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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Περίληψη

Ή εξοικονόμηση ενέργειας είναι όρος που εμφανίστηκε τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ 
τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερες δράσεις στοχεύουν σε αυτήν. Οι λόγοι 
που υπαγορεύουν την ανάπτυξη και διατήρηση τεχνικών εξοικονόμησης ενέργειας 
αφορούν την εξοικονόμηση φυσικών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος, την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, τη διασφά-
λιση της ανθρώπινης υγείας, την εξοικονόμηση χρημάτων και τη μείωση εισαγωγών 
ενέργειας. 

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει το εκπαιδευτικό υλικό κατάρτισης που μπορεί να χρη-
σιμοποιήσει ο εκπαιδευόμενος στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαγγελματικής Τε-
χνικής Κατάρτισης Εξοικονόμησης Ενέργειας για Τεχνίτες Τοποθέτησης Υαλοπινάκων 
συνολικής διάρκειας 50 ωρών και αφορά τους εργαζόμενους τεχνίτες υαλοπινάκων – 
τοποθετητές, καθώς και όσους ενδιαφέρονται και έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν 
στον συγκεκριμένο κλάδο.

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης στοχεύει να καλύψει το κενό που υπάρχει ανάμεσα στην 
απαίτηση της ελληνικής και ευρωπαϊκής αγοράς για κατασκευαστικές τεχνικές και λύ-
σεις εξοικονόμησης ενέργειας και στην ελληνική τεχνική πραγματικότητα. Ή ύλη των 
κεφαλαίων καλύπτει τις σημερινές εκπαιδευτικές ανάγκες για την τοποθέτηση των 
υαλοπινάκων, την προετοιμασία και τον έλεγχο, λαμβάνοντας υπόψη απαραίτητα θέ-
ματα ενεργειακής αποδοτικότητας των υλικών - κατασκευών υαλοπινάκων. 

Το περιβάλλον εργασίας είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικό και επιβάλλει τη διαρκή ενη-
μέρωση, επικαιροποίηση των γνώσεων και αναβάθμιση των δεξιοτήτων των επαγ-
γελματιών του κλάδου. Οι νέες κατασκευές στοχεύουν τα τελευταία έτη στην εξοι-
κονόμηση ενέργειας και πλέον ακόμη και στη μηδενική κατανάλωση ενέργειας, ενώ η 
ανακαίνιση των παλαιότερων κτιρίων έχει γνώμονα την ενεργειακή αναβάθμιση. Λόγω 
της μεγάλης επιφάνειας που καταλαμβάνουν οι υαλοπίνακες σε ένα κτίριο, αυτοί παί-
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Περίληψη

ζουν βασικό ρόλο στην τελική ενεργειακή αποδοτικότητα του κτιρίου. Ή προδιαγραφή 
των κατάλληλων υαλοπινάκων και η μετέπειτα ορθή επεξεργασία τους και τοποθέτη-
σή τους συμβάλλουν στην υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα συνολικά του κτιρίου. 

Ή δομή του εγχειριδίου είναι η ακόλουθη. Αρχικά παρουσιάζονται οι βασικές ενεργει-
ακές και όχι μόνο επιδόσεις των υαλοπινάκων, των οποίων η γνώση είναι απαραίτη-
τη για τη σωστή προδιαγραφή αυτών. Ακολούθως, αναλύονται οι επεξεργασίες και 
οι κατεργασίες που δέχεται ένας υαλοπίνακας και ποια είναι τα δύσκολα σημεία που 
επηρεάζουν την τελική επίδοση αυτού. Στο κεφάλαιο 2, δίνεται έμφαση στην ορθή 
τοποθέτηση υαλοπινάκων, καθώς και γίνεται αναφορά στη δυνατότητα ανακύκλωσης 
και βελτίωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Στο τελευταίο κεφάλαιο, αναφέ-
ρονται τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθημερινά για τον έλεγχο των 
υαλοπινάκων και την εύρεση των ενεργειακών ιδιοτήτων αυτών. Τέλος, παρουσιάζο-
νται πιθανά προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν στους υαλοπίνακες σε ένα έργο 
και οι πιθανές αιτίες αυτών, των οποίων η γνώση κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου η 
ενεργειακή επίδοση των υαλοπινάκων στο κτίριο να είναι η βέλτιστη δυνατή.



Summary

Energy efficiency is a term that has emerged in recent decades, and over the past few 
years, actions have aimed at it. The reasons for the development and preservation of 
energy-saving techniques include saving natural resources, protecting the environ-
ment, tackling climate change, improving quality of life, safeguarding human health, 
saving money and reducing energy imports.

This manual contains the basic educational material that a trainee can use in the con-
text of 50-Hour Vocational Training Program for Energy Efficiency for Glazers. This 
Program is addressed to glazers, as well as to those who are interested and able to 
work in this industry. 

The Training Program aims to fill the gap between the demand of the Greek and Eu-
ropean markets for energy efficient construction techniques and solutions and the 
Greek technical reality. The material of the chapters covers the current educational 
needs for glazing installation, processing and checking, taking into account the nec-
essary energy efficiency issues of glazing materials.

The environment is extremely competitive, requiring continuous education, knowl-
edge updates and skill upgrades of industry professionals. In recent years, new con-
structions aim to save energy and even require nearly to zero energy, while ren-
ovation of old buildings has been driven by energy upgrade. Due to the large area 
of glass in a building, it plays a key role in the final energy efficiency of the whole 
building. The specification of right glass and its subsequent correct processing and 
installation contribute to the overall energy efficiency of the building.

The structure of the manual is as follows. Initially, the basic energy and not only per-
formance indexes of glazing are presented, the awareness of which is essential in 
order to carry out the correct specification of it. Next, the glazing processing is ana-
lysed, as well as the difficult points of it, that may affect the final glass performance. 

12

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ



13

Summary

In Chapter 2, emphasis is placed on the installation of glazing, as well as on the pos-
sibility of recycling, reducing in this way the environmental footprint. The last chapter 
lists the tools that can be used daily to check glazing and to find its energy properties. 
Finally, the possible problems (and their possible causes) that may appear in the glaz-
ing of a project are presented. Their awareness is considered as necessary, so that the 
energy performance of the glazing in a building is optimal.
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30st Mary Axe, London
Architect: Foster and Partner, 2004

The atrium at Federation 
Square, Melbourne

Architect: Lab Architecture 
Studio in association with 
Bates Smart, 2002

Municipal Library, Dortmund
Architect: Mario Botta, 1999
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1 ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Εισαγωγή / Γενική Περιγραφή

Ο τεχνίτης υαλοπινάκων κατασκευάζει και τοποθετεί υαλοπίνακες. 
Προκειμένου η κατασκευή και η τοποθέτηση υαλοπινάκων να συμ-
βάλλουν στον σκοπό της εξοικονόμησης ενέργειας, πρέπει ο τεχνίτης 
να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά των υαλοπινάκων, τις δυνατότητες κα-

τεργασίας και επεξεργασίας τους και τα μηχανήματα που απαιτούνται σε αυτή την πε-
ρίπτωση. Επίσης, είναι απαραίτητο να γνωρίζει πώς το προϊόν του θα συμμορφώνεται, 
ώστε να γίνεται αποδεκτό στην αγορά. Όλα τα παραπάνω αναλύονται στις ενότητες 
που ακολουθούν.

Σκοπός / Αναμενόμενα Αποτελέσματα 

  Να γνωρίζετε πώς αποθηκεύονται σωστά οι υαλοπίνακες.
  Να γνωρίζετε τις κατεργασίες και επεξεργασίες του γυαλιού.
  Να κατανοήσετε τις βασικές ενεργειακές επιδόσεις των υαλοπι-

νάκων.
  Να αναγνωρίζετε ποια στοιχεία απαιτούνται για τη σωστή προδι-

αγραφή ενός υαλοπίνακα, ώστε να συμβάλλει στην εξοικονόμη-
ση ενέργειας του κτιρίου.
  Να κατανοήσετε την αναγκαιότητα συμμόρφωσης της επίδοσης.
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Έννοιες κλειδιά / Bασική Oρολογία

| Α |

Άψητος υαλοπίνακας (Annealed glass): Υαλοπίνακας ο οποίος δεν 
έχει υποστεί πρόσθετη θερμική κατεργασία για αύξηση της μηχανικής 
αντοχής του. Σε περίπτωση θραύσης, τα θραύσματα έχουν αιχμηρές 
ακμές και ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό.

| Δ |

Διπλή υάλωση (Double glazing): Ή διπλή υάλωση αποτελείται από δύο υαλοπίνακες 
οι οποίοι είναι διαχωρισμένοι μεταξύ τους με διάκενο, πληρωμένο με αέρα ή κάποιο 
αέριο. Ή διπλή υάλωση χρησιμοποιείται για λόγους θερμομόνωσης, συνεισφέροντας 
ταυτόχρονα και στην ηχομείωση. Ή στεγάνωση και η αντοχή στα κατακόρυφα φορτία 
εξασφαλίζεται με την πρώτη και τη δεύτερη σφράγιση.

| Έ |

Επιστρωμένος υαλοπίνακας (Coated glass): Υαλοπίνακας ο οποίος έχει στην επιφά-
νεια του επίστρωση η οποία του προσδίδει στις περισσότερες εφαρμογές καλή ενερ-
γειακή συμπεριφορά, όπως χαμηλό συντελεστή θερμοπερατότητας, χαμηλό ηλιακό 
συντελεστή, και ιδιαίτερα οπτικά χαρακτηριστικά, όπως υψηλή εξωτερική ανακλαστι-
κότητα. Υπάρχουν επιστρώσεις οι οποίες είναι ανθεκτικές και μπορούν να τοποθετη-
θούν στην εξωτερική επιφάνεια, και άλλες που δεν είναι ανθεκτικές και πρέπει να είναι 
προστατευμένες. Το σύνηθες τα τελευταία έτη είναι να τοποθετούνται στην πλευ-
ρά του διακένου. Υπάρχουν και επιστρώσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται για άλλους 
λόγους, όπως αυτοκαθαρισμό του υαλοπίνακα. Οι επιστρωμένοι υαλοπίνακες συχνά 
στην αγορά συναντώνται με τον όρο «ενεργειακοί υαλοπίνακες».

| Θ |

Θερμικά ενισχυμένος υαλοπίνακας (Heat strengthened glass): Υαλοπίνακας ο οποί-
ος έχει υποστεί πρόσθετη θερμική κατεργασία για αύξηση της μηχανικής αντοχής του. 
Σε περίπτωση θραύσης, τα θραύσματα είναι μεσαίου μεγέθους

Θερμικά σκληρυμένος υαλοπίνακας (Heat toughened glass / tempered glass): 

Υαλοπίνακας ο οποίος έχει υποστεί πρόσθετη θερμική κατεργασία για αύξηση της μη-
χανικής αντοχής του και για αντίσταση σε πιθανό θερμικό σοκ. Σε περίπτωση θραύσης, 
τα θραύσματα είναι πολύ μικρά σαν κόκκοι ρυζιού και χωρίς αιχμηρές ακμές, αποτρέ-
ποντας ενδεχόμενο τραυματισμό. Θεωρείται υαλοπίνακας ασφαλείας.



17

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 1

| Κ |

Κτίριο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (nZEB): Κτίριο με σχεδόν μηδε-
νική κατανάλωση ενέργειας είναι ένα κτίριο με πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση του 
οποίου η σχεδόν μηδενική ή πολύ χαμηλή ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για την 
κάλυψη των ενεργειακών του αναγκών, καλύπτεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας, περιλαμβανομένης της ενέργειας που παράγεται επιτόπου 
ή πλησίον του κτιρίου.

| Ξ |

Ξυλούρισμα (Edge deletion): Ξυλούρισμα είναι η αφαίρεση της επίστρωσης στις 
άκρες του υαλοπίνακα όταν προορίζεται για χρήση σε διπλή/τριπλή υάλωση.

| Π |

Πυραντίσταση (Fire resistance): Ή πυραντίσταση στο πλαίσιο της παθητικής πυρο-
προστασίας έχει 3 κατηγορίες –Ε, ΕW, EI. Ή κατηγορία Ε εξασφαλίζει ακεραιότητα 
έναντι της φωτιάς, αλλά η θερμότητα μεταφέρεται στη μη πυρόβλητη περιοχή που 
σημαίνει πως υπάρχει κίνδυνος αυτανάφλεξης εύφλεκτων υλικών και επίσης, το κοινό 
δεν μπορεί να διαφύγει με ασφάλεια. Ή κατηγορία EW εξασφαλίζει ακεραιότητα και 
μερική μείωση της ακτινοβολίας της φωτιάς. Τέλος, η κατηγορία ΕΙ, η οποία είναι η 
αυστηρότερη, εξασφαλίζει ακεραιότητα και πλήρη μόνωση έναντι της φωτιάς, που 
σημαίνει ότι το κοινό κατά την έξοδο μπορεί να διαφύγει με ασφάλεια. Οι κατηγορίες 
συνοδεύονται και από έναν δείκτη λεπτών, ο οποίος προσδιορίζει τα λεπτά για τα οποία 
έχει δοκιμαστεί και ισχύει η πυραντίσταση του στοιχείου. Συνεπώς, μία υαλόθυρα με 
κατηγορία ΕΙ60, σημαίνει πως σε περίπτωση συμβάντος φωτιάς, η υαλόθυρα θα πα-
ραμείνει ακέραια και δεν θα μεταφέρεται θερμότητα στη μη πυρόβλητη περιοχή για 
διάρκεια 60΄. 

Εικόνα 1.1 Κατηγορίες πυραντίστασης
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| Σ |

Σόκορο: Σόκορο είναι η μικρή πλαϊνή πλευρά του υαλοπίνακα που δηλώνει και το πά-
χος του υαλοπίνακα και την τυχόν στρωματοποίησή του.

Στρωματοποιημένος ή πολλαπλών στρώσεων υαλοπίνακας (Laminated glass): Υα-
λοπίνακας ο οποίος αποτελείται από τουλάχιστον δύο υαλοπίνακες οι οποίοι είναι συ-
γκολλημένοι μεταξύ τους με 1 ή περισσότερες μεμβράνες. Ή στρωματοποίηση -ανά-
λογα και με το είδος των μεμβρανών- προσφέρει ασφάλεια στη χρήση, ασφάλεια από 
εξωτερικές επιβουλές, ηχομείωση, διαφοροποίηση αισθητικού αποτελέσματος. Σε πε-
ρίπτωση θραύσης, τα θραύσματα παραμένουν κολλημένα στη μεμβράνη. Θεωρείται 
υαλοπίνακας ασφαλείας.

| Τ |

Τριπλή υάλωση (Triple glazing): Ή τριπλή υάλωση αποτελείται από τρεις υαλοπίνα-
κες οι οποίοι είναι διαχωρισμένοι μεταξύ τους με διάκενα, πληρωμένα με αέρα ή κά-
ποιο αέριο. Ή τριπλή υάλωση χρησιμοποιείται για λόγους θερμομόνωσης. Ή στεγάνω-
ση και η αντοχή στα κατακόρυφα φορτία εξασφαλίζεται με την πρώτη και τη δεύτερη 
σφράγιση.

| H |

Heat Soak Test: Heat Soak Test είναι η δοκιμή για τη μείωση-εξάλειψη του κινδύνου 
ξαφνικής θραύσης των θερμικά σκληρυμένων υαλοπινάκων λόγω εγκλεισμένων νι-
κελ-σουλφιδίων NiS.

| R |

Roller wave distortion (κυματοειδής οπτική παραμόρφωση): Παραμόρφωση που 
δημιουργείται στους οριζόντια ψημένους υαλοπίνακες ως αποτέλεσμα της επαφής 
του υαλοπίνακα με τα ρολά κατά τη διαδικασία θερμικής σκλήρυνσης. Αυτή η οπτική 
παραμόρφωση προκύπτει από μείωση της επιπεδότητας της επιφάνειας.
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1.1  ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΉ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Ή ορθή αποθήκευση των υαλοπινάκων έχει ουσιώδη σημασία για τη μεγιστοποίηση 
της διάρκειας ζωής, της ανθεκτικότητας και της οπτικής και ενεργειακής επίδοσης των 
τελικών προϊόντων. Ή αποθήκευση των υαλοπινάκων κατά την παραλαβή τους πρέ-
πει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή 
για να μην προκληθούν γρατσουνιές, όπως επίσης και για χημικά τα οποία μπορεί να 
βλάψουν το γυαλί.

Οι υαλοπίνακες πρέπει να φυλάσσονται σε κατακόρυφη θέση, σε γωνία 3ο – 6ο από 
την κατακόρυφο με επαρκή πλευρική στήριξη (βλ. εικόνα 1.2), σε ξηρό αεριζόμενο 
χώρο που να παρέχει ασφάλεια από τις δραστηριότητες. Ή αποθήκευση σε θέσεις 
εκτεθειμένες στον ήλιο πρέπει να αποφεύγεται ακόμη και εάν οι υαλοπίνακες σκε-
παστούν, οπότε και τελικά η συσσώρευση θερμότητας θα είναι ακόμα μεγαλύτερη, 
καθώς και σε θέσεις εκτεθειμένες σε άλλες πηγές θερμότητας. Τα φύλλα γυαλιού 
τοποθετούνται σε ξύλινες παλέτες ή σε άλλο μαλακό υλικό και αποφεύγεται η επαφή 
με σκληρά υλικά, όπως το μέταλλο, η πέτρα και το σκυρόδεμα. Επιπλέον, αποφεύγεται 
η επαφή με αλκαλικά υλικά, όπως ο ασβέστης και το τσιμέντο.

Ή συσκευασία, τυχόν μαλακώματα από φελλό, κ.ο.κ. δεν αφαιρούνται αν δεν απαιτεί-
ται. Εφόσον αφαιρεθεί η συσκευασία, οι υαλοπίνακες καλύπτονται, προκειμένου να 
αποφευχθεί η σκόνη και άλλα σκουπίδια που μπορεί να προκαλέσουν γρατσουνιές. 

O χειρισμός των υαλοπινάκων από το προσωπικό πρέπει να γίνεται με την χρήση ει-
δικών γαντιών προκειμένου να μην υπάρξει κάποιο στίγμα επάνω στον υαλοπίνακα. 
Πλέον οι εταιρείες παραγωγής υαλοπινάκων χρησιμοποιούν μεμβράνες ή ειδικά φιλμ 
επάνω στους υαλοπίνακες τα οποία αφαιρούνται πριν ή κατά τη διάρκεια της επεξερ-
γασίας των υαλοπινάκων, προκειμένου αυτοί να προστατεύονται κατά τη διάρκεια της 
αποθήκευσής τους.

Αν υγρασία εγκλωβιστεί μεταξύ των στοιβαγμένων φύλλων γυαλιού, θα πρέπει να 
απομακρυνθούν τα φύλλα και να στεγνωθούν σχολαστικά γιατί υπάρχει κίνδυνος να 
δημιουργηθεί μόνιμο σημάδι. 
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Εικόνα 1.2 Ενδεδειγμένος τρόπος αποθήκευσης υαλοπινάκων 

Πηγή: Saint-Gobain Glass, 2006

Εικόνα 1.3 Αποθήκευση υαλοπινάκων 

Πηγή: www.piettaglass.eu 
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Ή χωροταξική διάταξη των διαφόρων τμημάτων και των αποθηκευτικών χώρων 
πρέπει να γίνεται πάντα με κριτήριο να ελαχιστοποιούνται οι αποστάσεις μεταξύ των 
αλληλοεπιδρώντων τμημάτων, ώστε να μην υπάρχουν αδικαιολόγητα αυξημένοι 
χρόνοι μεταφοράς των ημιέτοιμων προϊόντων από το ένα τμήμα στο άλλο. Μια τέτοια 
διάταξη προτείνεται στο διάγραμμα ροής στην εικόνα 1.4.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΠΗΣ
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΪΟΝ

Α

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΪΟΝ

Β

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΪΟΝ

Δ

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΪΟΝ

Γ

Εικόνα 1.4 Διάγραμμα ροής διεργασιών επεξεργασίας υαλοπινάκων 

Πηγή: Προδρομίδης, 2011
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1.2 ΚΟΠΉ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Ή πρώτη επεξεργασία των υαλοπινάκων αφορά την κοπή τους βάσει των διαστάσεων 
της εκάστοτε ζήτησης. Σε μικρά εργαστήρια υπάρχει ο πάγκος εργασίας όπου κόβονται 
οι υαλοπίνακες. Ο πάγκος πρέπει πάντα να είναι καθαρός και επίπεδος.

Στις μεγάλες μονάδες και για μεγάλη παραγωγή, οι υαλοπίνακες κόβονται στον πά-
γκο αυτόματης κοπής. Τα μέτρα κοπής δίνονται μέσω λογισμικού. Ή διαμαντένια κε-
φαλή κοπής πραγματοποιεί αυτόματο γώνιασμα μέσω laser. Αφού ολοκληρωθεί η 
κοπή, σύστημα αέρα βοηθάει στην εύκολη μετακίνηση των φύλλων γυαλιού πάνω 
από το τραπέζι. Τα κομμάτια περνούν από ποιοτικό έλεγχο από τους χειριστές για να 
εντοπιστούν πιθανές ρωγμές, γρατζουνιές και ατέλειες. Τέλος, οι χειριστές καθαρίζουν 
τον πάγκο από τυχόν ρινίσματα γυαλιού για να μην γρατζουνιστεί ο επόμενος 
υαλοπίνακας που θα επεξεργαστεί.

Εικόνα 1.5 Πάγκος αυτόματης κοπής

Πηγή: Garoufalis Glass

Όταν οι υαλοπίνακες πρέπει να κοπούν σε ιδιαίτερα σχήματα ή να γίνουν για παράδειγ-
μα οπές ή στρογγυλεμένες γωνίες ή ακόμη και να χαραχθούν γράμματα, τότε απαι-
τείται η χρήση μηχανήματος CNC (Computer Numerical Control) (εικόνα 1.6). Για τη 
διαδικασία κοπής χρειάζονται σχέδια ώστε να γίνει το σχέδιο κοπής με τα σημεία κοπής 
να έχουν συγκεκριμένες συντεταγμένες. Ακολούθως, τοποθετούνται οι βεντούζες 
και ορίζεται το σημείο (0,0). Στη συνέχεια, ξεκινάει η κοπή. Ή επεξεργασία στους 
υαλοπίνακες απαιτεί λίπανση καθώς και νερό για την αποφυγή υψηλών θερμικών 
τάσεων και θραύσεων. 
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Σχετικά με τα απορρίμματα που παράγονται, υπάρχουν λεπτομέρειες σε επόμενο 
κεφάλαιο για την ανακύκλωση υαλοπινάκων. Όσον αφορά τα χημικά απορρίμματα 
(χρώματα, διαλύτες, σιλικόνες, κ.λπ.), πρέπει να τηρούνται οι ειδικοί κανονισμοί συγκέ-
ντρωσης και απόρριψης. 

