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Κατά την επαγγελματική μου διαδρομή ως κατα σκευα στή

μηχανικού, καθώς και ως επισκέπτη καθηγητή σε σχολές

αρχιτεκτονικής και πολιτικών μηχανικών, έχω βρε  θεί αντι-

μέτωπος σε πολλές συζητήσεις, δημόσιους διαλόγους,

με πληροφόρηση και παραπληροφόρηση για το ρόλο της

«τεχνολογίας» στην αρχιτεκτονική. Πολλοί κάνουν ανα-

φορά στο θέμα για να προσεγγίσουν τους διαφορετικούς

τρόπους με τους οποίους τα κτίρια απλά συναρμολογού-

νται, ενώ άλλοι παρασύρονται στο ψηφιακό βασίλειο

όπου τα υλικά είναι μέθοδοι, δίκτυα και ροές που ενεργο-

ποιούνται από την αλματώδη ανάπτυξη των υπολογι-

στών ως σχεδιαστικών εργαλείων.

Αυτό που είναι καθαρό σε μένα είναι πως τα καλύτερα

συστήματα αποδίδουν όταν εκμεταλλευόμαστε και τις

δύο προσεγγίσεις στη σχεδιαστική ανάπτυξη – ως δια-

νοητικές δραστηριότητες που ολοκληρώνουν την παρα-

γωγή, τη συναρμολόγηση και τη δημιουργία, ώστε τελικά

να προσφέρουν ποσοτική και ποιοτική ικανοποίηση στο

κτισμένο περιβάλλον.

Στη μία ακραία περίπτωση, για παράδειγμα, βλέπουμε

πολύ μικρά τεχνικά διαγράμματα που δείχνουν το ρόλο

των βασικών κατασκευαστικών συστημάτων ή τους βασι-

κούς τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιούμε τα υλικά.

Σε άλλη ακραία περίπτωση είναι συχνό να βλέπουμε

σπουδαστές που φτιάχνουν εντυπωσιακά διαγράμματα

ροών ή ανάλυσης τάσεων τα οποία με μαγικό τρόπο πα-

ράγουν «αρχιτεκτονική».

Αυτό που χρειαζόμαστε είναι η μέση οδός, και αυτή την

αρχή το παρόν βιβλίο την εξασφαλίζει για τους νεαρούς

φοιτητές αρχιτεκτονικής. Η μάθηση μέσα από επιλεγμένα

έργα εισάγει τους φοιτητές στα βασικά συ στή ματα και

στην ορθή χρήση σύγχρονων και παραδοσιακών υλικών,

καθώς επίσης στις τεχνικές και τα εργαλεία τους.

Αυτό που οι συγγραφείς έχουν καταγράψει με προσοχή

είναι οι θεμελιώδεις πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζει

ένας φοιτητής αρχιτεκτονικής, ώστε να αντιλαμβάνεται

την ανάγκη να συνεργάζεται με ειδικούς άλλων επιστημο-

νικών κλάδων και να μαθαίνει από το παρελθόν. Αυτό θα

του προσφέρει καλύτερες ευκαιρίες να σχεδιάσει αυθε-

ντικά και καινοτόμα χωρίς να γίνει απλά μηχανικός ή τε-

χνικός υπολογιστών. Θα μάθει να παράγει αρχιτεκτονική

διευκολύνοντας την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ειδι-

κών, των κατασκευαστών, των πολιτικών και των κοινω-

νικών ομάδων.

Στην εποχή μας που δε λείπει η πληροφόρηση, αυτό που

χρειαζόμαστε είναι η ικανότητα να βρούμε και να πά-

ρουμε την πληροφορία με τρόπο ώστε να ικανοποιήσει

τον τελικό μας σκοπό, κάτι που αυτό το βιβλίο κατορθώ-

νει με απόλυτη επιτυχία.

Hanif Kara, F.I. StructE, FRIBA (hon)

Adams Kara Taylor

November 2007

Πρόλογος

Αριστερά

Το Εκθεσιακό Περίπτερο των ΗΠΑ,

Μόντρεαλ, Καναδάς (λεπτομέρεια),

σχεδιασμένο από τους R. Buckminster

Fuller και Shoji Sadao.
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«Η αεροδυναμική είναι για ανθρώπους που δεν μπο-

ρούν να σχεδιάσουν μηχανές». Enzo Ferrari

Ο τρόπος με τον οποίο οργανώνονται τα κτίρια που σχε-

διάζει ο αρχιτέκτονας είναι ταυτόχρονα κατασκευαστικός

και περιβαλλοντικός. Μαζί με την τέχνη –τους κοινωνι-

κούς, πολιτισμικούς, φιλοσοφικούς και πολιτικούς παρά-

γοντες που επηρεάζουν επίσης το σχεδιασμό– είναι τα

εργαλεία και οι τεχνικές του μηχανικού –η τεχνολογία–

που δίνουν μορφή και απόδοση στο κτισμένο περιβάλ-

λον.

