καλύπτει το σύνολο των στόχων που τέθηκαν αρχικά στην εργασία, καθώς και
την πλειοψηφία των σχεδιαστικών προδιαγραφών. Σε αυτό το στάδιο θα παρουσιαστούν και οι
λεπτοµέρειες του προϊόντος, ο λόγος ύπαρξής τους και ο τρόπος που αυτές επηρέασαν την
τελική του σχεδίαση, καθώς και η διαδικασία συναρµολόγησής του.
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εικόνα 85

εικόνα 86
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εικόνα 87

εικόνα 88
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Στις εικόνες 85-88 παρουσιάζεται το τελικό κάθισµα. Η σύνδεσή του µε το προσχέδιο Α είναι
εµφανής, τόσο στην απλοποίηση της µορφής του, αφού έχουν κρατηθεί τα απαραίτητα
στοιχεία σε αυτή, όσο και στον εµφανή διαχωρισµό του καθίσµατος σε τρία κοµµάτια και η
σύνδεση αυτών µε τα δύο µπουλόνια που τα διαπερνούν.

4.2. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Σε αυτό το κοµµάτι της διπλωµατικής θα γίνει παρουσίαση των λεπτοµερειών του καθίσµατος,
ο τρόπος συναρµολόγησής του, η παρουσίαση του τραπεζιού που αποτελεί κοµµάτι του
τελικού συστήµατος επίπλων και η συνολική εικόνα της τραπεζαρίας, ως σύνολο επίπλων.
Όπως αναφέρθηκε και στην περιγραφή των προσχεδίων, αποφασίστηκε η φιλοξενία να γίνεται
για τον κάθε χρήστη ξεχωριστά, δηλαδή το κάθε κάθισµα να προορίζεται για φιλοξενία ενός
χρήστη. Η αντοχή του καθίσµατος στο βάρος του χρήστη επιτυγχάνεται µε το “θηλύκωµα” του
εµπρόσθιου κοµµατιού του καθίσµατος στο µεσαίο κοµµάτι. Η κλίση στο εµπρόσθιο µέρος του
καθίσµατος προς τα πίσω για την τοποθέτηση των ποδιών, δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα
αλλαγής στάσεων. Επίσης, τον βοηθάει να σηκωθεί, επιτρέποντάς του να τοποθετήσει τα
πόδια του προς τα πίσω για να πάρει ώθηση.

εικόνα 89

Όπως περιγράφηκε και πρωτύτερα, η έδρα καθίσµατος για λόγους άνεσης και εργονοµίας έχει
µια ελαφρά κλίση 5° προς τα πίσω που εξυπηρετεί επίσης και στην καλή ροή των νερών που
πέφτουν στο αντικείµενο.
Εκτός από τα προαναφερθέντα στοιχεία, η κλίση της έδρας καθίσµατος, καθώς επίσης και
αυτή της πλάτης του καθίσµατος, είναι αυτές που καθόρισαν την αισθητική ενότητα των
αντικειµένων, επειδή ήταν τα κύρια δεδοµένα που έπρεπε να υπάρχουν για τη σωστή στάση
του χρήστη. Έτσι, η οπίσθια κλίση για τα πόδια στο εµπρόσθιο µέρος του καθίσµατος, είναι ίδια
µε αυτήν του κοµµατιού της πλάτης και παραπληρωµατική µε εκείνη της επιφάνειας
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υποστήριξης της πλάτης του χρήστη. Την ίδια κλίση έχουν και οι εφαπτόµενες επιφάνειες του
µεσαίου κοµµατιού µε τα κοµµάτια του καθίσµατος και της πλάτης.

εικόνα 90

Σε όλα τα κοµµάτια έγινε προσπάθεια για µείωση των ακµών και των γωνιών, κυρίως στα
µέρη που έρχεται ο χρήστης πιο συχνά σε επαφή. Κύριες επιδιώξεις για τη λεπτοµέρεια αυτή
είναι η άνεση και ασφάλεια του χρήστη.
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εικόνα 91

Για επίτευξη µεγαλύτερης άνεσης, επιλέχθηκε η χρήση µιας επιφάνειας φελλού στην έδρα του
καθίσµατος. Έχει σχήµα τραπεζίου µε γωνίες µεγάλης βάσης 90°-5°=85°, σε συνέχεια όσων
περιγράφηκαν παραπάνω για αισθητική ενότητα.

