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Ενότητα 1_ Εισαγωγή

Η τεχνική περιγραφή περιλαμβάνει: τα βασικά στοιχεία, ιδιαιτερότητες και πλεονεκτήματα 

του συστήματος, τις τυπολογίες σύνθεσης των δομικών υλικών, τη διαδικασία συνδεσμολογίας 

και τοποθέτησης των δομικών στοιχείων  σε μεταλλικές, σύμμικτες, συμβατικές και ειδικές 

κατασκευές, τη σύγκριση με συμβατικές τοιχοποιίες και τέλος τα χαρακτηριστικά της 

οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel.

Συγκεκριμένα η κατασκευαστική μέθοδος με βάση το 3D Panel στηρίζεται στη σύνθεση 

μονωμένων πάνελ από διογκωμένη πολυστερίνη EPS100 και μεταλλικό γαλβανισμένο 

χαλύβδινο πλέγμα εκατέρωθεν τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με δισδιαγώνιες χαλύβδινες 

ράβδους. Τα δομικά αυτά στοιχεία χρησιμοποιούνται ως υλικό πλήρωσης σε κατασκευές με 

φέροντες οργανισμούς μεταλλικών ή στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος. Επιπροσθέτως, 

χρησιμοποιείται για εξωτερικές ή εσωτερικές τοιχοποιίες, για προσθήκες σε υπάρχοντα 

κτήρια, σε βιομηχανικά και μεγάλων διαστάσεων κτήρια καθώς και για την ενίσχυση κτηρίων 

υπό ανακατασκευή και ως ενιαία οπλισμένη θερμοπρόσοψη με τη χρήση εκτοξευμένης 

τσιμεντοκονίας.

Η κατασκευαστική μέθοδος με βάση το 3D Panel προσδίδει στα κτήρια μεγάλη αντισεισμική 

προστασία σύμφωνα με πειραματικούς ελέγχους που έλαβαν μέρος στον Σεισμικό 

Προσομοιωτή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Αυτό επιτυγχάνεται διότι συντίθεται  

ένα ενιαίο, άκαμπτο σύστημα το οποίο μεταφέρει μειωμένες σεισμικές και στατικές δράσεις 

στα επιμέρους δομικά στοιχεία μηδενίζοντας τις πιθανές βλάβες.

Με την τεχνολογία 3D Panel καθίσταται δυνατή η κατασκευή κτηρίων σύμφωνα με τις αρχές 

της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης. Η διογκωμένη πολυστερίνη δημιουργεί ομοιόμορφης 

και αμφίδρομης φύσης μόνωση τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό κέλυφος του 

κτηρίου μειώνοντας σημαντικά τα ποσοστά ενέργειας για τις ανάγκες θέρμανσης και ψύξης. 

Παράλληλα, η προαναφερθείσα προστασία των επιμέρους δομικών στοιχείων του φέροντος 

οργανισμού αυξάνει το προσδόκιμο ζωής ενός κτηρίου.
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Η καινοτομία είναι ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας 3D Panel που την 

κάνουν αποδοτική σε σχέση με τον συμβατικό τρόπο δόμησης. Καταργεί τη χρησιμοποίηση των 

τούβλων στις τοιχοποιίες, χρησιμοποιώντας  τα  έτοιμα  βιομηχανικά  δομικά στοιχεία  3D Panel. 

Ο συγκεκριμένος τρόπος δόμησης διατηρεί σε ιδιαιτέρα χαμηλά επίπεδα τις παραγόμενες 

απώλειες υλικών και διατηρεί το εργοτάξιο καθαρό. 

Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τον τυποποιημένο τρόπο κατασκευής οδηγούν σε σημαντική 

εξοικονόμηση  χρόνου εργασιών και χρόνου κατασκευής, που οδηγούν και σε μείωση του 

συνολικού κόστους τόσο για τον κατασκευαστή όσο και για τον πελάτη.

Η τεχνολογία του κατασκευαστικού συστήματος 3D Panel οδηγεί σε ενεργειακά αποδοτικές 

κατασκευές, και παράλληλα ενδέχεται να είναι δυνατή η συμμετοχή σε αναπτυξιακά 

προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας και βιώσιμης συμπεριφοράς από εθνικές και 

ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Κατά τον τρόπο αυτό μπορεί να επωφεληθεί τόσο ένα έργο μικρής 

κλίμακας όσο και ένα έργο επενδυτικού ή δημόσιου χαρακτήρα π.χ. οικία, ξενοδοχειακή 

μονάδα, εκπαιδευτικά κτήρια και νοσοκομεία.