Εικόνα 1.6 Διαδικασία κοπής με CNC μηχάνημα

Πηγή: https://cornwallglass.co.uk 
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1.3 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΜΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

1.3.1 Ξυλούρισμα/Απόξεση Επίστρωσης Υαλοπινάκων

Ξυλούρισμα (edge deletion/edge stripping) είναι η αφαίρεση της επίστρωσης στις 
άκρες του υαλοπίνακα που προορίζεται για χρήση σε διπλή/τριπλή υάλωση. Κάποιες 
από τις επιστρώσεις –οι μαγνετρονικές κυρίως- πρέπει να ξυλουριστούν πριν το-
ποθετηθούν στη διπλή/τριπλή υάλωση, προκειμένου για καλύτερη πρόσφυση του 
σφραγιστικού υλικού στο γυαλί. Καθώς η μαγνετρονική επίστρωση είναι ευαίσθητη 
στη διάβρωση, πρέπει να αφαιρεθεί από την εξωτερική άκρη του γυαλιού πριν από 
την κόλληση, έτσι ώστε η κόλληση να γίνεται στο υπόστρωμα (γυαλί) και όχι στην 
επίστρωση. Εάν αυτό δεν γίνει, η υγρασία από το σφραγιστικό υλικό και το εξωτερικό 
περιβάλλον θα διαβρώσει την επίστρωση, με αποτέλεσμα την αποκόλληση και την 
εισχώρηση υγρασίας μέσα στην υάλωση. Ξυλούρισμα απαιτείται και γύρω από οπές 
για σημειακή στήριξη.

Το ξυλούρισμα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες από τον παραγωγό του γυα-
λιού. Το τυπικό ξυλούρισμα είναι πλάτους ~10mm. Ο κατεργαστής υαλοπινάκων είναι 
υπεύθυνος να θέσει την ανοχή για το πλάτος του ξυλουρίσματος. Στην περίπτωση, 
όμως, structural συστημάτων που η ακμή είναι εμφανής και χρησιμοποιείται σφράγι-
ση με σιλικόνη, το βάθος της δεύτερης σφράγισης ποικίλει οπότε και αυτό είναι που 
καθορίζει το πλάτος του ξυλουρίσματος. 

Πριν ξεκινήσει το ξυλούρισμα, πρέπει να ελεγχθεί ποια είναι η επιφάνεια με την επί-
στρωση. Το ξυλούρισμα μπορεί να γίνει χειροκίνητα με ειδικό εργαλείο ή με ειδικό 
τροχό στον πάγκο κοπής (εικόνα 1.7). Χρειάζεται προσοχή κατά τη διάρκεια του ξυλου-
ρίσματος να μην υπάρχει επαφή με την επίστρωση πέρα από την περιοχή στις άκρες. 
Στην εικόνα 1.8 φαίνεται η διαφορά ενός πετυχημένου ξυλουρίσματος και ενός μη 
πετυχημένου, όπου ένα μέρος της επίστρωσης έχει παραμείνει. Περισσότερα για τον 
έλεγχο του ξυλουρίσματος αναφέρονται στην ενότητα 3.1. Είναι χρήσιμο ο έλεγχος να 
γίνεται έπειτα από το πλύσιμο των υαλοπινάκων, προκειμένου να έχουν φύγει τυχόν 
υπολείμματα. 
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Εικόνα 1.7 Τροχός ξυλουρίσματος 

Πηγή: www.vitroglazings.com 

Εικόνα 1.8 Πετυχημένο ξυλούρισμα (αριστερά), μη πετυχημένο ξυλούρισμα (δεξιά) 

Πηγή: www.nortonabrasives.com )

1.3.2 Τρόχισμα ακμών υαλοπινάκων 

Ή κατεργασία των ακμών αποσκοπεί στη βελτίωση της ασφάλειας, της αντοχής, της 
αισθητικής και της καθαριότητας, ενώ παράλληλα βελτιώνει τις ανοχές διαστάσεων 
και συμβάλλει στην αποφυγή μικρών θραυσμάτων. Οι μη τροχισμένες ακμές αποτε-
λούν ευαίσθητο σημείο για τη μηχανική αντοχή των υαλοπινάκων, καθώς θεωρούνται 
σαν μικρορωγμές που υπάρχουν και που μπορούν στην περίπτωση μεγάλης φόρτισης 
να εξελιχθούν σε ρωγμή και συνεπώς αστοχία. Στην ακόλουθη εικόνα 1.9 φαίνεται σε 
ποια κατάσταση των ακμών οι υαλοπίνακες μπορούν να γίνονται αποδεκτοί ή όχι.
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Εικόνα 1.9 Πιθανή κατάσταση ατρόχιστων ακμών

Στον ακόλουθο πίνακα φαίνονται τα συχνότερα είδη επεξεργασίας των ακμών. 

Πίνακας 1.1 Συνήθη είδη επεξεργασίας ακμών

Το γυαλί έχει μικροσπασίματα στις ακμές 
(chips) και τραχιές και κοφτερές ακμές

Επίπεδο τρόχισμα αγυάλιστο

Διαμορφώνονται δύο καρέ –επάνω και 
κάτω- ώστε να μην είναι αιχμηρές οι ακμές 
και να αφαιρεθούν και τα περισσότερα 
μικροσπασίματα.

Συνήθης εφαρμογή σε structural σύστημα 
με εκτεθειμένες τις ακμές του υαλοπίνακα.

Επίπεδο τρόχισμα αγυάλιστο

Επάνω και κάτω είναι λίγο αιχμηρός και 
μπορεί να υπάρχουν κάποια μικροσπασίματα 
(chips)

φυσικό κόψιμο / 
ατρόχιστο

ροντέ (καρέ)

ροντέ (καρέ)

ροντέ
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Τροχισμένα και όχι γυαλισμένα μόνο τα καρέ 
επάνω και κάτω.

Δεν είναι αιχμηρή η ακμή και μειώνονται 
τα μικροσπασίματα.

Σύνηθες τρόχισμα για υαλοπίνακα που 
θα υποστεί πρόσθετη θερμική επεξεργασία.

Οι ακμές γυαλίζονται για ένα λείο και καθαρό 
αποτέλεσμα και έπειτα σχηματίζονται τα καρέ 
επάνω και κάτω για να μην είναι αιχμηρός.

Συνήθης εφαρμογή σε structural σύστημα 
όπου η κατάσταση των ακμών είναι κρίσιμη 
για αισθητικούς λόγους.

Οι ακμές τροχίζονται σε σχήμα σχεδόν 
σαν ημικύκλιο.

Συνήθης εφαρμογή σε καθρέπτες, 
διακοσμητικό γυαλί.

Οι ακμές τροχίζονται σε σχήμα σχεδόν 
σαν ημικύκλιο και γυαλίζονται.

Συνήθης εφαρμογή σε καθρέπτες, 
διακοσμητικό γυαλί.

Λοξοτομή σε συγκεκριμένες μοίρες 
(για παράδειγμα 5ο)

Συνήθης εφαρμογή σε καθρέπτες, 
διακοσμητικό γυαλί.

Καμπύλο τρόχισμα σχεδόν ένα τέταρτο 
του κύκλου για λεία επιφάνεια

φυσικό κόψιμο / 
ατρόχιστο

ροντέ

γυάλισμα

ροντέ

ροντέ πομπέ

γυάλισμα πομπέ

μπιζουτέ 
με κλίση

ροντέ «καταρράκτης»
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Το σύνηθες τρόχισμα είναι το ροντέ (ground) κατά το οποίο φαλτσάρονται και λειαίνο-
νται οι ακμές του σόκορου του γυαλιού, ώστε να μην κόβουν και να φαίνονται αισθη-
τικά καλύτερα. Με την επεξεργασία ροντέ η αντοχή του υαλοπίνακα ενισχύεται. Με το 
γυάλισμα, το αισθητικό αποτέλεσμα βελτιώνεται αλλά έχει και μεγαλύτερο κόστος. 
Ενώ το σόκορο με ροντέ τρόχισμα έχει μια θολή, σχεδόν λευκή εμφάνιση, το γυαλι-
σμένο σόκορο έχει ίδια εμφάνιση με την επιφάνεια του υαλοπίνακα. 

Από την άλλη πλευρά, λιγότερο συχνά και κυρίως σε διακοσμητικούς υαλοπίνακες 
όπου η ακμή είναι εμφανής, συναντάται το μπιζουτέ τρόχισμα, όπου η ακμή τροχίζεται 
και λειαίνεται υπό λοξή γωνία, για να δώσει ένα καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Ο 
υαλοπίνακας επεξεργάζεται στην επίπεδη επιφάνεια του δημιουργώντας εφέ καμπύ-
λου ή ευθύγραμμου σχήματος στις άκρες του. (εικόνα 1.10)

Ή γυαλισμένη ακμή είναι αποτέλεσμα μιας ευθύγραμμης τροχιστικής γραμμής επε-
ξεργασίας, όπου το τρόχισμα γίνεται ακμή – ακμή. Υπάρχει, όμως, η δυνατότητα αμφί-
πλευρου τροχίσματος ταυτόχρονα, καθώς και απευθείας πλύσιμο του υαλοπίνακα για 
αποφυγή φθορών λόγω των αλάτων από το τρόχισμα.

Εικόνα 1.10 Καθρέπτης με μπιζουτέ τρόχισμα στην ακμή 

Πηγή: https://feizidisglass.wixsite.com 

Οι πιο περίπλοκες επεξεργασίες ακμών απαιτούν και ένα ελάχιστο πάχος υαλοπίνακα, 
προκειμένου να είναι δυνατόν να γίνουν.

Βάσει του ΕΝ ISO 12543-6:2011 - ενότητα 9, στην περίπτωση υαλοπίνακα πολλαπλών 
στρώσεων με εκτεθειμένες ακμές, πρέπει αυτές να είναι τροχισμένες ή και γυαλισμέ-
νες.
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1.4 ΘΕΡΜΙΚΉ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Ή θερμική κατεργασία υαλοπινάκων αφορά την πρόσθετη θερμική σκλήρυνση των 
υαλοπινάκων προκειμένου αυτοί να αποκτήσουν μεγαλύτερη αντοχή. Στη διαδικα-
σία θερμικής σκλήρυνσης αρχικά ρυθμίζεται ο χρόνος για τον οποίο θα παραμείνει η 
φουρνιά υαλοπινάκων στον φούρνο. Στη συνέχεια οι υαλοπίνακες εισέρχονται στον 
φούρνο. Ακολούθως, η φουρνιά υαλοπινάκων περνάει από τη θέρμανση στην ψύξη 
και η δεύτερη φουρνιά εισέρχεται με τη σειρά της στο φούρνο. Οι υαλοπίνακες εξέρ-
χονται από την ψύξη και αποθηκεύονται (εικόνες 1.11, 1.12). 

Εικόνα 1.11 Διαδικασία θερμικής επεξεργασίας υαλοπινάκων 

Πηγή: Pasetto, 2014

Εικόνα 1.12 Φούρνος θερμικής σκλήρυνσης 

Πηγή: Προδρομίδης, 2011

Το πόσο ομοιόμορφα ψήνονται και ψύχονται οι υαλοπίνακες επηρεάζει και την έντα-
ση εμφάνισης ανισοτροπιών – ιριδισμών (βλ.κεφάλαιο 3.2.3). Οι περιοχές που βρίσκο-
νται κάτω από τα ακροφύσια δεν ψύχονται ομοιόμορφα με τις ενδιάμεσες περιοχές 
(εικόνα 1.13). Εφόσον εμφανίζονται έντονοι ιριδισμοί, πρέπει να ελεγχθεί η διαδικασία 
ψησίματος και ψύξης. Για παράδειγμα, μπορεί να χρειάζονται αλλαγή η θερμοκρασία 
ψησίματος, ο χρόνος ψησίματος, η κατάσταση των ακροφυσίων, η ταχύτητα μετάβα-
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σης στο στάδιο ψύξης, κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση, η καλή κατάσταση των μηχανημάτων 
λειτουργεί θετικά στην αποφυγή ιριδισμών.

Εικόνα 1.13 Ψύξη υαλοπινάκων έπειτα από τη θερμική κατεργασία

Ο θερμικά σκληρυμένος ή ψημένος όπως είναι γνωστός υαλοπίνακας παράγεται θερ-
μαίνοντας το γυαλί στους περίπου 650οC και έπειτα η επιφάνεια του ψύχεται απότομα 
με αποτέλεσμα τη δημιουργία υψηλών τάσεων. Ή αντοχή του αυξάνεται περίπου 4-5 
φορές με αυτή τη διαδικασία. Επειδή κατά τη θραύση του σπάει σε μικρά μη αιχμηρά 
κομμάτια –σαν κόκκους ρυζιού-, συγκαταλέγεται στους υαλοπίνακες ασφαλείας στη 
χρήση. 

Ο θερμικά ενισχυμένος υαλοπίνακας παράγεται με παρόμοιο τρόπο με τον θερμικά 
σκληρυμένο, αλλά ψύχεται με πιο αργό ρυθμό και η αντοχή του είναι περίπου η μισή 
αυτής του θερμικά σκληρυμένου και δεν θεωρείται υαλοπίνακας ασφαλείας στη χρή-
ση. Ο θερμικά ενισχυμένος υαλοπίνακας παράγεται μέχρι μέγιστο πάχος 12mm. 

Βάσει του ΕΝ16612, οι χαρακτηριστικές αντοχές σε κάμψη των υαλοπινάκων βάσει της 
θερμικής κατεργασίας τους είναι αυτές που φαίνονται στον πίνακα 1.2.

Πίνακας 1.2 Χαρακτηριστικές αντοχές υαλοπινάκων βάσει ΕΝ 16612

Τύπος υαλοπίνακα Χαρακτηριστική αντοχή σε κάμψη fb;k

Υαλοπίνακας χωρίς πρόσθετη θερμική 
κατεργασία

45 N/mm2

Θερμικά ενισχυμένος υαλοπίνακας 70 N/mm2

Θερμικά σκληρυμένος υαλοπίνακας 120 N/mm2



31

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 1

Οι χαρακτηριστικές αντοχές απομειώνονται με τη χρήση κατάλληλων συντελεστών 
που αφορούν την επεξεργασία ακμών, τη διάρκεια φόρτισης, κ.α.

Ο θερμικά κατεργασμένος υαλοπίνακας δεν μπορεί να δεχθεί κάποια επεξεργασία η 
οποία μεταβάλει την επιφανειακή του δομή. Αυτό σημαίνει ότι ο υαλοπίνακας θα πρέ-
πει να έχει κοπεί στις τελικές του διαστάσεις, να έχει υποστεί επεξεργασία ακμών, να 
έχουν γίνει τυχόν εγκοπές και οπές, πριν προχωρήσει η θερμική του κατεργασία. 

Βάσει του EN12150-1:2000, οι ελάχιστες αποστάσεις των οπών εξαρτώνται από:

 n Το ονομαστικό πάχος του υαλοπίνακα.

 n Τις διαστάσεις του υαλοπίνακα.

 n Τη διάμετρο της οπής.

 n Το σχήμα του υαλοπίνακα.

 n Τον αριθμό των οπών.

Βάσει του EN12150-1:2000, συνήθως για τους υαλοπίνακες με 4 οπές υιοθετούνται 
τα ακόλουθα όρια:

 n Ή απόσταση της περιφέρειας της οπής από την ακμή του υαλοπίνακα δεν 
πρέπει να είναι μικρότερη από 2d, όπου d η διάμετρος της οπής.

 n Ή καθαρή απόσταση μεταξύ των δύο οπών δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 
2d, όπου d η διάμετρος της οπής.

 n Ή απόσταση της περιφέρειας της οπής από τη γωνία του υαλοπίνακα δεν 
πρέπει να είναι μικρότερη από 6d.

1.4.1 Heat Soak Test

Μέσα στη μάζα των υαλοπινάκων ενδέχεται να υπάρχουν νικελ-σουλφίδια NiS. Τα 
εγκλεισμένα νικελ-σουλφίδια NiS, τα οποία δεν είναι ορατά με γυμνό μάτι (εικόνα 1.14), 
επηρεάζουν μόνο τους θερμικά σκληρυμένους υαλοπίνακες, λόγω της διαδικασίας 
σκλήρυνσης. Κατά τη διαδικασία ψησίματος τυχόν NiS που υπάρχουν αυξάνουν τον 
όγκο τους και έπειτα κατά τη γρήγορη ψύξη δεν προλαβαίνουν να επανέλθουν στη 
φυσιολογική – σταθερή τους κατάσταση. Συνεπώς, κάποια στιγμή που τα NiS διογκω-
θούν, ασκούν μεγάλη τοπική πίεση στον υαλοπίνακα οδηγώντας στη θραύση αυτού. Ή 
θραύση αυτή δεν είναι γνωστό πότε θα γίνει, ενδέχεται μόλις μετά από λίγες μέρες ή 
και χρόνια. Ή επιφανειακή αντοχή που επιτυγχάνεται στον θερμικά σκληρυμένο υαλο-
πίνακα κατά τη διαδικασία θερμικής σκλήρυνσης επηρεάζει το πόσο εύκολα μπορεί να 
σπάσει από τυχόν παρουσία NiS.
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Το Heat Soak Test είναι μια καταστρεπτική μέθοδος (ΕΝ 14179-1) και λειτουργεί σαν μέ-
θοδος τεχνητής γήρανσης, με την οποία ελέγχεται η πιθανότητα μετέπειτα θραύσης 
ενός θερμικά σκληρυμένου υαλοπίνακα λόγω NiS. Ο θερμικά σκληρυμένος υαλοπίνα-
κας εισέρχεται στον θάλαμο δοκιμής (εικόνα 1.15) και θερμαίνεται και διατηρείται στους 
287οC για 2 ώρες, συνήθως επιταχύνοντας τη διόγκωση των NiS. Οι υαλοπίνακες που 
περιέχουν NiS σπάνε και επομένως, θα απομακρυνθούν και δεν θα προχωρήσουν για 
τοποθέτηση στο έργο (εικόνα 1.16). Μέχρι τώρα αυτή αποτελεί τη μόνη μέθοδο που 
χρησιμοποιείται στη βιομηχανία για την απομάκρυνση των θερμικά σκληρυμένων υα-
λοπινάκων με NiS.

Εικόνα 1.14 NiS στη μάζα του γυαλιού

Εικόνα 1.15 Εισαγωγή στον θάλαμο για heat soak test

Πηγή: http://chainglass.com

Εικόνα 1.16 Θραύση του υαλοπίνακα κατά το heat soak test
Πηγή: www.venetovetro.com
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1.5 ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΣΤΡΩΣΕΩΝ

Ή στρωματοποίηση των υαλοπινάκων γίνεται χρησιμοποιώντας δύο ή περισσότερα 
φύλλα γυαλιού και μία ή περισσότερες μεμβράνες ενδιάμεσα. Αρχικά, σε καθαρό φύλ-
λο γυαλιού και θερμικά σκληρυμένο εφόσον απαιτείται, εφαρμόζεται η μεμβράνη η 
οποία σε αυτή τη φάση είναι αδιαφανής, εναποτίθεται το επόμενο φύλλο γυαλιού 
και ακολούθως κόβεται η μεμβράνη η οποία περισσεύει στις άκρες.  Εφόσον απαι-
τείται, κολλιούνται οι ακμές για να διατηρείται σταθερή η υάλωση και τοποθετείται ο 
υαλοπίνακας για προστασία σε ειδική σακούλα σιλικόνης. Ακολούθως, ο υαλοπίνακας 
τοποθετείται στον φούρνο όπου ένας κύκλος διαρκεί 3-4 ώρες, ανάλογα με το πάχος 
του γυαλιού. Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος, αποσύρεται ο υαλοπίνακας και αφήνεται 
να κρυώσει. Ο υαλοπίνακας είναι έτοιμος και ακολουθούν μικροεργασίες στις ακμές 
για το τελικό φινίρισμα. 

Ή στρωματοποίηση των υαλοπινάκων, ανάλογα και με τις μεμβράνες οι οποίες χρη-
σιμοποιούνται, εξυπηρετεί διαφορετικούς σκοπούς, όπως ασφάλεια, ηχομείωση, 
αντοχή, προστασία από την UV ακτινοβολία ή/και αισθητική. Για παράδειγμα, μπο-
ρούν να ενσωματωθούν υλικά (εικόνα 1.17) ή να τοποθετηθούν έγχρωμες μεμβρά-
νες (εικόνα 1.18). Με την προσθήκη ηχομειωτικών μεμβρανών μπορεί να επιτευχθεί 
καλύτερη ηχομείωση. Ενδεικτικά αναφέρεται πως ένας υαλοπίνακας πολλαπλών 
στρώσεων 44.1 με απλή μεμβράνη PVB πετυχαίνει σταθμισμένο συντελεστή ηχο-
μείωσης Rw≈ 34dB, ενώ αν η μεμβράνη είναι ηχομειωτική πετυχαίνει Rw≈37dB. 

Εικόνα 1.17 Υαλοπίνακες πολλαπλών στρώσεων με ύφασμα εσωτερικά
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Εικόνα 1.18 Υαλοπίνακες πολλαπλών στρώσεων με χρωματιστές μεμβράνες

Εικόνα 1.19 Στάδια στρωματοποίησης υαλοπίνακα

Όταν υαλοπίνακες θερμικά σκληρυμένοι συγκολλώνται, απαιτούνται μεμβράνες συ-
νολικού πάχους τουλάχιστον ~1,5mm, ώστε να μην προκύψει πρόβλημα λόγω των 
κυματισμών (roller waves) που έχουν μετά τη θερμική σκλήρυνση. Επίσης, το τελικό 
αποτέλεσμα είναι καλύτερο, όταν οι υαλοπίνακες προέρχονται από την ίδια φουρνιά.

Το επίπεδο ασφαλείας που εξασφαλίζει η υάλωση προσδιορίζεται βάσει των 
σχετικών προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 12600 για ασφάλεια στη χρήση και ΕΛΟΤ ΕΝ 356 για 
προστασία έναντι εξωτερικών επιβουλών – διαρρήξεων. Ή αντιδιαρρηκτική προστασία 
εξασφαλίζεται με μεγάλο πλήθος μεμβρανών και ένα ελάχιστο πάχος υαλοπινάκων. 
Ή αντιβαλλιστική προστασία (αλεξίσφαιροι υαλοπίνακες) απαιτεί πέρα από μεγάλος 
πλήθος μεμβρανών και πολλά φύλλα γυαλιού.
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Εικόνα 1.20 Υαλοπίνακας πολλαπλών στρώσεων που με την παροχή ρεύματος 
μπορεί να γίνει διάφανος από αδιάφανος

Πηγή: www.saint-gobain-glass.com

1.5.1 Πυράντοχοι υαλοπίνακες

Ειδική κατηγορία στους υαλοπίνακες πολλαπλών στρώσεων αποτελούν οι πυράντο-
χοι υαλοπίνακες κατηγορίας πυραντίστασης ΕΙ, που σημαίνει ακεραιότητα και θερμική 
μόνωση έναντι της φωτιάς για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι πυράντοχοι υαλο-
πίνακες παράγονται προς το παρόν μόνο στο εξωτερικό, καθώς υπάρχει η απαίτηση για 
σύστημα παραγωγής 1 (βλ.κεφάλαιο 1.10). Κάθε εταιρεία διαθέτει τη δική της σύνθεση 
για την επίτευξη της πυραντοχής, αλλά οι υαλοπίνακες κατηγορίας πυραντίστασης ΕΙ 
συνήθως περιλαμβάνουν πολλά φύλλα γυαλιού (≥3) τα οποία ενδιάμεσα συγκολλώ-
νται με μεμβράνες ή με κάποιο είδος gel τα οποία αντιδρούν με τη φωτιά και προ-
στατεύουν τα φύλλα γυαλιού από την κατάρρευση και εμποδίζουν τη θερμότητα να 
μεταφερθεί στη μη πυρόβλητη περιοχή. Οι δηλώσεις επίδοσης των προϊόντων κατα-
σκευάζονται βάσει του προτύπου που διέπει τους υαλοπίνακες με βάση τη σύνθεσή 
τους (μονολιθικοί, πολλαπλών στρώσεων, διπλοί, κ.ο.κ). Μέχρι πρόσφατα, οι υαλοπί-
νακες με σύρμα εσωτερικά (wired glass) θεωρούνταν πυράντοχοι, το οποίο επί του 
παρόντος δεν ισχύει βάσει των ισχυόντων εναρμονισμένων προτύπων.
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Εικόνα 1.21 Σφραγίδες πυράντοχων υαλοπινάκων βάσει ΕΝ προτύπων

Εικόνα 1.22 Δοκιμή σε πυράντοχο υαλοστάσιο για κατηγορία ΕΙ30 

Εικόνα 1.23 Η εκτιθέμενη στη φωτιά πλευρά υαλοπίνακα κατηγορίας ΕΙ30 έπειτα από δοκιμή 



37

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 1

1.6 ΕΚΤΥΠΩΣΉ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
Οι συνήθεις τεχνικές για εκτύπωση επάνω στους υαλοπίνακες είναι η μεταξοτυπία και 
τα τελευταία χρόνια όλα και πιο δυναμικά η ψηφιακή εκτύπωση. 