Κλειδί για την κατανόηση της αρχιτεκτονικής είναι η σχέ -

ση μεταξύ σχεδιασμού και τεχνολογίας. Ο σκοπός αυτού

του βιβλίου είναι να δώσει την ευκαιρία να κατανοήσουν

αυτή τη σχέση όσοι ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν

στην αρχιτεκτονική, καθώς και να βοηθήσει τους φοιτητές

των αρχιτεκτονικών σχολών να ολοκληρώσουν τις σχε-

διαστικές τους σκέψεις με τις ορθές κατασκευαστικές και

περιβαλλοντικές λύσεις.

Ο σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να εξηγήσει τη σχέση

μεταξύ των φυσικών φαινομένων, κατασκευα στικών υλι-

κών, στοιχείων του κτιρίου, και των κατα σκευαστικών τύ -

πων, χρησιμοποιώντας απλή τα  ξι νό μηση αυτών των συ-

στημάτων και πραγματικά πα ραδείγματα. Οι φωτογρα-

φίες χρησιμοποιούνται για να εξοικειώσουν τον αναγνώ-

στη με την κοινή κατα σκευα στική τεχνολογία. Επίσης τα

ιστορικά παραδείγ ματα χρησιμοποιούνται για να χαρ -

τογραφήσουν σημαντικές στιγμές από την ιστορία της

αρ χιτεκτονικής.

Το βιβλίο αυτό εισάγει στην κατασκευαστική και περι βαλ -

λοντική μηχανική τους αρχιτέκτονες, ενώ δεν περιλαμ -

βάνει μαθηματικούς υπολογισμούς. Κάνει όμως ανα φορά

στις τρέχουσες τεχνικές των υπολογιστών που βοηθούν

τους σχεδιαστές στη μελέτη της στατικής και περιβαλλοντι-

κής συμπεριφοράς των κτιρίων. Την ίδια στιγμή κάνει ελεύ-

θερη αναφορά στα ιστορικά προη γού μενα, καθώς είναι

σημαντικό να κατανοήσει ο αναγνώ στης ότι η επιτυχία της

τεχνολογίας προσδιορίζεται ευθέως σε σχέση με το γενικό

πολιτισμικό πλαίσιο. Θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος

πως ο γοτθικός καθε δρικός αποτελεί την κο ρύ φωση της

αρχιτεκτονικής μη χανικής με τα δεδομένα ερ γαλεία, υλικά

και τεχνικές της εποχής του. Σήμερα ο κόσμος μας έχει

συνειδητο ποιή σει την ανάγκη για καθαρή και αποτελε-

σματική χρήση των πόρων του πλανήτη, και κατ’ αυτό

τον τρόπο αποτιμάται η επιτυχία της τεχνολογίας.

Η τεχνολογία από την φύση της είναι σχετική με την καινο-

τομία, και είναι δυνατόν να πάρουμε μόνο μια μικρή «ει-

κόνα» των τεχνολογικών επιτευγμάτων σε κάθε χρονική

στιγμή. Από την επιστήμη των υλικών μέχρι την εργοτα-

ξιακή διαδικασία, η καινοτομία και η πρόοδος στην αρχιτε-

κτονική τεχνολογία είναι διαρκής. Ελπίζουμε πως η σύ-

νοψη της τεχνολογίας όπως παρουσιάζεται στο παρόν βι-

βλίο θα βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν τα όρια

και το ιστορικό τους πλαίσιο, αλλά επίσης θα τους

εμπνεύσει να σκεφτούν καινούριες λύσεις για το μέλλον.

Εισαγωγή10
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Οι αρχιτεκτονικές τεχνολογίες ταξινομούνται

σε δύο κύριες κατηγορίες: Κατασκευή και

Μορφή, και Κλίμα και Κατοίκηση. Έτσι ενώ

στα πρωτόγονα καταφύγια, όπως είναι οι κα-

λύβες από λάσπη και τα ιγκλού, χρησιμοποι-

ούνταν τα ίδια υλικά και δομικά στοιχεία για

δη  μιουργήσουν την κατασκευαστική μορφή

και να προφυλαχθούν από τα στοιχεία της φύ -

σης, αργότερα ακόμα και οι απλές τέντες

‘tepee’ των νομάδων της βόρειας Αμερικής

φτιάχνονται από ένα τύπο υλικού και στοι-

χείων (ξύλινοι στύλοι) για να γεννήσουν μία

μορφή, και ένα άλλο τύπο υλικού (δέρματα

ζώων) για να διατηρήσουν το εσωτερικό μι-

κροκλίμα.  