εικόνα 92

86

εικόνα 93

Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή της περιγραφής του τελικού αντικειµένου, η καλύτερη
κατανοµή υλικού ανάµεσα στα επί µέρους κοµµάτια, επιτυγχάνει τη δυνατότητα µεταφοράς
τους από ένα άτοµο (εµπρόσθιο τµήµα καθίσµατος=14.4 kg, µεσαίο τµήµα=7.5 kg, πλάτη=16.3
kg).
Στον ίδιο σκοπό συντελούν και οι µορφές των κοµµατιών αυτών, αφού προβλέπουν σηµεία
για χρήση τους ως λαβών µεταφοράς.
Όσον αφορά την αποθήκευση του αντικειµένου στο χώρο πώλησης ή παραγωγής του,
επιτυγχάνεται εξοικονόµηση χώρου, µε το διαχωρισµό του καθίσµατος σε κοµµάτια, καθώς
και µε το σχήµα αυτών.
Είναι σκόπιµο να γίνει παρουσίαση των βηµάτων συναρµολόγησης που πρέπει να
πραγµατοποιηθούν για το σχηµατισµό του τελικού καθίσµατος. Τα βήµατα παρουσιάζονται στις
ακόλουθες φωτογραφίες.
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εικόνα 94

Πρώτα τοποθετείται το µπροστινό κοµµάτι του καθίσµατος στο χώρο χρήσης.

εικόνα 95

Ακολουθεί η τοποθέτηση των µπουλονιών στις οπές που έχουν προβλεφθεί στο κοµµάτι.
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εικόνα 96

εικόνα 97

Τοποθετείται το µεσαίο κοµµάτι του καθίσµατος.
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εικόνα 98

Τελευταίο ακολουθεί το κοµµάτι της πλάτης, έχοντας πάντα οδηγό τα δύο µπουλόνια.

εικόνα 99

Στις άκρες των µπουλονιών υπάρχουν σπείρες, στις οποίες προσαρµόζονται παξιµάδια για την
τελική σταθεροποίηση των κοµµατιών. Τα µπουλόνια και τα παξιµάδια τους, είναι από
ανοξείδωτο ατσάλι, για να αποφευχθεί η οξείδωσή τους.
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εικόνα 100

Το τραπέζι του συστήµατος επίπλων ακολουθεί τις ίδιες αισθητικές κατευθύνσεις, αφού οι
κλίσεις τη πλάτης και της έδρας καθίσµατος, έχουν ενσωµατωθεί και στη σχεδίαση του
τραπεζιού, στα πόδια και στο πάχος επιφάνεια εστίασης, αντίστοιχα.
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εικόνα 101

εικόνα 102
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εικόνα 103

Η επιφάνεια εστίασης έχει χωριστεί σε δύο ίδια µέρη [(0.60µ χ 1µ), (30 kg έκαστο)], τα οποία
αντικριστά, σχηµατίζουν τη συνολική επιφάνεια που έχει διαστάσεις 1.2 χ 1 µέτρο (=1.2µ2). Το
ύψος της επιφάνειας εστίασης είναι 75 εκατοστά και στο κάτω µέρος της υπάρχει µια εσοχή
σχήµατος “Τ” για να εφαρµόζει το πόδι. Η κάθε επιφάνεια εστίασης τοποθετείται πάνω στο
αντίστοιχο πόδι, αξιοποιώντας το ίδιον βάρος της. Τα πόδια έχουν πλάτος 40 εκ. και ύψος 66
εκ (13.5 kg).
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εικόνα 104

Στις σχεδιαστικές προδιαγραφές, υπήρχε η απαίτηση για προέκταση του συστήµατος για
φιλοξενία περισσότερων ατόµων. Ο πολλαπλασιασµός των καθισµάτων, µπορεί να επιτρέψει
τη φιλοξενία περισσότερων καθήµενων. Για την επέκταση της επιφάνειας εστίασης,
αποφασίστηκε η σχεδίαση ενός επιπλέον κοµµατιού επιφάνειας εστίασης και ενός ποδιού
αντίστοιχα. Η επιφάνεια του κοµµατιού αυτού είναι επίσης 0.60µ χ 1µ και το πόδι του έχει αντί
για διατοµή “Τ”, διατοµή “+” (30 kg και 29 kg αντίστοιχα).
Η σχεδιαστική προδιαγραφή που αφορούσε τη δυνατότητα ελάφρυνσης της επιφάνειας
εστίασης κατά τη διάρκεια γευµάτων, επιλέχθηκε να µην ικανοποιηθεί, καθότι η προσθήκη της
θα µείωνε αισθητικά, κατασκευαστικά και πρακτικά το τελικό αντικείµενο, λόγω της
πολυπλοκότητας. Εξ άλλου η ανάγκη αυτή µπορεί να καλυφθεί καλύτερα µέσω φορητών
µικροεπίπλων (πχ τρόλεϊ), που µετακινούν εύκολα φαγητά-σκεύη από κουζίνα σε χώρο
εστίασης.  
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εικόνα 105