Ή εκτύπωση στους υαλοπίνακες μπορεί να εξυπηρετήσει αισθητικούς σκοπούς, αλλά 
και ενεργειακούς όπως μείωση της ηλιακής ακτινοβολίας που εισέρχεται. Επίσης, πε-
τυχάινει καλύτερη διάχυση του φωτός, ιδιωτικότητα, αλλά και αντιολισθηρότητα σε  
εφαρμογές σε στέγαστρα ή πατώματα, όπου απαιτείται για λόγους ασφάλειας. Εφό-
σον η εφαρμογή του υαλοπίνακα με εκτύπωση είναι εξωτερική, πρέπει το χρώμα να 
είναι ανθεκτικό σε UV ακτινοβολία. Ανάλογα με την πυκνότητα του σχεδίου και την 
αδιαφάνεια του χρώματος εκτύπωσης οι επιδόσεις στα παραπάνω μεταβάλλονται (ει-
κόνα 1.24). Ή δυνατότητα ψηφιακής εκτύπωσης προσφέρει πλέον μεγάλες σχεδιαστι-
κές ελευθερίες (εικόνα 1.25). 

Ή ψηφιακή εκτύπωση σε υαλοπίνακα γίνεται σχεδόν με όμοιο τρόπο, όπως και όλες 
οι ψηφιακές εκτυπώσεις. Από την άλλη πλευρά, στην εκτύπωση με μεταξοτυπία το 
χρώμα εφαρμόζεται στην επιφάνεια του γυαλιού σε έναν οριζόντιο πάγκο με τη χρή-
ση τελάρων που περιλαμβάνουν το σχέδιο (εικόνες 1.26, 1.27). Ο αριθμός των διαφο-
ρετικών τελάρων που απαιτούνται εξαρτάται από τις διαστάσεις των υαλοπινάκων και 
το σχέδιο. Με αυτή τη μέθοδο οι ακμές των υαλοπινάκων παραμένουν καθαρές. Το 
στέγνωμα και η σκλήρυνση της μεταξοτυπίας στην επιφάνεια του υαλοπίνακα λαμ-
βάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της θερμικής κατεργασίας. Όμως, η επεξεργασία του 
υαλοπίνακα, όπως π.χ. η κοπή, η διάτρηση, η λείανση, το τρόχισμα κ.ά., πραγματοποιεί-
ται εκ των προτέρων. Ή κεραμική βαφή, μετά από την τήξη της, ενσωματώνεται στην 
επιφάνεια του υαλοπίνακα και δεν μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να καταστραφεί και ο 
ίδιος ο υαλοπίνακας. Αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από διαφανές, μαλακό, λιωμένο 
γυαλί που εσωκλείει τις χρωστικές ουσίες κατά το ψήσιμο και κατά συνέπεια τις δε-
σμεύει μόνιμα.

Εικόνα 1.24 Δείγματα υαλοπινάκων με εκτύπωση κεραμικού λευκού χρώματος στη μία επιφάνεια 
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λευκού χρώματος στη μία επιφάνεια

Εικόνα 1.25 Columbia College Chicago by Gensler, 1) 1913, 2) 1960, 3) 2012, 
η αρχική όψη αποτυπώθηκε με ψηφιακή εκτύπωση στο εξωτερικό κέλυφος

Εικόνα 1.26 Διαδικασία μεταξοτυπίας

Εικόνα 1.27 Μηχάνημα μεταξοτυπίας
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1.7 ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΔΙΠΛΩΝ/ΤΡΙΠΛΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Πλέον οι διπλοί ή και τριπλοί υαλοπίνακες είναι αυτοί που προδιαγράφονται και το-
ποθετούνται στις κατασκευές για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας και κάλυψης των 
απαιτήσεων των κανονισμών, οι οποίοι απαιτούν χαμηλό συντελεστή θερμοπερατό-
τητας που επιτυγχάνεται με διπλή ή τριπλή κατά περίπτωση υάλωση με επίστρωση.

Πριν την κατασκευή διπλής/τριπλής υάλωσης, οι υαλοπίνακες πρέπει να είναι απαλ-
λαγμένοι από κάθε είδους στίγμα, σκόνη, κ.λπ. Για αυτόν τον λόγο, το πρώτο στάδιο 
είναι η πλύση των υαλοπινάκων. Οι υαλοπίνακες καθαρίζονται με ειδικές βούρτσες 
μικροινών και απιονισμένο νερό. Ειδικότερα οι μαγνετρονικές επιστρώσεις απαιτούν 
πιο ευαίσθητη μεταχείριση κατά το πλύσιμο. Για αυτόν τον λόγο, τα πλυντήρια της 
γραμμής παραγωγής διαθέτουν ειδικές βούρτσες προορισμένες για τις μαγνετρονικές 
επιστρώσεις. Ακολούθως, οι υαλοπίνακες στεγνώνουν σε έναν δεύτερο θάλαμο με τη 
χρήση φιλτραρισμένου αέρα. 

Αφού ολοκληρωθούν οι παραπάνω διαδικασίες, ο πρώτος υαλοπίνακας τοποθετεί-
ται έτσι ώστε να υποδεχθεί τον αποστάτη. Οι αποστάτες είτε κόβονται και συναρμο-
λογούνται με γωνιές, είτε σε αυτόματη πηχακιέρα κατασκευάζονται κατευθείαν για 
την υάλωση έχοντας λυγίσει στην κατάλληλη γωνία (εικόνα 1.28). Στο εσωτερικό του 
αποστάτη τοποθετούνται πυριτικά άλατα προκειμένου αυτά να απορροφήσουν την 
αρχική υγρασία του αέρα που υπάρχει στο διάκενο.

Εικόνα 1.28 Πηχακιέρα
Πηγή: https://mmglass.eu 

Σημαντικό ρόλο στη διάρκεια ζωής μιας διπλής/τριπλής υάλωσης παίζουν οι σφραγί-
σεις, όπου προσδίδουν μηχανική αντοχή και ταυτόχρονα εμποδίζουν την είσοδο αέρα 
και υγρασίας. Ή πρώτη σφράγιση γίνεται με επικάλυψη butyl (κόλλα σε στερεά μορ-
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φή) η οποία αφού με θερμότητα έχει ρευστοποιηθεί, γίνεται με ακρίβεια και στις δυο 
πλευρές του πλαισίου του αποστάτη μέσω ενσωματωμένων αισθητήρων που κρα-
τάνε το πλαίσιο σταθερό. Έπειτα, ο αποστάτης κολλάει με πίεση στον πρώτο υαλοπί-
νακα. Περιμετρικά ο αποστάτης αφήνει ~1cm ελεύθερο, προκειμένου για τη δεύτερη 
σφράγιση. Ακολούθως, ο δεύτερος υαλοπίνακας ευθυγραμμίζεται με τον πρώτο 
υαλοπίνακα και με τον αποστάτη και η υάλωση προχωράει στο στάδιο πρεσαρίσματος. 
Στην πρέσα μέσω διπλής δράσης των υδραυλικών κυλίνδρων που πιέζουν τους 
υαλοπίνακες ομοιόμορφα, κολλάνε πλήρως οι υαλοπίνακες με τον αποστάτη (εικόνα 
1.29). Ή χρήση αυτόματων πρεσών μηδενίζει σχεδόν τον κίνδυνο τα φύλλα γυαλιού να 
μην είναι στον ίδια ευθεία και να σχηματίζονται προεξοχές.

Εικόνα 1.29 Πρεσάρισμα των υαλοπινάκων 

Έπειτα, εφόσον απαιτείται, με ειδικό μηχάνημα τοποθετείται το αέριο (αργό, κρυπτό, 
κ.λπ.) μέσα στο διάκενο της διπλής υάλωσης για την επίτευξη καλύτερης θερμομό-
νωσης. Είναι ορθότερο οι οπές πλήρωσης αερίου να βρίσκονται σε θέσεις διαγώνια. Ή 
πλήρωση που επιτυγχάνεται συνήθως είναι ~90%.

Την ολοκλήρωση του πρεσαρίσματος ακολουθεί η δεύτερη σφράγιση (εικόνες 1.30, 1.31). 
Ή δεύτερη σφράγιση γίνεται εξωτερικά της διπλής υάλωσης με κρύα κόλλα δύο συστα-
τικών που το κύριο συστατικό της είναι η θειόκολλα. Τα υλικά αναμιγνύονται αυτόματα. 
Ή κρύα κόλλα παρουσιάζει καλύτερα χαρακτηριστικά σε σχέση με τη θερμή κόλλα. 

Εικόνα 1.30 Ολοκλήρωση πρεσαρίσματος των υαλοπινάκων
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Εικόνα 1.31 Δεύτερη σφράγιση υαλοπίνακα

Αναφορικά με τη σύνθεση των διπλών/τριπλών υαλώσεων, οι χαμηλής εκπομπής 
(low-e) επιστρώσεις μπορούν να τοποθετηθούν στη θέση #2 ή στη θέση #3 της 
διπλής υάλωσης και στις θέσεις #2, #5 της τριπλής υάλωσης. Σε πολύ ψυχρά κλίματα 
προτιμάται να τοποθετείται στον εσωτερικό υαλοπίνακα (θέση #3) για καλύτερη 
θερμομόνωση (εικόνα 1.32).

Εικόνα 1.32 Επιφάνειες υαλοπινάκων στη διπλή υάλωση

Οι μαγνετρονικές (μαλακές) επιστρώσεις ηλιακού ελέγχου τοποθετούνται στην θέση 
#2 της διπλής ή τριπλής υάλωσης. Κάποιες από τις «σκληρές» επιστρώσεις που είναι 
παλιότερης τεχνολογίας μπορούν να τοποθετηθούν και στη θέση #1 (εικόνα 1.32), αν 
και δεν ενδείκνυται καθώς η φθορά της είναι συχνό φαινόμενο, με αποτέλεσμα να χά-
νει και την ενεργειακή επίδοση. Για την περαιτέρω βελτίωση της θερμομόνωσης, χρη-
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σιμοποιούνται στο διάκενο αέρια χαμηλής αγωγιμότητας, όπως το αργό, το κρυπτό, 
κ.α. Επίσης, μπορούν να τοποθετηθούν στο διάκενο περσίδες οι οποίες ανάλογα με 
τη ρύθμισή τους προσφέρουν μείωση της εισερχόμενης ενέργειας του ήλιου, μείωση 
της περατότητας φωτός και της θάμπωσης, καθώς και ιδιωτικότητα.

Εικόνα 1.33 Κατασκευή διπλής υάλωσης με περσίδες εσωτερικά στο διάκενο 

Πηγή: https://pelliniscreenline.net 

Εικόνα 1.34 Διπλή υάλωση με ενσωματωμένες στο διάκενο περσίδες

Πηγή: https://pelliniscreenline.net 

Ειδική μέριμνα απαιτείται όταν πρόκειται η διπλή/τριπλή υάλωση να μεταφερθεί σε 
περιοχή με διαφορετικό υψόμετρο ή αναμένονται υψηλές θερμικές τάσεις, καθώς 
οδηγούν στην ανάπτυξη κρίσιμων υψηλών τάσεων με κίνδυνο θραύσης. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, απαιτείται η χρήση ειδικά σχεδιασμένων βαλβίδων οι οποίες είτε αφαι-
ρούνται μετά τη μεταφορά στο έργο, είτε παραμένουν καθόλα τη διάρκεια ζωής, ανά-
λογα και με την τεχνολογία τους (εικόνα 1.37). Αυτές εξισορροπούν την πίεση.
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Εικόνα 1.35 Συμπεριφορά διπλής υάλωσης σε διαφορετικό υψόμετρο από τον τόπο παραγωγής

Πηγή: www.swisspacer.com

Εικόνα 1.36 Ανάπτυξη τάσεων κατά τη μεταφορά της υάλωσης σε μεγαλύτερο υψόμετρο

Πηγή: www.swisspacer.com , ιδία επεξεργασία 

Εικόνα 1.37 Διαθέσιμα μέσα εξισορρόπησης πίεσης



44

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

1.8 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 

1.8.1 Περατότητα φωτός και Ηλιακός έλεγχος

Ή ηλιακή ακτινοβολία η οποία φτάνει στη γη αποτελείται από 3% υπεριώδη ακτινο-
βολία (UV), 55% υπέρυθρη ακτινοβολία (IR) και 42% ορατό φως (visible light). Καθένα 
από αυτά τα είδη ακτινοβολίας αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο εύρος από μήκη κύματος. 
Το ορατό φως εκτείνεται μόνο από 0.38μm έως 0.78μm (εικόνα 1.38). Ο συνδυασμός 
από τα μήκη κύματος του ορατού φάσματος δίνει το λευκό χρώμα, ενώ κάθε μήκος 
κύματος αποδίδει ένα διαφορετικό χρώμα.

Όταν η ακτινοβολία πέφτει σε μια επιφάνεια, ανακλάται, μεταφέρεται και απορροφάται. 
Όσο πιο αδιαφανές είναι το υλικό, τόσο περισσότερο μέρος της ακτινοβολίας 
απορροφάται. Ή ακτινοβολία που απορροφάται παράγει θερμότητα. Αυτή η θερμότητα 
μεταφέρεται με αγωγή, συναγωγή ή ξανά ακτινοβολία, αλλά με μεγαλύτερο μήκος 
κύματος από την αρχική. 

Εικόνα 1.38 Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα

Πηγή: http://kids.alma.cl 

Όταν η επιφάνεια που ανακλά την ακτινοβολία είναι τραχιά, τότε το ανακλώμενο φως 
διαχέεται. Τέτοια συμπεριφορά συναντάμε με τους υαλοπίνακες που έχουν μοτίβα (ει-
κόνα 1.39) και τους υαλοπίνακες με αμμοβολή (sandblasted). Στους υαλοπίνακες που 
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έχουν χάραξη με οξύ συνήθως η ανάκλαση διαχέεται μερικώς, καθώς κυριαρχεί η μία 
κατεύθυνση. 

Το ποσό της ακτινοβολίας φωτός του ήλιου που τελικά μεταφέρεται - περνάει από τον 
υαλοπίνακα, δηλαδή το μέρος της ακτινοβολίας που απομένει από την ανάκλαση και 
την απορρόφηση, εκφράζεται με την περατότητα φωτός – Light Transmittance που 
συνήθως εκφράζεται επί τοις εκατό (εικόνα 1.40). Ή χρήση υαλοπινάκων με μεγάλη 
περατότητα φωτός συνεπάγεται μικρότερη απαίτηση για τεχνητό φωτισμό κατά τη 
διάρκεια της ημέρας, δηλαδή μικρότερη κατανάλωση ενέργειας για τον φωτισμό. Επί-
σης, στη βιβλιογραφία το φυσικό φως συνδέεται με αύξηση της αποδοτικότητας των 
εργαζομένων, αύξηση της αξίας του ακινήτου, μείωση του χρόνου ανάρρωσης των 
ασθενών, βελτίωση της ψυχολογίας, κ.α.  

Εικόνα 1.39 Υαλοπίνακας με μοτίβο (ribbed glass)

Ή εξωτερική ανακλαστικότητα εκφράζει το ποσοστό της ακτινοβολίας το οποίο ανα-
κλάται. Πρακτικά, όσο μεγαλύτερο είναι αυτό το ποσοστό, τόσο περισσότερο ο υαλο-
πίνακας έχει την όψη καθρέπτη (εικόνα 1.41). Αυτή η όψη υψηλής ανακλαστικότητας 
εμποδίζει τη θέαση προς τα μέσα, προσφέροντας ιδιωτικότητα στον εκάστοτε χρήστη. 
Φυσικά αυτό ισχύει εφόσον ο λόγος του εξωτερικού φωτός προς το φως στο εσωτε-
ρικό είναι μεγάλος. Όταν αντιστραφεί αυτός ο λόγος, όπως κατά τη διάρκεια της νύ-
χτας, η θέαση προς το εσωτερικό του κτιρίου δεν εμποδίζεται. Αυτό βρίσκει εφαρμογή 
ακόμη και στους λιγότερο ανακλαστικούς υαλοπίνακες.

Ένα σημαντικό πρόβλημα που φέρνει η διαφάνεια των υαλοπινάκων είναι η θάμπω-
ση, η οποία προέρχεται από τη μεγάλη αντίθεση της φωτεινότητας ή από πολύ υψη-
λά επίπεδα φωτεινότητας σε κάποια μεμονωμένα σημεία. Οι υαλοπίνακες με χαμηλή 
περατότητα φωτός δεν σημαίνει πως θα εξαλείψουν το πρόβλημα της θάμπωσης. 
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Ακόμη και τότε θα εμφανιστούν σε κάποιες ζώνες πολύ υψηλά επίπεδα φωτεινότη-
τας (lux) που θα προκαλούν θάμπωση. Είναι χρήσιμο στη φάση του σχεδιασμού τα 
παράθυρα να έχουν τον σωστό προσανατολισμό ή να κατασκευαστεί κάποιος πρό-
βολος/στέγαστρο για σκιασμό. Επίσης, με τα κατάλληλα συστήματα σκίασης μπορεί 
να αμβλυνθεί το πρόβλημα της θάμπωσης, αλλά χρειάζεται προσοχή ώστε να μην 
μειωθεί χωρίς ουσιαστικό λόγο η περατότητα φωτός που θα οδηγήσει στην αύξηση 
της κατανάλωσης ενέργειας για φωτισμό.

Το ποσό της θερμότητας από την ακτινοβολία του ήλιου που τελικά περνάει από τον 
υαλοπίνακα, το οποίο ισούται με την άμεση ακτινοβολία (μικρού μήκους ακτινοβολία) 
και το μέρος της ακτινοβολία που μεταφέρεται προς τα μέσα από την απορρόφηση 
του υαλοπίνακα (μεγάλου μήκους ακτινοβολία), εκφράζεται με τον ηλιακό συντελε-
στή – g-value. Όσο μικρότερος είναι ο ηλιακός συντελεστής τόσο μικρότερο μέρος 
από την ενέργεια της ακτινοβολίας του ήλιου μεταφέρεται μέσα στο κτίριο. Πρακτι-
κά αυτό σημαίνει πως όσο μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας του ήλιου εισέρχεται, 
τόσο μεγαλύτερη η απαίτηση για κλιματισμό κατά τους θερινούς μήνες. Από την άλλη 
πλευρά, η εισερχόμενη ενέργεια του ήλιου μπορεί να μειώσει την κατανάλωση ενέρ-
γειας για θέρμανση κατά τη διάρκεια του χειμώνα. 

Photo Courtesy of Saint-Gobain Glass Photo Courtesy of Saint-Gobain Glass

Εικόνα 1.40 Υαλοπίνακες με διαφορετική περατότητα φωτός 
(LT=8% αριστερά, LT=70% δεξιά)

Photo Courtesy of Saint-Gobain Glass Photo Courtesy of Saint-Gobain Glass

Εικόνα 1.41 Υαλοπίνακες με διαφορετική εξωτερική ανακλαστικότητα φωτός 
(LRe=44% αριστερά, LRe=14% δεξιά)
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1.8.2 Χρώμα

Το χρώμα μετριέται βάσει της αρχής πως οποιοδήποτε χρώμα μπορεί να προκύψει από 
μια κατάλληλη μίξη του φωτός από τρεις πηγές –κόκκινο, πράσινο και μπλε. Το πλαίσιο 
της μεθόδου μέτρησης ορίστηκε από την Commission Internationale de l’Eclairage 
(CIE). Ο συνήθης τρόπος παρουσίασης του χρώματος είναι το διάγραμμα CIE, το οποίο 
αργότερα τροποποιήθηκε ως CIELAB (εικόνα 1.42). Το κέντρο του διαγράμματος αντι-
προσωπεύει το ουδέτερο, που είναι γκρι ή λευκό, ενώ όλα τα άλλα σημεία αντιπρο-
σωπεύουν τα άλλα χρώματα και στην περιφέρεια βρίσκονται τα καθαρά χρώματα. Οι 
υαλοπίνακες μπορεί να έχουν διαφορετικό χρώμα στην περατότητα, σε σχέση με το 
χρώμα στην ανάκλαση. Το χρώμα του υαλοπίνακα σε περατότητα και ανάκλαση επη-
ρεάζεται από τη σύσταση του (κυρίως σε οξείδια σιδήρου), την επίστρωση, το τυχόν 
χρώμα στη μάζα, το πάχος, κ.λπ.

Εικόνα 1.42 CIELAB διάγραμμα

Πηγή: https://www.nippondenshoku.co.jp

Το χρώμα ενός υαλοπίνακα είναι διαφορετικό στη μετάδοση φωτός και διαφορετικό 
στην ανάκλαση (εικόνα 1.43). Ή αντίληψη του χρώματος ενός υαλοπίνακα αλλάζει και 
ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες -ηλιοφάνεια ή συννεφιά (εικόνα 1.44).
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Εικόνα 1.43 Δείκτες CIE για το χρώμα του διπλού υαλοπίνακα: clear 6mm_16mm_clear 4mm, 
αριστερά στην περατότητα, δεξιά στην εξωτερική ανάκλαση

Photo Courtesy of Saint-Gobain Glass Photo Courtesy of Saint-Gobain Glass

Εικόνα 1.44 Ίδιος υαλοπίνακας σε ηλιοφάνεια (αριστερά) και με συννεφιά (δεξιά)
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1.8.3 Θερμομόνωση

Ή θερμομόνωση μιας υάλωσης εκφράζεται με τον συντελεστή θερμοπερατότητας 
Ug (W/m2K), ο οποίος εκφράζει το ποσό της θερμότητας σε W που χάνεται από 1m2 
επιφάνειας υαλοπίνακα όταν η διαφορά θερμοκρασίας είναι 1 βαθμός. 

Ή καλή θερμομόνωση μέσω της υάλωσης εξασφαλίζεται με τη χρήση διπλής / τρι-
πλής υάλωσης αντί μονής (Ug=5.7 W/m2K), με τη χρήση αερίου αντί αέρα στο διάκενο 
και με κατάλληλες επιστρώσεις χαμηλής εκπομπής με τελικό Ug≈1.1 – 0.5 W/m2K. Οι 
επιστρώσεις χαμηλής εκπομπής ουσιαστικά ανακλούν την υπέρυθρη ακτινοβολία, η 
οποία είναι η ακτινοβολία από τις πηγές θερμότητας και από τη θερμότητα του ήλιου 
η οποία έχει αλλάξει μήκος κύματος. Όσο πιο ψυχρό το κλίμα της περιοχής, τόσο με-
γαλύτερη η απαίτηση για χαμηλό Ug. Επίσης στα συστήματα παραθύρων για παθητικά 
κτίρια υπάρχει η απαίτηση για πολύ χαμηλό Ug (βλ. πιστοποιητικά στην εικόνα 1.46). 
Συνεπώς, το Ug παίζει καθοριστικό ρόλο στην κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση 
ενός κτιρίου. Ή αντικατάσταση παραθύρων με μονή υάλωση ή διπλή υάλωση χωρίς 
επίστρωση με παράθυρα με διπλή ή τριπλή υάλωση με επίστρωση, συμβάλλει αξι-
οσημείωτα στην εξοικονόμηση ενέργειας. Για αυτόν τον λόγο άλλωστε, η ενέργεια 
αντικατάστασης παραθύρων ή μόνο υαλοπινάκων επιδοτείται στα διάφορα προγράμ-
ματα εξοικονόμησης ενέργειας.