Κατασκευή και Μορφή

Αυτή η ενότητα υποδιαιρείται σε τρεις κύριες

θεματικές: Φυσική των Κατασκευών, Δομι -

κά Στοιχεία και Κατασκευαστική Λογική.

Πρό κειται για μια γραμμική εξέλιξη από τις θε-

μελιώδεις αρχές της δομικής μορφής –επι-

στήμη των υλικών, τεχνολογία των υλικών και

δομική ολοκλήρωση– μέσα από περιγραφές

τυπικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται

στην κατασκευή των κτιρίων, όπως είναι οι

τοίχοι, τα υπο στυλώματα, τα πατώματα και οι

στέγες, και του τρόπου με τον οποίο αυτά τα

στοιχεία συναρμόζονται για να δημιουργή-

σουν διαφορετικούς κτιριακούς τύπους, από

απλές κατασκευές «δοκών επί στύλων», στα

γοτθικά τόξα, στα αυτοφερόμενα κελύφη α -

λου μινίου και τέλος στα εφελ κυόμενα δίχτυα.

Κλίμα και Κατοίκηση

Οι υποδιαιρέσεις σε αυτή την ενότητα έχουν

να κάνουν με δύο βασικές θεματικές: τη Σω-

ματική Άνεση και την Κτιριακή Απόδοση.

Πριν εξετάσουμε πώς τα κτίρια είναι κατα-

σκευασμένα σε σχέση με το τοπικό περιβάλ-

λον, είναι σημαντικό να καθοριστούν τα όρια

μέσα στα οποία το ανθρώπινο σώμα διατη -

ρείται στη ζωή. Το πρώτο μέρος της ενότητας

περιγράφει τις αρχές της θερμικής άνεσης και

αυτού που τις παρέχει, του ήλιου. 

Το δεύτερο μέρος εξετάζει τους τρόπους με

τους οποίους το κτισμένο περιβάλλον μπορεί

να σχεδιαστεί ώστε να διατηρεί τη σωματική

άνεση. Εξερευνά το  πώς ο σχεδιασμός και η

κατασκευή του κτιρίου –το κλιματικό κέλυφος–

μπορούν να ελέγξουν και να επιδράσουν με

το περιβάλλον, παθητικά και ενεργητικά, ενώ

παράλληλα εξετάζει την σωματική άνεση στο

πλαίσιο του ήχου και του φωτός.

Το βιβλίο περιλαμβάνει τρεις επιπλέον ενό -

τητες:

Ψηφιακά Εργαλεία και Τεχνικές

Οι τρόποι με τους οποίους οι αρχιτέκτονες

σχεδιάζουν σήμερα επηρεάζονται από τους

υπο λογιστές. Πέρα από τη χρήση τους στην

εκπόνηση της μελέτης και την απεικόνιση,

μπο   ρούν να βοηθήσουν τους σχεδιαστές

στην πρόβλεψη της δομικής και της περιβαλ-

λοντικής συμπεριφοράς των κτιρίων –μέσα

από τη μοντελοποίηση και την ανάλυση– κα -

θώς και στην παροχή βάσεων δεδομένων για

υλικά, συστατικά στοιχεία και συστήματα.

Μπο  ρούν να αποθηκεύσουν και να δημιουρ-

γήσουν ένα εικονικό μοντέλο με όλες τις πλη -

ρο φορίες που απαιτούνται για την υλοποίηση

του έργου. Αυτή η ενότητα εξετάζει τη χρήση

των υπολογιστών ως αναλυτικών και οργα νω -

τικών εργαλείων.

Παραδείγματα

Μια σειρά από παραδείγματα χρησιμοποιού-

νται για να εξερευνήσουν την προέλευση των

κατασκευαστικών τύπων και να εικονογραφή-

σουν την ιστορική σχέση μεταξύ σχεδιασμού

και τεχνολογίας στην αρχιτεκτονική και τη στα-

τική. Τα παραδείγματα ταξινομούνται χρονο-

λογικά και περιγράφονται σε σχέση με την κα-

τασκευαστική και περιβαλλοντική ταξινόμηση

των δύο προηγούμενων ενοτήτων.

Οικοδομικοί Κώδικες

Σε ολόκληρο τον κόσμο η κατασκευαστική

βιο     μηχανία υπόκεινται σε κανόνες και ρυθμί-

σεις που εξασφαλίζουν την υγεία και την

ασφάλεια τόσο των εργαζομένων όσο και των

τελικών χρηστών. Οι οικοδομικοί κώδικες κα-

λύπτουν όλες τις περιπτώσεις της κατα-

σκευής, ενώ  όλο και περισσότερο επικεντρώ-

νονται σε ρυθμίσεις για βιώσιμες λύσεις χαμη-

λής ενέργειας.