εικόνα 106

95

εικόνα 107

εικόνα 108

Μετά την παρουσίαση των επί µέρους κοµµατιών του συστήµατος επίπλων ξεχωριστά και των
λεπτοµερειών αυτών, µπορεί να γίνει η συνολική παρουσίαση της τραπεζαρίας.
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εικόνα 109

εικόνα 110
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εικόνα 111

εικόνα 112
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εικόνα 113

εικόνα 114
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εικόνα 115

εικόνα 116

100

εικόνα 117
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4.3. Δ∆ΙΑΔ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Για την παραγωγή των επίπλων που σχεδιάστηκαν, προτείνεται η κατασκευή τους σε 3 στάδια.
Πρώτα πρέπει να γίνει η πρωτοτυποποίησή τους µε τρισδιάστατη εκτύπωση. Η τρισδιάστατη
εκτύπωση εµφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και πλέον είναι ευρέως διαδεδοµένη.
Με τον όρο τρισδιάστατη εκτύπωση νοείται η διαδικασία παραγωγής ενός αντικειµένου από
ψηφιακό αρχείο, µέσω ενός εκτυπωτή υλικού. Για την παραγωγή ενός αντικειµένου χρειάζεται
ένα τρισδιάστατο µοντέλο σε ηλεκτρονική µορφή και ένας εκτυπωτής που τυπώνει σε τρεις
διαστάσεις. Η διαδικασία εκτύπωσης είναι παρόµοια µε αυτή της εκτύπωσης σε χαρτί. Το
αντικείµενο δηµιουργείται µε την εναπόθεση πολύ λεπτών διαδοχικών στρωµάτων υλικού,
“χτίζοντας” έτσι το τρισδιάστατο µοντέλο.
Στην περίπτωση των αντικειµένων που σχεδιάστηκαν, προτείνεται η εκτύπωση του κελύφους,
µόνο των τµηµάτων των κοµµατιών που παρουσιάζουν καµπύλες, για να επιτευχθεί χαµηλό
κόστος παραγωγής του πρωτοτύπου. Για µεγαλύτερη µείωση του κόστους, µπορούν να
αναπαραχθούν τα καµπύλα κοµµάτια που παρουσιάζονται περισσότερες από µία φορές (µε τον
τρόπο που παρουσιάζεται παρακάτω). Στα υπόλοιπα τµήµατα προτείνεται η συµπλήρωση του
καλουπιού µε άλλου είδους τύπων (ξυλότυπος, σιδερότυπος κτλ).
Οι πιο διαδεδοµένες µορφές τρισδιάστατης εκτύπωσης είναι α) η εκλεκτική συµπύκνωση µε
λέιζερ (Selective laser sintering), β) η διαµόρφωση µέσω απόθεσης λιωµένου υλικού (Fused
Deposition Modeling) και γ) η κατασκευή αντικειµένων µε φύλλα πλαστικού (Laminated
Object Manufacturing).
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Selective laser sintering (εκλεκτική συµπύκνωση µε λέιζερ)
Σε αυτή την τεχνική χρησιµοποιείται µια κεφαλή laser υψηλής ισχύος, η οποία λιώνει µικρά
κοµµάτια υλικού (πούδρα), ανά πολύ λεπτά στρώµατα, σχηµατίζοντας σταδιακά το τελικό
αντικείµενο. Πιο αναλυτικά, η κεφαλή σαρώνει κάθε επίπεδο και λιώνει επιλεκτικά κοµµάτια
του, ανάλογα µε τη δοµή του υπό εκτύπωση αντικειµένου. Η επιφάνεια εκτύπωσης κατεβαίνει
σταδιακά και ένα νέο στρώµα πούδρας τοποθετείται στο επόµενο επίπεδο. Η κεφαλή λιώνει
πάλι επιλεκτικά σηµεία της επιφάνειας επαναλαµβάνοντας αυτή τη διαδικασία για όλο το ύψος
του αντικειµένου προς εκτύπωση, µε αποτέλεσµα τη σταδιακή παραγωγή του.

διάγραµµα 8
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Fused Deposition Modeling (διαµόρφωση µέσω απόθεσης λιωµένου υλικού)
Η διαδικασία σε αυτή την τεχνική είναι παρόµοια µε την προηγούµενη, µόνο που σε αυτή την
περίπτωση το λιώσιµο του υλικού γίνεται ακριβώς πριν την εναπόθεσή του στην επιφάνεια
εκτύπωσης και η στερεοποίησή του γίνεται ακριβώς µετά από αυτή. Δ∆ηµιουργούνται µε αυτόν
τον τρόπο τα διαδοχικά στρώµατα υλικού, βάσει πάντα της δοµής του τρισδιάστατου µοντέλου
προς εκτύπωση.