Εικόνα 1.45 Τρόπος λειτουργίας της επίστρωσης χαμηλής εκπομπής
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Εικόνα 1.46 Πιστοποιητικά συστημάτων για παθητικά κτίρια για ζεστό κλίμα (αριστερά) 
και για ψυχρό κλίμα (δεξιά)

Ή θερμομόνωση συνολικά από το παράθυρο εξαρτάται όχι μόνο από τον συντελε-
στή θερμοπερατότητας του υαλοπίνακα Ug, αλλά και από τον συντελεστή θερμοπε-
ρατότητας του προφίλ Uf, αλλά και από τον συντελεστή γραμμικών απωλειών του 
αποστάτη της υάλωσης ψg. Ο συντελεστής θερμοπερατότητας του παραθύρου Uw 
υπολογίζεται από την ακόλουθη εξίσωση 1.1:

Ag+Af 
Uw=

         (1.1)

Έχοντας εξασφαλίσει ένα καλό Ug από την υάλωση με τους τρόπους που αναφέρ-
θηκαν παραπάνω, απαιτείται επίσης καλό Uf για το προφίλ το οποίο επιτυγχάνεται 
με τη χρήση θερμοδιακοπτόμενων προφίλ, αλλά και η ταυτόχρονη χρήση θερμοδι-
ακοπτόμενου αποστάτη (warm edge) και όχι αποστάτη αλουμίνιου, προκειμένου να 
αποφευχθεί όποια θερμογέφυρα στις ακμές. Ενδεικτικά αναφέρεται πως ο αποστάτης 
αλουμινίου έχει ψg=0.11W/mK, ενώ ένα θερμομονωτικός αποστάτης μπορεί να έχει 
τιμή γύρω στο 0.036W/mK (για διπλή υάλωση και πλαίσιο αλουμινίου). Πρέπει να ση-
μειωθεί πως ο συντελεστής ψg δεν είναι ένας σταθερός συντελεστής, αλλά εξαρτάται 
από το πλαίσιο, την υάλωση, το διάκενο, και άλλους παράγοντες.
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Εικόνα 1.47 Θέση του αποστάτη στη διπλή υάλωση

Εικόνα 1.48 Θερμοφωτογραφία όπου φαίνεται η επίδραση του θερμομονωτικού αποστάτη 
(αριστερά με θερμομονωτικό αποστάτη, δεξιά χωρίς θερμομονωτικό αποστάτη)

Βάσει του πιο πρόσφατου Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) 
(12.07.2017), ισχύουν τα παρακάτω σχετικά με τον συντελεστή θερμοπερατότητας για 
τα διαφανή στοιχεία, όπου στην εικόνα 1.49 φαίνονται ποιες περιοχές καλύπτει κάθε 
Κλιματική Ζώνη.
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Πίνακας 1.3 Συντελεστής θερμοπερατότητας για τα διαφανή στοιχεία 
βάσει ΚΕΝΑΚ

Δομικό Στοιχείο  
Νέου κτιρίου

Συντελεστής θερμοπερατότητας (W/m2K)
Κλιματική Ζώνη

Α Β Γ Δ

Κούφωμα ανοίγματος σε επα-
φή με τον εξωτερικό αέρα

2,80 2,60 2,40 2,20

Κούφωμα ανοίγματος σε επα-
φή με μη θερμαινόμενο χώρο

5,00 4,60 4,30 4,00

Γυάλινη πρόσοψη κτιρίου 
μη ανοιγόμενη ή μερικώς 

ανοιγόμενη σε επαφή με τον 
εξωτερικό αέρα

2,10 1,90 1,75 1,70

Γυάλινη πρόσοψη κτιρίου 
μη ανοιγόμενη ή μερικώς 

ανοιγόμενη σε επαφή με μη 
θερμαινόμενο χώρο

3,80 3,40 3,00 2,80

Δομικό Στοιχείο 
Υφιστάμενου κτιρίου

Συντελεστής θερμοπερατότητας (W/m2K)
Κλιματική Ζώνη

Α Β Γ Δ

Κούφωμα ανοίγματος σε επα-
φή με τον εξωτερικό αέρα

3,20 3,00 2,80 2,60

Κούφωμα ανοίγματος σε επα-
φή με μη θερμαινόμενο χώρο

5,70 5,20 4,80 4,40

Γυάλινη πρόσοψη κτιρίου 
μη ανοιγόμενη ή μερικώς 

ανοιγόμενη σε επαφή με τον 
εξωτερικό αέρα

2,20 2,00 1,80 1,80

Γυάλινη πρόσοψη κτιρίου 
μη ανοιγόμενη ή μερικώς 

ανοιγόμενη σε επαφή με μη 
θερμαινόμενο χώρο

4,00 3,60 3,10 2,90

Για να εξασφαλιστούν οι παραπάνω σημειωμένες τιμές για τον συντελεστή θερμο-
περατότητας και ειδικά αυτές που αφορούν τα νέα κτίρια, επιβεβαιώνεται πως πρέπει 
ο υαλοπίνακας να έχει χαμηλό Ug, το προφίλ να είναι θερμοδιακοπτόμενο με χαμηλό 
Uf και βοηθάει σημαντικά εάν και ο αποστάτης της υάλωσης είναι θερμομονωτικός. 
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Για παράδειγμα, σε αντικαταστάσεις παραθύρων όπου δεν υπάρχει μεγάλο διαθέσιμο 
πλάτος για τη νέα υάλωση και επομένως το Ug δεν μπορεί να είναι το βέλτιστο δυνατό, 
προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ, ενδέχεται να απαιτηθεί η χρή-
ση θερμομονωτικού αποστάτη με χαμηλό ψg. 

Εικόνα 1.49 Σχηματική απεικόνιση κλιματικών ζωνών ελληνικής επικράτειας (Πηγή: ΚΕΝΑΚ)

Βάσει της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ – Άρθρο 9: «απαιτείται λήψη απαραίτητων μέτρων ανά 
κράτος για τη δημιουργία κτιρίων μηδενικής ή σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανά-
λωσης μέχρι το τέλος του 2018 για τα δημόσια κτίρια και μέχρι το τέλος του 2020 για 
όλα τα κτίρια». Συνεπώς, από 01/2021 τα κτίρια προς οικοδόμηση πρέπει να αποδει-
κνύουν πως είναι μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Συνεπώς, όπως και τα δομικά 
στοιχεία, έτσι και οι υαλοπίνακες πρέπει να είναι υψηλών ενεργειακών προδιαγραφών, 
προκειμένου να μπορούν να τοποθετηθούν σε κτίριο σχεδόν μηδενική κατανάλωσης 
ενέργειας. 

1.8.4 Ηχομόνωση

Στα κτίρια υπάρχουν τόσο εξωτερικοί, όσο και εσωτερικοί θόρυβοι. Ή ακουστική άνε-
ση προκύπτει όταν οι χώροι έχουν καλή ισορροπία, εμποδίζοντας τους ενοχλητικούς 
ήχους και ενισχύοντας τους επιθυμητούς ήχους.

Κατά τη μελέτη της σύστασης της υάλωσης η οποία θα συμβάλει στην ηχομόνωση 
του κτιρίου, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί για ποιο εύρος συχνοτήτων του φάσμα-
τος του ήχου είναι σημαντική η ηχομείωση. Όπως φαίνεται στην εικόνα 1.50, κάθε 
εύρος συχνοτήτων αντιστοιχεί σε διαφορετική πηγή θορύβου. Στα κτίρια μέσα στον 



54

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

αστικό ιστό συνήθως αναφορικά με την υάλωση υπάρχει απαίτηση ηχομόνωσης ένα-
ντι των ήχων που προέρχονται από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Συνεπώς, όπως 
φαίνεται στην εικόνα 1.50, μας απασχολεί η ηχομείωση στις χαμηλές συχνότητες. 

Για δήλωση της ηχομείωσης των υαλοπινάκων συχνότερα χρησιμοποιείται ο σταθμι-
σμένος δείκτης ηχομείωσης Rw (Weighted Sound Reduction Index) μετρούμενος σε 
dB. Ο σταθμισμένος δείκτης ηχομείωσης υπολογίζεται για το φάσμα συχνοτήτων 100 
- 3150Hz με διαφορετικό βάρος για τις διάφορες συχνότητες. Όπως φαίνεται και στις 
εικόνες 1.50, 1.51, η καμπύλη R εμφανίζει δύο κατώτατα, τα οποία οφείλονται στον συ-
ντονισμό – φαινόμενο μάζα-ελατήριο-μάζα και στη σύμπτωση. Ο δείκτης RA,tr=Rw+Ctr 
είναι ο «διορθωμένος» σταθμισμένος δείκτης ηχομείωσης για τις χαμηλές συχνότη-
τες που αφορούν την κυκλοφορία των αυτοκινήτων, ενώ ο δείκτης RA=Rw+C είναι ο 
«διορθωμένος» σταθμισμένος δείκτης ηχομείωσης για τις υψηλές συχνότητες που 
αφορούν ήχους από σιδηρόδρομο, αεροπλάνα, κ.λπ. Το Rw προκύπτει από μέτρηση 
που έχει γίνει στο εργαστήριο σύμφωνα με το ΕΝ ISO 140 σε δοκίμιο συγκεκριμένων 
διαστάσεων (1480mm x 1230mm). Δοκίμιο διαφορετικών διαστάσεων και με μέτρηση 
στο πεδίο αναμένεται πως θα έχει διαφορετικό δείκτη ηχομείωσης R΄. 

Πέρα από τον σταθμισμένο δείκτη ηχομείωσης Rw, υπάρχουν και άλλοι συχνά χρησι-
μοποιούμενοι δείκτες , όπως ο Outdoor-Indoor Transmission Class (OITC) που λαμβά-
νει το εύρος συχνοτήτων 80-4000Hz με μεγαλύτερη βαρύτητα στους ήχους χαμη-
λών-μέσων συχνοτήτων. 

Οι διπλές υαλώσεις προσφέρουν ηχομόνωση έναντι των εξωτερικών ήχων και παί-
ζουν σημαντικό ρόλο στην ακουστική άνεση των χρηστών του κτιρίου. Ή ηχομείωση 
δεν εξαρτάται από τις επιστρώσεις της υάλωσης. Επίσης, η μετατροπή μιας διπλής 
υάλωσης σε τριπλή δεν συνεισφέρει ουσιαστικά στην ηχομείωση. Για παράδειγμα, οι 
υαλώσεις 6mm_18Ar_44.2acc και 6mm_10Ar_5mm_12Ar_44.2acc έχουν ίδιο σταθ-
μισμένο δείκτη ηχομείωσης Rw=40dB. Μάλιστα παρατηρείται στο σημείο ~125Hz 
όπου εμφανίζεται το πρώτο κατώτατο στην περίπτωση της τριπλής υάλωσης το R να 
είναι ακόμη χαμηλότερο από αυτό της διπλής. 

Στην αύξηση τη ηχομείωσης που επιτυγχάνεται μέσω μιας υάλωσης συμβάλλουν θε-
τικά τα ακόλουθα:

  Ή ύπαρξη διακένου.

  Το πάχος του διακένου.

  Τα διαφορετικά πάχη υαλοπινάκων.

  Το πάχος των υαλοπινάκων.

  Οι ηχομειωτικές μεμβράνες.
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Εικόνα 1.50 Ηχομειωτική συμπεριφορά διπλής υάλωσης

Εικόνα 1.51 Καμπύλη ηχομείωσης για το φάσμα των συχνοτήτων 
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1.9 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΉ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 

Κάθε έργο έχει διαφορετικές απαιτήσεις, ανάλογα με τη λειτουργία του, την τοποθε-
σία του, τον προσανατολισμό του, το μέγεθός του, κ.λπ. Συνεπώς, κάθε έργο έχει και 
διαφορετικές απαιτήσεις ως προς την υάλωση που πρέπει να τοποθετηθεί. Χρήσιμο 
είναι στο στάδιο της μελέτης και του σχεδιασμού να προδιαγράφεται η σωστή υάλω-
ση σε συνεργασία με τον μηχανικό μελετητή. Βασικός άξονας για τις ορθές προδια-
γραφές είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.

Προκειμένου να διαμορφωθούν σωστά οι προδιαγραφές και να επιτευχθεί εξοικονό-
μηση ενέργειας, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εξής παράγοντες:

  Ή τοποθεσία του έργου, προκειμένου για τις απαιτήσεις θερμομόνωσης, ηλι-
ακού ελέγχου, αντοχής σε ανεμοπίεση.

  Ο προσανατολισμός του έργου, προκειμένου για τις απαιτήσεις ηλιακού ελέγ-
χου.

  Ή χρήση του κτιρίου, προκειμένου για τις απαιτήσεις σε ασφάλεια, ηχομείωση, 
περατότητα φωτός, ανακλαστικότητα.

  Το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα, προκειμένου για απαιτήσεις σε διαφά-
νεια, χρώμα, ανακλαστικότητα, χρώμα αποστάτη.

  Θέση στο κτίριο, προκειμένου για απαιτήσεις σε ασφάλεια.

  Ενδεχόμενες υψηλές θερμικές τάσεις, προκειμένου για απαίτηση πρόσθετης 
θερμικής κατεργασίας.

Για παράδειγμα, στις εικόνες 1.52, 1.53 φαίνεται κτίριο με ΒΑ προσανατολισμό και το 
διάγραμμα του ήλιου. Φαίνεται, λοιπόν, πως ακόμη και το καλοκαίρι κατά το μεση-
μέρι – απόγευμα ο ήλιος δεν το επηρεάζει πολύ, γιατί τότε ο ήλιος κινείται σε πιο 
ψηλή τροχιά. Τον χειμώνα που ο ήλιος είναι πιο χαμηλός, τα ηλιακά κέρδη φυσικά είναι 
επιθυμητά. Συνεπώς, σε αυτή την περίπτωση δεν κρίνεται απαραίτητη η χρήση μιας 
υάλωσης με επίστρωση ηλιακού ελέγχου, καθώς θα μείωνε ουσιαστικά τη συνολική 
ενεργειακή επίδοση του κτιρίου. Υάλωση με επίστρωση χαμηλής εκπομπής φαίνεται 
πως επαρκεί στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πέρα από αυτό, πρέπει να ληφθούν υπό-
ψη και άλλες τυχόν απαιτήσεις σχετικά με το χρώμα των υαλοπινάκων, την περατό-
τητα φωτός, κ.λπ. 

Διατίθενται ελεύθερα λογισμικά από όλες τις εταιρείες παραγωγής υαλοπινάκων που 
υπολογίζουν τις παραμέτρους των υαλοπινάκων, όπως για παράδειγμα το Your Glass, 
το CalumenLive, κ.α. Πιο εξειδικευμένα λογισμικά χρησιμοποιούνται από τον μελετητή 
του έργου για ενεργειακές προσομοιώσεις ενδεχομένως ολόκληρου του κτιρίου για 
τη διάρκεια ενός έτους.
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Εικόνα 1.52 Θέση ήλιου -Ιανουάριος 10:00π.μ.

Εικόνα 1.53 Θέση ήλιου -Ιούλιος 17:00 

Για την επιλογή των παχών των υαλοπινάκων συνήθως ο κρίσιμος παράγοντας είναι 
η αντοχή στην ανεμοπίεση ή ενδεχομένως υψηλές απαιτήσεις σε ασφάλεια (κατά ΕΝ 
356). Ο υαλοπίνακας πρέπει να αντέχει στην ανεμοπίεση που αντιστοιχεί στην περιοχή 
που βρίσκεται το έργο βάσει του ΕΝ 1991 Ευρωκώδικα 1 ή στην ανεμοπίεση που έχει 
θέσει ο μελετητής του έργου. Κατά τη φάση των προδιαγραφών, πρέπει να ελέγχο-
νται από μηχανικό η Οριακή Κατάσταση Αστοχίας και η Οριακή Κατάσταση Λειτουργι-
κότητας. Ο πρώτος έλεγχος διασφαλίζει πως δεν θα υπάρξει θραύση του υαλοπίνακα 
από τα φορτία, ενώ ο δεύτερος, πως το βέλος κάμψης (σε mm) που αναπτύσσεται 
είναι εντός των αποδεκτών ορίων.
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Ιδιαίτερο χειρισμό απαιτούν τα τυφλά τμήματα (spandrels) σε ένα κτίριο στην 
περίπτωση που θα τοποθετηθεί υαλοπέτασμα εξωτερικά, δηλαδή όλη η όψη θα 
είναι από γυαλί (εικόνες 1.54, 1.55). Υπάρχει η δυνατότητα να είναι παντού διάφανοι 
οι υαλοπίνακες, αλλά συνήθως υπάρχει πρόβλεψη είτε όλοι οι υαλοπίνακες του 
υαλοπετάσματος να έχουν υψηλή εξωτερική ανακλαστικότητα, έτσι ώστε να μην 
είναι ορατά απέξω τα αδιαφανή τμήματα, είτε να υπάρχουν «τυφλές» ζώνες που θα 
είναι αδιαφανείς με τον εσωτερικό υαλοπίνακα να είναι βαμμένος/με εκτύπωση. Τα 
τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί τεχνολογία ώστε τα αδιαφανή τμήματα με ειδικές 
μεμβράνες να μπορούν να λειτουργούν και ως φωτοβολταϊκά, συνεισφέροντας στον 
«πράσινο» χαρακτήρα του κτιρίου (εικόνα 1.56), παράγοντας και εξοικονομώντας 
ενέργεια. Στις περιπτώσεις των τυφλών τμημάτων, η απορρόφηση θερμότητας είναι 
υψηλή, υπαγορεύοντας την πρόσθετη θερμική κατεργασία των υαλοπινάκων. 

Εικόνα 1.54 Τυφλά τμήματα σε ένα υαλοπέτασμα

Πηγή: www.cmswillowbrook.com, ιδία επεξεργασία

Εικόνα 1.55 Αδιαφανής λευκή ζώνη spandrels
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Εικόνα 1.56 Spandrels με φωτοβολταϊκά

Πηγή: www.onyxsolar.com

Ο σχεδιασμός ενός κτιρίου είναι χρήσιμο να αποβλέπει στη δυναμική συμπεριφορά 
αυτού, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η άνεση του χρήστη και η εξοικονόμηση ενέργειας 
κατά τη διάρκεια ζωής του κτιρίου στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Στο πλαίσιο αυτό προ-
τείνονται δυναμικά συστήματα σκίασης είτε εξωτερικά των υαλοπινάκων, είτε και μέσα 
στο διάκενο της διπλής υάλωσης, αλλά ακόμη και υαλοπίνακες ηλεκτροχρωμικοί που 
μεταβάλλεται η συμπεριφορά τους βάσει των εξωτερικών συνθηκών (εικόνα 1.57). Σε 
αυτή την περίπτωση, οι υαλοπίνακες συνεισφέρουν σημαντικά στην εξοικονόμηση 
ενέργειας για ψύξη ή θέρμανση, ανάλογα με την εποχή.

Εικόνα 1.57 Ηλεκτροχρωμικοί υαλοπίνακες – υαλοπίνακες με δυναμική συμπεριφορά

Είναι χρήσιμο στη φάση των προδιαγραφών ο μελετητής του έργου να λαμβάνει κά-
ποιο δείγμα του υαλοπίνακα ο οποίος προτείνεται να χρησιμοποιηθεί, ώστε να έχει 
πληρέστερη εικόνα των προδιαγραφών. Ενδέχεται να ζητηθεί δείγμα σε πραγματικές 
διαστάσεις (mock-up).

Τέλος, οι προδιαγραφές οφείλουν να ακολουθούν τους κανονισμούς της χώρας του 
έργου. Για παράδειγμα, όταν μια υάλωση προδιαγράφεται για την Αμερική, πρέπει οι 
επιδόσεις της να αναφέρονται βάσει NFRC, και όχι βάσει των ευρωπαϊκών προτύπων 
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ΕΝ. Επίσης, πρέπει ο εξαγόμενος υαλοπίνακας να είναι καταγεγραμμένος στη διεθνή 
βάση IGDB με μοναδικό αριθμό. Από χώρα σε χώρα διαφέρουν επιπλέον οι απαιτήσεις 
ως προς την ασφάλεια, αλλά και τον έλεγχο στη μηχανική αντοχή.

Εικόνα 1.58 Απόσπασμα από βρετανικό κανονισμό «The Building Regulations 2000, 
Glazing – safety in relation to impact, opening and cleaning» όπου ορίζονται 

οι κρίσιμες περιοχές που απαιτούν υαλοπίνακες ασφαλείας 
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1.10 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΉ ΤΉΣ ΕΠΙΔΟΣΉΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
Οι μονάδες επεξεργασίας υαλοπινάκων πρέπει να τηρούν έλεγχο παραγωγής FPC. Στο 
πλαίσιο διατήρησης του προτύπου ποιότητας ISO 9001 μπορούν να ενσωματώσουν 
και το FPC. Όταν η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, είναι πιστοποιημένη η 
συνολική ποιότητα των διαδικασιών της εταιρείας και τηρεί συστηματικό έλεγχο των 
επιχειρησιακών της ενεργειών, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση των αναγκών και 
των απαιτήσεων των πελατών.

1.10.1 Δήλωση Επιδόσεων

Ή αξιολόγηση συμμόρφωσης της επίδοσης των υαλοπινάκων ως δομικό προϊόν κα-
θορίζεται από τον «Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 με Διορθωτικό κείμενο στην επίσημη εφη-
μερίδα της ΕΕ L103/10 της 12ης Απριλίου 2013, που αφορά τη θέσπιση εναρμονισμέ-
νων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών. Κάθε προϊόν που 
διατίθεται στην αγορά συνοδεύεται από αντίγραφο της δήλωσης επιδόσεών του, το 
οποίο παρέχεται είτε υπό έντυπη μορφή είτε ηλεκτρονικά, στη γλώσσα ή στις γλώσ-
σες που απαιτεί το κράτος μέλος στο οποίο διατίθεται το προϊόν. Με την κατάρτιση της 
δήλωσης επιδόσεων, ο κατασκευαστής αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συμφωνία του 
δομικού προϊόντος με την εν λόγω δηλωθείσα επίδοση. Ή σήμανση CE τοποθετείται 
στα δομικά προϊόντα για τα οποία ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει δήλωση επιδόσε-
ων σύμφωνα με τον κανονισμό. 

Τα προϊόντα που φέρουν σήμανση CE μπορούν να ταξιδέψουν ελεύθερα εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προϊόντα που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένω-
σης πρέπει επίσης να φέρουν σήμανση CE ως απόδειξη της συμμόρφωσής τους. Τα 
κράτη μέλη δεν έχουν τη δυνατότητα να περιορίσουν τη διάθεση στην αγορά και 
τη θέση σε λειτουργία προϊόντων που φέρουν το σήμα «CE», εκτός εάν υπάρχουν 
αποδείξεις περί μη συμμόρφωσης του προϊόντος. Ή σήμανση CE αποτελείται από το 
ακρωνύμιο «CE» με την ακόλουθη γραφική απεικόνιση.