Σελίδα περιεχομένων

Είναι οργανωμένη σε ένα σύστημα διακλαδι-

σμένο, ώστε ο χρήστης να βρίσκει κάθε θέμα

μέσα στο βιβλίο. Κάθε κλάδος έχει μια επικε-

φαλίδα του θέματος, που παραπέμπει στα πε-

ριεχόμενά του.

Λεζάντες

Το κυρίως σώμα του κειμένου πλαισιώνεται

από εικόνες διαγραμμάτων και φωτογραφιών.

Οι λεζάντες χρησιμοποιούνται για να τροφο-

δοτήσουν τον αναγνώστη με επιπλέον πληρο-

φορίες και θα πρέπει να διαβαστούν ως συνέ-

χεια του κυρίως κειμένου.

Διαγράμματα και εικονίδια ταξινόμησης

Υπάρχουν δύο κύρια διαγράμματα ταξινόμη-

σης που χρησιμοποιούνται στην Κατασκευή

και Μορφή, ένα για τα Δομικά Στοιχεία και ένα

για την Κατασκευαστική Λογική. Η οργάνωση

αυτών των διαγραμμάτων αναφέρεται στις σε-

λίδες που ακολουθούν και χρησιμοποιούνται

ως εικονίδια αναφοράς. Αυτά τα εικονίδια χρη-

σιμοποιούνται ως παραπομπές των παρα-

δειγμάτων στο κυρίως σώμα του κειμένου.

Βιβλιογραφία και πηγές

Οι σχετικές εκδόσεις διατάσσονται κάτω από

κάθε κύρια επικεφαλίδα. Επίσης συνίσταται

στους χρήστες να ανατρέχουν σε παραπο-

μπές των πηγών, τόσο σε έντυπα όσο και σε

ιστοσελίδες.

Η δομή του βιβλίου

Πρόλογος
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Καλύπτοντας τις θεμελιώδεις αρχές της κατασκευαστικής

μορφής.

Η επιστήμη των υλικών

Στην προσπάθεια να κατανοήσουμε πώς λειτουργούν τα

κτίρια ως δομή, είναι αναγκαίο να εκτιμήσουμε τη φύση

των νόμων που διέπουν την κατασκευαστική τους συ-

γκρότηση. Αυτό συνεπάγεται την κατανόηση των δυνά-

μεων που ενεργούν πάνω στα υλικά και των τρόπων που

η ύλη αντιδρά σε αυτές τις δυνάμεις σύμφωνα με τις θε-

μελιώδεις ιδιότητές της.

Η επιστήμη των υλικών καλύπτει: τις δυνάμεις – το πώς

μέσω της βαρύτητας η ύλη υπόκειται σε τάσεις και παρα-

μορφώσεις.

Τις ιδιότητες των υλικών – πώς τα υλικά μπορούν να ανα-

λυθούν και να υποστούν διαμόρφωση για να αποκτή-

σουν αντοχή και ακαμψία.

Και τις αντιδράσεις – πώς τα συστατικά μέρη συμπεριφέ-

ρονται όταν υπόκεινται σε δυνάμεις μέσω κάμψης και

διάτμησης.

Η τεχνολογία των υλικών

Καθώς η επιστήμη των υλικών είναι η μελέτη της αλληλε-

πίδρασης μεταξύ των ιδιοτήτων, της δομής και των μετα-

βολών στην ύλη, η τεχνολογία των υλικών είναι η χρήση

αυτής της γνώσης στην παραγωγή και την κατασκευή

των υλικών και των δομικών μελών.

Η κατασκευαστική διαδικασία συνεπάγεται μια σειρά

πρωτογενών μεθόδων επεξεργασίας των υλικών –κό-

ψιμο, πριόνισμα, καμπύλωση, συγκόλληση κ.λπ.– με την

ακριβή φύση της διαδικασίας να προσδιορίζεται από τις

ιδιότητες των υλικών στα οποία θα εφαρμοστούν. Γενι κά

η δυνατότητα να διακινούμε πρώτες ύλες και τελικά

προϊό ντα μεταξύ των βιομηχανιών, των εργοταξίων, εντέ-

λει σε ολόκληρο τον κόσμο, θέτει τα όρια στο μέγεθος, τη

μορφή και το βάρος των προκατασκευασμένων δομικών

μελών. Η τεχνολογία των υλικών εξερευνά ένα πλήθος

από δομικά υλικά: πέτρες, ξύλα, μέταλλα, οπλισμένο

σκυ  ρόδεμα, γυαλί, υφάσματα, ινοπλισμένα πλαστικά, και

υλικά σε φύλλα.