διάγραµµα 9
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Laminated Object Manufacturing (κατασκευή αντικειµένων µε φύλλα πλαστικού)
Στην τεχνική αυτή το παραγόµενο αντικείµενο αποτελείται από διαδοχικά κολληµένα, πολύ
λεπτά στρώµατα πλαστικού, των οποίων το περίγραµµα κόβεται, παράγοντας σταδιακά το
αντικείµενο. Η παραγωγή του κάθε επιπέδου ξεκινάει µε την τοποθέτηση µιας επιφάνειας
υλικού, στην περιοχή κοψίµατος. Το περίγραµµα του σχεδίου στο συγκεκριµένο επίπεδο
κόβεται από µια κεφαλή laser και η επιφάνεια κοψίµατος χαµηλώνει ένα επίπεδο. Το αρνητικό
του κοµµένου σχήµατος, προχωράει στα άχρηστα και στην περιοχή κοπής εισέρχεται µια νέα
επιφάνεια υλικού. Η παραγωγή του αντικειµένου προς εκτύπωση γίνεται µε την επανάληψη
αυτού του βήµατος για κάθε επίπεδο και για όλο το ύψος του αντικειµένου.

διάγραµµα 10

Αφού γίνει η εκτύπωση και παραχθεί το πρωτότυπο των αντικειµένων, σχηµατίζεται το
καλούπι µέσα στο οποίο θα εγχυθεί το σκυρόδεµα και από το οποίο θα παραχθούν τα
αντικείµενα. Για τη δηµιουργία του καλουπιού είναι απαραίτητο κάποιο λάστιχο σιλικόνης,
παρόµοιο µε αυτά που χρησιµοποιούνται συνήθως για αντίγραφα έργων τέχνης. Τα λάστιχα
είναι υγρά που στερεοποιούνται µε τον αέρα, παίρνοντας ακριβώς το σχήµα του αντικειµένου,
το οποίο περιβάλλουν. Στις εικόνες 118-135 παρουσιάζεται η διαδικασία παραγωγής
καλουπιού µε τον προαναφερόµενο τρόπο, µε τελικό αποτέλεσµα την παραγωγή αντιγράφου
ενός τροχού.
Στο τελευταίο στάδιο γίνεται η παραγωγή των αντικειµένων, µε έγχυση του µίγµατος του
σκυροδέµατος µέσα στο καλούπι µε τον τρόπο που αναφέρθηκε στο υπόκεφάλαιο 2.3.
Προτείνεται η παραγωγή περισσότερων του ενός καλουπιού, ώστε σε περιπτώσεις φθοράς ή
αποκόλλησης κάποιου κοµµατιού από τα τελικά αντικείµενα, να µπορεί να γίνει εύκολα
επιδιόρθωση, µε οδηγό το καλούπι. Επίσης, θα ήταν χρήσιµη µια βάση δεδοµένων µε τα
χρώµατα που έχει επιλέξει κάθε πελάτης, έτσι ώστε σε περίπτωσης επιδιόρθωσης, να
παραχθεί το ίδιο χρωµατικό αποτέλεσµα.