Εικόνα 1.59 Ορθό σήμα CE
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Τα εναρμονισμένα πρότυπα, που θεσπίζονται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυ-
ποποίησης, καθορίζουν τις μεθόδους και τα κριτήρια για την αξιολόγηση της επίδοσης 
των δομικών προϊόντων σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους. Ή επίδοση σε 
σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά εκφράζεται σε επίπεδα ή κατηγορίες ή περιγρα-
φικά (βλ.εικόνα 1.59). Για όσα χαρακτηριστικά δεν δηλώνεται επίδοση, αναγράφονται 
τα γράμματα «NPD» (μη καθορισμένη επίδοση) (βλ.εικόνα 1.60).

Ο κατασκευαστής συντάσσει τη δήλωση επίδοσης και προσδιορίζει τον τύπο του προ-
ϊόντος με βάση τις αξιολογήσεις και τις επαληθεύσεις της σταθερότητας της επίδοσης 
που πραγματοποιούνται κατ’ εφαρμογή ενός από τα συστήματα:

 n Σύστημα 1+

 n Σύστημα 1

 n Σύστημα 2+

 n Σύστημα 2

 n Σύστημα 3

 n Σύστημα 4

1.10.2 Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος

H Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD®, Environmental Product Declaration), 
είναι μία ανεξάρτητα επαληθευμένη και κατοχυρωμένη δήλωση, διεθνώς αναγνωρι-
σμένη, η οποία παρέχει διαφανείς, ποσοτικοποιημένες και συγκρίσιμες πληροφορίες 
σχετικά με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των προϊόντων σε όλο τον κύκλο ζωής. Ο 
βασικός στόχος κάθε τέτοιας δήλωσης προϊόντος είναι να παρέχει αξιόπιστες, συγκρί-
σιμες και πιστοποιήσιμες πληροφορίες για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των αγα-
θών ή/και των υπηρεσιών που καλύπτουν όλον τον κύκλο ζωής τους. H ανάλυση 
του κύκλου ζωής κάθε προϊόντος περιλαμβάνει τις πρώτες ύλες, τη συσκευασία τους 
και τη μεταφορά τους, την παραγωγή τους, τη διανομή στο δίκτυο πελατών και την 
εφαρμογή.
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Εικόνα 1.60 Υπόδειγμα Δήλωσης Επιδόσεων

Ως εκούσια δήλωση της περιβαλλοντικής επίπτωσης του κύκλου ζωής, η κατοχή ενός 
EPD για ένα προϊόν δεν συνεπάγεται ότι το δηλωθέν προϊόν είναι περιβαλλοντικά 
ανώτερο από εναλλακτικές. Ή Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος είναι απαραίτη-
τη στην περίπτωση που το έργο θα πιστοποιηθεί για τη βιωσιμότητά του κατά LEED, 
BREEAM, κ.ο.κ.
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Εικόνα 1.61α Απόσπασμα δήλωσης επίδοσης από υαλοπίνακα



65

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 1

Εικόνα 1.61β Απόσπασμα δήλωσης επίδοσης από υαλοπίνακα



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης κεφαλαίου 1

1. Σε ποια θέση πρέπει να αποθηκεύονται οι υαλοπίνακες;

2. Ποια απαίτηση ως προς τις ενεργειακές επιδόσεις έχει υαλοπίνακας που 
τοποθετείται σε δυτικό προσανατολισμό κτιρίου σε περιοχή με υψηλές 
θερμοκρασίες, χωρίς πρόβλεψη σκίασης;

3. Ποιες επιδόσεις του υαλοπίνακα επηρεάζουν τη συνολική 
ενεργειακή του επίδοση;

4.  Από τι εξαρτάται ο συντελεστής θερμοπερατότητας ενός παραθύρου Uw;

5.  Πώς αντιμετωπίζονται τα τυφλά τμήματα σε ένα υαλοπέτασμα;

6.  Όλες οι χώρες έχουν τους ίδιους κανόνες για τους υαλοπίνακες ασφαλείας;

7.  Πώς αξιολογείται η συμμόρφωση της επίδοσης των υαλοπινάκων;

8.  Είναι απαραίτητη η Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος;

66
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Σύνοψη – Ανακεφαλαίωση κεφαλαίου 1

Τα διάφανα τμήματα - παράθυρα αποτελούν ένα μεγάλο μέρος του κελύφους ενός 
κτιρίου, αν όχι ολόκληρο το κέλυφος και για αυτόν τον λόγο, επιδρούν καθοριστικά 
στην κατανάλωση ενέργειας ενός κτιρίου. Κάθε κτίριο είναι μοναδικό, έχει τις δικιές 
του ανάγκες και αυτές πρέπει να εξυπηρετήσουν και οι υαλοπίνακες μέσα από τις ση-
μειωμένες επιδόσεις τους, αλλά και μέσα από τη σωστή κατεργασία και επεξεργασία 
με γνώμονα πάντα την εξοικονόμηση ενέργειας. Πλέον, υπάρχουν άπειρες δυνατότη-
τες με τη χρήση υαλοπινάκων. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται προσοχή για τη συμμόρ-
φωση των υαλοπινάκων.
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Εισαγωγή / Γενική Περιγραφή

Εφόσον για ένα έργο έχουν προδιαγραφεί οι κατάλληλοι υαλοπίνακες 
με τις επιθυμητές ιδιότητες και αυτοί έχουν κατεργαστεί και επεξεργα-
στεί καταλλήλως, πρέπει ακολούθως να συσκευαστούν με προσοχή 
και να μεταφερθούν στο εργοτάξιο. Στο εργοτάξιο πρέπει να τηρού-

νται όλοι οι κανόνες υγείας και ασφάλειας. Ή τοποθέτηση πρέπει να ακολουθεί κάποιες 
αρχές που επισημαίνονται στο κεφάλαιο αυτό, αλλά και τις τυχόν οδηγίες του κατα-
σκευαστή του συστήματος, προκειμένου το τελικό τοποθετημένο προϊόν να διατηρεί 
τις αρχικές του επιδόσεις και να συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας του κτιρίου. 
Τέλος, οι παλαιοί υαλοπίνακες μπορούν να ανακυκλώνονται. Ή ανακύκλωση πέρα από 
οικονομικά οφέλη που έχει, συμβάλλει στην ανάπτυξη της πράσινης πολιτικής.   

2
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Σκοπός / Αναμενόμενα Αποτελέσματα

  Να γνωρίζετε ποιες ενέργειες απαιτούνται πριν την τοποθέτηση 
των υαλοπινάκων και έπειτα από αυτή.
  Να αναγνωρίζετε τη σωστή συσκευασία υαλοπίνακα.
  Να τακάρετε σωστά τους υαλοπίνακες.
  Να ανακυκλώνετε τους υαλοπίνακες.
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Έννοιες κλειδιά / Βασική ορολογία

 | Τ |

Τακάρισμα: Οι υαλοπίνακες κατά την τοποθέτηση τοποθετούνται 
επάνω σε τακάκια και η διαδικασία ονομάζεται τακάρισμα. Με το 

τακάρισμα μεταφέρεται το βάρος του υαλοπίνακα, πατάει ομοιόμορφα ο υαλοπίνακας 
και εξασφαλίζεται απόσταση από το κούφωμα, ώστε να γίνεται σωστά η απορροή των 
υδάτων.

| C |

Countersunk hole

Εικόνα 2.1 Countersunk hole

Οπή κωνικής μορφής που εφαρμόζεται συχνά σε υαλοπίνακες με σημειακό σύστημα 
στήριξης (εικόνα 2.1).
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2.1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Για τη μετέπειτα διευκόλυνση της τοποθέτησης, κάθε υαλοπίνακας πρέπει να φέρει 
αυτοκόλλητη αφαιρετή ετικέτα με τη σύσταση, τις διαστάσεις και τον κωδικό αριθμό 
του κουφώματος στο οποίο θα τοποθετηθεί.

Για τη μεταφορά οι υαλοπίνακες συσκευάζονται σε ειδικές συσκευασίες με πυραμοει-
δή πυρήνα στο μέσο και με ελάχιστη κλίση προς τα μέσα. Μεταξύ των υαλοπινάκων 
τοποθετείται διαχωριστικό αφρώδες υλικό. Οι παλέτες είναι ικανές να φέρουν το εκά-
στοτε συνολικό βάρος των υαλοπινάκων.

Εικόνα 2.2 Συσκευασία υαλοπινάκων

Ή συσκευασία σε κιβώτια χρησιμοποιείται ευρύτατα για τη διακίνηση και αποθήκευση 
υαλοπινάκων. Σε γενικές γραμμές, το βάρος του περιεχομένου σε ένα ξυλοκιβώτιο 
υαλοπινάκων είναι περίπου 2 τόνοι. Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των φύλλων ποικίλ-
λει ανάλογα με το πάχος και τις διαστάσεις των υαλοπινάκων. Τα κιβώτια από ξύλινα 
καπάκια θα πρέπει να αποθηκεύονται σε μια σειρά ακουμπισμένα με κλίση 4ο – 6ο σε 
κατάλληλα μεταλλικά στηρίγματα σχήματος Α. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η 
αποθήκευση ενός κιβωτίου όρθιου χωρίς να ακουμπά σε στηρίγματα. Σε εξαιρετικές 
μόνο περιπτώσεις, θα μπορούσαν να αποθηκευτούν σε δύο επίπεδα εφόσον τηρη-
θούν σχολαστικά οι ακόλουθοι κανόνες: 

  Όλα τα κιβώτια θα στηρίζονται σε ανθεκτικά και κατάλληλα μεταλλικά στη-
ρίγματα, που σχηματίζουν μια πυραμίδα. 
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  Όλα τα κιβώτια κάθε σειράς θα έχουν το ίδιο ύψος. 
  Κάθε κιβώτιο θα στερεώνεται ασφαλώς με τα διπλανά του με συνδετήριες 

σανίδες ή μεταλλικά τσέρκια. 
  Κάθε φορά που χρειάζεται να πάρουμε ένα κιβώτιο (εννοείται πάντοτε από 

την επάνω σειρά), θα στερεώνουμε (καρφώνουμε ή δένουμε) πρώτα τα υπό-
λοιπα μεταξύ τους και μετά θα παίρνουμε το κιβώτιο. 

Γυαλιά που πρόκειται να συσκευαστούν σε κιβώτια από ξύλινα καπάκια θα πρέπει να 
τοποθετούνται σε στηρίγματα με κλίση 4ο -6ο. Τα ξύλινα καπάκια τοποθετούνται πε-
ριμετρικά των γυαλιών αφού πρώτα παρεμβληθούν τα αναγκαία μαλακώματα με τα 
οποία στερεώνονται τα γυαλιά και δεν μετακινούνται. Ακολούθως, τα ξύλινα καπάκια 
σφίγγονται επάνω στα γυαλιά με μεταλλικά εξωτερικά τσέρκια, ώστε να δημιουργείται 
ένα ενιαίο συμπαγές σύνολο. Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται ώστε πριν σηκωθεί 
το κιβώτιο να ελέγχονται οι πλαϊνοί τάκοι στους οποίους «πιάνουν» τα συρματόσχοινα.

2.2 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Ή μεταφορά των υαλοπινάκων πρέπει να γίνεται προσεκτικά, καθώς και η παραλαβή 
τους στο εργοτάξιο. Ειδικά σε υπάρχοντα έργα, ενδέχεται να απαιτηθεί η χρήση γερα-
νού για τη μεταφορά των υαλοπινάκων μέσα στο έργο. Πρέπει να ελέγχεται πάντα σε 
προγενέστερη φάση ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να μπουν οι υαλοπίνακες μέσα 
στο κτίριο.

Κατά το άνοιγμα τυχόν ξυλοκιβωτίου, όπως αυτό περιγράφτηκε παραπάνω, πρέπει να 
ακολουθείται η αντίστροφη διαδικασία. Το κιβώτιο τοποθετείται επάνω σε στηρίγματα 
υπό κλίση 3ο -5ο και μετά κόβονται τα μεταλλικά τσέρκια, αφού βεβαίως τηρηθούν 
και οι σχετικοί κανόνες ασφαλείας που αφορούν τα ατομικά μέσα προστασίας του ερ-
γαζομένου και απομακρυνθούν οι υπόλοιποι εργαζόμενοι.

Πρέπει να αποφεύγεται η παραμονή των υαλοπινάκων για πολλές μέρες στο εξω-
τερικό περιβάλλον για προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Επίσης, οι υαλοπίνακες 
πρέπει να είναι προστατευμένοι από τη σκόνη, κ.λπ.
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2.3 ΑΠΟΞΉΛΩΣΉ ΠΑΛΑΙΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Ή ασφαλής αποξήλωση των παλαιών υαλοπινάκων είναι επιτακτική, 

Στην περίπτωση των ξύλινων κουφωμάτων κατά προτίμηση αφαιρείται ο στόκος, οι 
σφήνες στερέωσης και απομακρύνονται πλήρως οι υαλοπίνακες με τη χρήση βεντου-
ζών. Εναλλακτικά, το γυαλί μπορεί να χαραχθεί και να σπαστεί προσεκτικά, έτσι ώστε 
τα θραύσματα να βρίσκονται στο εξωτερικό της δομής. Στην περίπτωση μεταλλικών ή 
PVC προφίλ, αφαιρείται το λάστιχο ώστε να δημιουργηθεί κάποιο κενό και ακολούθως 
αφαιρούνται τα πηχάκια με κάποιο αιχμηρό εργαλείο (εικόνα 2.3).

Τόσο για την αφαίρεση των παλαιών υαλοπινάκων, όσο και για την τοποθέτηση των 
νέων υαλοπινάκων πρέπει να έχει ελεγχθεί εάν απαιτείται η χρήση γερανού ή άλλου 
ειδικού εξοπλισμού που εξαρτώνται κυρίως από τις διαστάσεις των υαλοπινάκων, το 
βάρος τους, την προσβασιμότητα του κτιρίου και τον όροφο.

Εικόνα 2.3 Μεταφορά υαλοπινάκων
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Εικόνα 2.4 Ενδεδειγμένος τρόπος αποθήκευσης υαλοπινάκων στο εργοτάξιο 

Πηγή: Bowater Building Products, 2010

Εικόνα 2.5 Αφαίρεση του πηχακίου 

Πηγή: Bowater Building Products, 2010
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2.4 ΤΟΠΟΘΕΤΉΣΉ ΝΕΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Βάσει ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02:2009, το συνεργείο τοποθέτησης υαλοπινάκων 
σε ένα έργο είναι υποχρεωμένο να:

  Συμμορφώνεται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής.

  Διαθέτει και να χρησιμοποιεί τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), δηλαδή:

n Προστατευτική ενδυμασία (ΕΛΟΤ ΕΝ 863).

n Προστασία χεριών και βραχιόνων (ΕΛΟΤ ΕΝ 388).

n Προστασία κεφαλιού (ΕΛΟΤ ΕΝ 397).

n Προστασία ποδιών (ΕΛΟΤ ΕΝ 345-2).

  Διαθέτει όλο τον απαιτούμενο για την εργασία εξοπλισμό και εργαλεία.

  Συμμορφώνεται με τις εντολές της Επίβλεψης.

  Υποβάλλει δείγματα του υαλοπίνακα και τα τεχνικά στοιχεία και τα πιστοποιη-
τικά των ποιοτικών χαρακτηριστικών.

Όταν οι εργασίες αντικατάστασης ή τοποθέτησης υαλοπινάκων εκτελούνται σε δημό-
σιους χώρους πρέπει η πρόσβαση στην περιοχή να αποκλείεται με προειδοποιητικές 
ταινίες και οι διερχόμενοι να περνούν από συγκεκριμένους ασφαλείς διαδρόμους.

Έχει αποδειχθεί πως οι περισσότερες εργασίες αποκατάστασης παραθύρων προκύ-
πτουν λόγω προβληματικής τοποθέτησης. Ή τοποθέτηση των υαλοπινάκων μπορεί 
να γίνει μόλις τοποθετηθούν τα κουφώματα, ολοκληρωθούν όλες οι οικοδομικές ερ-
γασίες, προχωρούν οι χρωματισμοί, έχει καθαριστεί η περιοχή από κάθε υπόλειμμα 
των προηγούμενων εργασιών και εγκρίνει ο επιβλέπων.

Όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη των 4οC ή ίση/υψηλότερη των 38οC, οι εργασί-
ες θα διακόπτονται. Γενικά, οι θερμοκρασιακές συνθήκες πρέπει να είναι εντός των ορί-
ων που ορίζονται από τους παραγωγούς των υλικών σφραγίσεων και των ελαστικών.

Πριν ξεκινήσει η τοποθέτηση, πρέπει να ελεγχθεί η κατάσταση των υαλοπινάκων και 
ιδιαίτερα οι γωνίες και οι ακμές, καθώς είναι τα ευαίσθητα σημεία και τυχόν μικροσπα-
σίματα μπορεί να οδηγήσουν σε μετέπειτα αστοχία. Πριν την τοποθέτηση, ελέγχεται 
ότι είναι διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα υλικά και εργαλεία. Όλα τα υλικά πρέπει να είναι 
συμβατά μεταξύ τους και ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην περίπτωση των διπλών 
υαλώσεων, όπου διαλύματα μπορεί να προσβάλουν τη σφράγιση. Τέλος, επιβεβαιώνε-
ται ότι όλες οι εγκοπές και οι υποδοχές των κουφωμάτων είναι καθαρές από ξένα αντι-
κείμενα, ώστε ο υαλοπίνακας να εδράζεται ομοιόμορφα σε όλη την περίμετρο του κου-
φώματος και να μην υπάρχει ασύμμετρη ή σημειακή έδραση, ειδικά στο κάτω μέρος.
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Τα κουφώματα πρέπει να έχουν κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο πού να δέχονται τους 
προβλεπόμενους από τη μελέτη υαλοπίνακες και να εξασφαλίζουν το απαιτούμενο 
ελεύθερο διάκενο (τζόγο) προς αποφυγή θραύσης κάτω από την επίδραση των καιρι-
κών μεταβολών. 

Στην τοποθέτηση μπορεί να χρειαστούν και βεντούζες, όπου υπάρχουν μονές, διπλές 
και τριπλές και ανάλογα μπορούν να φέρουν και βάρος (εικόνα 2.6). Χρειάζεται ιδιαίτε-
ρη προσοχή ώστε η επιφάνεια επαφής τους να είναι καθαρή, προκειμένου να μην μεί-
νει κάποιο σημάδι επάνω στον υαλοπίνακα. Επίσης, μικρομετακινήσεις του υαλοπίνακα 
μέσα στο άνοιγμα είναι καλό να γίνονται χρησιμοποιώντας βεντούζες και όχι κάποιο 
αιχμηρό αντικείμενο που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην ακμή του υαλοπίνακα.

Εικόνα 2.6 Βεντούζα μονή (αριστερά), βεντούζα τριπλή (δεξιά)

Είναι χρήσιμο η τοποθέτηση να ξεκινήσει από ένα μικρό τεμάχιο πρώτα. Οι ακμές του 
υαλοπίνακα πρέπει να είναι καθαρές. Ακολούθως, τοποθετούνται οι τάκοι. Όταν το-
ποθετείται ο υαλοπίνακας στο άνοιγμα πρέπει να είναι κεντραρισμένος. Εφόσον θεω-
ρείται ότι ο υαλοπίνακας και οι τάκοι έχουν τοποθετηθεί σωστά, μπορεί να ελεγχθεί η 
λειτουργία του παραθύρου αλλά με προσοχή. Εάν κατά τη δοκιμή εντοπιστεί πρόβλη-
μα, όπως για παράδειγμα η θύρα «βρίσκει» επάνω ή κάτω, τότε οι τάκοι πρέπει να επα-
νατοποθετηθούν. Όταν το παράθυρο δουλέψει σωστά, μπορούν να «κουμπώσουν» 
τα πηχάκια και να τοποθετηθούν τα λάστιχα.

Κατά την τοποθέτηση διπλών υαλοπινάκων με επίστρωση ή υαλοπινάκων με ειδικές 
επιστρώσεις, όπως επίστρωση αυτοκαθαρισμού, χρειάζεται προσοχή για την τοποθέ-
τηση των υαλοπινάκων με την ορθή σειρά (μέσα – έξω). Σε τυχόν ανάποδη τοποθέτη-
ση από την προδιαγραφόμενη, ο υαλοπίνακας δεν έχει πλέον την επιθυμητή ενεργει-
ακή συμπεριφορά με αποτέλεσμα να μην υπάρχει θερμική άνεση εντός του κτιρίου.  

Εφόσον τοποθετηθούν οι υαλοπίνακες, αυτοί πρέπει να σημαίνονται με χρωματιστές 
αυτοκόλλητες ταινίες, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα στο εργοτάξιο 
(βλ.εικόνα 2.7).
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Εικόνα 2.7 Σήμανση τοποθετημένων υαλοπινάκων

2.4.1 Τακάρισμα Υαλοπινάκων

Για τη σωστή λειτουργία του κουφώματος, θα πρέπει και οι υαλοπίνακες να τοποθε-
τηθούν και να τακαριστούν σωστά. Ένα λανθασμένο τακάρισμα μπορεί να οδηγήσει 
σε μεγάλο βέλος κάμψης στο πλαίσιο ή και σε σχετική μετακίνηση του ενός φύλλου 
γυαλιού ως προς το άλλο με αρνητικές συνέπειες στη λειτουργία της διπλής υάλω-
σης. Ο αριθμός των τάκων και η μεταξύ τους απόσταση εξαρτάται από τις διαστάσεις 
του υαλοπίνακα και τη λειτουργία του παραθύρου.

Οι τάκοι διακρίνονται στους τάκους έδρασης, στους πλευρικούς τάκους και στους πε-
ριμετρικούς τάκους (βλ.εικόνα 2.9). Οι τάκοι έδρασης χρησιμοποιούνται για τη στήριξη 
του υαλοπίνακα και για την ευθυγράμμιση του υαλοπίνακα. Οι περιμετρικοί τάκοι χρη-
σιμοποιούνται για να αποτρέψουν τη μετακίνηση του υαλοπίνακα μέσα στο πλαίσιο 
όταν το παράθυρο ανοίγει και να εμποδίζει το βάρος του υαλοπίνακα να επηρεάσει την 
ορθογωνικότητα του πλαισίου. Στην περίπτωση που ο τάκος εμποδίζει την αποστράγ-
γιση  ή τυχόν καλωδιώσεις κ.λπ., χρησιμοποιούνται τάκοι γέφυρες (block bridge) των 
οποίων η διατομή δεν εμποδίζει (εικόνα 2.8).

Οι τάκοι μπορεί να είναι ξύλινοι από σκληρό ξύλο και εμποτισμένοι έναντι σαπίσματος ή 
ελαστομερείς σκληρότητας κατά Shore 70±5 degrees για τους έδρασης και 60±5 για 
τους υπόλοιπους. Για υαλοπίνακες μεγάλου βάρους (~ >100kg), συνιστάται οι τάκοι να 
είναι από πολυαμίδιο, χλωροπρένιο, APTK, PE ή προφίλ σιλικόνης με ελάχιστο πάχος 
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5mm και σκληρότητα κατά Shore 60 -70 degrees. Το πάχος του τάκου συνιστάται 
να είναι τουλάχιστον 5mm. Συνήθως, οι τάκοι ανά εταιρεία έχουν διάφορα χρώματα 
ανάλογα με το πάχος.

Οι τάκοι πρέπει να είναι ανθεκτικοί, μη απορροφητικοί, να έχουν επαρκή ελαστικότητα 
και να μην αλλοιώνονται τα χαρακτηριστικά τους από την επαφή με τα σφραγιστικά 
υλικά, από την υγρασία ή άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες ή από το βάρος των 
υαλοπινάκων. 

