
την πλειοψηφία τους τα βιομηχανικά 

δάπεδα στην Ελλάδα στα πρώτα 3–5 

χρόνια λειτουργίας τους κρίνονται 

οριακά ακατάλληλα για τη λειτουργία 

περονοφόρων οχημάτων, ενώ οι συ-

νήθεις φθορές των οχημάτων οφεί-

λονται σε φθορές του δαπέδου. Ζώ-

νες υψηλής κυκλοφορίας με αυξημένες κατα-

πονήσεις (χώροι φορτοεκφόρτωσης, διάδρο-

μοι κίνησης κ.λπ.) είναι και οι πιο ευπαθείς.

Ποιες οι αιτίες; Η απουσία θεσμικού πλαι-

σίου για την αδειοδότηση και κατασκευή των 

βιομηχανικών δαπέδων στην Ελλάδα συντελεί 

στο να εκπονούνται σπάνια μελέτες για αυτά. Η 

κατασκευή τους βασίζεται κυρίως σε πρότερη 

εμπειρία μη συνυπολογίζοντας τις εδαφικές, λει-

τουργικές ή λοιπές ιδιαιτερότητες κάθε έργου.

Στον αντίποδα, διεθνώς υπάρχει πληθώρα 

Κανονισμών, Προτύπων ή Εγχειριδίων που 

ορίζουν την ορθή πρακτική μελέτης και κα-

τασκευής ενός βιομηχανικού δαπέδου. Ενδει-

κτικά μόνο αναφέρονται το «Technical Report 

34 - Concrete Industrial Ground Floors» της 

Concrete Society και ο «360R - Design of 

Slabs on Ground» του ACI.

Δεδομένης της απουσίας θεσμικού και κα-

νονιστικού πλαισίου, η Ανάλυση Απαιτήσεων 
(Εικ. 1) για την εκπόνηση μιας εύστοχης μελέ-

της βιομηχανικού δαπέδου φαίνεται να είναι η 

μόνη δικλείδα ασφαλείας για την επιτυχία της 

κατασκευής. Ο μελετητής οφείλει να αποκωδι-

κοποιήσει και να καθορίσει αυστηρά τις απαι-

τήσεις του έργου στο σύνολό του, καθώς το 

βιομηχανικό δάπεδο αποτελεί ένα μόνο τμήμα 

ενός πολυπαραγοντικού συνόλου που περιλαμ-

βάνει παραγωγικές, αποθηκευτικές, κτηριακές 

και λοιπές απαιτήσεις.

ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (Εικ. 
2): Ο προσδιορισμός των απαιτήσεων του έρ-

γου, η μελέτη εφαρμογής και η επιλογή και 

ένταξη σύγχρονων τεχνικών και λύσεων στην 

κατασκευή των βιομηχανικών δαπέδων δημιουρ-

γούν το πλαίσιο που θα εξασφαλίσει την αρτιό-

τητα του επενδυτικού σχεδίου, ως εξής (Εικ. 3):

A. Επιλογή οχημάτων και των απαιτήσεών τους

B. Καθορισμός επιβαλλόμενων φορτίων (στα-

τικών ή δυναμικών, σημειακών ή κατανεμημένων)

Γ. Οριστικοποίηση διάταξης μέσων αποθή-

κευσης λαμβάνοντας υπόψη όποια μελλοντική 

τροποποίηση κατά το δυνατόν

Δ. Καθορισμός απαίτησης ομαλότητας και 

επιπεδότητας της τελικής επιφάνειας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η μελέτη του 

βιομηχανικού δαπέδου δεν μπορεί να περι-

ορίζεται στα στενά πλαίσια του υπολογισμού 

της φέρουσας ικανότητας μιας πλάκας επί 

εδάφους. Αποτελεί περισσότερο έναν βέλτι-

στο συνδυασμό στατικής επάρκειας, τεχνολο-

γίας υλικών και εφαρμογής ειδικών κανόνων 

και λεπτομερειών που προσδίδουν στο βιομη-

χανικό δάπεδο βαθμούς ελευθερίας υψίστης 

σημασίας κατά τη λειτουργία του.

