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ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

Οζ μθμέκα αολακυιεκεξ απαζηήζεζξ βζα ακεεηηζηυηενεξ ηαζ εθαθνφηενεξ 

ηαηαζηεοέξ μδήβδζακ ζηδκ ακάπηολδ κέςκ οθζηχκ. Ζ αφλδζδ ηδξ ακημπήξ ηαζ δ 

ηαοηυπνμκδ ιείςζδ ημο αάνμοξ έπμοκ ςξ ηεθζηυ απμηέθεζια ηδκ ελμζημκυιδζδ 

εκένβεζαξ. Έηζζ, ημ παναηηδνζζηζηυ ιέβεεμξ ηςκ κέςκ οθζηχκ είκαζ μζ ορδθέξ, ζε 

ζπέζδ ιε ηα παναδμζζαηά οθζηά, ηζιέξ ημο θυβμο ακημπή/αάνμξ. Σα κέα οθζηά 

ανίζημοκ εθανιμβή ζε έκα πθήεμξ ηαηαζηεοαζηζηχκ ηθάδςκ, υπςξ δ 

αοημηζκδημαζμιδπακία, δ αενμδζαζηδιζηή ηαεχξ επίζδξ ηαζ μζ αζμιδπακίεξ 

παναβςβήξ πνμσυκηςκ ηαεδιενζκήξ πνήζδξ.  

ηδκ ηαηδβμνία ηςκ κέςκ οθζηχκ ζοβηαηαθέβμκηαζ ηαζ ηα ζφκεεηα οθζηά 

(composite materials) πμο ήδδ πανμοζζάγμοκ εονφηαηδ εθανιμβή ζε πμθθμφξ 

ηαηαζηεοαζηζημφξ ημιείξ. Ακ ηαζ δ ζδέα ηδξ ηαηαζηεοήξ ηαζ ηδξ πνήζδξ ζοκεέηςκ 

οθζηχκ ακάβεηαζ ζηδκ ανπαζυηδηα, δ ακάπηολδ κέςκ ηεπκζηχκ, δ πνήζδ κέςκ πνχηςκ 

οθχκ ηαεχξ ηαζ δ πμζηζθία ηςκ ζοκδοαζιχκ ηςκ οθζηχκ αοηχκ μδήβδζε ζηδκ 

ακάπηολδ αεθηζςιέκςκ οθζηχκ, εκχ δ ένεοκα πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή ζοκεπίγεηαζ 

ιε αολακυιεκμ νοειυ. 

Κφνζμ νυθμ ζηδ αεθηίςζδ ηςκ ζδζμηήηςκ ηςκ ζοκεέηςκ οθζηχκ έπεζ δ 

πανμοζία οθαζιάηςκ εκίζποζεζξ δζαθυνςκ ζκχκ, ηα μπμία ζοκήεςξ δζαπμηίγμκηαζ ιε 

νδηίκδ ηαζ δδιζμονβμφκ ηα πνμειπμηζζιέκα οθζηά (prepregs). Ακάθμβα ιε ημ είδμξ 

ηςκ ζκχκ αθθά ηαζ ηδ ιέεμδμ πθέλδξ αοηχκ, ηα οθάζιαηα πανμοζζάγμοκ 

δζαθμνεηζηεξ ζδζυηδηεξ. Αοηυ έπεζ ζακ απμηέθεζια κα αθθάγμοκ ηαζ μζ ζδζυηδηεξ ημο 

ζοκεέημο οθζημφ πμο έπεζ παναζηεοαζηεί ιε αοηά ηα οθάζιαηα εκίζποζεζξ. 

ε αοηήκ ηδκ ενβαζία ακαθένμκηαζ ηα είδδ ηςκ ζοκεέηςκ οθζηχκ, ηα οθζηά ιε 

ηα μπμία ιπμνεί κα παναζηεοαζηεί ιζα ιήηνα ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ηνζχκ εζδχκ 

ζκχκ, ηςκ οαθμκδιάηςκ, ηςκ ζκχκ άκεναηα ηαζ ηςκ αναιζδζηχκ ζκχκ. Δπίζδξ, 

πανμοζζάγμκηαζ μζ ηνυπμζ ιε ημοξ μπμίμοξ μζ ίκεξ ηαηακέιμκηαζ ιέζα ζε έκα φθαζια 

εκίζποζδξ, ηαεχξ ηαζ μζ ιέεμδμζ πθέλεζξ ηςκ ζκχκ. 
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ο

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 

ύνθετα Υλικά 

 

 

Ωξ ζφκεεηα μνίγμκηαζ ηα οθζηά ηα μπμία απμηεθμφκηαζ απυ δφμ ή πενζζζυηενα 

οθζηά, ιε ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ζηζξ θοζζηέξ ηαζ ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ ημο ηαεεκυξ. Ωξ 

απμηέθεζια, ημ ζφκεεημ οθζηυ πμο πνμηφπηεζ απυ ημ ζοβηεναζιυ ημοξ έπεζ 

ηαθφηενεξ ζδζυηδηεξ απυ αοηέξ ηςκ επζιένμοξ οθζηχκ. 

Σα ζφκεεηα οθζηά απμηεθμφκηαζ απυ έκα οθζηυ εκίζποζδξ, ημ μπμίμ πνμζδίδεζ 

ζημ ζφκεεημ αεθηζςιέκεξ ζδζυηδηεξ (ηονίςξ ιδπακζηέξ) ηαεχξ είκαζ αοηυ πμο θένεζ ηα 

ελαζημφιεκα θμνηία, ηαζ ηδ ιήηνα δ μπμία πενζηθείεζ ημ οθζηυ εκίζποζδξ ηαζ παίγεζ 

ημ νυθμ ημο ιέζμο ιεηαθμνάξ ηςκ ηάζεςκ. 

Ζ ιδπακζηή ακημπή ηςκ ζφκεεηςκ οθζηχκ, πμο δεκ ζζμφηαζ πάκημηε ιε ημ ιέζμ 

υνμ ηςκ ακημπχκ ηςκ δφμ ζοζηαηζηχκ, ελανηάηαζ απυ ημ οθζηυ ηδξ εκίζποζδξ, ημ 

οθζηυ ηδξ ιήηναξ, ηδ ιδπακζηή ζοιπενζθμνά ηςκ δφμ, αθθά ηαζ απυ ηδ ιεηαλφ ημοξ 

«ζοιααηυηδηα», αθμφ δ ηαθή ζοκάθεζα ζκχκ-ιήηναξ είκαζ ηαίνζαξ ζδιαζίαξ βζα ηδκ 

ακημπή ημο ζφκεεημο. Καεμνζζηζηυ, επίζδξ πανάβμκηα βζα ηδκ ακημπή ημο ζφκεεημο 

απμηεθεί δ ηαη’ υβημ ακαθμβία ηςκ ζκχκ ηαζ μ πνμζακαημθζζιυξ ςξ πνμξ ηδ 

δζεφεοκζδ ηδξ επζααθθυιεκδξ ηάζδξ. 

Σα ζφκεεηα οθζηά έπμοκ ημ ιεβάθμ πθεμκέηηδια υηζ δζαεέημοξ ζοκήεςξ ηζξ 

αέθηζζηεξ ζδζυηδηεξ ηςκ οθζηχκ πμο ηα απμηεθμφκ ηαζ επζπθέμκ ζδζυηδηεξ πμο ηακέκα 

απυ ηα ανπζηά δε δζέεεηε. Έηζζ, μζ ζδζυηδηεξ ηςκ ζοκεέηςκ οθζηχκ πμο ηα ηαεζζημφκ 

ακχηενα απυ ηα ημζκά οθζηά είκαζ: 1) Ακημπή, 2) Αηαιρία, 3) Ακηίζηαζδ ζηδ 

δζάανςζδ, 4) Ακηίζηαζδ ζε θεμνά θυβς πνήζδξ, 5) Κυζημξ, 6) Βάνμξ, 7) οιπενζ-

θμνά ζε ηυπςζδ, 8) Θενιζηή ιυκςζδ, 9) Θενιζηή αβςβζιυηδηα, 10) Αημοζηζηή 

ιυκςζδ. 

Φοζζηά, έκα ζφκεεημ οθζηυ δεκ ιπμνεί κα δζαεέηεζ ηαοηυπνμκα υθεξ αοηέξ ηζξ 

ζδζυηδηεξ, αθμφ ζηδκ πνάλδ δεκ οπάνπεζ πμηέ ηέημζα απαίηδζδ ηαζ ιάθζζηα ιενζηέξ 

απυ αοηέξ είκαζ αζοιαίααζηεξ ιεηαλφ ημοξ (ππ. Θενιζηή ιυκςζδ ηαζ εενιζηή 

αβςβζιυηδηα). 

 

 
Δικόνα 1: πδιαηζηή ακαπανάζηαζδ δδιζμονβίαξ ζοκεέημο οθζημφ. 
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2
ο

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 

Είδη υνθέτων Υλικών 

 

Όζμκ αθμνά ημ ζπήια ηαζ ημ ιέβεεμξ ηςκ οθζηχκ εκίζποζδξ, ηα ζφκεεηα οθζηά 

οπμδζαζνμφκηαζ ζε: 

 ινώδη (fibrous), υπμο δ εκίζποζδ έπεζ ηδ ιμνθή ζκχκ ηαηακειδιέκςκ ζηδ 

ιήηνα,  

 κοκκώδη (particulate), υπμο μζ εκζζπφζεζξ έπμοκ πενίπμο ίδζεξ ηζξ ηνεζξ 

δζαζηάζεζξ ημοξ, ζε ζπήια ζθαζνζηυ, ηοαζηυ, κζθάδςκ η.θ.π., ηαζ  

 δομικά / στρωματικά (laminated) ηα μπμία απμηεθμφκηαζ απυ ζηνχζεζξ ηςκ 

εκζζποηζηχκ οθζηχκ, ιε ζοβηεηνζιέκμ πνμζακαημθζζιυ, μζ μπμίεξ εκχκμκηαζ 

ιεηαλφ ημοξ ιε ημ ζοκδεηζηυ οθζηυ. 