Εικόνα 2.8 Περιμετρικοί τάκοι – o κάτω τάκος είναι block bridge

 Πηγή: http://www.glazpart.com/

Όσον αφορά το μήκος των τάκων, μια αρχική προσέγγιση γίνεται συναρτήσει του εμ-
βαδού του υαλοπίνακα Ε (σε m2). Για σκληρό ξύλο το μήκος σε cm είναι ίσο με 0,8Ε, 
ενώ για ελαστομερή ίσο με 2,9Ε. Ο ακριβής προσδιορισμός του μήκους l προκύπτει 
από την ακόλουθη σχέση:

l=
2P

25E
    όπου

 25: η μάζα του υαλοπίνακα σε kg/m2 και ανά cm πάχους

 Ε: το εμβαδό του υαλοπίνακα σε m2

 Ρ: η ασκούμενη πίεση σε κάθε τάκο σε kg/m2

Το τακάρισμα των υαλοπινάκων προτείνεται να γίνεται όπως δείχνουν τα παρακάτω 
σχήματα (εικόνες 2.11, 2.12, 2.13). Συνίσταται σε μια απόστασή ~800mm χωρίς τάκο, να 
τοποθετείται τάκος. Ή απόσταση του τάκου από τη γωνία τυπικά πρέπει να είναι όσο 
και το ελάχιστο μήκος τάκου.
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Για κρίσιμες θέσεις ή στην περίπτωση που απαιτούνται τάκοι σε επιπλέον θέσεις, αυτές 
πρέπει να προσδιορίζονται από τον κατασκευαστή του παραθύρου. Συνιστάται οι τάκοι 
να «ασφαλίζονται» στην τελική θέση με τη χρήση συμβατής σιλοκόνης, προκειμέ-
νου να αποφεύγεται η χαλάρωσή τους κατά τη λειτουργία. Επίσης χρειάζεται προσοχή 
ώστε να μην παρεμποδίζονται οι οδοί αποστράγγισης.

Εικόνα 2.9 Κατηγορίες από τάκους

Εικόνα 2.10 Τομή τάκου 

Πηγή: www.centralrubberextrusions.com 

Για την τοποθέτηση των τάκων εξυπηρετεί η χρήση εργαλείου τύπου σπάτουλας (βλ.
εικόνες 2.14, 2.15).

Οι υαλοπίνακες συγκρατούνται στη θέση τους με κουμπωτά ή βιδωτά πηχάκια, ανάλο-
γα με την εφαρμογή του συστήματος. Στις θύρες χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε ο 
υαλοπίνακας να έχει μικρή κλίση κατά τρόπο τέτοιο που να διευκολύνεται η λειτουρ-
γία των μεντεσέδων. 
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Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται και μπορεί να έρθουν σε επαφή, πρέπει να είναι 
συμβατά μεταξύ τους ώστε να μην αναπτύσσουν επιβλαβείς αλληλεπιδράσεις κατά 
οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. υλικό σφράγισης υαλοπίνακα και πλαστικά συγκράτησης, τά-
κοι και κουφώματα, τελική επεξεργασία κουφώματος και σφραγιστικά υλικά κ.λπ.). 

Εικόνα 2.11 Λάθος τοποθέτηση τάκου
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Εικόνα 2.12 Προτεινόμενες θέσεις τάκων ανάλογα με την τυπολογία του κουφώματος
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Εικόνα 2.13 Προτεινόμενες θέσεις τάκων σε ειδικές κατασκευές παραθύρων

Εικόνα 2.14 Σπάτουλα για τοποθέτηση τάκων 

Πηγή: http://www.glazpart.com
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Εικόνα 2.15 Τοποθέτηση τάκων

Πηγή: http://www.seac.co.uk/

2.4.2 Σφράγιση αρμών τοποθέτησης υαλοπινάκων

Για τη σφράγιση αρμών μεταξύ των υαλοπινάκων, όταν δεν παρεμβάλλεται προφίλ, 
χρησιμοποιούνται:

1.  Υλικά που διατηρούν την αρχική τους πλαστικότητα: υλικά με βάση τα συνθετικά 
πολυμερικά με τα ανάλογα λεπτόκοκκα πρόσμικτα.

2.  Υλικά περιορισμένου βάθους αρμού: υλικά από αφρώδες συνθετικό (butul, 
polyethylenes, polyrethanes) που έχει διογκωθεί με αέρα ή άζωτο με κλειστούς 
πόρους. 

3.  Υλικά στεγάνωσης του αρμού: προϊόντα με βάση τα ελαστομερή (silicone, 
polyurethane, polychloropropene) τα οποία μετά τον πολυμερισμό τους απο-
κτούν ελαστική σύσταση. Τοποθετούνται σε συνδυασμό με τα προηγούμενα υλι-
κά, όταν είναι απαραίτητη η πλήρης σταγανότητα του αρμού.

4.  Ελαστομερείς προκατασκευασμένες διατομές (EPDM): από αιθυλενικο-προπυ-
λενικο-τετραπολυμερικο ελαστικό. Χρησιμοποιούνται δύο τύποι διατομών: 1) αυ-
τές που τοποθετούνται εκατέρωθεν των υαλοπινάκων στους προβλεπόμενους 
αρμούς, 2) αυτές που έχουν σχήμα Π και περιβάλλουν τον υαλοπίνακα πριν την 
τοποθέτησή του.
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Εικόνα 2.16 Σύνδεση γυαλί με γυαλί με σύνδεσμο Ι σε εσωτερική εφαρμογή

2.4.3 Τοποθέτηση Υαλοπινάκων με σημειακή στήριξη

Όψεις με συστήματα σημειακής στήριξης τα τελευταία έτη είναι ευρέως διαδεδο-
μένες, λόγω της ομοιόμορφης και πλήρως διάφανης όψης που προσφέρουν και 
συνεπώς, της μεγάλης περατότητας φωτός που εξασφαλίζουν. Οι σημειακά στηριγ-
μένοι υαλοπίνακες έχουν οπές και στερεώνονται άμεσα πάνω σε φέρουσα δομή με 
μεταλλικά εξαρτήματα, πλάκες σύσφιξης, βίδες στερέωσης που διαπερνούν ή όχι το 
γυαλί. Τα συστήματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο με μονή υάλωση, όσο 
και με διπλή που είναι η κυρίως ζήτηση για λόγους θερμομόνωσης, που ήδη έχουν 
αναλυθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο. Υπάρχουν επιλογές συστημάτων με δίσκο 
εξωτερικά (cylindrical hole), αλλά και χωρίς δίσκο όπου οι οπές είναι κωνικής μορφής 
(countersunk hole) (εικόνα 2.17). Ή πρώτη λύση με τον δίσκο θεωρείται πιο ασφαλής 
όσον αφορά την επεξεργασία αλλά λιγότερο ωραία αισθητικά, ενώ η δεύτερη λύση, 
πολύ ωραία αισθητικά, καθώς η στήριξη είναι στο ίδιο επίπεδο με την επιφάνεια του 
γυαλιού, εύκολη στον καθαρισμό, αλλά είναι πιο δύσκολη η επεξεργασία των οπών 
και χρειάζεται προσοχή στις ανοχές. Στα σημειακά στηριγμένα συστήματα από στατική 
σκοπιά συνήθως μας απασχολεί το βέλος κάμψης και όχι οι αναπτυσσόμενες τάσεις, 
λόγω της ευκαμψίας που έχει ένα τέτοιο σύστημα. 

Υπάρχουν δύο τρόποι εγκατάστασης, ανάλογα με το σύστημα, όπως φαίνεται στην 
εικόνα 2.18. Αριστερά, είναι ο κλασικός τρόπος, όπου η ροτούλα, κ.λπ. τοποθετούνται 
στον υαλοπίνακα και έπειτα όλη η μονάδα τοποθετείται στη στήριξη, ενώ δεξιά, όλα 
τα εξαρτήματα στήριξης τοποθετούνται πάνω στον φορέα και έπειτα οι υαλοπίνακας 
τοποθετείται επάνω στο σύστημα. Ο τελευταίος τρόπος εξυπηρετεί όταν είναι 
δύσκολη η πρόσβαση στη μια πλευρά της υάλωσης.
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Εικόνα 2.17 Σημειακή στήριξη με countersunk αριστερά και με εξωτερικό δίσκο δεξιά

Ή υποδομή πρέπει να είναι ικανή να φέρει το ίδιο βάρος των υαλοπινάκων και την ανε-
μοπίεση με αυστηρό περιορισμό στο επιτρεπόμενο βέλος κάμψης. Για τη σφράγιση 
του εσωτερικού αρμού υπάρχουν έτοιμα προφίλ σιλικόνης, ενώ ο εξωτερικός αρμός 
σφραγίζεται με κατάλληλα υλικά συμβατά με τη δεύτερη σφράγιση του υαλοπίνακα. 
Κάθε εμπορικό σύστημα σημειακής στήριξης διαθέτει τις δικές του οδηγίες ως προς 
την εγκατάσταση και τις ανοχές για την κατασκευή του γυαλιού, οι οποίες θα πρέπει να 
τηρούνται προσεκτικά προκειμένου να μην αστοχήσει τελικά το υαλοπέτασμα. 

Εικόνα 2.18 Τρόπος τοποθέτησης σημειακά στηριγμένου υαλοπίνακα 

Πηγή: www.sadev.com

2.4.4 Επιμέτρηση εργασιών

Βάσει της «Ελληνική Τεχνικής Προδιαγραφής για τους διπλούς υαλοπίνακες με ενδιά-
μεσο κενό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02:2009», η επιμέτρηση γίνεται σε τετραγωνικά 
μέτρα πλήρως τοποθετημένου υαλοπίνακα με βάση τα χαρακτηριστικά του, σύμφωνα 
με τα καθορισμένα στα συμβατικά τεύχη του έργου. Είναι ενσωματωμένες όλες οι 
αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση 
και κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη δράση απαιτούμενη για την πλή-
ρη κατασκευή τους. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται 
χωριστά τα παρακάτω:
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  Ή προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών.

  Ή μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο.

  Ή ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο.

  Ή φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξο-
πλισμού.

  Ή διάθεση και απασχόληση του απαιτούμενου προσωπικού, εξοπλισμού και 
μέσων για την εκτέλεση των εργασιών.

  Ή συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά 
την εκτέλεση των εργασιών και τη μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

  Ή πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, ελέγχων κ.λπ. για την 
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, καθώς και των τυχόν διορθωτικών 
μέτρων (εργασία και υλικά), εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δο-
κιμές και τους ελέγχους.  

2.4.5  Μετά την τοποθέτηση

Μετά την τοποθέτηση πρέπει να γίνει μια τελική επιθεώρηση για να διασφαλιστεί η 
ποιότητα της τοποθέτησης. Με το πέρας των εργασιών τοποθέτησης, αποσύρεται ο 
εξοπλισμός, απομακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, καθαρίζεται ο χώρος, αποκο-
μίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη ή ανακύκλωση και παραδίδονται οι χώροι προς 
συνέχιση των επόμενων εργασιών.

Ενόσω οι εργασίες στο εργοτάξιο συνεχίζονται, είναι σκόπιμο οι υαλοπίνακες να καθα-
ρίζονται, καθώς χημικά πρόσμικτα στη σκόνη και στο τσιμέντο μπορεί να ενεργοποιη-
θούν με τη βροχή και να προκαλέσουν μόνιμη διάβρωση στην επιφάνεια του γυαλιού. 
Επίσης, στην περίπτωση που μπογιά ή κάτι παρόμοιο πέσει επάνω στο γυαλί, αυτό 
πρέπει να καθαριστεί αμέσως.

Είναι καλή πρακτική να διασφαλιστεί ότι ο πελάτης είναι εξοικειωμένος με τον τρόπο 
λειτουργίας των εγκατεστημένων παραθύρων και των θυρών. Τα χαρακτηριστικά λει-
τουργίας πρέπει να επιδεικνύονται έτσι ώστε ο πελάτης να γνωρίζει πώς να τα χρη-
σιμοποιεί. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην περίπτωση που οι υαλοπίνακες λόγω 
επίστρωσης στην εξωτερική επιφάνεια απαιτούν ειδικό καθάρισμα, καθώς και στα πυ-
ράντοχα κουφώματα, λόγω της λειτουργίας τους. Ή ενημέρωση αυτή συμπληρώνεται 
με γραπτές οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης.
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2.5 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΉ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Δεδομένης της μικρής σχετικά διάρκειας ζωής των υαλώσεων (~25 έτη), είναι εύκο-
λα αντιληπτό πόσο συχνά προκύπτει η ανάγκη συλλογής παλαιών υαλοπινάκων. Τα 
θραύσματα παλαιότερων υαλοπινάκων δεν θεωρούνται απόβλητα, αλλά δευτερογε-
νής πρώτη ύλη. Συνεπώς, αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη παραγωγή νέων 
υαλοπινάκων. Τα εργοστάσια παραγωγής γυαλιού επιδιώκουν να χρησιμοποιούν όσο 
το δυνατόν μεγαλύτερη ποσότητα θραυσμάτων παλαιών υαλοπινάκων (cullet).

Τα θραύσματα υαλοπινάκων (cullet) ανάλογα με την ποιότητα τους και τη δυνατότητα 
χρήσης τους συνήθως διαχωρίζονται σε κλάσεις. Οι διπλές/τριπλές υαλώσεις προκει-
μένου να ανακυκλωθούν, πρέπει να έχουν αφαιρεθεί ο αποστάτης και οι σφραγίσεις.

Ή ανακύκλωση του γυαλιού συνεισφέρει στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς 
χρησιμοποιούνται λιγότερες πρώτες ύλες και μειώνονται οι εκπομπές CO2. Επίσης, η 
εταιρεία που εφαρμόζει ανακύκλωση ενισχύει την περιβαλλοντική πολιτική της. Αντί-
θετα, η υγειονομική ταφή έχει πρόσθετο κόστος τόσο περιβαλλοντικό, όσο και οικο-
νομικό. 

Έρευνα του 2016 από τη Deloitte με δεδομένα του 2013 αναφέρει πως περίπου 
19.000m2 διπλής/τριπλής υάλωσης χρησιμοποιούνταν στην Ελλάδα για ανακαίνιση 
κατοικιών και η απώλεια γυαλιού από τις ανακαινίσεις λόγω μη ανακύκλωσης ήταν 
228tn, ενώ τα αντίστοιχα νούμερα για κτίρια του τριτογενή τομέα ήταν 4.150m2 και 
75tn. Πλέον, στην Ελλάδα εφαρμόζονται πολιτικές από εργοστάσια υαλοπινάκων για 
τη συλλογή των θραυσμάτων υαλοπινάκων από τις τοπικές επιχειρήσεις (εικόνα 2.19). 
Οι υαλοπίνακες που μπορούν να ανακυκλωθούν είναι είτε διάφανοι, είτε με επίστρω-
ση ή ακόμη και πολλαπλών στρώσεων. 
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Εικόνα 2.18 Ιεραρχία διαχείρισης αποβλήτων 

Εικόνα 2.19 Συγκέντρωση θραυσμάτων υαλοπινάκων προς ανακύκλωση 

Πηγή: http://saint-gobain-glass.com
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Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης Κεφαλαίου 2

1. Ποια προστατευτικά μέσα χρειάζονται κατά την τοποθέτηση υαλοπινάκων;

2. Ποια είδη τάκων υπάρχουν;

3. Σε ποιες θέσεις πρέπει να τοποθετούνται οι τάκοι σε μία θύρα;

4. Πότε προτιμάται η χρήση συστήματος σημειακής στήριξης για την όψη 
ενός κτιρίου;

5. Μια κατοικία ανακαινίζεται. Οι μονοί υαλοπίνακες που είχε πριν την ανακαί-
νιση μπορούν να ανακυκλωθούν;
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Σύνοψη – Ανακεφαλαίωση κεφαλαίου 2

Ο υαλοθέτης πρέπει να γνωρίζει πώς συσκευάζονται και πώς μεταφέρονται σωστά 
οι υαλοπίνακες στο έργο, αλλά και πώς αποθηκεύονται προσωρινά εκεί, ώστε να μην 
επηρεαστούν τα χαρακτηριστικά τους. Επίσης, πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τα 
διάφορα συστήματα και τον τρόπο τοποθέτησης των υαλοπινάκων που υπαγορεύει 
καθένα από αυτά, ώστε το τελικό τοποθετημένο σύστημα να συμβάλλει στην εξοικο-
νόμηση ενέργειας. Τέλος, καθώς η προστασία του περιβάλλοντος αποκτά ολοένα και 
μεγαλύτερη βαρύτητα, η απαίτηση για πιστοποιήσεις κτιρίων πληθαίνουν. Ταυτόχρονα 
μεγάλο μέρος των έργων στην Ελλάδα αποτελούν ανακαινίσεις παλαιότερων κτιρίων. 
Συνεπώς, η ανακύκλωση γυαλιού αποτελεί μονόδρομο. 
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Εισαγωγή / Γενική Περιγραφή

Προκειμένου να εξασφαλιστεί πως οι υαλοπίνακες θα εξυπηρετούν 
τις απαιτήσεις περί εξοικονόμησης ενέργειας, ο υαλοθέτης πρέπει να 
είναι σε θέση να ελέγχει τους υαλοπίνακες γνωρίζοντας ποια εργαλεία 

μπορεί να χρησιμοποιήσει σε κάθε περίπτωση. Επίσης, συχνά κατά τη διάρκεια ζωής 
του έργου εμφανίζονται προβλήματα στους υαλοπίνακες, με αποτέλεσμα οι υαλοπί-
νακες να μην διαθέτουν πλέον τις αρχικές επιδόσεις τους. Αυτά τα προβλήματα ο υα-
λοθέτης πρέπει να είναι σε θέση να τα αναγνωρίζει και να εντοπίζει τις πιθανές αιτίες 
τους, καθώς και πώς μπορούν αυτά να διορθωθούν. 

3
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Σκοπός / Αναμενόμενα Αποτελέσματα 

  Να γνωρίσετε τη λειτουργία βασικών οργάνων μέτρησης. 
  Να εξοικειωθείτε με τα πρότυπα και πώς αυτά χρησιμοποιούνται 

για τον έλεγχο των υαλοπινάκων
  Να γνωρίσετε συνήθη προβλήματα που εμφανίζονται στους υα-

λοπίνακες στο έργο και τις πιθανές αιτίες αυτών.
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Έννοιες κλειδιά / Βασική ορολογία

| Θ |

Θερμικό σοκ: Με τον όρο θερμικό σοκ νοείται η ανάπτυξη υψηλών 
θερμικών τάσεων στον υαλοπίνακα και μάλιστα μεγαλύτερων από 
την αντοχή αυτού με αποτέλεσμα τελικά τη θραύση του. 

| R | 

Roller wave distortion (κυματοειδής οπτική παραμόρφωση): Πα-
ραμόρφωση που δημιουργείται στους οριζόντια ψημένους υαλοπί-
νακες ως αποτέλεσμα της επαφής του υαλοπίνακα με τα ρολά κατά 
τη διαδικασία ψησίματος. Αυτή η οπτική παραμόρφωση προκύπτει 
από μείωση της επιπεδότητας της επιφάνειας.
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3.1 ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΉΣΉΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΥΡΕΣΉΣ 
ΧΑΡΑΚΤΉΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Μετροταινία

Εικόνα 3.1 Μετροταινία

Το πιο απλό και σύνηθες όργανο μέτρησης μήκους είναι οι μετροταινίες. Ευαίσθητο 
σημείο στις μετροταινίες θεωρείται η γωνιακή γλώσσα στην αρχή της μετροταινίας, 
η οποία μπορεί να έχει στραβώσει λίγο και συνεπώς, η μέτρηση να μην είναι ακριβής.

Παχύμετρο

Εικόνα 3.2 Παχύμετρο

Το παχύμετρο ενδείκνυται για μετρήσεις ακρίβειας, με τα ηλεκτρονικά παχύμετρα να 
δίνουν τα πιο ασφαλή αποτελέσματα. Το αντικείμενο που μετριέται πρέπει να βρίσκε-
ται όσο πιο κοντά στο σώμα του παχύμετρου και οι σιαγώνες του οργάνου να πατάνε 
ομοιόμορφα. Δεν πρέπει να ασκείται υπερβολική πίεση στις μύτες των σιαγόνων, κα-
θώς θα προκληθεί μικρή περιστροφή αυτών (βλ. εικόνα 3.4).
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Εικόνα 3.3 Δυνατότητες μέτρησης με παχύμετρο
Πηγή: Μεταλλοβιομηχανική, 2007

Εικόνα 3.4 Υπερβολική πίεση και περιστροφή της σιαγώνας
Πηγή: Μεταλλοβιομηχανική, 2007

Μικρόμετρο

Εικόνα 3.5 Μικρόμετρο

Το μικρόμετρο είναι όργανο υψηλής ακρίβειας. Πριν από κάθε μέτρηση πρέπει να 
ελέγχεται το σημείο «0» με το μικρόμετρο κλειστό. Προκειμένου να πατήσουν οι 
επαφές μέτρησης με τη σωστή δύναμη επάνω στην επιφάνεια του αντικειμένου που 
μετριέται, το μικρόμετρο πρέπει να κλείσει από την καστανιά στο πίσω μέρος. Για τη 
μέτρηση πρώτα διαβάζεται η κύρια κλίμακα επάνω στον κύλινδρο και έπειτα προστί-
θεται η μέτρηση στη δευτερεύουσα κλίμακα (βλ. εικόνα 3.6).
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Εικόνα 3.6 Ανάγνωση μέτρησης μικρόμετρου
Πηγή: Μεταλλοβιομηχανική, 2007

Μετρητής πάχους γυαλιού και διακένου

Εικόνα 3.7 Μετρητής πάχους γυαλιού

Ο μετρητής πάχους με laser μετράει τα πάχη των υαλοπινάκων και του διάκενου χω-
ρίς να χρειάζεται να αφαιρεθεί ο υαλοπίνακας από το κούφωμα. Υπάρχει η δυνατότητα 
μέτρησης σε μονή ή και διπλή/τριπλή υάλωση.

Γωνιόμετρο

Εικόνα 3.8 Ψηφιακό Γωνιόμετρο
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Για τη μέτρηση των γωνιών χρησιμοποιούνται τα γωνιόμετρα με δυνατότητες μεγά-
λης ακρίβειας και εύρους μέτρησης 0 -360ο. 

Λεπίδες μέτρησης διακένων (φίλλερ)

Εικόνα 3.9 Λεπίδες μέτρησης διακένων

Συνήθως πρόκειται για ένα σετ αριθμημένων λεπίδων για μέτρηση διακένων σε πολύ 
μικρά πάχη ≤1mm. Χρησιμοποιείται στη μέτρηση του κυματισμού (roller wave) ενός 
οριζόντια θερμικά σκληρυμένου υαλοπίνακα (βλ.ενότητα 3.2.2).

Ανιχνευτής επίστρωσης υαλοπίνακα

Εικόνα 3.10 Ανιχνευτής επίστρωσης υαλοπίνακα
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Ο ανιχνευτής επίστρωσης τοποθετείται επάνω στην επιφάνεια της υάλωσης και ελέγ-
χει εάν η υάλωση διαθέτει επιστρωμένο υαλοπίνακα ή όχι. Επίσης, προσδιορίζει ποια 
είναι η επιστρωμένη επιφάνεια υαλοπίνακα. Το όργανο δεν χρειάζεται να έρχεται σε 
άμεση επαφή με την επίστρωση προκειμένου να την εντοπίσει, αφού μπορεί να εντο-
πίσει τις επιστρώσεις ακόμα και μέσα σε έναν διπλό υαλοπίνακα. Ανιχνευτές παρέχουν 
τη δυνατότητα προσδιορισμού του τύπου της επίστρωσης, καθώς και των παχών των 
υαλοπινάκων. 