 

Ενότητα 2_ Καινοτομία στην κατασκευή 

2.1 Περιγραφή κατασκευαστικού συστήματος

Εκατέρωθεν της διογκωμένης πολυστερίνης, το πάχος της οποίας μεταβάλλεται σύμφωνα 

με τις ανάγκες της εκάστοτε εφαρμογής [από 30mm έως 400mm], τοποθετούνται 

ηλεκτροσυγκολλημένα γαλβανισμένα χαλύβδινα πλέγματα υψηλής αντοχής, διατομής Ø 3.0, 

σε καρέ 50*50mm καθώς και δισδιαγώνιες χαλύβδινες ράβδοι Ø 3.0mm οι οποίες παίζουν 

το ρόλο των αποστατών και ενώσεων των παραπάνω δομικών πλεγμάτων. Το σύνολο του 

συστήματος κατασκευής αποτελεί καινοτομία καθώς η εκτοξευμένη τσιμεντοκονία [με 

διπλάσια ποσότητα τσιμέντου από τον κοινό σοβά] οπλίζει όλη την επιφάνεια της τοιχοποιίας. 

Η χρήση του 3D Panel_3Δ [υπάρχουν δύο κατηγορίες 3D Panel, βλ. σελ.13] προσφέρει τη 

δυνατότητα συνυπολογισμού στην στατική μελέτη ενός κτηρίου σε σύμμικτες κατασκευές, 

βασιζόμενοι στην πειραματική διερεύνηση μειώνοντας το βάρος του μεταλλικού σκελετού.

Η τεχνολογία του οικοδομικού συστήματος 3D Panel προσφέρει εσωτερικό κέλυφος μόνωσης 

η οποία μπορεί να φθάσει τα 400mm. Το γεγονός αυτό συντελεί σε σημαντικά υψηλότερα 

ποσοστά θερμομόνωσης, η οποία είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη σε ολόκληρο το κέλυφος 

του κτηρίου ελαχιστοποιώντας τα ποσοστά ενεργειακής απώλειας λόγω των θερμογεφυρών

2.2 Τυποποίηση κατασκευής και οικονομική απόδοση

Η τυποποίηση της κατασκευαστικής  διαδικασίας  ενός  κτηρίου  με  το  σύστημα 3D  Panel 

και η βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας μειώνουν σημαντικά το χρόνο υλοποίησης  και 

ολοκλήρωσης ενός έργου αποδίδοντας ταχύρρυθμη και υψηλότερη απόδοση της επένδυσης. 

Ακόμη εξειδικευμένες και ιδιάζουσες κατασκευές  που απαιτούν  ακρίβεια και τεχνογνωσία 

όπως καμπύλα τοιχία, ανοίγματα, θόλοι και τρούλοι γίνονται με ιδιαίτερη ευκολία και ακρίβεια 

στο εργοστάσιο [αλλά και στο εργοτάξιο] παραγωγής και κοπής σύμφωνα με τις ανάγκες του 

εκάστοτε έργου.
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Η ιεραρχική αποπεράτωση βημάτων μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής είναι:

• Σχεδιαστική και στατική μελέτη του έργου από το μελετητικό επιτελείο της εταιρεία      3D 

Panel ή από την εκάστοτε ομάδα έργου.

• Επιλογή του καταλληλότερου συστήματος 3D Panel για τις ανάγκες εκάστοτε έργου. 

• Κοστολόγηση με το κατασκευαστικό σύστημα 3D Panel.

• Κοπή τεμαχίων εξειδικευμένων περιπτώσεων στο εργοστάσιο παραγωγής.

• Διανομή τεμαχίων στο εργοτάξιο ανά την Ελλάδα.

• Τοποθέτηση και σύνδεση των δομικών στοιχείων από εξειδικευμένο και έμπειρο    

προσωπικό σύμφωνα με το σχέδιο εφαρμογής.

• Τοποθέτηση υδραυλικών και ηλεκτρολογικών σωληνώσεων.

• Τοποθέτηση ψευτοκασών.

• Εκτόξευση τσιμεντοκονίας [με διπλάσια ποσότητα τσιμέντου από τον κοινό σοβά].

• Εφαρμογή επιχρίσματος ή επένδυσης της τοιχοποιίας για ολοκληρωμένο έργο.

2.3 Οφέλη για χρήστη, κατασκευαστή και σχεδιαστή

Τα βασικά πλεονεκτήματα της χρησιμοποίησης του κατασκευαστικού συστήματος 3D Panel σε 

σχέση με την παραγωγική δραστηριότητα της εταιρείας είναι τα εξής:

Αντισεισμικότητα: Σύμφωνα με εργαστηριακές μετρήσεις που έγιναν σε σεισμικό προσομοιωτή 

του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, οι κατασκευές με βάση το σύστημα 3D Panel είναι 

ανθεκτικές σε καταπονήσεις που υπολογίζονται σε ισχυρές σεισμικές δράσεις.