105

εικόνα 118

εικόνα 119

εικόνα 120

εικόνα 121

εικόνα 122

εικόνα 123

εικόνα 124

εικόνα 125

εικόνα 126

εικόνα 127

εικόνα 128

εικόνα 129

εικόνα 130

εικόνα 131

εικόνα 132

εικόνα 133

εικόνα 134

εικόνα 135
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5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΕΔ∆ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
5.1. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι βασικοί στόχοι που τέθηκαν στην αρχή της διπλωµατικής εργασίας είναι τα έπιπλα που
σχεδιάστηκαν να µη χρειάζονται αποθήκευση κατά τους χειµερινούς µήνες για την προστασία
τους από τις καιρικές συνθήκες και τα επί µέρους κοµµάτια τους να µπορούν να µετακινηθούν
από τον τόπο παραγωγής στον τόπο χρήσης τους, αλλά και µέσα στον τελευταίο. Ο πρώτος
στόχος, για τη µη αναγκαιότητα αποθήκευσης, επιτεύχθηκε λόγω του προτεινόµενου
µείγµατος σκυροδέµατος. Ο δεύτερος στόχος που αφορά τη δυνατότητα µεταφοράς από τον
τόπο παραγωγής, στον τόπο χρήσης τους, αλλά και µέσα σε αυτόν, επιτεύχθηκε, αφού τα επί
µέρους κοµµάτια που αποτελούν τα τελικά αντικείµενα, είναι δυνατόν να µεταφερθούν από
ένα ή δύο άτοµα.
Όσον αφορά την ανταπόκριση των τελικών αντικειµένων στις απαιτήσεις που προέκυψαν
κατά την έρευνα, τα έπιπλα ανταποκρίνονται µε επιτυχία σε κάθε µία από αυτές, εκτός από
ορισµένες σχεδιαστικές προδιαγραφές οι οποίες ήταν ελάσσονος σηµασίας. Πιο αναλυτικά, η
“άνεση κατά τη χρήση” επιτεύχθηκε, όπως επίσης και η “δυνατότητα γεύµατος-δείπνου”, µε
την εξαίρεση της σχεδιαστικής προδιαγραφής που αφορούσε την προσωρινή ελάφρυνση της
επιφάνειας εστίασης (µέσω κάποιας βοηθητικής επιφάνειας από κάτω). Οι απαιτήσεις για
“εύκολο καθαρισµό” των αντικειµένων, για “ασφάλεια των χρηστών” και η “ανθεκτικότητα”
των επίπλων καλύφθηκαν. Το ίδιο συνέβη και µε τις τελευταίες τρεις οµάδες απαιτήσεων,
δηλαδή της “δυνατότητας µεταφοράς”, της “κατασκευασιµότητας” και της “αποθήκευσης”, αν
και υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, τόσο στη µείωση του βάρους των αντικειµένων και των
επί µέρους κοµµατιών τους. Το ίδιο µπορεί να ειπωθεί για την αποθήκευση των αντικειµένων
στο χώρο παραγωγής τους, αν και για τα δεδοµένα του σκυροδέµατος, οι διαστάσεις που
επιτεύχθηκαν είναι ικανοποιητικές.

5.2. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Όπως παρατηρήθηκε σε όλη την πορεία της διπλωµατικής εργασίας, το σκυρόδεµα είναι ένα
υλικό µε πολλά πλεονεκτήµατα. Ειδικά στον τοµέα των επίπλων εξωτερικού χώρου, µπορούν
να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι ιδιότητές του, µε αποτελέσµατα πολύ µεγάλης διάρκειας.
Επόµενο στάδιο από το σηµείο που έφτασε η εργασία αυτή, είναι η παραγωγή ενός