Εικόνα 3.11 Παράδειγμα ενδείξεων ανιχνευτή επίστρωσης υαλοπίνακα 

Πηγή: www.inspectortools.com

Ανιχνευτής ξυλουρίσματος επίστρωσης

Εικόνα 3.12 Έλεγχος του ξυλούρισματος με πολύμετρο

Συνήθως ο έλεγχος του ξυλουρίσματος γίνεται οπτικά. Για παράδειγμα, μπορεί να το-
ποθετηθεί ένα λευκό χαρτί κάτω από την ξυλουρισμένη περιοχή και κάτω από ένα 
καθαρό γυαλί. Εάν το λευκό χαρτί φαίνεται το ίδιο μέσα από το καθαρό γυαλί και από 
την ξυλουρισμένη περιοχή, τότε το ξυλούρισμα είναι σωστό. Παρόλα αυτά, μπορεί 
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να γίνει και με ένα πολύμετρο ή ωμόμετρο (multimeter/fuse tester) (βλ.εικόνα 3.12). 
Εάν ανάψει η φωτεινή ένδειξη, τότε υπάρχει αγωγιμότητα και συνεπώς, το ξυλούρι-
σμα δεν έχει γίνει επιτυχώς. Αντίθετα, εάν δεν υπάρχει αγωγιμότητα, η επίστρωση έχει 
αφαιρεθεί.

Ανιχνευτής θερμικής κατεργασίας υαλοπίνακα

Εικόνα 3.13 Ανιχνευτής θερμικής κατεργασίας υαλοπίνακα

Ο ανιχνευτής θερμικής κατεργασίας υαλοπίνακα εντοπίζει τη θερμική κατεργασία του 
υαλοπίνακα, δηλαδή εάν είναι άψητος ή θερμικά ενισχυμένος /θερμικά σκληρυμένος. 
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3.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

3.2.1 Εναρμονισμένα Πρότυπα Υαλοπινάκων

Τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα είναι υποχρεωτικά και οι υαλοπίνακες που δι-
ακινούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συμμορφώνονται με αυτά. Τα εναρμο-
νισμένα πρότυπα καλύπτουν:

 n Τις λεπτομέρειες για το πώς τα προϊόντα συμμορφώνονται.

 n Τις λεπτομέρειες για την αρχική δοκιμή τύπου του προϊόντος.

 n Λεπτομέρειες του ελέγχου παραγωγής.

 n Διατάξεις της Οδηγίας για δομικά προϊόντα στην Ε.Ε. 

Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται τα κύρια εναρμονισμένα πρότυπα που βρί-
σκουν εφαρμογή στους υαλοπίνακες. Βάσει αυτών περιγράφονται οι επιδόσεις των 
υαλοπινάκων, οι ανοχές, κ.λπ.

Πίνακας 3.1 Εναρμονισμένα πρότυπα που αφορούν το γυαλί και τους υαλοπίνακες

Γενικά

ΕΛΟΤ ΕΝ 572 Ύαλος για δομική χρήση – Βασικά προϊόντα από νάτριο-άσβεστο-
πυριτική ύαλο 

Μέρος 1: Ορισμοί και γενικές φυσικές και μηχανικές ιδιότητες

Μέρος 2: Επίπεδοι υαλοπίνακες

Μέρος 3: Οπλισμένη και στιλβωμένη ύαλος

Μέρος 4: Ολκισμένες πλάκες υάλου

Μέρος 5: Διακοσμητική ύαλος

Μέρος 6: Οπλισμένη διακοσμητική ύαλος

Μέρος 7: Οπλισμένη ή μη οπλισμένη ύαλος σχήματος U

Μέρος 8: Διατιθέμενα και κατόπιν παραγγελίας μεγέθη

Μέρος 9: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/πρότυπο προϊόντος

ΕΛΟΤ ΕΝ 1036 Ύαλος δομικής χρήσης – Καθρέπτες από επίπεδο γυαλί με επικάλυψη 
αργύρου για εσωτερική χρήση

Μέρος 1: Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

Μέρος 2: Αξιολόγηση συμμόρφωσης, πρότυπο προϊόντος
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Ηλιακός Έλεγχος, Θερμομόνωση & Ακουστική επίδοση

ΕΛΟΤ ΕΝ 1096 Ύαλος για δομική χρήση – Επιστρωμένη ύαλος

Μέρος 1: Ορισμοί και ταξινόμηση

Μέρος 2: απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για επιστρώσεις κατηγορίας 
Α, Β και S

Μέρος 3: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για επιστρώσεις κατηγορίας 
C και D

Μέρος 4: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος

Μέρος 5: Μέθοδοι δοκιμής και ταξινόμηση των επιδόσεων 
αυτοκαθαρισμού επιφανειών επιστρωμένης υάλου 

ΕΛΟΤ ΕΝ 
12898

Ύαλος για δομική χρήση – Προσδιορισμός ικανότητας εκπομπής

ΕΛΟΤ ΕΝ 1279 Ύαλος για δομική χρήση – Μονωμένα στοιχεία υαλοστασίων

Μέρος 1: Γενικότητες, ανοχές διαστάσεων και κανόνες περιγραφής 
του συστήματος

Μέρος 2: Μέθοδος δοκιμής μακράς διάρκειας και απαιτήσεις σχετικά 
με τη διείσδυση της υγρασίας

Μέρος 3: μέθοδος δοκιμής μακράς διάρκειας και απαιτήσεις για τον 
συντελεστή διαρροής αερίου και για τις ανοχές συγκέντρωσης 
αερίου

Μέρος 4: Μέθοδοι δοκιμής των φυσικών χαρακτηριστικών των 
προϊόντων σφράγισης

Μέρος 5: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης

Μέρος 6: Έλεγχος παραγωγής στο εργοστάσιο και περιοδικές δοκιμές

ΕΛΟΤ ΕΝ 410 Ύαλος για δομική χρήση – Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών 
φωτεινότητας και φάσματος ηλιακού φωτός των υαλοστασίων

ΕΛΟΤ ΕΝ 673/
Α2

Ύαλος για δομική χρήση – Προσδιορισμός της θερμικής μετάδοσης 
(συντελεστής U) – Μέθοδος υπολογισμού

ΕΛΟΤ EN ISO 
12567

Θερμική απόδοση παραθύρων και θυρών - Προσδιορισμός της 
θερμικής μετάδοσης με τη μέθοδο θερμής πλάκας

Μέρος 1: Ολόκληρα παράθυρα και πόρτες

Μέρος 2: Παράθυρα οροφής και παράθυρα προεξοχών

ΕΛΟΤ ΕΝ 
12758

Ύαλος για δομική χρήση – Υαλοστάσια και μόνωση έναντι 
αερόφερτου θορύβου – Περιγραφές προϊόντος και προσδιορισμός 
ιδιοτήτων
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Ασφάλεια & Σχεδιασμός

ΕΛΟΤ ΕΝ 1063 Ύαλος για δομική χρήση – Υαλοπίνακες ασφαλείας – Δοκιμές και 
ταξινόμηση της αντίστασης έναντι προσβολής  από σφαίρα

ΕΛΟΤ ΕΝ 356 Ύαλος για δομική χρήση – Υαλοπίνακες ασφαλείας – Δοκιμές και 
ταξινόμηση της αντοχής έναντι κτυπήματος με το χέρι

ΕΛΟΤ ΕΝ 
13541

Ύαλος για δομική χρήση – Υαλοπίνακες ασφαλείας – Δοκιμές και 
ταξινόμηση της αντίστασης έναντι πίεσης λόγω έκρηξης

ΕΛΟΤ ΕΝ 
12150

Ύαλος για δομική χρήση – Θερμικά σκληρυμένο γυαλί ασφαλείας 
σόδα-ασβεστο-πυριτική

Μέρος 1: Ορισμός και περιγραφή

Μέρος 2: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης / Πρότυπο προϊόντος

ΕΛΟΤ ΕΝ 
12600

Ύαλος για δομική χρήση – Δοκιμή εκκρεμούς – Μέθοδος δοκιμής σε 
κρούση και ταξινόμηση επίπεδης υάλου

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
12543

Ύαλος για δομική χρήση – πολυστρωματική ύαλος και 
πολυστρωματική ύαλος ασφαλείας

Μέρος 1: Ορισμοί και περιγραφή των συνισταμένων μερών

Μέρος 2: Πολυστρωματική ύαλος ασφαλείας

Μέρος 3: Πολυστρωματική ύαλος

Μέρος 4: Μέθοδοι δοκιμής ανθεκτικότητας

Μέρος 5: Διαστάσεις και τελειώματα ακμών

Μέρος 6: Εμφάνιση

ΕΛΟΤ ΕΝ 1863 Ύαλος για δομική χρήση -Νάτριο-ασβέστιο-πυριτική ύαλος 
ενισχυμένη θερμικά

Μέρος 1: Ορισμός και περιγραφή

Μέρος 2: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης / Πρότυπο προϊόντος

ΕΛΟΤ ΕΝ 
14179

Ύαλος για δομική χρήση – νάτριο – άσβεστο – πυριτική ύαλος 
ασφαλείας σκληρυμένη θερμικά και κατεργασμένη με διαδικασία 
Heatsoak

Μέρος 1: Ορισμός και περιγραφή

Μέρος 2: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο προίόντος

ΕΛΟΤ ΕΝ 
14449

Ύαλος για δομική χρήση – Ύαλος πολλαπλών στρώσεων και ύαλος 
ασφαλείας πολλαπλών στρώσεων – Αξιολόγηση της συμμόρφωσης / 
Πρότυπο προϊόντος

EN 16612 Glass in building – Determination of the lateral load resistance of 
glass panes by calculation
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Πυραντίσταση

ΕΛΟΤ ΕΝ 
13501

Ταξινόμηση δομικών προϊόντων και στοιχείων σχετικά με τη φωτιά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1363 Δοκιμές Πυραντίστασης

ΕΛΟΤ ΕΝ 
14600

Συστήματα θυρών και ανοιγόμενα παράθυρα με χαρακτηριστικά 
πυραντίστασης ή/και ελέγχου καπνού - Απαιτήσεις και ταξινόμηση

ΕΛΟΤ ΕΝ 357 Ύαλος για δομική χρήση – Πυράντοχα υαλοπετάσματα από διαφανή 
ή διαφώτιστα προϊόντα υάλου – Ταξινόμηση ως προς την αντοχή στη 
φωτιά

3.2.2 Ανοχές
Στα εναρμονισμένα πρότυπα των υαλοπινάκων γίνεται αναφορά για τις ανοχές διά-
φορων αποκλίσεων που μπορεί να εμφανιστούν στο τελικό προϊόν, όπως διαστάσεις, 
οπτικά σφάλματα, κ.λπ. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις ανοχές, λαμβάνεται η απόφαση 
περί αποδοχής ή όχι ενός υαλοπίνακα.

Στις προδιαγραφές των υαλοπινάκων αναφέρεται το ονομαστικό πάχος αυτών σε mm. 
Στην πραγματικότητα το πάχος των υαλοπινάκων διαφέρει. Εφόσον το πραγματικό 
πάχος είναι εντός των ορίων βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 572-2, δεν υπάρχει κάποιο 
πρόβλημα. Πιο συγκεκριμένα, οι ορισμένες ανοχές παρουσιάζονται στον πίνακα 3.2.

Πίνακας 3.2 Ανοχές για τη διάσταση πάχους των υαλοπινάκων 
βάσει ΕΛΟΤ ΕΝ 572-2

Ονομαστικό πάχος (mm) Ανοχές (mm)

2 ±0,2

3 ±0,2

4 ±0,2

5 ±0,2

6 ±0,2

8 ±0,3

10 ±0,3

12 ±0,3

15 ±0,5

19 ±1,0

25 ±1,0
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Αντίστοιχα, υπάρχουν ανοχές αναφορικά με την ορθογωνικότητα των υαλοπινάκων. 
Βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 572-2, οι ανοχές για το ύψος Ή και το πλάτος Β είναι 
±5mm (εικόνα 3.14).

Εικόνα 3.14 Ανοχές για διαστάσεις ύψους, πλάτους και ορθογωνικότητας βάσει ΕΛΟΤ ΕΝ 572-2

Αναφορικά με τα οπτικά σφάλματα, πρέπει να μετρηθεί η μεγαλύτερη διάσταση αυ-
τών (διάμετρος ή μήκος) και έπειτα αυτά να συγκριθούν με όσα αναφέρονται στον 
ακόλουθο πίνακα 3.3. Προκειμένου για σωστό έλεγχο για το εάν υπάρχουν ενοχλητικά 
οπτικά σφάλματα, ο υαλοπίνακας πρέπει να ελεγχθεί σε συνθήκες διάχυτου φωτός, 
κατακόρυφα, μπροστά από ματ μαύρη επιφάνεια. Ο παρατηρητής πρέπει να είναι σε 
απόσταση 2m από αυτόν.

Πίνακας 3.3 Ανοχές για οπτικά σφάλματα υαλοπινάκων βάσει ΕΛΟΤ ΕΝ 572-2

Κατηγορία
Διάσταση του 

σημαδιού 
(mm)

Jumbo διάσταση Κομμένος υαλοπίνακας

Μέσος αριθμός 
ανά φύλλο

Μέγιστος 
αριθμός ανά 

φύλλο

Μέσος αριθμός 
ανά φύλλο 

(20m2)

Μέγιστος 
αριθμός ανά 

φύλλο

Α >0,2 και ≤0,5 οποιοσδήποτε οποιοσδήποτε οποιοσδήποτε οποιοσδήποτε

Β >0,5 και ≤1,0 3 5 3 2

C >1,0 και ≤3,0 0,6 1 0,6 1

D >3,0 0,05

1, αλλά 
σφάλματα 

που μπορεί να 
προκαλέσουν 
αστοχία δεν 
επιτρέπονται

0,05

1, αλλά σφάλμα-
τα που μπορεί 

να προκαλέσουν 
αστοχία δεν 
επιτρέπονται
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Σχετικά με τις ανοχές των διαστάσεων των υαλοπινάκων πολλαπλών στρώσεων, αυ-
τές προσδιορίζονται στο EN ISO 12543-5. Βάσει της έκδοσης του 2011, οι ανοχές για τις 
διαστάσεις (L-πλάτος / Ή-ύψος) είναι αυτές που παρουσιάζονται στον πίνακα 3.4. Εάν 
κάποιο φύλλο γυαλιού του υαλοπίνακα πολλαπλών στρώσεων έχει πρόσθετη θερ-
μική κατεργασία, τότε υπάρχει πρόσθετη ανοχή ±3mm. Επίσης, υπάρχουν ανοχές για 
τις διαστάσεις των διαγωνίων ενός υαλοπίνακα πολλαπλών στρώσεων (πίνακας 3.5).

Πίνακας 3.4 Ανοχές στις διαστάσεις πλάτους και ύψους υαλοπινάκων 
πολλαπλών στρώσεων βάσει ΕΝ ISO 12543-5

Ονομαστική 
Διάσταση 

(L,H)

Ονομαστικό πάχος 
του υαλοπίνακα 

πολλαπλών 
στρώσεων ≤8mm

Ονομαστικό πάχος του υαλοπίνακα 
πολλαπλών στρώσεων >8mm

Ονομαστικό πάχος 
κάθε φύλλου 

γυαλιού <10mm

Τουλάχιστον ένα 
φύλλο γυαλιού με 
ονομαστικό πάχος 

>10mm

≤ 2000
+3,0mm

-2,0mm

+3,5mm

-2,0mm

+5,0mm

-3,5mm

≤ 3000
+4,5mm

-2,5mm

+5,0mm

-3,0mm

+6,0mm

-4,0mm

> 3000
+5,0mm

-3,0mm

+6,0mm

-4,0mm

+7,0mm

-5,0mm

Πίνακας 3.5 Ανοχές στη διαφορά διαστάσεων των διαγωνίων υαλοπινάκων 
πολλαπλών στρώσεων βάσει ΕΝ ISO 12543-5

Ονομαστική 
Διάσταση 

(L,H)

Ονομαστικό πάχος 
του υαλοπίνακα 

πολλαπλών 
στρώσεων ≤8mm

Ονομαστικό πάχος του υαλοπίνακα πολλαπλών 
στρώσεων >8mm

Ονομαστικό πάχος 
κάθε φύλλου 

γυαλιού <10mm

Τουλάχιστον ένα φύλλο 
γυαλιού με ονομαστικό 

πάχος >10mm

<2000 6mm 7mm 9mm

<3000 8mm 9mm 11mm

>3000 10mm 11mm 13mm

Στο EN ISO 12543-5 ορίζεται και η μέγιστη σχετική μετατόπιση του ενός φύλλου με το 
άλλο (εικόνα 3.15), όπως φαίνεται αναλυτικά στον πίνακα 3.6.



108

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Εικόνα 3.15 Μετατόπιση υαλοπίνακα πολλαπλών στρώσεων βάσει ΕΝ ISO 12543-5

Πίνακας 3.6 Επιτρεπόμενες σχετικές μετατοπίσεις των φύλλων γυαλιού 
σε υαλοπίνακα πολλαπλών στρώσεων βάσει του ΕΝ ISO 12543-5

Ονομαστική Διάσταση L,H Μέγιστη επιτρεπτή μετατόπιση d

L, H ≤ 1000 2,0mm

1000 < L, H ≤ 2000 3,0mm

2000 < L, H ≤ 4000 4,0mm

L, H > 4000 6,0mm

Στο ΕΝ ISO 12543-6:2011 τα οπτικά ελαττώματα διαχωρίζονται βάσει της θέσης τους 
στον υαλοπίνακα που έχει τις τελικές διαστάσεις. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει μία ζώνη 
περιμετρικά –ζώνη 2 στην εικόνα 3.16- η οποία θεωρείται ότι σχεδόν βρίσκεται μέσα 
στο κούφωμα, οπότε και δεν είναι σημαντικά τα εκεί τυχόν οπτικά σφάλματα, ενώ στην 
ορατή κεντρική ζώνη –ζώνη 3 στην εικόνα 3.16- τα οπτικά σφάλματα είναι σημαντικά. 
Πιο συγκεκριμένα, στη ζώνη 2 επιτρέπονται «κυκλικά» σφάλματα –με μέγιστη 
διάμετρο 5mm ή 5% της επιφάνειας 2. Στην περιοχή 3 σφάλματα με διάμετρο >3mm 
δεν επιτρέπονται, ενώ για τα μικρότερα ισχύει ό,τι αναφέρεται στο πίνακα 3.7. Σχετικά 
με τα γραμμικά σφάλματα στην περιοχή 3, ισχύουν οι περιορισμοί που αναγράφονται 
στον πίνακα 3.8.
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Εικόνα 3.16 Περιοχές προς εξέταση για οπτικά σφάλματα στον τελικό υαλοπίνακα 
βάσει του ΕΝ ISO 12543-6:2011

Πίνακας 3.7 Επιτρεπόμενα κυκλικά σφάλματα στην περιοχή 3 των υαλοπινάκων 
πολλαπλών στρώσεων βάσει του ΕΝ ISO 12543-6:2011

Μέγεθος σφάλματος  
d (mm)

0,5 <d≤1,0 1,0 <d≤3,0

Μέγεθος φύλλο γυαλιού 
Α (m2)

Για όλα τα 
μεγέθη

Α≤1 1<Α≤2 2<Α≤8 Α>8

Αριθμός ή 
πυκνότητα των 
επιτρεπόμενων 
σφαλμάτων 

2 φύλλα Κανένας 
περιορισμός, 

αλλά δεν 
επιτρέπεται 

συσσώρευση 
σφαλμάτων

1 2 1/m2 1,2/m2

3 φύλλα 2 3 1,5/m2 1,8/m2

4 φύλλα 3 4 2/m2 2,4/m2

≥5 
φύλλα 4 5 2,5/m2 3/m2

Πίνακας 3.8 Επιτρεπόμενα γραμμικά σφάλματα στην περιοχή 3 των υαλοπινάκων 
πολλαπλών στρώσεων βάσει του ΕΝ ISO 12543-6:2011

Επιφάνεια φύλλου γυαλιού (m2)
Αριθμός των επιτρεπόμενων γραμμικών 

σφαλμάτων >30mm

≤5m2 Κανένα

5 – 8m2 1

> 8 m2 2

Τα γραμμικά σφάλματα μικρότερα από 30mm σε μήκος επιτρέπονται.
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Αναφορικά με τον έλεγχο των υαλοπινάκων με επίστρωση, βάσει του ΕΝ 1096-1:2012, 
τα ελαττώματα εντοπίζονται οπτικά με παρατήρηση του υαλοπίνακα στην περατότητα 
φωτός ή/και στην ανάκλαση. Συνθήκες φυσικού φωτισμού χρησιμοποιούνται για την 
παρατήρηση. Ο επιστρωμένος υαλοπίνακας εξετάζεται από ελάχιστη απόσταση 3m. 
Εάν εξετάζεται η συμπεριφορά στην ανάκλαση, ο παρατηρητής εξετάζει την υάλωση 
κοιτώντας την εξωτερική πλευρά του υαλοπίνακα, ενώ εάν εξετάζεται η συμπεριφορά 
στη μετάδοση, ο παρατηρητής εξετάζει την υάλωση κοιτώντας την εσωτερική πλευρά 
του υαλοπίνακα. Επίσης, ο παρατηρητής πρέπει να βρίσκεται υπό συγκεκριμένη γωνία 
θέασης και η εξέταση του δοκιμίου να μην διαρκεί περισσότερο από 20΄΄.

Ή σοβαρότητα των σφαλμάτων που εντοπίζονται στους επιστρωμένους υαλοπίνακες 
εξαρτάται πάλι από την περιοχή στην οποία βρίσκονται. Στον πίνακα 3.9 που ακολουθεί 
φαίνονται ακριβώς οι ανοχές για τα οπτικά σφάλματα στους επιστρωμένους υαλοπί-
νακες.

Πίνακας 3.9 Επιτρεπόμενα γραμμικά σφάλματα στην περιοχή 3 των 
επιστρωμένων υαλοπινάκων βάσει του ΕΝ 1096-1:2012

Τύπος Σφάλματος
Κριτήρια Αποδοχής

Μεμονωμένο φύλλο γυαλιού

Ομοιομορφία / κηλίδα Επιτρέπονται εφόσον δεν είναι οπτικά ενοχλητικά

Κύρια Περιοχή Περιοχή ακμών

Στίγμα (spot/pinhole) 
>3mm

Κανένα Κανένα

Στίγμα (spot/pinhole)  
>2mm και ≤3mm

≤1/m2 ≤1/m2

Συστάδα από στίγματα Καμία
Επιτρέπεται εφόσον δεν 
επεκτείνεται στην κύρια 

περιοχή

Γρατσουνιά >75mm Καμία
Επιτρέπονται εφόσον 

έχουν απόσταση >50mm

Γρατσουνιά ≤75mm
Επιτρέπονται εφόσον η 

πυκνότητα τους δεν είναι 
οπτικά ενοχλητική

Επιτρέπονται εφόσον η 
πυκνότητα τους δεν είναι 

οπτικά ενοχλητική

Αναφορικά με τους θερμικά σκληρυμένους υαλοπίνακες, βάσει του ΕΝ 12150-1:2000, 
αυτοί πρέπει να φέρουν μόνιμη σήμανση, η οποία θα αναφέρει τον παραγωγό και το 
πρότυπο ΕΝ 12150 στην προκειμένη.
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Στην περίπτωση που οι θερμικά σκληρυμένοι υαλοπίνακες έχουν οπές, υπάρχουν 
σχετικές ανοχές, όπως αυτές παρουσιάζονται στον πίνακα 3.10. Αν όμως η οπή είναι 
κωνικής μορφής (countersunk), τότε οι ανοχές προσδιορίζονται από τον παραγωγό 
του συστήματος στήριξης, προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα στην τοποθέτηση, 
ούτε και μετέπειτα στο σύστημα.