 

«Ποια ιδιαίτερα σημεία καθορίζουν το απο-

τέλεσμα;»

ΕΔΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ, ΒΑΣΕΙΣ/ΥΠΟΒΑΣΕΙΣ 
(Εικ. 4)

Ο πρωτεύων αλλά ταυτόχρονα πιο αφανής 

παράγοντας που επηρρεάζει τη φέρουσα ικα-

νότητα ενός βιομηχανικού δαπέδου είναι το 

εδαφικό του υπόβαθρο.

Ειδικά για κτήρια όπου το δάπεδο υπερυ-

Σ

Εικ. 1: Ανάλυση Απαιτήσεων

Εικ. 2: Βήματα πριν την κατασκευή

Εικ. 3: Οχήματα, φορτία, ράφια και επιπεδότητα ως απαιτήσεις
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ΑΡΘΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΑΝΣΥ ΚΟΥΤΣΙΑ 

ΤΟ ΧΘΕΣ & ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

new section

Εικ. 4: Έλεγχος συμπύκνωσης εδαφικού υποβάθρου

Εικ. 5: Λόγος διαστάσεων πλακών για αποφυγή ρηγματώσεων
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Εικ. 6: Συντονισμός θέσης αρμοκαλύπτρων με ράφια

Εικ. 7: Απουσία αρμοκοπών από τους διαδρόμους κίνησης

Εικ. 8: Αρμοκάλυπτρα βιομηχανικού τύπου

Εικ. 9: Μεταφορά φορτίου με πλάκες dowel

Εικ. 10: Έλεγχος σύνθεσης σκυροδέματος για εύκολη διάστρωση

ψώνεται του περιβάλλοντος χώρου με τεχνητά 

επιχώματα, τα υλικά που χρησιμοποιούνται για 

τον σκοπό αυτό πρέπει να ελέγχονται αυστηρά 

ως προς την κοκκομετρική τους διαβάθμιση και 

τον μέγιστο κόκκο αδρανούς.

Επίσης η διάστρωση αυτών πρέπει να γίνεται 

αυστηρά σε στρώσεις μικρού πάχους με συχνό 

επιτόπιο έλεγχο της επιτευχθείσας συμπύκνω-

σης κατά Proctor και της επιπεδότητας.

ΛΟΓΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΑΚΩΝ (Εικ. 5)
Το σκυρόδεμα αποτελεί ένα μίγμα πρώτων υλών 

που αναπτύσσει την αντοχή του σταδιακά μετά 

την προσθήκη νερού, ταυτόχρονα όμως υφίστα-

ται έντονες εσωτερικές χημικές μεταβολές που 

οδηγούν στη συστολή ξήρανσης.

Αναπόφευκτα προκύπτουν επιφανειακές ρηγ-

ματώσεις περισσότερο λειτουργικής σημασίας 

παρά ως ένδειξη αστοχίας του δαπέδου.

Για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας αυ-

τής απαιτείται έλεγχος του λόγου μήκος/πλάτος 

κάθε ανεξάρτητης πλάκας ώστε να μην ξεπερνά 

το 1.5 κατά το δυνατόν.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΡΜΩΝ ΜΕ ΡΑΦΙΑ 
(Εικ. 6 & 7)

Η θέση των αρμών παραπάνω πρέπει να ορίζε-

ται αυστηρά κατά τη μελέτη σε κάνναβο κατάλλη-

λων διαστάσεων ανά τύπο αρμού πάντα σε συν-

δυασμό με τη θέση των ορθοστατών των ραφιών.

Ελάχιστες αποστάσεις ορθοστατών - αρμών 

οφείλουν επίσης να υιοθετούνται για αποφυγή 

καταστροφής αυτών και πιθανά απώλειας στή-

ριξης των ραφιών.