πρωτοτύπου και ο έλεγχος των αντοχών του σε πραγµατικό περιβάλλον. Επειδή όπως έχει
αναφερθεί, ο τοµέας του σκυροδέµατος είναι πολύ ευρύς και µέσα στα πλαίσια µιας εργασίας
είναι αδύνατο να αναλυθεί εξονυχιστικά, προτείνεται η έρευνα για µείγµατα διαφορετικά αυτού
που προτάθηκε, µε τα οποία θα µπορούν να επιτευχθούν µικρότερες διατοµές, µεγαλύτερη
αντοχή, µικρότερο βάρος και λογικό κόστος.
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΙΚΟΝΩΝ
εικόνα 1. Ivy Chair
εικόνα 2. Gloster, Axis Chair
εικόνα 3. Schönhuber Franchi, Ellise Sofa
εικόνα 4. Pierantonio Bonacina, Ellipses
εικόνα 5. Oxford Garden, Signature Series Bench
εικόνα 6. Droog, Garden Bench
εικόνα 7. Max Design, Moving Stool
εικόνα 8. Vondom, Jut Stools
εικόνα 9. Ego Paris, Tandem Dining Table
εικόνα 10. Vondom, Jut mesa Table
εικόνα 11. Vondom, Moma Aire High
εικόνα 12. Porch Swing
εικόνα 13. Woodia La Piccolo Porch Swing
εικόνα 14. Cane Line, Swing Sofa Lansing
εικόνα 15. Hammock, www.madeintheshadehammocks.com
εικόνα 16. Fatboy, Hammock
εικόνα 17. Property, Zoe Chaise Lounge
εικόνα 18. La Fete Wave Chaise
εικόνα 19. Hospitality Design Source, Iraya Daybed
εικόνα 20. Usona, Outdoor Lounge Bed
εικόνα 21. Gandia Blasco, Ensombra parasol
εικόνα 22. Droog, Shadylace parasol
εικόνα 23. Qui Est Paul?, Rock Garden small
εικόνα 24. Slide, Globo
εικόνα 25. KWA, Greenkeeper
εικόνα 26. Weber, Summit S-670
εικόνα 27. Gazebo, www.ctsihome.org
εικόνα 28. Garden, www.decorationideas.files.wordpress.com
εικόνα 29. Garden, www.ikrunk.com
εικόνα 30. Roof Terrace, Casa Granda Hotel (Santiago de Cuba)
εικόνα 31. Terrace, www.apartmenttherapy.com
εικόνα 32. Veranda, www.architectureideas.info
εικόνα 33. Βεράντα, Χολαργός
εικόνα 34. Μπαλκόνια, Χολαργός
εικόνα 35. Μπαλκόνια, Χολαργός
εικόνα 36. Δ∆ιαστάσεις καρέκλας φαγητού [15]
εικόνα 37. Τυπική διάταξη τραπεζιού [15]
εικόνα 38. Ελάχιστες απαιτήσεις χώρου για τραπεζαρία [15]
εικόνα 39. Μικρότερες περιοχές για τραπέζι φαγητού σε εσοχή [15]
εικόνα 40. Philadelphia’s Corian Bench Inventions, www.contemporist.com
εικόνα 41. Emeco, 111 Navy Chair
εικόνα 42. Merci Design, Tamago
εικόνα 43. Mindscape, Peddy 1st stool
εικόνα 44. Pooz Design, Lounge Chair
εικόνα 45. Wooden Dinning Set, www.carsmach.com
εικόνα 46. Robby & Francesca Cantarutti, Forest Garden Armchair
εικόνα 47. Dedon, Leaf
εικόνα 48. Dedon, Orbit
εικόνα 49.
εικόνα 50. Salterini, Wrought Iron Garden Furniture
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εικόνα 51.
εικόνα 52.
εικόνα 53.
εικόνα 54.
εικόνα 55.
εικόνα 56.
εικόνα 57.
εικόνα 58.
εικόνα 59.
εικόνα 60.
εικόνα 61.
εικόνα 62.
εικόνα 63.
εικόνα 64.
εικόνα 65.
εικόνα 66.