Κατασκευαστική Επάρκεια 

Γνωρίζοντας τη συμπεριφορά των υλικών και των συστα-

τικών δομικών στοιχείων που προορίζονται να μορφώ-

σουν την κατασκευή, επιτρέπεται στον αρχιτέκτονα να τα

οργανώσει με τέτοιον τρόπο ώστε ολόκληρη η κατασκευή

να είναι άκαμπτη και στέρεη υπό την επίδραση των φορ-

τίων. Η κατασκευαστική επάρκεια εξετάζει τους τύπους

των φορτίων στους οποίους υπόκεινται τα κτίρια –ωφέ-

λιμα και νεκρά φορτία, κατακόρυφα φορτία, αντιστηρίξεις

και στρέψεις– και πώς οι κατασκευές υλοποιούνται ώστε

να τους αντισταθούν με τριγωνισμό και αντιστηρίξεις. Η

συνολική σταθερότητα, όπως στις ρίζες ενός δέντρου,

λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο του κέντρου βάρους και

στις γενικές αρχές του προβόλου (ή των διακλαδώσεων).

Αριστερά

Ο κεκλιμένος πύργος της Πίζας, Ιταλία, 1173.

Ο πύργος έχει ύψος 55,8 m και έχει κλίση 5,5 μοιρών.

Η Φυσική των Κατασκευών

Κατασκευή και Μορφή
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Ο Δεύτερος Νόμος της Δυναμικής 

του Νεύτωνα

Η κατασκευαστική μηχανική επικεντρώνεται

στον υπολογισμό της ικανότητας των κατα-

σκευών και των υλικών να ανθίστανται στις

δυ νάμεις. Όταν μιλάμε για το βάρος ενός αντι-

κειμένου, στην πραγματικότητα περιγρά φου με

τη δύναμη που το αντικείμενο ασκεί ως αποτέ-

λεσμα της επίδρασης της βαρύτητας στην μά -

ζα του.

Η βαρύτητα είναι το αίτιο της έλξης όλων των

αντικειμένων προς το κέντρο της Γης.

Πριν από 300 χρόνια ο Ισαάκ Νεύτωνας ανα-

κάλυψε ότι το «τράβηγμα» της βαρύτητας (αυ -

τό συμβαίνει με όλες τις δυνάμεις) προκαλεί

μία επιτάχυνση στο σύστημα ή στο αντικεί-

μενο στο οποίο επιδρά και γι’ αυτό το λόγο

έχουμε:

ΔΥΝΑΜΗ = ΜΑΖΑ (kg) x

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ (m ανά sec2)

Η δύναμη μετριέται σε Newton:

1 Newton = 1 kg x 1 m/sec2

Η δύναμη της βαρύτητας υπολογίζεται σε: 

g = 9.81 m/sec2

Κατασκευαστική Μορφή

Όλα τα αντικείμενα έχουν μια κρυφή κατα-

σκευαστική δομή που διατηρεί το σχήμα τους

όταν υπόκεινται σε φορτίσεις. Οι δυνάμεις επι-

δρούν πάνω στο αντικείμενο και το αντικείμε -

νο αντιδρά σύμφωνα με τις ιδιότητες των υλι-

κών από τα οποία έχει κατασκευαστεί και με

τον τρόπο που αυτά έχουν μορφοποιηθεί και

συναρμολογηθεί. 

Τάσεις

Οι δυνάμεις επιδρούν στα υλικά με έναν από

τους δύο θεμελιώδεις τρόπους: μπορεί να τα

πιέζουν αξονικά, και τότε τις αποκαλούμε θλι-

πτικές δυνάμεις, ή μπορεί να τα τεντώνουν (τα

τραβούν), οπότε τις αποκαλούμε εφελκυστικές

δυνάμεις. Αυτές οι εφαρμοσμένες δυνάμεις

πε  ριγράφονται στη φυσική ως τάσεις, και με-

τρώνται ως δύναμη ανά μονάδα επιφανείας

σε κάθε δοσμένη διατομή του υλικού:

f (ΤΑΣΗ) = P (ΔΥΝΑΜΗ) / A (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ) 

Παραμορφώσεις

Τα υλικά χρησιμοποιούν την εσωτερική δομή

τους για να ανθίστανται στις δυνάμεις.

Κάθε υλικό αντιδρά στις τάσεις μέσω της κατα-

νομής τους μέσα σε αυτό, με τέτοιον τρόπο

ώστε να υπάρχει ισορροπία των εσωτερικών

δυνάμεων. Το αποτέλεσμα είναι η παραμόρ-

φωσή τους, δηλαδή μία αλλαγή στη μορφή της

κατασκευής, και μετριέται σε ποσοστιαία συ-

στολή ή διαστολή της διατομής του.

Έτσι, η θλίψη μπορεί να περιγραφεί ως τάση

που επιδρά βραχύνοντας το αντικείμενο και ο

εφελκυσμός ως τάση που επιδρά επιμηκύνο-

ντάς το. 