 

 

 
 

Δικόνα 2: Καηδβμνζμπμίδζδ ζοκεέηςκ οθζηχκ. 

 

 
 

Δικόνα 3: (α) Ηκχδδ φκεεημ Τθζηυ, (β) Κμηηχδδ φκεεημ Τθζηυ, (γ) ηνςιαηζηυ φκεεημ Τθζηυ. 

ΤΝΘΔΣΑ 

ΤΛΙΚΑ 

ΙΝΩΓΗ ΚΟΚΚΩΓΗ ΓΟΜΙΚΑ 

ςνεσή 
(εοεοβναιιζζιέκα) 

Αζςνεσή  
(ημκηέξ ίκεξ) 

Μεγάλος 

Κόκκος 

Δνίζσςζη 

Γιαζποπάρ 

Πολύζηπωηα άνηοςϊηρ 

Δοεοβναι-

ιζζιέκα 

Σοπαία Πνμζα-

καημθζζιέκα 



Μυστηρίδου Εμμανουέλα ΑΜ861 
 

- 7 - 

 

2.1 Σύνθεηα Ινώδη Υλικά 

 
 

Σα ζφκεεηα οθζηά εκζζποιέκα ιε ίκεξ απμηεθμφκηαζ απυ εβηθείζιαηα οπυ 

ιμνθή ζκχκ ιέζα ζε ιζα ζοκεπή ιήηνα, δ μπμία ιπμνεί κα είκαζ απυ μπμζμδήπμηε 

οθζηυ. 

Μζα ίκα παναηηδνίγεηαζ απυ έκακ πμθφ ιεβάθμ θυβμ ιήημξ/δζάιεηνμ. Έπεζ 

παναηδνδεεί υηζ μζ ίκεξ ηςκ δζαθυνςκ οθζηχκ είκαζ πμθφ πζμ εφηαιπηεξ ηαζ 

ακεεηηζηέξ απυ ηα ακηίζημζπα οθζηά πμο είκαζ ηαηαζηεοαζιέκεξ. Αοηυ μθείθεηαζ ζηδκ 

ηεθεζυηδηα ηδξ δμιήξ ηδξ ίκαξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μζ ην΄εζηαθθμζ ημο οθζημφ ηδξ ίκαξ 

είκαζ εοεοβναιιζζιέκμζ ηαηά ημ δζαιήηδ άλμκά ηδξ, εκχ οπάνπμοκ θζβυηενεξ 

εζςηενζηέξ αηέθεζεξ ζηδκ ίκα ζε ζπέζδ ιε αοηέξ πμο οπάνπμοκ ζημ ίδζμ ημ οθζηυ πμο 

υιςξ δεκ είκαζ δζαιμνθςιέκμ ζε ιμνθή ίκαξ. Δπζπθέμκ, δ βεςιεηνία ιζαξ ίκαξ είκαζ 

απμθαζζζηζηήξ ζδιαζίαξ βζα ημκ οπμθμβζζιυ ηδξ ακημπήξ ηδξ ίκαξ ηαζ εα πνέπεζ κα 

θαιαάκεηαζ ζμαανά οπυρζκ ζηζξ ζπεηζηέξ εθανιμβέξ. 

Δπίζδξ, ηα ζκχδδ ζφκεεηα οθζηά έπμοκ ζδζυηδηεξ, μζ μπμίεξ δζαηδνμφκηαζ 

ζηαεενέξ βζα ιεβάθα πνμκζηά δζαζηήιαηα ηαζ δεκ αθθμζχκμκηαζ υηακ ένπμκηαζ ζε 

επαθή ιε ημ κενυ ή υηακ αοείγμκηαζ ζημ κενυ. Σέθμξ, δε δζαανχκμκηα εφημθα ηαζ 

είκαζ ακεεηηζηά ζημ αθάηζ, ζηδ νφπακζδ ηαζ ζε αθηαθζηυ πενζαάθθμκ, ηαεχξ ηαζ ζηζξ 

ορδθέξ ηαζ ζηζξ παιδθέξ εενιμηναζίεξ. 
 

 
Δικόνα 4: Γζάθμνμζ ηφπμζ ζκςδχκ εκζζπφζεςκ ζοκεέηςκ οθζηχκ. 
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2.2 Σύνθεηα Κοκκώδη Υλικά 

 

Σα ζφκεεηα οθζηά ζηα μπμία ημ οθζηυ εκίζποζδξ έπεζ ιμνθή ζςιαηζδίςκ, 

ζθαζνζημφ ζοκήεςξ ζπήιαημξ, ιπμνμφκ κα ηαηαηαβμφκ ζε δφμ ηαηδβμνίεξ ιε αάζδ ημ 

ιέβεεμξ αοηχκ:  

 

 φκεεηα ιε εκίζποζδ ζςιαηζδίςκ ιεβάθμο ιεβέεμοξ (particulate composites). 

Σα ζςιαηίδζα έπμοκ δζάιεηνμ θίβςκ ιm ηαζ πενζέπμκηαζ ζε πμζμζηυ 

ιεβαθφηενμ ημο 25% -ζοκήεςξ δ ηαη’ υβημ ζοβηέκηνςζή ημοξ είκαζ 60-90%. 

 

 φκεεηα ιε εκίζποζδ ιζηνχκ ζςιαηζδίςκ ζε δζαζπμνά (dispersion-

strengthened metals). Ζ εκζζποηζηή θάζδ πενζέπεηαζ ζημ ζφκεεημ ζε 

ζοβηεκηνχζεζξ ιζηνυηενεξ απυ 15% η.μ. Ζ δζάιεηνμξ ηςκ ζςιαηζδίςκ 

πμζηίθθεζ ιεηαλφ 0,01 ηαζ 0,1ιm. Ζ ζζπονμπμίδζδ ηδξ ιήηναξ επζηοβπάκεηαζ 

ιε ηδκ πανειπυδζζδ ηδξ ηίκδζδξ ηςκ δζαηαναπχκ, θυβς ηδξ πανμοζίαξ ηςκ 

ζςιαηζδίςκ εκίζποζδξ.  

 

Γεκζηά, ηα ζφκεεηα ιε εκίζποζδ ζςιαηζδίςκ είκαζ θζβυηενμ ακεεηηζηά απυ ηα 

ζφκεεηα ιε εκίζποζδ ζκχκ, δζυηζ δ ζοιαμθή ηςκ ζςιαηζδίςκ ζηδκ ακημπή ημο 

ζφκεεημο οθζημφ είκαζ ιζηνυηενδ αοηήξ ηςκ ζκχκ. Δίκαζ παιδθυηενμο ηυζημοξ ζε 

ζπέζδ ιε ηα ζφκεεηα ιε ίκεξ ηαζ έπμοκ ηαθφηενδ ακημπή ζε θεμνά-ηνζαή θυβς ηδξ 

πανμοζίαξ ζηθδνχκ ζςιαηζδίςκ. 

 

2.3 Σύνθεηα Πολύζηπωηα Υλικά 

 

Σα πμθφζηνςηα ζφκεεηα οθζηά απμηεθμφκηαζ απυ ζηνχζεζξ ημο οθζημφ 

εκίζποζδξ, εκςιέκςκ ιεηαλφ ημοξ ιε ημ ζοκδεηζηυ οθζηυ. Οζ ζηνχζεζξ απμηεθμφκηαζ 

ζοκήεςξ απυ κήιαηα ζκχκ, ηα μπμία νάαμκηαζ, ημθθχκηαζ ή πθέημκηαζ ιεηαλφ ημοξ, 

δδιζμονβχκηαξ ηδκ εκηφπςζδ «οθάζιαημξ» ή «θφθθμο». Πμθθά ηέημζα «θφθθα» 

ημπμεεημφκηαζ ημ έκα πάκς ζημ άθθμ ηαζ εκχκμκηαζ ιε νδηίκδ, δ μπμία ιπαίκεζ 

ακάιεζα ζε ηάεε θφθθμ βζα κα ηα ζοβηναηεί ηαζ κα αολήζεζ ηζξ ζδζυηδηεξ ημο 

ζφκεεημο οθζημφ. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 

Υλικά Μήτρας 

 

 

Γζάθμνεξ ηαηδβμνίεξ ιήηναξ (matrix) πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ηάθορδ ημο 

ηεκμφ ιεηαλφ ηςκ ζκχκ, πνμηεζιέκμο κα επζηεοπεεί ηάεε δοκαηυξ ζοκδοαζιυξ ιήηναξ 

– ίκαξ, ιε ζηυπμ ηδ αεθηζζημπμίδζδ ηςκ ζδζμηήηςκ ημο ηεθζημφ πνμσυκημξ. Ζ ζοκήεδξ 

ακαθμβία είκαζ 80% ιήηνα ηαζ 20% εκζζποηζηέξ ίκεξ. 