εικόνα 67.
εικόνα 68.
εικόνα 69.
εικόνα 70.
εικόνα 71.
εικόνα 72.

εικόνα 73.
εικόνα 74.
εικόνα 75.
εικόνα 76.
εικόνα 77.
εικόνα 78.
εικόνα 79.
εικόνα 80.
εικόνα 81.
εικόνα 82.
εικόνα 83.
εικόνα 84.
εικόνα 85.
εικόνα 86.
εικόνα 87.
εικόνα 88.
εικόνα 89.
εικόνα 90.
εικόνα 91.
εικόνα 92.
εικόνα 93.
εικόνα 94.
εικόνα 95.

Driade, Tokyo Soft Sofa
Owo, Disk Armchair
Monoblock Chair, designnugs.blogspot.com
Creo Concrete Studio, Concrete Bench
Nola, Concrete Things Chair and Table
Cement Clinker, www.joveincement.com
Αποθήκευση τσιµέντου σε σάκους, www.portland-cement.net
Αποθήκευση τσιµέντου σε σιλό, www.allproducts.com
Κόσκινα αδρανών και διαβάθµιση κόκκου, fhwa.dot.gov
Μυστρί
Ανάµιξη µε εργαλεία χεριού, www.elhogar.org
Φορτηγό αναµεικτήρας, www.diytrade.com
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος, www.sinclairerie.com
Δ∆ιάστρωση σκυροδέµατος, www.koursounis.gr
Ηλεκτρικός δονητής HUSQVARNA
Εξιδανικευµένη αναπαράσταση της επίδρασης ενός υψηλής συχνότητας δονητή
στη συµπύκνωση του σκυροδέµατος. α) εισαγωγή µίγµατος στον ξυλότυπο, β) ο
δονητής κινεί τα αδρανή ώστε να συσσωρεύονται στις επιφάνειες του ξυλότυπου
και το τσιµεντοκονίαµα αρχίζει να βγαίνει προς τα έξω, γ) το κονίαµα κινείται προς
τις πλευρές του ξυλότυπου, ανάµεσα από τα αδρανή [11]
Κόκκοι ελαφρόπετρας
Κόκκοι περλίτη, www.pangaeapets.com
Ελαφρύ σκυρόδεµα µε εισαγωγή αέρα, www.alibaba.com
Aircrete block, www.understanding-cement.com
Ελαφρύ σκυρόδεµα χωρίς λεπτόκοκκα αδρανή, www.tececo.com
Moodboard αισθητικής χρηστών (από αριστερά στα δεξιά και από πάνω προς τα
κάτω: οικεία - www.a-cero.com, οικεία στην Εκάλη - www.homeguide.gr, οικεία www.a-cero.com, Tulp - barbeque barrel, ηχεία Bobourg - Lacie, Cork stool Vitra, ρολόι – Issey Miyake)
Προσχέδιο Α
Προσχέδιο Α
Προσχέδιο Α – συναρµολόγηση
Προσχέδιο Α
Προσχέδιο Β
Προσχέδιο Β
Προσχέδιο Β – συναρµολόγηση
Προσχέδιο Β
Προσχέδιο Γ
Προσχέδιο Γ
Προσχέδιο Γ
Προσχέδιο Γ
Τελικό κάθισµα
Τελικό κάθισµα
Τελικό κάθισµα
Τελικό κάθισµα
Τελικό κάθισµα
Τελικό κάθισµα
Τελικό κάθισµα
Τελικό κάθισµα
Τελικό κάθισµα
Δ∆ιαδικασία συναρµολόγησης Τελικού καθίσµατος, βήµα 1
Δ∆ιαδικασία συναρµολόγησης Τελικού καθίσµατος, βήµα 2
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εικόνα 96. Μεσαίο κοµµάτι Τελικού καθίσµατος
εικόνα 97. Δ∆ιαδικασία συναρµολόγησης Τελικού καθίσµατος, βήµα 3
εικόνα 98. Δ∆ιαδικασία συναρµολόγησης Τελικού καθίσµατος, βήµα 4
εικόνα 99. Δ∆ιαδικασία συναρµολόγησης Τελικού καθίσµατος, βήµα 5
εικόνα 100. Λεπτοµέρεια µπουλονιών και παξιµαδιών σύνδεσης Τελικού καθίσµατος
εικόνα 101. Τελικό τραπέζι
εικόνα 102. Τελικό τραπέζι
εικόνα 103. Τελικό τραπέζι
εικόνα 104. Τελικό τραπέζι
εικόνα 105. Κοµµάτι επέκτασης τελικού τραπεζιού
εικόνα 106. Κοµµάτι επέκτασης τελικού τραπεζιού
εικόνα 107. Τελικό τραπέζι µε επέκταση
εικόνα 108. Τελικό τραπέζι µε επέκταση
εικόνα 109. Σύνολο τραπεζαρίας (για 4 άτοµα)
εικόνα 110. Σύνολο τραπεζαρίας (για 4 άτοµα)
εικόνα 111. Σύνολο τραπεζαρίας (για 4 άτοµα)
εικόνα 112. Σύνολο τραπεζαρίας (για 4 άτοµα)
εικόνα 113. Σύνολο τραπεζαρίας (για 6 άτοµα)
εικόνα 114. Σύνολο τραπεζαρίας (για 6 άτοµα)
εικόνα 115. Σύνολο τραπεζαρίας (για 6 άτοµα)
εικόνα 116. Κάθισµα σε χρήση (διάβασµα βιβλίου)
εικόνα 117. Σύνολο τραπεζαρίας σε χρήση
Δ∆ιαδικασία παρασκευής καλουπιού και αντιγράφου ενός πλαστικού τροχού
εικόνα 118. Κατασκευή βοηθητικού δοχείου για την τοποθέτηση του τροχού µέσα σε αυτό.
Στο κάτω µέρος του έχει χρησιµοποιηθεί µια στρώση πηλού για να καθοριστεί το
µέσο του τελικού καλουπιού
εικόνα 119. Τοποθέτηση βιδών που λειτουργούν ως οδηγοί
εικόνα 120. Παρασκευή µείγµατος καλουπιού
εικόνα 121. Έγχυση µείγµατος καλουπιού στο δοχείο µέχρι την κάλυψη του τροχού
εικόνα 122. Στερεοποίηση υλικού του καλουπιού
εικόνα 123. Αποµάκρυνση βοηθητικού δοχείου
εικόνα 124. Αποµάκρυνση του πηλού
εικόνα 125. Τοποθέτηση προς τα πάνω της άλλης πλευράς του τροχού (χωρίς να
αποµακρυνθεί το υλικό του καλουπιού) και επανασυναρµολόγηση του
βοηθητικού δοχείου
εικόνα 126. Έγχυση µείγµατος καλουπιού στο δοχείο µέχρι την κάλυψη του τροχού