Ε(παραμόρφωση) = e (μεταβολή μήκους) / 

L (αρχικό μήκος)

1 Θλίψη

Το σώμα του Βούλγαρου αρσιβαρίστα

Glagoi Blagoev συμπιέζεται από το βά -

ρος που σήκωσε ψηλά (περίπου 195,5

kg ή περισσότερο από το διπλάσιο του

σωματικού του βάρους).

2 Θλίψη

Όταν η δύναμη, που στο σχήμα δείχνεται

με ένα βέλος, εφαρμόζεται στην κορυφή

της κατασκευής, τότε οι πλευρές της βρί-

σκονται σε τάση (Τ), προκαλώντας την

εγκάρσια διόγκωση της διατομής του.

3 Εφελκυσμός

Η ομάδα των αθλητών τραβάει το σχοινί

υποβάλλοντάς το σε εφελκυσμό κατά το

μήκος του. Τότε  συμπιέζονται οι πλευρές

του, γι’ αυτό βραχύνεται εγκάρσια η δια -

το  μή του σχοινιού. Η αναλογία της  εγ -

κάρ   σιας βράχυνσης προς την κατά μή -

κος επιμήκυνση αποκαλείται «Μέτρο

Pois  son»*.

4 Εφελκυσμός

Όταν τα περισσότερα υλικά υποβάλλο-

νται σε εφελκυσμό, η εγκάρσια διατομή

τους θλίβεται (C) γι’ αυτό και βραχαίνει.

*(σ.τ.μ.: το «Μέτρο Poisson» για μέταλλα

είναι v=0,3 για το σκυρόδεμα

ν=0,15÷0,25).

Η επιστήμη των υλικών / Δυνάμεις: Τάση, Παραμορφώσεις

Κατασκευή και Μορφή / Φυσική των Κατασκευών
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Ιδιότητες

Κάθε υλικό έχει τη δική του εσωτερική δομή

που το προορίζει να αντιστέκεται σε διαφορε-

τικό βαθμό στις δυνάμεις που το καταπονούν

και να αντιδρά σε αυτές με διαφορετικούς τρό-

πους. Αυτή ακριβώς η συμπεριφορά του –η

αντίδραση στις δυνάμεις– είναι που δίνει στο

υλικό τις συμφυείς δομικές του ιδιότητες. Με-

ρικά υλικά, για παράδειγμα, σχίζονται εύκολα,

αλλά μπορούμε να τα τραβήξουμε (όπως το

χαρτί), κάποια άλλα μπορούμε να τα τραβή-

ξουμε αλλά όχι να τα συμπιέσουμε (όπως το

κορδόνι). Κάποια, όπως το σκυρόδεμα, είναι

ανθεκτικά σε θλίψη αλλά ασθενή σε εφελκυ-

σμό, και άλλα, όπως τα μέταλλα, έχουν αντοχή

τόσο σε εφελκυσμό όσο και στη θλίψη.

Πλαστική – Ελαστική Συμπεριφορά

Καθώς αντιστέκεται ένα υλικό θα αντιδράσει

με παραμόρφωση της εσωτερικής δομής του.

Ένα πλαστικό υλικό εύκολα παραμορφώνεται

και μόλις καταπονηθεί παίρνει ένα νέο σχήμα.

Ένα πλαστικό υλικό παραμορφώνεται εύκολα

αλλά δε σπάει (για παράδειγμα, ο μόλυβδος).

Στα ελαστικά υλικά η εσωτερική τους δομή πα-

ραμένει η ίδια αλλά στραβώνει ή ξεχειλώνει,

«θυμούνται» πάντα το αρχικό τους σχήμα και

θέλουν πάντα να γυρίσουν σε αυτό. Ένα ελα-

στικό υλικό επιστρέφει πάντα στο αρχικό του

μήκος (ή μορφή) όταν η δύναμη που το παρα-

μόρφωσε πάψει να ενεργεί σε αυτό (ένα πα-

ράδειγμα είναι το μπαμπού).*

Αντοχή

Μολονότι ένα καλάμι του ψαρέματος δεν είναι

τόσο ισχυρό, είναι πολύ ελαστικό – κάμπτεται

σε μεγάλο βαθμό προτού σπάσει. Αυτή ακρι-

βώς η ιδιότητα του ελαστικού υλικού να αντι-

στέκεται στην κάμψη (ελαστική παραμόρφω -

ση) καθορίζει την αντοχή του. Όλα τα υλικά

έχουν ένα ελαστικό όριο – εάν τα εντείνει κα-

νείς περαιτέρω, θα αστοχήσουν. Δηλαδή είτε

θα στραβώσουν (παραμορφωθούν) ή θα λυ -

γίσουν, είτε θα σπάσουν – θραύση ή σκίσι μο.