 

Ο νυθμξ ηδξ ιήηναξ ζοκίζηαηαζ ζε: 

 οβηνάηδζδ ηςκ ζκχκ ιεηαλφ ημοξ. 

 Πνμζηαζία ηςκ ζκχκ απυ πενζααθθμκηζηέξ θεμνέξ ηαζ πνμζαμθέξ. 

 Μεηααίααζδ ηςκ ιδπακζηχκ ηάζεςκ πμο αζημφκηαζ ζοκμθζηά ζημ ζφκεεημ 

οθζηυ πνμξ ηζξ ίκεξ. 

 Ακαημπή ηδξ δζάδμζδξ ηςκ νςβιχκ, πμο λεηζκμφκ απυ εναφζδ ηςκ ζκχκ. 

 

Ζ ιήηνα εα πνέπεζ κα είκαζ υθηζιδ, ακεεηηζηή, ζπεηζηά εφηαιπηδ ηαζ κα έπεζ 

ζδιείμ ηήλδξ ιεβαθφηενμ απυ ηδ ιέβζζηδ εενιμηναζία θεζημονβίαξ ημο ζφκεεημο 

οθζημφ. Αοηέξ μζ ζδζυηδηεξ εα πνέπεζ κα πανμοζζάγμοκ ζοιααηυηδηα ιε ηζξ 

ακηίζημζπεξ ζδζυηδηεξ ηςκ εκζζποηζηχκ ζκχκ. 

 

Τπάνπμοκ ηνεζξ μιάδεξ οθζηχκ ιήηναξ βζα ηα ζφκεεηα οθζηά: 

 Μεηαθθζηέξ (ηονίςξ ιήηνεξ απυ αθμοιίκζμ, ηζηάκζμ ηαζ κζηέθζμ) 

 Κεναιζηέξ 

 Ονβακζηέξ  

Οζ μνβακζηέξ ιήηνεξ δζαηνίκμκηαζ ζηζξ εενιμπθαζηζηέξ, βζα πανάδεζβια ιήηνεξ 

πμθοαζεοθεκίμο ηαζ πμθοζηονεκίμο, ηαζ ζηζξ εενιμζηθδνοκυιεκεξ, υπςξ ιήηνεξ απυ 

πμθοεζηενζηέξ, αζκοθεζηενζηέξ, επμλεζδζηέξ ή θαζκμθζηέξ νδηίκεξ. 

 

Ζ επζθμβή ηαηάθθδθδξ µήηναξ ελανηάηαζ απυ ηδ εενµμηναζία ηαζ ημ 

πενζαάθθμκ πνήζδξ ημο ζοκεέημο. Μία βεκζηή μδδβία ακαθμνζηά  µε ηα 

εενµμηναζζαηά υνζα βζα ηάεε μµάδα οθζηχκ πανμοζζάγεηαζ παναηάης: 

 

 
 

Δικόνα 5: Θενιμηναζζαηά υνζα πνήζδξ ηςκ οθζηχκ. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 

Ίνες Ενίσχυσης 

 

 

Οζ ίκεξ απμηεθμφκ ημ ηφνζμ ζοζηαηζηυ εκίζποζδξ ηςκ νδηζκχκ βζα ηδ 

δδιζμονβία ηςκ ζοκεέηςκ οθζηχκ. Οζ εκζζποηζηέξ ίκεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ εονέςξ 

είκαζ μζ ίκεξ βοαθζμφ, μζ ίκεξ άκεναηα ηαζ βναθίηδ ηαζ μζ ίκεξ αναιζδίμο. Δλ’ αοηχκ 

ηαηά ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία πνδζζιμπμζμφκηαζ μζ ίκεξ βοαθζμφ, αθμφ ημζηίγμοκ 

θζβυηενμ απυ ηζξ πνμακαθενεείζεξ, μζ μπμίεξ επζθέβμκηαζ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε 

ηαηαζηεοέξ ορδθχκ πνμδζαβναθχκ.  

Σα οθάζιαηα ιε ίκεξ άκεναηα ημζηίγμοκ πενίπμο πέκηε θμνέξ πενζζζυηενμ 

απυ αοηά ιε αναιζδζηέξ ίκεξ, ηα μπμία ιε ηδ ζεζνά ημοξ ημζηίγμοκ πενίπμο ηνεζξ 

θμνέξ πενζζζυηενμ απυ ηα οαθμΰθαζια. 

 

4.1 Ίνερ ςάλος 

 

Σμ βοαθί είκαζ αδνακέξ οθζηυ, δεκ αθθμζχκεηαζ ιε ημ πνυκμ ηαζ δεκ απμννμθά 

κενυ ηαζ ςξ εη ημφημο δε δζμβηχκεηαζ ηαζ ζαπίγεζ. Δπίζδξ, έπεζ ορδθή ακημπή ζηδ 

εενιυηδηα ηαζ δεκ ακαθθέβεηαζ. Γζ’αοηυ πνδζζιμπμζείηαζ ηαηά ηυνμκ ζηδ καοπδβζηή 

αζμιδπακία ςξ εκζζποηζηέξ ίκεξ. 

Οζ ίκεξ βοαθζμφ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ πενζζζυηενμ είκαζ μζ ηφπμο Δ 

(Electrical), ηφπμο S (Structural) ηαζ ηφπμο C (Corrosion), μζ μπμίεξ δζαθένμοκ ζηδ 

ζφζηαζδ, μπυηε ηαζ ζηζξ ζδζυηδηεξ (ιέηνμ εθαζηζηυηδηαξ, ακημπή, μθηζιυηδηα ηηθ).  

Σμ Δ-οαθμΰθαζια είκαζ ημ ζοκδεέζηενμ οθζηυ (ακυνβακμ) πμο πνδζζιμπμζείηαζ 

ζηζξ ζφκεεηεξ ηαηαζηεοέξ. Έπεζ βναιιζηή ζοιπενζθμνά εθαζηζηυηδηαξ, δ ηαιπφθδ 

(ζ-ε) είκαζ εοεεία βναιιή έςξ ημ ζδιείμ εναφζδξ ηαζ πανμοζζάγεζ ελαζνεηζηά ορδθή 

ακημπή ζηα θμνηία. Βνίζηεηαζ ζημ ειπυνζμ ζε ιεβάθδ πμζηζθία πθέλεςκ ηαζ είκαζ 

ζπεηζηά ημ θεδκυηενμ φθαζια βζα ζφκεεηεξ ηαηαζηεοέξ. Υνδζζιμπμζείηαζ ζηζξ 

αενμπμνζηέξ ηαηαζηεοέξ ςξ οθζηυ επζηάθορδξ, ζηδκ ηαηαζηεοή ηφνζςκ ηαζ 

δεοηενεουκηςκ δμιζηχκ ζημζπείςκ, ζηδκ ηαηαζηεοή ημο νζκαίμο ηχκμο, ηηθ.  

Σμ S-οαθμΰθαζια έπεζ ηζξ ίδζεξ πενίπμο ζδζυηδηεξ ιε ημ Δ-οαθμτθαζια αθθά 

οπενέπεζ αοημφ ηαηά 20% πενίπμο ζηδκ ακημπή ηαζ 15% ζημ ιέηνμ εθαζηζηυηδηαξ. Ο 

ηφπμξ S είκαζ εθαθνυηενμξ απυ ημκ Δ, πανμοζζάγεζ ιεβάθδ ακημπή ζηδκ ηνμφζδ ηαζ 

ημζηίγεζ πενίπμο ηνεζξ θμνέξ πενζζζυηενμ απυ ημκ Δ. Υνδζζιμπμζείηαζ βζα ηνίζζια 

δμιζηά ζημζπεία ηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ Δ βζα ελςηενζηέξ δελαιεκέξ, βζα δμπεία 

ηαοζίιςκ, βζα δμπεία ορδθήξ πίεζδξ, βζα νζκαίμοξ ηχκμοξ ηηθ. 

Σμ C-οαθμΰθαζια είκαζ ακεεηηζηυηενμ ζηδ πδιζηή δζάανςζδ ζε ζπέζδ ιε ημ 

Δ-οαθμτθαζια ηαζ βζα αοηυ πνδζζιμπμζείηαζ ζε πθαζηζηά πμο πενζέπμοκ υλζκα οθζηά, 

αθθά είκαζ πζμ αηνζαυ ηαζ παναηηδνίγεηαζ απυ ιζηνυηενδ ακημπή. 
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Οζ ίκεξ βοαθζμφ πενζέπμοκ ηάπμζα μλείδζα, δ πμζυηδηα ηςκ μπμίςκ δζαθένεζ 

ηάεε θμνά. Σμ πμζμζηυ ηςκ μλεζδίςκ πμο πενζέπεηαζ ζημ βοαθί επδνεάγεηαζ απυ ηδ 

δζαδζηαζία παναζηεοήξ ημο (ηήλδ), ηδ δζαδζηαζία ιμνθμπμίδζήξ ημο, δδθαδή ηδ 

ιέεμδμ ιεηαηνμπήξ ημο βοαθζμφ ζε ίκεξ, ηαζ απυ ημ πενζαάθθμκ πμο ανίζηεηαζ. Οζ 

δζαθμνέξ πμο ειθακίγμκηαζ ζηδκ πενζεηηζηυηδηα ηςκ μλεζδίςκ δε ιεηααάθθμοκ ηζξ 

θοζζηέξ ηαζ πδιζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ βοαθζχκ. 