Πυροπροστασία: Η  τελική κατασκευή του συστήματος με βάση το  3D Panel αποτελείται  

από δύο στρώματα οπλισμένης τσιμεντοκονίας 25mm και 50mm εκατέρωθεν με ενδιάμεση 

μόνωση τα οποία προσφέρουν δείκτες πυραντίστασης που καλύπτουν τις απαιτήσεις των 

κανονισμών. Επιπροσθέτως η δυνατότητα χρησιμοποίησης πετροβάμβακα ως μέρος του 

ενδιάμεσου μονωτικού  αυξάνει επιπρόσθετα την πυραντίσταση.

Θερμομόνωση: Η τεχνολογία 3D Panel προσφέρει εσωτερικό κέλυφος μόνωσης που ξεκινάει 

από τα 30mm και μπορεί να φθάσει και τα 400mm. Αυτό συντελεί σε πολύ υψηλότερα ποσοστά 

θερμομόνωσης από τις συμβατικές κατασκευές, η οποία είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη 

σε όλο το κέλυφος του κτηρίου. Η ανώτερη θερμική απόδοση του κτηρίου προκύπτει ως 

αποτέλεσμα του συνδυασμού υλικών υψηλής θερμοχωρητικότητας για τη δημιουργία 

θερμικής μάζας (μπετόν 1680-2500 kJ/m3.oC) και υλικών πολύ χαμηλής θερμοχωρητικότητας 

(διογκωμένη πολυστερίνη 20-25 kJ/m3.oC), στο εσωτερικό της τοιχοποιίας.

Υγρομόνωση: Λόγω της ύπαρξης διπλού στρώματος ισχυράς τσιμεντοκονίας και τελικού τριπτού 

επιχρίσματος, καθώς και της φύσης της διογκωμένης πολυστερίνης να απωθεί την υγρασία 

εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα συγκροτώντας ένα ισχυρό ανθυγραντικό φράγμα.

Ηχομείωση: Η διογκωμένη πολυστερίνη με την οπλισμένη τσιμεντοκονία εκατέρωθεν 

διαθέτουν ηχο-απορροφητικά χαρακτηριστικά και παρέχουν υψηλή ακουστική άνεση που 

ξεπερνά κατά πολύ το προβλεπόμενο από τον κανονισμό δείκτη ηχομόνωσης ( Rw – 54.dB ) και 

τη στάθμη ηχητικής πίεσης κτυπογενούς θορύβου ( Ln,w = 55dB). Επιπροσθέτως η δυνατότητα 

χρησιμοποίησης πετροβάμβακα ως μέρος του ενδιάμεσου μονωτικού  αυξάνει επιπρόσθετα 

την ηχομονωτική ικανότητα.

Ενεργειακά οφέλη: Μείωση της ενεργειακής ανάγκης λόγω αξιοποίησης της θερμοχωρητικότητας 

και της μείωσης των θερμογεφυρών του περιβλήματος. Η θέρμανση ή ο δροσισμός βασίζονται 

περισσότερο στην αποθήκευση ενέργειας σε στέρεες ακτινοβολούσες επιφάνειες και λιγότερο 

σε ρευστά υλικά (αέρας) με έντονη τάση διαφυγής (απώλειας) στο περιβάλλον.

Κοινωνικά οφέλη: H αυξημένη αντισεισμικότητα, πυροπροστασία, θερμομόνωση και ασφάλεια 

κατά την κατασκευή και η εξοικονόμηση ενέργειας μέσω βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης  

και λειτουργίας των κτηρίων, μπορούν να παρέχουν άμεσα όσο και έμμεσα οικονομικά οφέλη.

Εσωκλιματική άνεση: Με την αξιοποίηση της θερμοχωρητικής μάζας ικανοποιούνται τα 

κριτήρια άνεσης εσωτερικών χώρων και παρέχεται εσώκλιμα απαθές σε απότομες αλλαγές 

του καιρού για σημαντικά μεγάλο χρονικό διάστημα και σημαντική μείωση της υγρασίας.
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Μεγάλος χρόνος ζωής του κτηρίου: Το 3D κέλυφος προστατεύει τα δομικά στοιχεία του 

κτηρίου και ιδιαίτερα τα φέροντα από ρηγματώδεις θερμικές καταπονήσεις και υγρασία  

χαρακτηριστικό το οποίο ευνοεί το χρόνο ζωής ενός κτηρίου. Αυτό συμβαίνει ακόμη λόγω 

της πολλαπλάσιας κρουστικής αντοχής σε εξωτερικές δράσεις σε σύγκριση με άλλα στοιχεία 

πλήρωσης.