Ανθεκτικό υλικό είναι αυτό με υψηλή τάση

θραύ    σης, ενώ ασθενές υλικό είναι αυτό με χα-

μηλή τάση θραύσης.**

Ακαμψία και Ευκαμψία

Ένα άκαμπτο υλικό απαιτεί μια ισχυρή δύναμη

(τάση) για μια μικρή επιμήκυνση (παραμόρ-

φωση) – είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει το

σχήμα του. Ένα εύκαμπτο υλικό χρειάζεται

μόνο μια μικρή τάση για να παράγει μεγάλη

επιμήκυνση – δεν είναι δύσκολο να αλλάξει το

σχήμα του.

* Τα υλικά με χαμηλή πλαστική συμπεριφορά

είναι επιρρεπή στη θραύση ή το θρυμματισμό

(σ.τ.μ.: Ψαθυρά υλικά, όπως η πέτρα, το κο-

νίαμα, το σκυρόδεμα) όταν βρεθούν υπό τάση

–είναι εύθραυστα– και αυξάνει η ψαθυρότητα

όσο χαμηλώνει η θερμοκρασία τους. Υλικά υψη-

λής πλαστικότητας παραμορφώνονται χωρίς να

σπάνε ή να θρυμματίζονται –είναι εύπλαστα–

και τείνουν να γίνουν περισσότερο πλαστικά

όσο αυξάνει η θερμοκρασία τους. Ζεσταίνοντας

ένα μέταλλο αυξάνεται η πλαστιμότητά του.

** Ο χάλυβας αστοχεί περίπου στα 250

N/mm2, ενώ το σκυρόδεμα φτάνει τη μέγιστη

τάση στα 30 N/mm2. 

1 Η αντοχή και η ακαμψία/ευκαμψία

ενός υλικού όπως προσδιορίζεται από

την αντίσταση (ελαστικότητα) στην πα-

ραμόρφωση, μπορεί να υπολογιστεί ως

η αναλογία τάσης προς παραμόρφωση.

Στην κατασκευή του διαγράμματος, οι

τιμές (ακαμψίας) αποκαλούνται «Μέτρο

Ελαστικότητας»*, το οποίο χρησιμεύει

στον υπολογισμό αύξησης του μήκους

ενός υλικού όταν αυτό βρίσκεται υπό τά -

ση και στο να προβλέπει το σημείο λυγι-

σμού και το όριο διαρροής. Γενικά, ανά-

λογα με την πυκνότητα αυξάνει και το μέ -

τρο ελαστικότητας, αλλά βεβαίως υ πάρ -

χουν και εξαιρέσεις στον κανόνα.

2 Το διάγραμμα δείχνει τη σχέση ανά-

μεσα στις κατηγορίες των υλικών σε συ-

νάρτηση με το «Μέτρο Ελαστικότητας»

και την πυκνότητα του υλικού. Ο καινοτό-

μος τύπος αυτού του διαγράμματος έχει

εκδοθεί από το Granta Design και έχει

παρουσιαστεί από τον καθηγητή Mike

Ashby, του Τμήματος Μηχανικής στο Πα-

νεπιστήμιο του Cambridge. Αυτά τα δια-

γράμματα ελέγχουν συνοπτικά μια με-

γάλη κλίμακα αναλυτικών στοιχείων σε

γραφική απόδοση όπου οι σχετικές ιδιό-

τητές τους και η ομαδοποίηση των υλι-

κών μπορούν να οπτικοποιηθούν και να

αξιολογηθούν.

*(σ.τ.μ.: Το Μέτρο Ελαστικότητας ονο -

μάζεται και «Young Modulus» από τον

Thomas Young.

Είναι για κάθε υλικό ο αδιάστατος συντε-

λεστής Ε στο νόμο του Hooke, που εκ-

φράζει τη σταθερή σχέση της τάσης προς

την ποσοστιαία μεταβολή του μήκους

ενός υλικού).

Τεχνολογία των Υλικών / Ιδιότητες των Υλικών: Αντοχή, Ακαμψία και Ευκαμψία

Κατασκευή και Μορφή / Φυσική των Κατασκευών
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Κάμψη

Η κάμψη είναι το αποτέλεσμα της παραμόρ-

φωσης ενός υλικού κάτω από την επίδραση

τάσεων. Στο διάγραμμα 1, η δοκός στην επά -

νω παρειά της υπόκειται σε μία εξωτερική θλι-

πτική δύναμη η οποία προκαλεί μέσω της

κάμψης εσωτερική παραμόρφωση (δοσμένη

με υπερβολή στο διάγραμμα): η επάνω πα-

ρειά θλίβεται –βραχύνεται–, ενώ η κάτω πα-

ρειά εφελκύεται – επιμηκύνεται. Το πιο κάτω

διά γραμ μα περιγράφει την κάμψη σε ένα δι -

κτύω μα δείχνοντας την αλληλεπίδραση σε κα-

θένα μέλος: το κόκκινο είναι για τον εφελκυ-

σμό, το μπλε είναι για τη θλίψη.