Οζ ίκεξ βοαθζμφ ανπζηά πανάβμκηαζ ιία πνμξ ιία ηαζ μζ δζάιεηνμί ημοξ 

πμζηίθθμοκ απυ 4 έςξ 20 ιm. Μεηά ηδκ παναβςβή ημοξ οπυηεζκηαζ ζε ηαηάθθδθδ 

επελενβαζία χζηε κα ημοξ δμεεί δ ιμνθή πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ εηάζημηε πνήζδ. 

 

 
 

Δικόνα 6: Ίκεξ οάθμο. 

 

4.2 Ίνερ άνθπακα / γπαθίηη 

 

Οζ ίκεξ βναθίηδ ηαζ άκεναηα δζαπςνίγμκηαζ ζε δφμ ιεβάθεξ ηαηδβμνίεξ, ηζξ ίκεξ 

ορδθήξ ακημπήξ (high strength) ηαζ ηζξ ίκεξ ορδθμφ ιέηνμο εθαζηζηυηδηαξ (high 

modulus), μζ μπμίεξ είκαζ αηνζαυηενεξ απυ ηζξ πνχηεξ. Οζ ίκεξ ορδθήξ ακημπήξ έπμοκ 

ζφκδεεξ ιέηνμ εθαζηζηυηδηαξ 230 GPa εκχ ζηζξ δεφηενεξ  ημ ιέηνμ εθαζηζηυηδηαξ 

ηοιαίκεηαζ απυ 440 έςξ 640 GPa. 

Ωξ «ίκεξ βναθίηδ» εκκμμφιε ηζξ ίκεξ πμο έπμοκ πμθφ ορδθυ πμζμζηυ άκεναηα, 

ιεβαθφηενμ απυ 99%, εκχ ςξ «ίκεξ άκεναηα» εκκμμφιε ηζξ ίκεξ πμο έπμοκ 

πενζεηηζηυηδηα ζε άκεναηα απυ 80 έςξ 95 %. Ωζηυζμ, δ δζαδζηαζία παναζηεοήξ 

ημοξ είκαζ δ ίδζα, εκχ μζ ηζιέξ ηδξ εενιμηναζίαξ είκαζ αοηέξ πμο ηαεμνίγμοκ ημ ηεθζηυ 

πνμσυκ. Οζ ίκεξ βναθίηδ ηαζ άκεναηα παναζηεοάγμκηαζ απυ πμθοιενή, υπςξ είκαζ ημ 

πμθφ-αηνοθμκζηνίθζμ, ιεηά απυ ζοβηεηνζιέκδ δζαδζηαζία ηαζ ηάης απυ 

ζοβηεηνζιέκεξ ηζιέξ εενιμηναζίαξ. 

 Οζ ίκεξ άκεναηα ακείζηακηαζ ζε αθηαθζηυ ηαζ υλζκμ πενζαάθθμκ, ζηδκ 

οπενζχδδ αηηζκμαμθία, έπμοκ ορδθή ακημπή ζε ηυπςζδ ηαζ παιδθυ ζοκηεθεζηή 

δζαζημθήξ. Δπζπθέμκ δεκ οπμθένμοκ απυ δζάανςζδ οπυ ηάζδ. 
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Σα ακεναημκήιαηα ηαεχξ ηαζ ηα οθάζιαηά ημοξ είκαζ οθζηά (μνβακζηά) ηα 

μπμία πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηζξ ηαηαζηεοέξ υπμο απαζηείηαζ ορδθή ακηίζηαζδ ζηδκ 

παναιυνθςζδ, δδθαδή ορδθή ηζιή ημο εζδζημφ ιέηνμο εθαζηζηυηδηαξ (Δ/β). 

Σα ακεναημκήιαηα πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ ηαηαζηεοή ζζπονχκ δμιζηχκ 

ζημζπείςκ, βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ δμηχκ ηδξ πηένοβαξ, ζηα αενμδζαζηδιζηά 

μπήιαηα, αθθά ηαζ ζε πμθθέξ άθθεξ αζμιδπακζηέξ εθανιμβέξ. 

 

4.3 Ίνερ απαμιδίος 

 

Οζ ίκεξ αναιζδίμο ηαηαηάζζμκηαζ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ πμθοιενχκ ζκχκ, είκαζ 

ακεεηηζηέξ ζε ορδθέξ εενιμηναζίεξ ηαζ δ μκμιαζία Aramid απμηεθεί ζοκημιμβναθία 

ηςκ θέλεςκ “Aromatic Polyamide”. οιπενζθαιαάκμοκ ηζξ ίκεξ Kevlar, Nomex πμο 

δδιζμονβήεδηακ απυ ηδκ εηαζνεία Du Pont (1973), ηαεχξ ηαζ ηζξ ίκεξ Twaron πμο 

δδιζμονβήεδηακ απυ ηδκ εηαζνεία Teijin (1987). 

Σμ ηυζημξ ηςκ ζκχκ Aramid είκαζ ανηεηά ορδθυηενμ απυ ημ ηυζημξ ηςκ ζκχκ 

βοαθζμφ ηαζ θίβμ ιεβαθφηενμ απυ ηςκ ζκχκ άκεναηα. 

Ζ πδιζηή ζφζηαζδ ηςκ ζκχκ Kevlar είκαζ ημ παναθαζκοθεκζμηενεθεαθαιίδζμ, 

έπμοκ ημ πνχια ημο πνοζμφ ηαζ είκαζ δφζημθμ κα ημπμφκ ιε αηζαθέκζα θεπίδα. 
 

Οζ ίκεξ Aramid πανμοζζάγμοκ ηα ελήξ παναηηδνζζηζηά : 

 ηαθή ακηίζηαζδ ζηδκ ηνζαή, 

 ηαθή ακηίζηαζδ ζε μνβακζημφξ δζαθφηεξ, 

 παιδθή εοθθεηηυηδηα, 

 εοαζζεδζία ζε μλέα ηαζ άθαηα, 

 εοαζζεδζία ζε οπενζχδδ αηηζκμαμθία, 

 ορδθή εζδζηή ακημπή ζε εθεθηοζιυ, θυβς ιζηνμφ εζδζημφ αάνμοξ, 

 ορδθυ ζοκηεθεζηή απυζαεζδξ ζε ηναδαζιμφξ, 

 πθέημκηαζ εφημθα δδιζμονβχκηαξ οθάζιαηα ποηκήξ πθέλδξ (Roving Mat). 
 

Σμ Kevlar πνδζζιμπμζείηαζ ζηζξ αενμπμνζηέξ ηαηαζηεοέξ βζα ηδκ ηαηαζηεοή 

δμιζηχκ ζημζπείςκ, βζα ηδκ ηαηαζηεοή εθίηςκ μζ μπμίεξ βίκμκηαζ εθαθνφηενεξ απυ ηζξ 

ακηίζημζπεξ ημο αθμοιζκίμο ηαζ έπμοκ ιεβαθφηενδ δζάνηεζα γςήξ ζηδκ ηυπςζδ. 

Δπίζδξ, πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ ηαηαζηεοή ποναοθμηζκδηήνςκ ιε ζδιακηζηή ιείςζδ 

ημο αάνμοξ. Σέθμξ, πμθηυξ απυ ίκεξ Kevlar ιπμνεί κα ακηζηαηαζηήζεζ ημκ αιίακημ, μ 

μπμίμξ είκαζ αθααενυξ βζα ηδκ οβεία ημο ακενχπμο, αθμφ μζ ιζηνμ-ίκεξ ημο ιπμνμφκ 

κα πνμηαθέζμοκ αζαεζηίςζδ ή ηανηίκμ.  

 

4.4 Σύγκπιζη Ινών 

 

Οζ ίκεξ πμο ακαπηφπεδηακ παναπάκς πανμοζζάγμοκ μνζζιέκεξ δζαθμνέξ, πμο 

ηονίςξ μθείθμκηαζ ζηδ δζαθμνεηζηή δμιή ημοξ. 

 

Πζμ ακαθοηζηά μζ δζαθμνέξ αοηέξ έπμοκ ςξ ελήξ: 
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4.4.1 Διδικέρ Ιδιόηηηερ 

Ο ζδιακηζηυηενμξ πανάβμκηαξ πμο μδδβεί ζηδκ ηαπεία ακάπηολδ ηςκ ζοκεέηςκ 

οθζηχκ είκαζ δ ελμζημκυιζζδ ιάγαξ πμο ιπμνεί κα επζηεοπεεί ιε ηδ πνήζδ ζκχκ 

ιζηνήξ ποηκυηδηαξ ηαζ ορδθμφ ιέηνμο ακημπήξ. 

Ωξ «εζδζηυ ιέηνμ εθαζηζηυηδηαξ» ηαζ «εζδζηή ακημπή ζε εθεθηοζιυ» μνίγμκηαζ 

μ θυβμξ ημο ιέηνμο εθαζηζηυηδηαξ (ιέηνμ ημο Young) ηαζ ηδξ ακημπήξ πνμξ ηδκ 

ποηκυηδηα ακηίζημζπα. Μενζηέξ ηζιέξ δζαθυνςκ ζκχκ δίκμκηαζ ζημ δζάβναιια ηδξ 

εζηυκαξ 7 ιε αάζδ ημ εζδζηυ έηνμ εθαζηζηυηδηαξ παναηδνμφιε υηζ μζ ίκεξ άκεναηα 

είκα πμθφ ακςηενεξ ηςκ ζκχκ Δ-οάθμο, εκχ μζ ίκεξ Kevlar ανίζημκηαζ ηάπμο 

ακάιεζα. 