Άμεση προσαρμογή: H τεχνολογία 3D Panel προσαρμόστηκε στον Ε.Α.Κ, Ε.Κ.ΩΣ και EUROCO-

DES, ενώ τα συνεργεία της εταιρείας υιοθέτησαν γρήγορα την συγκεκριμένη κατασκευαστική 

μέθοδο.

Ταχύτητα κατασκευής: Η μείωση του χρόνου κατασκευής προέρχεται λόγω της χρήσης 

βιομηχανικών πανέλων καθώς οι τοιχοποιίες κατασκευάζονται βιομηχανικά και στο εργοτάξιο 

γίνεται η τοποθέτηση τους από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με το σχέδιο εφαρμογής.

Μείωση εργατικών: Η μείωση του χρόνου κατασκευής έχει ως συνέπεια τη μείωση του 

εργατικού κόστους, κόστους ενσήμων καθώς και συνεργείων.  Σε περίπτωση μεταλλικής ή 

σύμμικτης κατασκευής το σύνολο της κατασκευής εμπίπτει στον ΠΙΝ.2 με αποτέλεσμα μείωση 

των ενσήμων κάτω από το μισό σε σύγκριση με την συμβατική κατασκευή, ενώ σε περίπτωση 

συμβατικής κατασκευής με τοιχοποιία με 3D Panel απαλασσόμεθα από τα ένσημα της 

τοιχοποιίας της οπτοπλινθοδομής (τούβλα) του ΠΙΝ.1.

Εύκολη εγκατάσταση υδραυλικών και ηλεκτρολογικών: Η εγκατάσταση των δικτύων ύδρευσης, 

ηλεκτροδότησης, πραγματοποιείται εύκολα καθώς καταργούνται τα σκαψίματα στους τοίχους. 

Η διαδικασία απαιτεί ελάχιστο χρόνο και το πιο σημαντικό είναι ότι διατηρεί το εργοτάξιο 

καθαρό αφού δεν δημιουργεί μπάζα. Οι  απαραίτητες οδεύσεις για να περάσουν οι αγωγοί 

δημιουργούνται πάνω στην αυτοσβηνόμενη διογκωμένη πολυστερίνη με μία γεννήτρια 

θερμού αέρα ή με μία άλλη οποιαδήποτε πηγή θερμότητας.

Εργασιακή ασφάλεια: Λόγω της ελαφριάς φύσης της τοιχοποιίας 3D  Panel  δεν  απαιτείται  

η χρήση ανυψωτικών και βαρέων μηχανημάτων ή άλλου εξειδικευμένου εξοπλισμού για 

την συναρμολόγηση τους, η οποία σε κάθε περίπτωση διατηρεί ένα καθαρό εργοταξιακό 

περιβάλλον με ελάχιστο ποσοστό φύρας, μειώνοντας αισθητά τους κινδύνους ατυχημάτων.

Σχεδιασμός χωρίς περιορισμούς: Με την χρησιμοποίηση του συστήματος 3D Panel μπορεί 

να υλοποιηθεί με ευκολία οποιοσδήποτε τύπος επίπεδου ή κυρτού γεωμετρικού σχήματος, 

εκτελώντας στο εργοτάξιο απλές κοπές των στοιχείων ή με ήδη τυποποίησή τους από το 

εργοστάσιο με τη χρήση παντογράφου σε οποιοδήποτε μέγεθος και μορφή.

Κατασκευή σε δύσβατες περιοχές: Προσφέρει δυνατότητα κατασκευής και στις πλέον δύσβατες 

περιοχές και σε περιοχές χαμηλής τοπικής τεχνολογικής εμπειρίας. Η τυποποίηση και το 

μικρότερο βάρος συνολικά της κατασκευής δίνει τη  δυνατότητα οικονομικής μεταφοράς των 

υλικών  και την κατάργηση των βαρέων μηχανημάτων τόσο για την μεταφορά όσο και για την 

εγκατάσταση του υλικού.

  

Εξοικονόμηση χώρου: Στις εκ νέου κατασκευές με 3D Panel επιφέρει αύξηση του ωφέλιμου 

χώρου, αναλόγως με το είδος της κατασκευής λόγω της κατάργησης οπτοπλινθοδομής.