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
(Εικ. 8)

Οι κατασκευαστικοί αρμοί αρκετές φορές το-

ποθετούνται από τη μελέτη σε θέσεις εκτεθειμέ-

νες στην κίνηση περονοφόρων οχημάτων, άρα 

υπόκεινται σε σημαντικές δυναμικές φορτίσεις 

από τους τροχούς αυτών.

Υπό φορτίο οι ακμές του σκυροδέματος στον 

αρμό θριμματίζονται με σημαντικές συνέπειες 

στους τροχούς των οχημάτων, καθώς αναπό-

φευκτα διευρύνονται σταδιακά.

Κρίνεται, λοιπόν, απαραίτητη η εγκατάσταση 

χαλύβδινων αρμοκαλύπτρων βαρέος τύπου στις 

θέσεις αυτές.

Η λειτουργία τους είναι διττή: προστασία των 

ακμών του σκυροδέματος και μεταφορά φορ-

τίου μέσω των ενσωματωμένων σε αυτά πλακών 

dowel εκατέρωθεν του αρμού.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΟΥ (Εικ. 9)
Σε κατασκευαστικούς αρμούς όπου δεν υπάρ-

χει διέλευση οχημάτων, η προστασία των ακμών 

δεν είναι πρωτεύουσας σημασίας, καθώς μπο-

ρεί αυτοί να είναι μη εμφανείς ή μη προσβάσι-

μοι. Ωστόσο, η ανάγκη μεταφοράς φορτίου με-

ταξύ γειτονικών πλακών παραμένει με στόχο την 

ορθή λειτουργία του δαπέδου στο σύνολό του.

Στις θέσεις αυτές η τοποθέτηση μεμονωμέ-

νων πλακών dowel είναι η καταλληλότερη λύση. 

Οι  αποστάσεις και διαστάσεις τους καθορίζο-

νται και πάλι από τη μελέτη, ενώ η τοποθέτησή 

τους χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, ώστε να απο-

φευχθεί κλείδωμα των πλακών κατά τη συστολή 

ξήρανσης και ως εκ τούτου τοπική ρηγμάτωση.

ΣΥΝΘΕΣΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 
(Εικ. 10)

Ο έλεγχος της σύνθεσης του σκυροδέματος 

είναι ένα από τα «κλειδιά στην επιτυχία» του δα-

πέδου. Ο μελετητής οφείλει να καθορίζει μεγέθη 

όπως ο μέγιστος κόκκος αδρανούς, ο λόγος νε-

ρού/τσιμέντου, η ελάχιστη και μέγιστη περιε-

κτικότητα σε τσιμέντο. Ο έλεγχος της θλιπτικής 

αντοχής θα επιβεβαιώσει τις παραδοχές της με-

λέτης, ενώ ο έλεγχος της κάθισης για κάθε φορ-

τίο επί του έργου θα επιτρέψει ορθή διάστρωση 

και επομένως άρτια κατασκευή.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η υιοθέτηση ορθής πρακτικής μελέτης και κα-

τασκευής των βιομηχανικών δαπέδων είναι σή-

μερα επιτακτική ανάγκη τόσο για τους επιχει-

ρηματίες όσο και για τους κατασκευαστές, με 

στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των βιο-

μηχανικών ακίνητων της χώρας και τη μείωση 

των λειτουργικών τους εξόδων ή των δαπανών 

για χρονοβόρες και δύσκολες αποκαταστάσεις. 

«Δεδομένου ότι τα οφέλη είναι πολλαπλάσια του 

κόστους της μελέτης ενός βιομηχανικού δαπέ-

δου (ενδεικτικά περίπου 0,50 €/τ.μ.), γιατί δεν 

υλοποιούνται μελέτες στην Ελλάδα;»

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ θα εξετασθεί ενδει-

κτικό case study με παρουσίαση των κρίσιμων 

σημείων.  

Η Νάνσυ Κούτσια είναι 
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ 
στην ibls