 
 

Δικόνα 7: Γζάβναιια Δζδζηήξ Ακημπήξ-Δζδζημφ Μέηνμο Δθαζηζηυηδηαξ βζα δζάθμνεξ ίκεξ. 

 

4.4.2 Θεπμική ηαθεπόηηηα 

 ε ιδ μλεζδςηζηή αηιυζθαζνα, μζ ίκεξ άκεναηα πανμοζζάγμοκ ελαζνεηζηέξ 

ζδζυηδηεξ ζε ορδθέξ εενιμηναζίεξ, αηυιδ ηαζ πάκς απυ ημοξ 2000
μ
C. ηζξ εθανιμβέξ 

υιςξ, υπμο μζ ίκεξ άκεναηα πνδζζιεφμοκ ςξ εκζζποηζηά ηςκ πμθοιενχκ, δ ζδζυηδηα 

αοηή δεκ έπεζ ηαζ ηυζμ ιεβάθδ ζδιαζία, δεδμιέκμο υηζ ηα πενζζζυηενα πθαζηζηά 

πάκμοκ ηζξ ζδζυηδηέξ ημοξ πάκς απυ 200
μ
C. 

Σμ βοαθί ιαθαηχκεζ πενίπμο ζημοξ 850
μ
C αθθά ημ ιέηνμ ηαζ δ ακημπή ημο 

εθαηχκμκηαζ πμθφ βνήβμνα πάκς απυ ημοξ 250
μ
C. Ακ ηαζ δ εενιζηή ζηαεενυηδηα ημο 

Kevlar είκαζ ηαηχηενδ ηυζμ ημο βοαθζμ΄ε υζμ ηαζ ημο άκεναηα, είκαζ ανηεηή βζα κα 

πνδζζιεφζεζ ζακ εκζζποηζηυ ζηζξ πενζζζυηενεξ πμθοιενζηέξ ιήηνεξ. Δηείκμ πμο ιαξ 

εκδζαθένεζ ζε υθμοξ ημοξ ηφπμοξ ηςκ ζκχκ είκαζ κα δζαηδνμφκ ηζξ ζδζυηδηέξ ημοξ ζε 

υζμ ημδοκαηυκ ιεβαθφηενμ εφνμξ εενιμηναζζχκ, ηαεχξ επίζδξ μζ ζδζυηδηεξ κα ιδκ 

οπμααειίγμκηαζ ηαηά ημ ζηάδζμ ηδξ παναβςβήξ. 

Οζ ζδζυηδηεξ ημο βοαθζμφ επακαηηχκηαζ ιε ηδ ιεηααμθή ηδξ εενιμηναζίαξ εκχ 

δ ιεηααμθή ηςκ ζδζμηήηςκ ηςκ ζκχκ Kevlar ιε ηδ εενιμηναζία δεκ είκαζ ακηζζηνεπηή. 

Σέθμξ, μζ ίκεξ Kevlar επδνεάγμκηαζ απυ ημ δθζαηυ θχξ, ηυζμ ημ μναηυ υζμ ηαζ ημ 

οπενζχδεξ, ηαζ αοηυ έπεζ ζακ απμηέθεζια ηδκ αθθαβή ημο πνχιαηυξ ημοξ ηαζ ηδ 

ιείςζδ ηςκ ιδπακζηχκ ζδζμηήηςκ ημοξ. 
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4.4.3 ςμπεπιθοπά ζε Δθελκςζμό 

Απυ ηα παναηάης δζαβνάιιαηα δζαπζζηχκεηαζ υηζ μζ ίκεξ άκεναηα ζπάκε πζμ 

εφημθα ακ εθεθηοζημφκ απυ υηζ μζ ίκεξ αναιζδίμο. Ακηίεεηα, μζ ίκεξ οάθμο 

ηεκηχκμκηαζ ανηεηά ιέπνζ κα ζπάζμοκ. Αοηυ θαίκεηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ βζα ίδζα 

ηζιή ελαζημφιεκδξ ηάζδξ εθεθηοζιμφ παναηδνείηαζ ιζηνυηενδ παναιυνθςζδ ζηζξ 

ίκεξ άκεναηα πνζκ ηδ εναφζδ ημοξ, εκχ ζηζξ ίκεξ οάθμο ιεβαθφηενδ. 

 

 
 

Δικόνα 8: Γζάβναιια Σάζδξ-Παναιυνθςζδξ βζα δζάθμνεξ ίκεξ (1). 

 

Οζ ίκεξ άκεναηα πανμοζζάγμοκ ηέθεζα εθαζηζηή ζοιπενζθμνά ζπεδυκ ιέπνζ ηδκ 

ηάζδ εναφζεςξ. Απυ ημ δζάβναιια ηδξ εζηυκαξ 9 παναηδνείηαζ υηζ μζ ίκεξ άκεναηα ιε 

ορδθυ ιέηνμ εθαζηζηυηδηαξ έπμοκ ιζηνυηενδ παναιυνθςζδ εναφζδξ ζε ακηίεεζδ ιε 

ηζξ ίκεξ ορδθήξ ακημπήξ. Αοηυ μθείθεηαζ ζηδ δζαθμνεηζηή δμιή αοηχκ ηςκ ζκχκ. 

 

 
 

Δικόνα 9: Γζάβναιια Σάζδξ-Παναιυνθςζδξ βζα δζάθμνεξ ίκεξ (2). 



Μυστηρίδου Εμμανουέλα ΑΜ861 
 

- 15 - 

 

4.4.4 Θπαύζη 

Οζ ίκεξ άκεναηα ηαζ βοαθζμφ πανμοζζάγμοκ ραεονή εναφζδ, εκχ μζ αναιζδζηέξ 

ίκεξ πανμοζζάγμοκ υθηζιδ εναφζδ (θαζιυ). Ζ δζάιεηνμξ ηςκ ζκχκ παίγεζ νυθμ ηαζ 

ζημκ ηνυπμ πμο ηάιπημκηαζ μζ ίκεξ. 

 

 
 

Δικόνα 10: Μζηνμβναθίεξ SEM ζκχκ ιεηά απυ εναφζδ ζε εθεθηοζιυ. 

(a) Ίκα άκεναηα,  (b) Αναιζδζηή ίκα,  (c) Ίκα οάθμο. 

 

4.4.5 Δπιππόζθεηερ Γιαθοπέρ 

 

 
 

Δικόνα 11: Ηδζυηδηεξ ζκχκ. (Υ = ηαηαθθδθυηενδ πνήζδ) 
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5
ο

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 

Κατανομή Ινών Υφασμάτων 

 

 

Ακάθμβα ιε ημκ ηνυπμ ηαηακμιήξ ηςκ ζκχκ βζα ημκ ζπδιαηζζιυ ηςκ 

«οθαζιάηςκ», αοηά δζαηνίκμκηαζ ζε :  

 

1. Ταθμπίθδια 

2. Μμκμαλμκζηυ φθαζια 

3. Πεπθεβιέκμ φθαζια 

4. Τανζδζηά οθάζιαηα 

5. Ύθαζια ζε ιμνθή ηαζκζχκ ηαζ ζςθήκςκ 

 

5.1 Υαλοπίλημα (Chopped Strand Mat) 

 

 
 

Δικόνα 12: (α) Τθή Ταθμπζθήιαημξ. (β) οζηεοαζία Ταθμπζθήιαημξ. 

 

Γζα ηδκ ηαηαζηεοή ημο πζθήιαημξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ίκεξ βοαθζμφ ιζηνμφ 

ιήημοξ (πενίπμο 6,5-12,5mm ηαζ 25-50 mm), μζ μπμίεξ είκαζ είκαζ ζζμιενχξ 

ηαηακειδιέκεξ ζηδκ επζθάκεζξ ημο οθάζιαημξ ηαζ πνμζακαημθζζιέκεξ ηοπαία πνμξ 

υθεξ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ. Οζ ίκεξ βοαθζμφ είκαζ ημθθδιέκεξ ιεηαλφ ημοξ είηε ιε εζδζηή 

ηυθθα έζηε ιε πμφδνα. 

 

 Καηά ηδκ παναζηεοή ηςκ ζκχκ εθανιυγεηαζ ιζα νδηίκδ ορδθήξ δζαθοηυηδηαξ 

πάκς ημοξ, πμο μκμιάγεηαζ binder, ιε ζημπυ ηδκ εθεφεενδ νμή ηδξ νδηίκδξ βφνς 

ημοξ, ηδκ πνμζηυθθδζή ηδξ ζε αοηέξ ηαζ ηδκ πνμζηαζία ημοξ απυ θεμνά θυβς 

ηνζαχκ. 
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Σμ οαθμπίθδια πανμοζζάγεζ ηα ελήξ παναηηδνζζηζηά : 

 

 ειπμηίγεηαζ ζπεδυκ ιε υθμοξ ημοξ ηφπμοξ νδηζκχκ (πμθοεζηενζηέξ, αζκζθζηέξ, 

μλφιαπεξ ηηθ.) 