Πίνακας 3.10 Ανοχές για τη διάμετρο των οπών βάσει ΕΝ 12150-1:2015

Ονομαστική διάμετρος της οπής Ανοχές

4 ≤d≤20 ±1,0

20<d≤100 ±2,0

100<d βάσει παραγωγού

Βάσει του ΕΛΟΤ ΕΝ 1863:2011 και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 9.1.2, λόγω της επαφής 
των υαλοπινάκων με τα ρόλερ κατά τη διαδικασία του ψησίματος, είναι φυσιολογικό 
να υπάρχουν έπειτα μερικοί επιφανειακοί κυματισμοί (roller waves) που θα οδηγήσουν 
σε μικρή παραμόρφωση της ανακλώμενης όψης. Επίσης, υαλοπίνακες με πάχος 
>8mm μπορεί να εμφανίσουν στην επιφάνειά τους μικρά αποτυπώματα (imprints).

Στο ΕΝ 12150-1:2015 προσδιορίζονται οι ανοχές σχετικά με το συνολικό τόξο, καθώς 
και τους κυματισμούς των θερμικά σκληρυμένων υαλοπινάκων με την οριζόντια 
μέθοδο. Οι μετρήσεις γίνονται αντίστοιχα όπως στις εικόνες 3.17, 3.18, ενώ τα όρια 
παρουσιάζονται στον πίνακα 3.11.

Εικόνα 3.17 Μέτρηση του τόξου οριζόντια θερμικά σκληρυμένου υαλοπίνακα 
βάσει ΕΝ 12150-1:2015
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Εικόνα 3.18 Μέτρηση των επιφανειακών κυματισμών οριζόντια θερμικά σκληρυμένου 
υαλοπίνακα βάσει ΕΝ 12150-1:2015

Πίνακας 3.11 Ανοχές για το συνολικό τόξο και τους κυματισμούς οριζόντια θερμικά 
σκληρυμένου υαλοπίνακα βάσει ΕΝ 12150-1:2015

Τύπος υαλοπίνακα
Μέγιστη επιτρεπτή τιμή

Συνολικό τόξο 
(mm/m)

Κυματισμός (mm)

Υαλοπίνακας χωρίς επίστρωση 
σύμφωνα με το ΕΝ 572-1 και ΕΝ 572-2

3,0 0,3

Άλλοι 4,0 0,5

Γενικά, σχετικά με τις ανοχές, οι διάφορες εταιρείες παραγωγής γυαλιού καλύπτουν 
φυσικά τα όρια που θέτουν τα σχετικά πρότυπα, αλλά στο πλαίσιο της πολιτικής τους 
για την ποιότητα συχνά θέτουν και τηρούν πιο αυστηρά όρια ανοχών.

3.2.3 Ανισοτροπία θερμικά επεξεργασμένων υαλοπινάκων

Οι θερμικά επεξεργασμένοι υαλοπίνακες λόγω της επεξεργασίας τους εμφανίζουν 
στη μάζα τους ανισοτροπίες – ιριδισμούς, οι οποίοι οφείλονται στις εσωτερικές κατα-
νομές των τάσεων που σχηματίζουν κάποιες «ζώνες» και γίνονται περισσότερο ορατοί 
υπό συγκεκριμένη γωνία θέασης (μικρή γωνία) και εξωτερικές συνθήκες (2-3 ώρες 
πριν τη δύση του ήλιου, κοντά στη θάλασσα) (εικόνα 3.19). Ο ιριδισμός γίνεται ακόμη 
πιο εμφανής σε μεγαλύτερου πάχους γυαλιά (8 – 15mm). Ή εμφάνιση ιριδισμών δεν 
σημαίνει πως έχει επηρεαστεί η μηχανική αντοχή του υαλοπίνακα. Οι αιτίες που προ-
καλούν την ανισοτροπία έχουν αναλυθεί στην ενότητα 1.4).

Βάσει του ΕΛΟΤ ΕΝ 1863:2011 και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 9.2, η παρουσία ανι-
σοτροπιών δεν αποτελεί ελάττωμα του υαλοπίνακα, αλλά είναι φυσιολογική για τους 
θερμικά επεξεργασμένους υαλοπίνακες. Ή ανισοτροπία έχει ίδια αντιμετώπιση ως μη 
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ελάττωμα και στην τεχνική οδηγία “Glass and Glazing Federation (GGF): Data Sheet 
4.10 January 2010, Products, Glazing Techniques and Maintenance Appearance/Visual 
Quality Specification for Insulating Glass Units and Maintenance”. Ή αναγνώριση του 
φαινομένου της ανισοτροπίας γίνεται και σε άλλα πρότυπα -ΕΛΟΤ ΕΝ 112150-1, ΕΛΟΤ 
ΕΝ 14179-1, ASTM C1048 – 12, κ.α. Δεδομένου ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει επίση-
μη μεθοδολογία για τη μέτρηση της ανισοτροπίας, το φαινόμενο δεν μπορεί να εκτι-
μηθεί αντικειμενικά, επομένως δεν μπορεί να καθοριστούν τυπικά και τυποποιημένα 
κριτήρια αποδοχής και απόρριψης.

Εικόνα 3.19 Ανισοτροπία σε θερμικά σκληρυμένο υαλοπίνακα 

Πηγή: http://arcon-glas.de

Παρόλα αυτά, δεν σημαίνει πως αυτό δεν εξακολουθεί να είναι ένα πρόβλημα. Εν-
διαφέρον παρουσιάζουν τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία (εικόνες 3.20, 3.21), όπου 
φαίνεται ότι οι εμπλεκόμενοι ενός έργου γνωρίζουν πως η ανισοτροπία δεν αποτελεί 
τεχνικό ελάττωμα του υαλοπίνακα, αλλά παρόλα αυτά πάνω από το 50% θεωρεί πως 
είναι ένα κρίσιμο ζήτημα σε όλες τις φάσεις του έργου.

Εικόνα 3.20 Στατιστικά απαντήσεων στην ερώτηση «Θεωρείτε την ανισοτροπία 
ελάττωμα ενός υαλοπίνακα;» 

Πηγή: Pesseto, 2014
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Εικόνα 3.21 Στατιστικά απαντήσεων στην ερώτηση «Πόσο σημαντικό πρόβλημα 
θεωρείτε την ανισοτροπία για τις όψεις κτιρίων;» 

Πηγή: Pesseto, 2014
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3.3 ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

Ή διάρκεια ζωής ενός υαλοστασίου εκτιμάται στα 20 έτη. Παρόλα αυτά, οι υαλοπίνακες 
συχνά αστοχούν πολύ νωρίτερα. Οι αστοχίες που μπορεί να εμφανιστούν ποικίλουν.

Αρχικά, λόγω σφάλματος κατά την τοποθέτηση ή κατά τη σήμανση των υαλοπινάκων, 
ενδέχεται κάποιο τεμάχιο ή και όλοι οι υαλοπίνακες να τοποθετηθούν ανάποδα (μέσα 
– έξω) (εικόνα 3.22). Αυτό, πέρα από ανομοιομορφίες οπτικά, επηρεάζει και την ενερ-
γειακή απόδοση των υαλοπινάκων, καθώς στην περίπτωση που υπάρχει επίστρωση 
ηλιακού ελέγχου και αυτή, λόγω λανθασμένης τοποθέτησης, τοποθετηθεί εσωτερικά, 
τότε η περιοχή κοντά στα υαλοστάσια θα είναι πολύ θερμή λόγω της μεγάλης απορρό-
φησης και της μετέπειτα εκπομπής θερμότητας του υαλοπίνακα. 

Εικόνα 3.22 Τοποθέτηση υαλοπίνακα ανάποδα (μέσα – έξω)

Μία από τις συχνότερες μορφές αστοχίας είναι η εμφάνιση υγρασίας εντός της διπλής 
ή τριπλής υάλωσης (βλ.εικόνες 3.23, 3.24). Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε σε κατασκευ-
αστικό λάθος του υαλοπίνακα, όπως για παράδειγμα απουσία πυριτικών αλάτων, είτε σε 
λάθος τοποθέτηση υαλοπίνακα ή σε λάθος τοποθέτηση του πλαισίου, όπως για παρά-
δειγμα λανθασμένη απορροή υδάτων. Σε κάθε περίπτωση, ο υαλοπίνακας με υγρασία 
εσωτερικά παύει να λειτουργεί θερμομονωτικά και πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα.

Πολύ συχνά εμφανίζεται συμπύκνωση υδρατμών στον εσωτερικό υαλοπίνακα μιας 
υάλωσης στις ακμές, στο σημείο συναρμογής με το προφίλ (εικόνα 3.25). Αυτό οφείλε-
ται στην εκεί θερμογέφυρα που υπάρχει λόγω του μη θερμομονωτικού αποστάτη που 
συνήθως χρησιμοποιείται (βλ. κεφάλαιο 1.8.2). 
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Εικόνα 3.23 Εισχώρηση υγρασίας εντός της διπλής υάλωσης

Εικόνα 3.24 Διόγκωση πυριτικών αλάτων λόγω απορρόφησης υψηλών ποσών 
υγρασίας εντός της διπλής υάλωσης

Εικόνα 3.25 Ανάπτυξη συμπυκνώσεων στον υαλοπίνακα εσωτερικά

Άλλη λιγότερη συχνή αστοχία είναι αυτή των υαλοπινάκων πολλαπλών στρώσεων, 
όπου εμφανίζονται φυσαλίδες (bubbles) εντός του υαλοπίνακα (εικόνα 3.26), οι οποίες 
προκύπτουν συνήθως από κατασκευαστικό λάθος κατά τη διαδικασία παραγωγής 
του υαλοπίνακα πολλαπλών στρώσεων. Επίσης, μπορεί να εμφανιστεί τοπικά μη 
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πρόσφυση υαλοπίνακα – μεμβράνης (delamination) που μπορεί να οφείλεται στη 
συγκέντρωση υψηλών τοπικών τάσεων (βλ. εικόνα 3.27).

Αστοχία η οποία μπορεί να εμφανιστεί σε επιστρωμένους υαλοπίνακες είναι η 
οξείδωση της επίστρωσης (βλ. εικόνα 3.28 αριστερά). Αυτού του είδους η αστοχία 
αφορά τους υαλοπίνακες με πυρολιτική (σκληρή) επίστρωση στη θέση 1 της διπλής/
τριπλής υάλωσης, δηλαδή στη θέση σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον. Ή αστοχία 
αυτή επιδρά αρνητικά τόσο στην ενεργειακή επίδοση του υαλοπίνακα, όσο και στο 
αισθητικό αποτέλεσμα.

Εικόνα 3.26 Φυσαλίδες μέσα στον υαλοπίνακα πολλαπλών στρώσεων

Εικόνα 3.27 Πρόβλημα στη συγκόλληση των φύλλων γυαλιού 
υαλοπίνακα πολλαπλών στρώσεων
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Εικόνα 3.28 Πρόβλημα οξείδωσης της επίστρωσης -αριστερά

Συχνό φαινόμενο είναι κάποιος υαλοπίνακας στο κτίριο να ραγίσει ή να σπάσει. Σε αυτή 
την περίπτωση προτείνεται η άμεση αντικατάστασή του για λόγους ασφάλειας και 
θερμομόνωσης. Εφόσον ο υαλοπίνακας είναι μονολιθικός και χωρίς πρόσθετη θερ-
μική κατεργασία, τα θραύσματα θα είναι αιχμηρά και επικίνδυνα για την ασφάλεια του 
χρήστη του κτιρίου (βλ.εικόνα 3.29). Εάν το κτίριο έχει συχνή κυκλοφορία και χρησι-
μοποιείται από το ευρύ κοινό, προτείνεται στον σχεδιασμό ο εσωτερικός υαλοπίνακας 
να είναι πολλαπλών στρώσεων για ασφάλεια στη χρήση κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
12600.

Εικόνα 3.29 Θραύση υαλοπίνακα από ατύχημα

Προσοχή χρειάζεται όταν η θραύση του υαλοπίνακα οφείλεται σε θερμικό σοκ, καθώς 
σε αυτή την περίπτωση πρέπει να απαλειφθεί η αιτία που προκάλεσε και ενδεχομένως 
να προκαλέσει ξανά μελλοντικά το θερμικό σοκ και όχι μόνο να αντικατασταθούν οι 
υαλοπίνακες. Αν η αιτία δεν μπορεί να εξαλειφθεί και οι υαλοπίνακες αντικατασταθούν, 
τότε οι νέοι υαλοπίνακες πρέπει να είναι θερμικά σκληρυμένοι. Πιθανά αίτια θερμικού 
σοκ είναι η ύπαρξη προβόλων ή άλλων σταθερών εμποδίων που σκιάζουν μερικώς και 
στατικά τον υαλοπίνακα, υαλοπίνακες μπροστά από τυφλά τμήματα, υαλοπίνακες με 
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υψηλή απορροφητικότητα, αυτοκόλλητα επάνω στον υαλοπίνακα με μεγάλη απορ-
ρόφηση (εικόνα 3.30), μόνιμες κατασκευές πίσω από τον υαλοπίνακα, κακή κατάσταση 
των ακμών των υαλοπινάκων, κλιματολογικές συνθήκες, κ.α. Οι ρωγμές λόγω θερμι-
κού σοκ έχουν χαρακτηριστική μορφή και πιο συγκεκριμένα, η ρωγμή ξεκινάει πάντα 
από ακμή και στην αρχή της για μια μικρή απόσταση είναι κάθετη στην πλευρά και στο 
γυαλί και έπειτα αναπτύσσεται και διακλαδώνεται ανάλογα με την ένταση (εικόνα 3.31). 
Όσο μεγαλύτερης έντασης είναι, τόσο περισσότερες και μεγαλύτερες οι διακλαδώ-
σεις των ρωγμών. 

Τέλος, υπάρχει περίπτωση για αυτόθραυση ενός θερμικά σκληρυμένου υαλοπίνα-
κα λόγω εγκλεισμένων NiS, όπως περιγράφηκε αναλυτικά στην ενότητα 1.4. Είναι 
χρήσιμο σε έργο με ιδιαίτερους υαλοπίνακες, όπως για παράδειγμα με εκτύπωση, με 
επίστρωση δύσκολα διαθέσιμη, κ.λπ., και ιδιαίτερα σε έργα όπου αναμένονται υψηλές 
θερμοκρασιακές διαφορές οι θερμικά σκληρυμένοι υαλοπίνακες να έχουν υποστεί 
heat soak test.

Εικόνα 3.30 Θραύση υαλοπίνακα από θερμικό σοκ λόγω προσθήκης μαύρου 
αυτοκόλλητου φιλμ επάνω στον υαλοπίνακα

Εικόνα 3.31 Μορφή ρωγμής από θερμικό σοκ
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Οι υαλοπίνακες πολλαπλών στρώσεων που αποτελούνται από θερμικά σκληρυμέ-
νους υαλοπίνακες κατά τη θραύση τους δεν έχουν παραμένουσα αντοχή και εφόσον 
είναι σημειακά στηριγμένοι ή μόνο σε μία πλευρά, όπως για παράδειγμα ένα στηθαίο 
με πλευρική στήριξη κάτω, τότε εμφανίζεται το φαινόμενο «wet blanket effect» και 
υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστεί κάποιος (εικόνα 3.32). Σκόπιμο είναι, εφόσον από 
θέμα αντοχής στα φορτία επαρκεί, σε υαλοπίνακα πολλαπλών στρώσεων σε τέτοιες 
εφαρμογές ο θερμικά σκληρυμένος υαλοπίνακας να συνδυάζεται με έναν θερμικά 
ενισχυμένο υαλοπίνακα ο οποίος σε περίπτωση θραύσης, σπάει σε μεγαλύτερα 
κομμάτια και συνεπώς, θα παραμείνει στη θέση του έπειτα από τη θραύση και μέχρι 
την απομάκρυνση.  

Εικόνα 3.32 «Wet blanket effect» σε θραύση θερμικά σκληρυμένου 

υαλοπίνακα πολλαπλών στρώσεων 

Πηγή: www.dreamwallsglass.com

Ένα πρόβλημα που μπορεί να εμφανιστεί σε πολυστρωματικούς πυράντοχους υαλο-
πίνακες είναι η αντίδρασή τους χωρίς την εκδήλωση φωτιάς (εικόνα 3.33). Αυτό μπο-
ρεί να συμβεί εάν για παράδειγμα, ένας τέτοιος υαλοπίνακας τοποθετηθεί εξωτερικά 
χωρίς να γίνει διπλός με επίστρωση ηλιακού ελέγχου. Σε αυτή την περίπτωση, λόγω 
των υψηλών θερμοκρασιών, ο πολυστρωματικός πυράντοχος υαλοπίνακας ενδέχεται 
να αντιδράσει. 

Σε προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάστηκε πόσο σημαντικό είναι το ξυλούρισμα των 
μαγνετρονικών (μαλακών) επιστρώσεων. Στην εικόνα 3.34 φαίνεται η διάβρωση της 
επίστρωσης η οποία προήλθε από μη ξυλούρισμα αυτής.
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Εικόνα 3.33 Αντίδραση πυράντοχου υαλοπίνακα

Εικόνα 3.34 Διάβρωση επίστρωσης λόγω μη ξυλουρίσματος 

Πηγή: www.cardinalcorp.com

Όπως αναλύθηκε, οι θερμικά σκληρυμένοι υαλοπίνακες λόγω της διαδικασίας σκλή-
ρυνσης, παρουσιάζουν κυματισμούς στην επιφάνειά τους εγκάρσιους στη φορά κί-
νησης και παράλληλους των ρόλερ πάνω στα οποία κινούνται. Οι κυματισμοί με τη 
σειρά τους προκαλούν οπτική παραμόρφωση της ανακλώμενης όψης (εικόνα 3.35).  
Το φαινόμενο καθίσταται πιο ενοχλητικό, όσο περισσότερο ανακλαστικός είναι ο υα-
λοπίνακας, καθώς ο συντελεστής ανακλαστικότητας ενεργεί «πολλαπλασιαστικά». 
Το φαινόμενο δεν μπορεί να εξαλειφθεί, αλλά οι κυματισμοί πρέπει να διατηρούνται 
εντός των ανοχών που ορίζει το πρότυπο. Παρόλα αυτά, για την αποτροπή των κυμα-
τισμών πρέπει να καθαρίζονται και να συντηρούνται τα ρόλερ στον φούρνο, καθώς και 
να ελέγχεται διαρκώς η θερμοκρασία του φούρνου. Εφόσον μειωθεί η θερμοκρασία 
στον φούρνο και αυξηθεί ο χρόνος θερμικής σκλήρυνσης, σταθεροποιείται η ποιότητα 
του γυαλιού. Επίσης, θετικά επιδρά η μείωση της θερμοκρασίας κατά την έξοδο από 
τον φούρνο, εφόσον είναι εφικτό. Επιπλέον, παίζει ρόλο και η διεύθυνση των υαλο-
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πινάκων μέσα στον φούρνο σε σχέση με το πώς θα είναι τοποθετημένοι μετέπειτα 
στο έργο. Σκόπιμο κρίνεται οι υαλοπίνακες που θα τοποθετηθούν στην ίδια όψη να 
ψήνονται με την ίδια διεύθυνση, ώστε να εμφανίζουν παραμορφώσεις κατά την ίδια 
διεύθυνση. 

Συχνά αστοχίες θεωρούνται οπτικά προβλήματα των υαλοπινάκων τα οποία, όμως, 
όπως εξηγήθηκε και παραπάνω είναι εντός των αποδεκτών ορίων ή είναι αναμενόμε-
να και αναπόφευκτα λόγω της κατεργασίας τους, όπως για παράδειγμα η ανισοτροπία 
των θερμικά σκληρυμένων υαλοπινάκων.

Εικόνα 3.35 Οπτική παραμόρφωση λόγω κυματισμών θερμικά σκληρυμένου υαλοπίνακα 

Πηγή: https://theglassblog.wordpress.com 
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Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης Κεφαλαίου 3

1. Με ποιο/α όργανο/α θα μετρήσετε το πάχος ενός υαλοπίνακα;

2. Υπάρχει η δυνατότητα σε έναν ήδη τοποθετημένο υαλοπίνακα 
να ελεγχθεί εάν έχει επίστρωση;

3. Ποιος είναι ο κίνδυνος αστοχίας όταν η επίστρωση τοποθετείται στην 
εξωτερική επιφάνεια του υαλοπίνακα;

4. Πρέπει να απορριφθεί υαλοπίνακας ονομαστικού πάχους 8mm, 
αν παραλειφθεί στο εργοτάξιο και μετρηθεί εκεί 7,8mm,;

5. Ή ανισοτροπία είναι σφάλμα του υαλοπίνακα;

6. Τι πρόβλημα μπορεί να εμφανιστεί σε διπλή υάλωση με αποστάτη 
αλουμινίου;

7. Εάν σε έναν άψητο υαλοπίνακα κολληθεί ένα αυτοκόλλητο, 
τι κίνδυνος υπάρχει;
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Σύνοψη – Ανακεφαλαίωση κεφαλαίου 3

Ή καθημερινή εργασία του τεχνίτη υαλοπινάκων περιλαμβάνει τη χρήση, τον έλεγχο 
και τη συντήρηση εργαλείων. Επίσης, συχνά βρίσκεται στη θέση να αναγνωρίσει αστο-
χίες που εμφανίστηκαν σε ήδη τοποθετημένους υαλοπίνακες, καθώς αυτοί δεν έχουν 
πλέον τις αρχικές τους επιδόσεις. Για αυτόν τον λόγο, πρέπει να γνωρίζει τα συνήθως 
εμφανιζόμενα προβλήματα, καθώς και πώς μπορούν αυτά να αμβλυνθούν και γιατί όχι 
να προβλεφθούν και να αποφευχθούν σε ένα επόμενο έργο.
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Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων 

της Γενικής Συνομοσπονδίας 

Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων 

Ελλάδας είναι μελετητικός φορέας 

για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της 

χώρας και υποστηρίζει επιστημονικά 

τη ΓΣΕΒΕΕ, η οποία ως τριτοβάθμια 

πανελλαδική οργάνωση εργοδοτών 

και αυτοαπασχολουμένων 

επαγγελματιών, και ένας από τους 

βασικούς θεσμικούς κοινωνικούς 

εταίρους που συνυπογράφουν την 

Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση 

Εργασίας, αποτελεί το ανώτατο και 

μαζικότερο συνδικαλιστικό όργανο 

των Επαγγελματιών,  Βιοτεχνών και 

Εμπόρων όλης της χώρας. 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αξιολογεί πολιτικές, 

τεκμηριώνει θέσεις και προωθεί 

προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ, σχεδιάζει 

και υλοποιεί μελέτες και έρευνες, 

αναπτύσσει μεθόδους και εργαλεία 

υποστήριξης επιχειρήσεων και τέλος 

υλοποιεί έργα ενίσχυσης των μικρών 

επιχειρήσεων και του ανθρώπινου 

δυναμικού τους ως δικαιούχος 

φορέας στο πλαίσιο δράσεων 

συγχρηματοδοτούμενων από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 

εθνικούς πόρους.
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