Στο διάγραμμα 2, η κάμψη έχει αποδοθεί

υπερβολικά με τα κοψίματα και τις σφήνες στη

δοκό. Καθώς αυτή φορτίζεται οι σφήνες στην

άνω επιφάνεια θα συμπιεστούν και θα κλεί-

σουν, ενώ τα κοψίματα στην κάτω παρειά θα

ανοίξουν δημιουργώντας σχισίματα. Υπερβο-

λική κάμψη θα προκαλέσει αστοχία.

Σχήμα και Μορφή

Όταν τα υλικά μορφοποιούνται σε κατασκευα-

στικά στοιχεία, η κατανομή των τάσεων τρο-

ποποιείται ανάλογα με το ποια είναι η μορφή

και το σχήμα τους – όσο πιο υψίκορμη είναι η

δοκός, τόσο οι εσωτερικές δυνάμεις κατανέμο-

νται πιο μακριά από τον ουδέτερο άξονα και

άρα διασκορπίζονται περισσότερο οι τάσεις.

Το διάγραμμα 3 απεικονίζει τις συνέπειες της

κάμψης ανάλογα με την εγκάρσια διατομή. 

Διάτμηση

Αντίθετα από τον εφελκυσμό και τη θλίψη,

όπου οι αντιδιαμετρικές επιφάνειες ενός υλι-

κού απομακρύνονται ή πλησιάζουν η μία την

άλλη, στη διάτμηση η παραμόρφωση αναφέ-

ρεται σε παράλληλες διατομές που ολισθαί-

νουν μεταξύ τους, όπως φαίνεται στο διάγραμ -

μα 4. Η διατμητική καταπόνηση είναι μια εντα-

τική κατάσταση όπου οι τάσεις είναι παράλλη-

λες ή εφαπτόμενες μιας επιφάνειας του υλι-

κού, αντίθετα δηλαδή από την κανονική κατα-

πόνηση, όπου οι τάσεις είναι κάθετες στην

επιφάνεια. Στη στατική και τη μηχανολογία η

αντοχή στη διάτμηση ενός στοιχείου είναι ση-

μαντική για τη διαστασιολογική του σχεδίαση

και το είδος του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί

στην παραγωγή.

Για παράδειγμα, σε μια δοκό σχήματος δι-

πλού ταυ, το πέλμα ανθίσταται στην κάμψη,

ενώ ο κορμός ανθίστανται στη διάτμηση.

Βλέπε Δοκός: διατομές, σελίδα 44.

1 Το αποτέλεσμα της κάμψης σε μια

δοκό. Τα βελάκια στην άνω παρειά της

διαγραμματικής δοκού δείχνουν τη διεύ-

θυνση των δυνάμεων που την παραμορ-

φώνουν. Όμοια η πάνω χορδή, καθώς

και τα κάθετα μέλη του διαγραμματικού

δικτυώματος καταπονούνται σε θλίψη

(ση  μειωμένα με μπλε), ενώ αντιθέτως η

κάτω χορδή και τα διαγώνια μέλη του δι-

κτυώματος εφελκύονται (σημειώνονται

με κόκκινο).

2 Το αποτέλεσμα της κάμψης σε μια

δοκό. Οι εγκοπές απεικονίζουν τη δια-

στολή-συστολή ή αλλιώς τη θλίψη και τον

εφελκυσμό που παρατηρούμε στη δοκό

που φορτίζεται. 

3 Το αποτέλεσμα της κάμψης σε μια

διατομή. Ο προσανατολισμός του δομι-

κού μέλους και της διατομής έχει τερά-

στια επίδραση στην απόδοσή του όταν

αυτό φορτίζεται. Τα δύο σχήματα αριστε -

ρά απεικονίζουν πώς ο προσανατολι-

σμός ενός απλού μέλους μπορεί να επι -

δρά σει στη φέρουσα ικανότητά του. Ο

επαναπροσανατολισμός του με την αύ-

ξηση του ύψους, όπως φαίνεται στο κά -

τω σχήμα, βελτιώνει θεαματικά τη φέ -

ρου σα απόδοσή του. Το σκαρίφημα στα

δεξιά δείχνει πώς η αύξηση του μεγέ-

θους μιας εγκάρσιας διατομής δυναμώ-

νει ένα κατακόρυφο μέλος που φορτίζε-

ται.

4 Οι διατμητικές δυνάμεις ενεργούν

στο μέτωπο του υλικού εφαπτομενικά ή

παράλληλα, παρά κάθετα.
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