 ημ πάπμξ ημο είκαζ μιμζυιμνθμ 

 έπεζ ορδθή ακηίζηαζδ 

 εοκμεί ηδκ ηαθή νμή ηδξ νδηίκδξ 

 βειίγεζ εφημθα ημ ηαθμφπζ ηαζ εκδείηκοηαζ βζα πμθφπθμηα ζπήιαηα 

 δίκεζ θεία επζθάκεζα ηεθζημφ πνμσυκημξ 

 

Γζα αοημφξ ημοξ θυβμοξ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βζα : 

 

 Καηαζηεοή ζηαθχκ ακαροπήξ 

 Πάζδξ θφζεςξ επζζηεοέξ ηαζ εκζζπφζεζξ 

 Πθαζηζημπμίδζδ λφθζκςκ ηαζ πμθοεζηενζηχκ ζηαθχκ 

 Καηαζηεοή πάκεθ, αοημηζκήηςκ, ροβείςκ, εενιμηδπίςκ, μζημδμιχκ, ακειμ-

βεκκδηνζχκ, ροπβςβζηχκ πανηχκ η.ά. 

 

Πμθφζηνςηα (laminates) πμο έπμοκ ηαηαζηεοαζηεί ελ μθμηθήνμο απυ 

οαθμπίθδια (C.S.M) εεςνμφκηαζ ςξ ζζυηνμπα οθζηά, δδθαδή έπμοκ ζδζυηδηεξ πμο 

είκαζ ίδζεξ ζε ηάεε δζεφεοκζδ ζημ οπυ ελέηαζδ ζδιείμ, ελαζηίαξ ημο άηαηημο ηαζ 

ηοπαίμο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ ιειμκςιέκεξ ίκεξ έπμοκ ημπμεεηδεεί ζηδ ιήηνα ηδξ 

νδηίκδξ πμο ηζξ ζοβηναηεί. 
 

5.2 Μονοαξονικό ύθαζμα (Unidirectional Roving – U.R) 

 

 
 

Δικόνα 13: (α) Τθή Μμκμαλμκζημφ Τθάζιαημξ. (β) οζηεοαζία Μμκμαλμκζημφ Τθάζιαημξ. 

 

Σμ ιμκμαλμκζηυ φθαζια απμηεθείηαζ απυ δέζιδ ζοκεπχκ κδιάηςκ πμο 

ελαπθχκμκηαζ ζε ιία ιυκμ δζεφεοκζδ, εκχ ζηδκ ηάεεηή ηδξ οπάνπμοκ είηε θζβμζηέξ 

ίκεξ είηε θεπηέξ ηθςζηέξ είηε ημθθδηζηέξ ηαζκίεξ, πμο ζημπυ έπμοκ κα ζοβηναημφκ ηα 

πανάθθδθα κήιαηα (ηθχκμοξ) ζε έκα ζχια. 
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Σμ ιμκμαλμκζηυ φθαζια είκαζ ζδακζηυ βζα ηαηζηεοέξ υπμο απαζηείηαζ ζδζαίηενδ 

αηαιρία ηαζ ορδθή ακημπή ζε ηαηαπμκήζεζξ ηαζ δοκάιεζξ μζ μπμίεξ αζημφκηαζ 

ηάεεηα πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηςκ ζκχκ. 

 

5.3 Πεπλεγμένο ύθαζμα (Woven Roving – W.R) 

 

Σμ πεπθεβιέκμ φθαζια είκαζ έκα εκζζποηζηυ πθέβια ιε Roving. Roving είκαζ 

πθελίδα ηαηαζηεοαζιέκδ απυ 20-30-60 ίκεξ πθεβιέκδ πανάθθδθα ηαζ ηάεεηα πνμξ ηδ 

δζεφεοκζδ ηοθίβιαημξ ημο νμθμφ (πενζζζυηενεξ πθελίδεξ ηαηά ιήημξ). Απμηεθείηαζ 

δδθαδή απυ ίκεξ πμο είκαζ πανάθθδθεξ ιεηαλφ ημοξ ζοκδευιεκεξ ακά μιάδεξ, έηζζ 

χζηε κα δδιζμονβμφκηαζ κήιαηα. Σα κήιαηα αοηά ελαπθχκμκηαζ ζε δφμ δζεοεφκζεζξ 

ηάεεηεξ ιεηαλφ ημοξ ηαζ πθέημκηαζ ιε αναζή πθέλδ, έηζζ χζηε κα απμηεθμφκ έκα 

ζχια. 

Ζ δζεφεοκζδ ηδξ ιεβαθφηενδξ ακημπήξ (πενζζζυηενεξ εκζζποηζηέξ ίκεξ) 

μκμιάγεηαζ ζηδιυκζ (Warp) ηαζ δ ηάεεηδ ζε αοηή βέιζζια (Fill). 

 

 
 

Δικόνα 14: (α) Τθή Πεπθεβιέκμο Τθάζιαημξ.  (β) οζηεοαζίεξ Πεπθεβιέκμο Τθάζιαημξ. 

 

Πμθφζηνςηα (laminates) πμο έπμοκ ηαηαζηεοαζηεί ελ μθμηθήνμο απυ 

πεπθεβιέκα (W.R) ηαζ ιμκμαλμκζηά οθάζιαηα (U.R) εεςνμφκηαζ μνευηνμπα οθζηά, 

δδθαδή έπμοκ ζδζυηδηεξ πμο είκαζ δζαθμνεηζηέξ ζηζξ ηνεζξ ηάεεηεξ ιεηαλφ ημοξ ηφνζεξ 

δζεοεφκζεζξ ζημ οπυ ελέηαζδ ζδιείμ, θυβς ημο δζαθμνεηζημφ ανζειμφ ή ηαζ ηδξ 

δζαθμνεηζηήξ ιμνθήξ ηςκ εκζζποηζηχκ ζκχκ ζηζξ δφμ ηφνζεξ δζεοεφκζεζξ, Warp ηαζ 

Fill. 

Σμ πεπθεβιέκμ φθαζια πανμοζζάγεζ ηα ελήξ παναηηδνζζηζηά: 

 

 ημ επζεοιδηυ πάπμξ ζηνςιάηςζδξ επζηοβπάκεηαζ πμθφ βνήβμνα 

 πνμζθένεζ ορδθή αηαιρία ηαζ ιεβάθδ ακημπή ζηδκ ηαηαζηεοή 

 δζαιμνθχκεηαζ ηαζ ειπμηίγεηαζ πμθφ εφημθα ιε υθεξ ηζξ νδηίκεξ 

 έπεζ ηαθφηενεξ ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ απυ ημ Ταθμπίθδια 
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Γζα αοημφξ ημοξ θυβμοξ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βζα : 

 

 Καηαζηεοή ηαζ επζζηεοή ζηαθχκ 

 Πθαζηζημπμίδζδ λφθζκςκ ή πμθοεζηενζηχκ ζηαθχκ 

 Καηαζηεοή πάζδξ θφζεςξ πμθοεζηενζηχκ ηαθμοπζχκ 

 Καηαζηεοή δελαιεκχκ, ζςθήκςκ η.ά. 

 

5.4 Υβπιδικά ςθάζμαηα 

 

5.4.1 Γιζδιάζηαηο πεπλεγμένο ύθαζμα (Biaxial Roving – B.R.) 

 

To δζζδζάζηαημ πεπθεβιέκμ φθαζια απμηεθείηαζ απυ δφμ ζηνχζεζξ 

ιμκμαλμκζημφ οθάζιαημξ, πμο ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιε ζοκδεηζηυ ιε ηέημζμ ηνυπμ 

χζηε ηα κήιαηα ηδξ ιίαξ ζηνχζδξ ιε ηα κήιαηα ηδξ δεφηενδξ κα έπμοκ ηάεεηεξ 

δζεοεφκζεζξ (0
o
 & 90

o
) ή (±45

μ
). 

 

      
 

Δικόνα 15: Γζζδζάζηαημ Πεπθεβιέκμ Ύθαζια. 

 

 
 

Δικόνα 16: φκεεζδ Γζζδζάζηαημο Πεπθεβιέκμο Τθάζιαημξ. 
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5.4.2 Σπιζδιάζηαηο πεπλεγμένο ύθαζμα (Triaxial Roving – T.R.) 

 

To ηνζζδζάζηαημ πεπθεβιέκμ φθαζια απμηεθείηαζ απυ ηνεζξ ζηνχζεζξ 

ιμκμαλμκζημφ οθάζιαημξ, πμο ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιε ζοκδεηζηυ ιε ηέημζμ ηνυπμ 

χζηε κα οπάνπμοκ εκζζπφζεζξ ηαζ ζηζξ ηνεζξ δζεοεφκζεζξ (0
o
 & ±45

o
). 

 

       
 

Δικόνα 17: Σνζζδζάζηαημ Πεπθεβιέκμ Ύθαζια. 

 

5.4.3 Σεηπαζδιάζηαηο πεπλεγμένο ύθαζμα (Quadriaxial Roving – Q.R.) 

 

Σμ ηεηναζδζάζηαημ πεπθεβιέκμ φθαζια απμηεθείηαζ απυ ηέζζενζξ ζηνχζεζξ 

ιμκμαλμκζημφ οθάζιαημξ, πμο ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιε ζοκδεηζηυ ιε ηέημζμ ηνυπμ 

χζηε κα οπάνπμοκ εκζζπφζεζξ ηαζ ζηζξ ηέζζενζξ δζεοεφκζεζξ (0
o
, 90

o
 & ±45

o
). 

 

      
 

Δικόνα 18: Σεηναζδζάζηαημ Πεπθεβιέκμ Ύθαζια. 
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5.4.4 ύνθεηο Πεπλεγμένος Τθάζμαηορ & Ταλοπιλήμαηορ (Combimat) 

 

To Combimat απμηεθείηαζ απυ ζηνχια πεπθεβιέκμο δζζδζάζηαημο ή 

ηνζζδζάζηαημο οθάζιαημξ, πάκς ζημ μπμίμ έπεζ εκαπμηεεεί ηαζ ναθηεί ιζα 

εθεβπυιεκδ πμζυηδηα οαθμπζθδιάηςκ. 