εικόνα 127. Τοποθέτηση ενός χωνιού µε στοµωµένο ακροφύσιο στο νωπό υλικό του
καλουπιού
εικόνα 128. Στερεοποίηση υλικού του καλουπιού – αποµάκρυνση του καλουπιού
εικόνα 129. Δ∆ηµιουργία τρύπας στο καλούπι για την αποφυγή εγκλεισµού αέρα κατά την
έγχυση του υλικού αντιγραφής
εικόνα 130. Σφίξιµο των δύο κοµµατιών του καλουπιού, τοποθέτηση του χωνιού σε αυτό,
τοποθέτηση του καλουπιού υπό κλίση
εικόνα 131. Έγχυση υλικού αντιγραφής
εικόνα 132. Στερεοποίηση υλικού αντιγραφής, αποµάκρυνση του καλουπιού
εικόνα 133. Αφαίρεση υλικού (από την τρύπα διαφυγής του αέρα
εικόνα 134. Ο πρωτότυπος τροχός και το αντίγραφό του
εικόνα 135. Τα δύο κοµµάτια του καλουπιού
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Δ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
διάγραµµα 1. Αποτελέσµατα ερώτησης “Τι έπιπλα υπάρχουν στον,-η,-ο
κήπο/βεράντα/µπαλκόνι σας;”, του ερωτηµατολογίου που απεστάλη
ηλεκτρονικά
διάγραµµα 2. Αποτελέσµατα ερώτησης “Για ποιες διαδικασίες χρησιµοποιείτε τα έπιπλα
υπάρχουν στον,-η,-ο κήπο/βεράντα/µπαλκόνι σας;”, του ερωτηµατολογίου που
απεστάλη ηλεκτρονικά
διάγραµµα 3. Δ∆ιάγραµµα χαρτογράφησης της σκέψης (mind map)
διάγραµµα 4. Δ∆ιαδικασία κατασκευής τσιµέντου Portland [11]
διάγραµµα 5. Όρια κοκκοµετρικής διαβάθµισης µίγµατος αδρανών µέγιστου κόκκου ☐ 16 ή
½ ” [13]
διάγραµµα 6. Επιρροή του λόγου Νερού/Τσιµέντου και του χρόνου υγρής συντήρησης στην
αντοχή του σκυροδέµατος [11]
διάγραµµα 7. Εύρος ελαφρών αδρανών [11]
διάγραµµα 8. Selective Laser Sintering, www.azom.com
διάγραµµα 9. Fused Deposition Modeling, www.custompartnet.com
διάγραµµα 10. Laminated Object Manufacturing, blog.nus.edu.sg
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ
πίνακας 1. Ιδιότητες ξύλου
πίνακας 2. Ιδιότητες αλουµινίου
πίνακας 3. Ιδιότητες φυσικού Rattan
πίνακας 4. Ιδιότητες χυτοσιδήρων
πίνακας 5. Ιδιότητες σφυρήλατου σιδήρου
πίνακας 6. Ιδιότητες πλαστικού (PP, PVC)
πίνακας 7. Ιδιότητες σκυροδέµατος
πίνακας 8. Συγκεντρωτικός πίνακας ιδιοτήτων υλικών εξωτερικού χώρου
πίνακας 9. Κύριοι τύποι τσιµέντων [14]
πίνακας 10. Κατηγορίες τσιµέντων [14]
πίνακας 11. Συστατικά τσιµέντου [14]
πίνακας 12. Κατάσταση υγρασίας σε αδρανή υλικά [13]
πίνακας 13. Κατηγορίες σκυροδέµατος [13]
πίνακας 14. Κατηγορίες κάθισης [13]
πίνακας 15. Τυπικές αναλογίες των υλικών σε αναµίγµατα σκυροδέµατος διαφόρου αντοχής
[11]
πίνακας 16. Πίνακας απαιτήσεων και σχεδιαστικών προδιαγραφών που προκύπτουν
πίνακας 17. Πίνακας σχεδιαστικών προδιαγραφών και επί µέρους λύσεων
πίνακας 18. Αξιολόγηση προσχεδίων
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7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔ∆ΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ

ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5
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ΚΑΤΟΨΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5
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ΤΟΜΗ Α-Α’ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5
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ΠΙΣΩ ΟΨΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5

ΠΙΣΩ ΟΨΗ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5
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ΟΨΗ ΚΥΡΙΟΥ ΠΟΔ∆ΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5
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ΚΑΤΟΨΗ ΚΥΡΙΟΥ ΠΟΔ∆ΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5
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ΕΣΩ ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ ΚΥΡΙΟΥ ΠΟΔ∆ΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5
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ΟΨΗ ΠΟΔ∆ΙΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5
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ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ ΠΟΔ∆ΙΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Δ∆ΟΚΙΜΙΩΝ ΑΠΟ ΚΙΣΣΗΡΟΔ∆ΕΜΑ (ΕΛΑΦΡΟΣΚΥΡΟΔ∆ΕΜΑ ΜΕ
ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ)
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ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

129

130

131