 

     
 

Δικόνα 19: Τθή Combimat. 

 

 Ο ζοκδοαζιυξ δφμ δζαθμνεηζηχκ ηφπςκ οθαζιάηςκ (πεπθεβιέκμ φθαζια ηαζ 

οαθμπίθδια) έπεζ ςξ ζοκέπεζα ιε ιζα ζηνχζδ κα επζηοβπάκεηαζ ηαοημπνυκςξ ημ 

απμηέθεζια πμο εα είπαιε ιε δφμ λεπςνζζηέξ ζηνχζεζξ απυ πεπθεβιέκμ φθαζια ηαζ 

οαθμπίθδια. Με αοημφξ ημοξ οανζδζημφξ ηφπμοξ οθαζιάηςκ θηζάπκμκηαζ ηαηαζηεοέξ 

ιε ιεβαθφηενεξ ιδπακζηέξ ακημπέξ ηαζ μζημκμιζηυηενεξ, αθμφ έπεζ εθθαηςεεί μ 

πνυκμξ ενβαζίαξ ηαεχξ ηαζ δ πμζυηδηα νδηίκδξ πμο απαζηείηαζ βζα ημκ ειπμηζζιυ ηςκ 

οθαζιάηςκ. Δκ ηαηαηθείδζ, ιε αοηά ηα οθάζιαηα μζ ηαηαζηεοέξ είκαζ πζμ βενέξ, πζμ 

εθαθνζέξ ηαζ πζμ μζημκμιζηέξ απυ υηζ ιε ημοξ άθθμοξ ηφπμοξ οθαζιάηςκ. 

 

5.5 Ύθαζμα ζε μοπθή ηαινιών και ζωλήνων 

 

Με φθαζια ιπμνμφκ κα ηαηαζηεοαζημφκ ηαζκίεξ είηε δζαθυνςκ εζδχκ πθέλεςκ 

είηε μιμαλμκζηχκ ζκχκ. Ζ δζαθμνά ηςκ ηαζκζχκ απυ ηα οθάζιαηα μθείθεηαζ ζημ 

βεβμκυξ υηζ μζ ηαζκίεξ έπμοκ ιζηνυηενμ πθάημξ ηαζ είκαζ ναιιέκεξ ζηα πθάζ χζηε κα 

ιδ παθάεζ δ δζάηαλδ ηςκ ζκχκ ημοξ ηαηά ηδκ επίζηνςζή ημοξ. 

Οζ ηαζκίεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ηονίςξ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ή εκίζποζδ επζθακεζχκ 

ηαηά ιήημξ, βζα πενζέθζλδ ζςθδκχζεςκ ηαζ βζα ημπζηέξ εκζζπφζεζξ. 

 

Δπίζδξ, οπάνπμοκ ηαζ οθάζιαηα εζδζηχκ πθέλεςκ ζε ιμνθή ζςθήκα, ιε 

δζαθμνεηζηέξ δζαιέηνμοξ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ή ηδκ εκίζποζδ ζςθδκμεζδχκ 

ακηζηεζιέκςκ. Αθμφ θμνεεμφκ, πνμζανιυγμκηαζ άνζζηα ιε ηδ ζφζθζλδ ή ημ ηέκηςια 

ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ειπμηίγμκηαζ ιε υθμοξ ημοξ ηφπμοξ νδηζκχκ πανέπμκηαξ 

μιμζυιμνθδ δοκαιζηή ζηδκ ηαηαζηεοή πςνίξ πενζεθίλεζξ ηαζ ιαηίζεζξ. 
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Δικόνα 20: Τθάζιαηα ζε ιμνθή ηαζκζχκ δζαθυνςκ πθαηχκ.  

 

 

 

 
 

Δικόνα 21: Τθάζιαηα ζε ιμνθή ζςθήκα. 
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6
ο

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 

Πλέξεις Υφασμάτων 

 

6.1 Επίδπαζη ηηρ πλέξηρ ηων ινών ζηιρ μησανικέρ ιδιόηηηερ 

 

ηζξ εθανιμβέξ υπμο ηα ζφκεεηα οθζηά πνδζζιμπμζμφκηαζ θυβς ηςκ ιδπακζηχκ 

ζδζμηήηςκ ημοξ, μζ ίκεξ ζηα οθάζιαηα είκαζ πάκημηε πθεβιέκεξ. Με ημ πθέλζιμ μζ ίκεξ 

ημο πθέβιαημξ ζοβηναημφκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιε ηνυπμ ιδπακζηυ ηαζ αοηυ ζοκεπίγεηαζ 

κα ζοιααίκεζ ηαζ ιεηά απυ ημκ πμθοιενζζιυ, ιέζα ζηδκ πμθοιενζηή ιήηνα. Οζ ηάζεζξ 

ιεηαθένμκηαζ ηονίςξ ιέζς ηςκ ζκχκ, ηαζ έηζζ δ ακημπή είκαζ ιεβάθδ. 

Ακηίεεηα, υηακ ηα ζφκεεηα οθζηά πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε εθανιμβέξ πμο δεκ 

απαζηείηαζ ιδπακζηή ακημπή, ηυηε ζοκήεςξ μζ ίκεξ ζοβηναημφκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιε 

πδιζηυ ηνυπμ, υπςξ ζοιααίκεζ ζηα πζθήιαηα (MAT) πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ηονίςξ ιε 

πμθοεζηένα. 

 

ηα οθάζιαηα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαηά ηυνμκ ζηδ αζμιδπακία οπάνπμοκ 

ίκεξ πθεβιέκεξ ιεηαλφ ημοξ, μζ μπμίεξ είκαζ ζοκήεςξ ζε βςκία 0
μ
 ηαζ 90

μ
. μ ηνυπμξ ιε 

ημκ μπμίμ είκαζ πθεβιέκεξ επδνεάγεζ ημ ηεθζηυ απμηέθεζια ζημ ζφκεεημ οθζηυ ηαεχξ 

αθθάγεζ ημ ιδπακζζιυ ηάζεςκ ιέζα ζε αοηυ. Γεκζηά, δζαθμνεηζηέξ πθέλεζξ δίκμοκ 

εθαθνχξ δζαθμνεηζηέξ ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ. 

 

 
 

Δικόνα 22: Ονζζιέκεξ πθέλεζξ εκζζπφζεςκ. 
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6.2 Είδη πλέξεων 

6.2.1 Πλέξειρ Γύο Αξόνων 

6.2.1.1 Απλή Πλέξη (Plain Weave) 
 

Κάεε εβηάνζζμξ εφζακμξ ζκχκ δζαζηαονχκεηαζ ηάεεηα ιε ηάεε δζαιήηδ 

εφζακμ ηαζ ανίζηεηαζ εκαθθάλ δ ιία μιάδα πάκς απυ ηδκ  άθθδ. Σμ φθαζια είκαζ 

ζοιιεηνζηυ, ιε ηαθή ζηαεενυηδηα ηαζ ανηεηά ηαθυ πμνχδεξ. Ωζηυζμ, ηα οθάζιαηα 

ιε απθή πθέλδ έπμοκ ζπεηζηά παιδθέξ ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ ζε ζπέζδ ιε ηα οθάζιαηα 

άθθςκ πθέλεςκ, θυβς ηςκ πμθθχκ πηοπχζεςκ πμο έπμοκ μζ ίκεξ. 
 

 
Δικόνα 23: Απθή Πθέλδ (Plain Weave). 

 

6.2.1.2 Διαγώνια Πλέξη (Twill) 
 

Έκαξ ή πενζζζυηενμζ δζαιήηδξ εφζακμζ ζκχκ πενκμφκ εκαθθάλ πάκς ηαζ ηάης 

απυ έκακ ή πενζζζυηενμοξ εβηάνζζμοξ εοζάκμοξ ιε επακαθδπηζηυ ηνυπμ. Αοηυ 

δδιζμονβεί ηδκ μπηζηή αίζεδζδ ιζαξ εοεείαξ ή δζαβχκζαξ ζπαζηήξ νάαδμο, ελμφ ηαζ δ 

μκμιαζία twill. Σα οθάζιαηα ιε δζαβχκζα πθέλδ έπμοκ ιεβαθφηενδ ποηκυηδηα ζκχκ 

ακά ιμκάδα επζθάκεζαξ ηαζ ηαθφηενδ δοκαηυηδηα ειπμηζζιμφ ζε ζπέζδ ιε ηα 

οθάζιαηα απθήξ πθέλδξ. Δπίζδξ, θυβς ηδξ θζβυηενμ ηοιαημεζδμφξ ιμνθήξ, ηα 

οθάζιαηα αοηά έπμοκ μιαθυηενδ επζθάκεζα ηαζ εθαθνχξ ηαθφηενεξ ιδπακζηέξ 

ζδζυηδηεξ. 

 
Δικόνα 24: Γζαβχκζα Πθέλδ (Twill). 
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6.2.1.3 Πλέξη Σατέν (Satin) 
 

 Οζ ζαηέκ πθέλεζξ είκαζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα δζαβχκζεξ πθέλεζξ ηνμπμπμζδιέκεξ 

χζηε κα δδιζμονβμφκ θζβυηενεξ δζαζηαονχζεζξ ηςκ εβηανζίςκ ηαζ δζαιήηδ εοζάκςκ 

ζκχκ. Σα οθάζιαηα αοηχκ ηςκ πθέλεςκ είκαζ πμθφ επίπεδα, ειπμηίγμκηαζ εφημθα ηαζ 

έπμοκ ηαθφηενεξ ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ απυ ηα πνμακαθενυιεκα θυβς ηςκ αηυιδ 

θζβυηενςκ πηοπχζεςκ ηςκ εοζάκςκ. Ωζηυζμ, δ παιδθή ζηαεενυηδηα ηαζ αζοιιεηνία 

ηάκμοκ ηδ ιία ηαηεφεοκζδ ημο οθάζιαημξ κα έπεζ ηονίςξ ηαηαηυνοθεξ ή μνζγυκηζεξ 

ίκεξ, εκχ δ άθθδ ηζξ οπυθμζπεξ. Καηά ηδ πνήζδ αοηχκ ηςκ πθέλεςκ πνεζάγεηαζ 

πνμζμπή χζηε κα ιδ δδιζμονβδεμφκ ηάζεζξ ελαζηίαξ αοηήξ ηδξ αζοιιεηνίαξ ζηδ 

ιμνθή. 
 

 
Δικόνα 25: Πθέλδ αηέκ (Satin). 

 

6.2.1.4 Καλαθωτή Πλέξη (Basket Weave) 
 

Ζ πθέλδ αοηή είκαζ ακηίζημζπδ ιε ηδκ απθή, ιυκμ πμο δφμ ή πενζζζυηενμζ 

εφζακμζ ζκχκ πενκμφκ εκαθθάλ πάκς ηαζ ηάης απυ δφμ ή πενζζζυηενμοξ 

ηαηαηυνοθμοξ εοζάκμοξ. Ζ πθέλδ αοηή είκαζ ζζπονυηενδ ηαζ πζμ ζηαεενή απυ ηδκ 

απθή αθθά θζβυηενμ ζηαεενή επεζδή πανμοζζάγεζ ιζα ζπεηζηή παθανυηδηα. Τπάνπμοκ 

οθάκζεζξ 2×2, 8×4, 5×2 ηηθ. 
 

 
Δικόνα 26: Καθαεςηή Πθέλδ (Basket Weave). 
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6.2.1.5 Πλέξη Leno 
 

Ζ φθακζδ αοηή αεθηζχκεζ ηδ ζηαεενυηδηα ηςκ «ακμζηηχκ» οθαζιάηςκ ιε 

παιδθυ ανζειυ ζκχκ. Δίκαζ ιζα ιμνθή απθήξ πθέλδξ ζηδκ μπμία μζ δζπθακμί δζαιήηδξ 

εφζακμζ ζκχκ πθέημκηαζ βφνς απυ δζαδμπζημφξ εβηάνζζμοξ χζηε κα δδιζμονβδεεί έκα 

ζπεζνμεζδέξ γεφβμξ, «ηθεζδχκμκηαξ» ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ ηάεε ηαηαηυνοθμ εφζακμ 

ζημ ίδζμ ιένμξ. Σα οθάζιαηα ιε αοηήκ ηδκ πθέλδ πνδζζιμπμζμφκηαζ πάκημηε ζε 

ζοκδοαζιυ ιε οθάζιαηα δζαθμνεηζηχκ πθέλεςκ επεζδή θυβς ηδξ ιμνθήξ ημοξ δεκ 

ιπμνμφκ κα δδιζμονβήζμοκ έκα απμηεθεζιαηζηυ ζφκεεημ οθζηυ. 
 

 
Δικόνα 27: Πθέλδ Leno. 

 

6.2.1.6 Πλέξη Mock Leno 
 

Δίκαζ ιζα έηδμζδ ηδξ απθήξ φθακζδξ, ζηδκ μπμία ζπμναδζημί μνζγυκηζμζ 

εφζακμζ ζκχκ, ζε ίζα δζαζηήιαηα αθθά ζοκήεςξ ανηεημφξ εοζάκμοξ ιαηνζά, 

απμηθίκμοκ απυ ημ ζοκδεζζιέκμ ιμηίαμ «πάκς – ηάης ηάεε έκαξ εφζακμξ» ηαζ ημ 

ηάκμοκ ηάεε δφμ ή πενζζζυηενμοξ. Σμ ίδζμ ζοιααίκεζ ιε πανυιμζα ζοπκυηδηα ηαζ 

ζηδκ ηαηαηυνοθδ δζεφεοκζδ ηαζ ημ ηεθζηυ απμηέθεζια είκαζ έκα φθαζια ιε 

αολδιέκμ πάπμξ, πζμ ηναπεία επζθάκεζα ηαζ πνυζεεημ πμνχδεξ. 
 

 
Δικόνα 28: Πθέλδ Mock Leno. 
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6.2.1.7 Συμπεράςματα 

ε υθεξ ηζξ παναπάκς πθέλεζξ ημ ημζκυ ζδιείμ είκαζ υηζ μζ δζαζηαονχζεζξ 

βίκμκηαζ ζηζξ 90
μ
. Δίκαζ, υιςξ, πζεακυ κα ηαηαζηεοαζημφκ «δζαβχκζα πθεηηά» ιε 

ηθίζδ 45
μ
 ή 60

μ
. Ακ ημ πθεηηυ δδιζμονβείηαζ απυ πθέλζιμ, είκαζ δοκαηυ κα παναπεεί 

έκα φθαζια ζημ μπμίμ ηα “ζηδιυκζα” (warp) ηαζ οα “οθάδζα” (fill) είκαζ ίζζα ή 

πανάθθδθα, πςνίξ ζηνέαθςζδ, υπςξ πνμένπεηαζ απυ ηδκ φθακζδ. Σα κήιαηα 

ηναημφκηαζ ζηδ εέζδ ημοξ ιε πμθφ θεπηέξ πθελμφδεξ απυ ίκεξ βοαθζμφ ή 

πμθοεζηενζηέξ ίκεξ. Αοημφ ημο είδμοξ ηα πθεηηά, πμο μκμιάγμκηαζ “non-crimp” (ιδ 

ηαηζανά), δδιζμονβμφκ ζζπονυηενα ηαζ πζμ δφζηαιπηα ζφκεεηα οθζηά, δζυηζ μζ ίκεξ 

είκαζ εοεοβναιιζζιέκεξ. 

 

 
    Ιδιόηηηα Plain Twill Satin Basket Leno Mock Leno 

ηαεενυηδηα **** *** ** ** ***** *** 

Υαιδθυ Πμνχδεξ *** **** ***** ** * *** 

Οιαθυηδηα ** *** ***** ** * ** 

Ηζμννμπία **** **** ** **** ** **** 

οιιεηνία ***** *** * *** * **** 

Υαιδθυξ Κοιαηζζιυξ ** *** ***** ** **/***** ** 

***** = άνζζημ, **** = ηαθυ, *** = απμδεηηυ, ** = ηαηυ, * = πμθφ ηαηυ 

 

Δικόνα 29: Υαναηηδνζζηζηά δζαθυνςκ εζδχκ πθέλεςκ δφμ αλυκςκ.  

 

6.2.2 Πλέξειρ Σπιών Αξόνων 

ηδκ πθέλδ ηνζχκ αλυκςκ, ιία ζοκεπή πθελίδα ζκχκ ηέικεηαζ οπυ βςκία 60
μ
 ιε 

άθθεξ δφμ, υπμο απυ ηδ ιία πενκάεζ απυ πάκς ηαζ απυ ηδκ άθθδ απυ ηάης. Έηζζ 

ζπδιαηίγεηαζ δ δμιή πμο θαίκεηαζ ζηδκ παναηάης εζηυκα. 

 

Δικόνα 30: Πθέλδ ηνζχκ αλυκςκ. 
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6.2.3 Σπιζδιάζηαηη Πλέξη 

Ζ ηνζζδζάζηαηδ πθέλδ απμηεθείηαζ απυ δφμ επίπεδα οθάζιαηα ηα μπμία είκαζ 

ζοκδεδειέκα ιεηαλφ ημοξ ιε ηάεεηεξ ζηήθεξ απυ εοζάκμοξ ζκχκ. Αοηή δ δμιή 

μκμιάγεηαζ «ζάκημοζηξ». 

Όηακ ημ φθαζια δζαπμηίγεηαζ ιε εενιμζηθδνζκυιεκδ νδηίκδ, ηυηε ημ φθαζια 

απμννμθά αιέζςξ ηδ νδηίκδ ηαζ, θυβς ηςκ ηάεεηςκ ζκχκ, ημ φρμξ ημο οθάζιαημξ 

αολάκεηαζ ιέπνζ εκυξ πνμηαεμνζζιέκμο ζδιείμο.  

Σμ ζφκεεημ οθζηυ ηνζζδζάζηαηδξ πθέλδξ έπεζ άνζζηεξ ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ ηαζ 

ανηεηή εοεθζλία ηαζ βζ’αοηυ πνδζζιμπμζείηαζ εονέςξ ζε πμθθέξ εθανιμβέξ ζηδ 

αζμιδπακία, υπςξ ζε πθμία, ζζδδνυδνμιμοξ, αοημηίκδηα, αενμπθάκα, δελαιεκέξ 

δζπθμφ ημζπχιαημξ η.ά. 

 

     
 

Δικόνα 31: Γμιή Σνζζδζάζηαημο Πθεηημφ. 

 

  
 

Δικόνα 32: Τθή Σνζζδζάζηαημο Πθεηημφ. 
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