Δυνατότητα εφαρμογής και προσθήκης σε υπάρχοντα κτήρια: Λόγω των χαμηλών φορτίων των 

δομικών υλικών της οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel ο φέρων οργανισμός του υπάρχοντος 

κτηρίου επιβαρύνεται λιγότερο σε σχέση με συμβατικούς τρόπους κατασκευής.

Περιβαλλοντικά οφέλη: Το χαμηλό ποσοστό παραγόμενων αποβλήτων πελαχιστοποίηση 

φύρας] και η χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον και ανακυκλώσιμων, προσφέρει υψηλά 

ενεργειακά οφέλη. Επιπροσθέτως, η παρουσία μόνωσης αυξημένου πάχους λειτουργεί σαν 

επιβραδυντής της μεταφοράς της θερμότητας από το εξωτερικό περιβάλλον στο εσωτερικό, 

μειώνοντας τις διακυμάνσεις της εσωτερικής θερμοκρασίας και επομένως τις ενεργειακές 

ανάγκες σε θέρμανση και ψύξη.
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Ενότητα 3_ Οπλισμένη τοιχοποιία και θερμοπρόσοψη 3D Panel

Το σύστημα οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel αποτελείται από βιομηχανικά πάνελ διογκωμένης 

πολυστερίνης [μονωτικό υλικό] και γαλβανισμένων πλεγμάτων χαλύβδινων συρμάτων 

[οπλισμός]. Το 3D Panel εξασφαλίζει εύκολη και γρήγορη συναρμογή μειώνοντας τον χρόνο 

κατασκευής σε σχέση με τους συμβατικούς τρόπους δόμησης.

Δομικό στοιχείο 3D Panel αποτελείται από:

α. Πλάκα διογκωμένης πολυστερίνης EPS100 [expanded polystern]. Η πρώτη ύλη που 

χρησιμοποιείται είναι μη-τοξική, αυτοσβηνόμενη, χημικά αδρανής και φιλική προς το 

περιβάλλον. Η πυκνότητα και το πάχος ποικίλουν ανάλογα με το είδος του πάνελ.

β. Πλέγματα χαλύβδινων συρμάτων, τα οποία είναι ηλεκτροπονταρισμένα [Electrowelded] 

και αποτελούνται από γαλβανισμένα χαλύβδινα σύρματα που τοποθετούνται εκατέρωθεν της 

πολυστερίνης [μονωτικό μέσο] και συνδέονται μεταξύ τους μέσω των δισδιαγώνιων ράβδων 

[joints]. 

Τα 3D Panel κατασκευάζονται από το εργοστάσιο σε συγκεκριμένα μεγέθη όσον αφορά το 

ύψος, το πλάτος και το πάχος ανάλογα με την μελέτη του εκάστοτε έργου. Η σύνηθης μονάδα 

3D Panel που παρέχεται στο εργοτάξιο έχει σταθερό ύψος 300mm και  πλάτος 100mm ενώ το 

πάχος ποικίλει [ανάλογα με το πάχος της πολυστερίνης]. 

Με την προμελέτη των μετρήσεων των τεμαχίων των 3D Panel ελαχιστοποιούνται οι παραγόμενες 

απώλειες στο εργοτάξιο. Επιπροσθέτως τα 3D Panel [3Δ και W] όταν τοποθετηθούν, δένονται 

με οικοδομικό σύρμα στις αναμονές [μεταλλικό πλαίσιο στήριξης].

Σε υφιστάμενα κτήρια μπορεί να επιτευχθεί μόνωση [θερμομόνωση και ηχομόνωση] της 

εξωτερικής τοιχοποιίας με τη χρήση του 3D Panel. Οι θερμογέφυρες ελαχιστοποιούνται  και 

επιπλέον το σύστημα oπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel λόγω των γαλβανισμένων πλεγμάτων 

χαλύβδινων συρμάτων [οπλισμός] ενισχύει συνολικά τη στατική επάρκεια του κτηρίου.

3.1 Χαρακτηριστικά και κατηγορίες 3D Panel 

Πλάτος πάνελ ....................................................................................................................... 1.00 m

Ύψος πάνελ .................................................................................................................. 1.00-6.00 m 

Πάχος πάνελ 3Δ ........................................................................................................... 100-450 mm

Πάχος πάνελ W............................................................................................................... 30-400 mm

Πάχος πάνελ 3Δ/SW .................................................................................................... 160-240 mm

Πάχος πάνελ W/SW ..................................................................................................... 110-190 mm

Πάχος πάνελ SW/EPS .................................................................................................. 170-270 mm

Πάχος πάνελ PT ............................................................................................................. 40-110 mm

Πάχος πάνελ PT-SW/EPS ............................................................................................... 70-140 mm

Πάχος τσιμεντοκονίας-επιχρίσματος 3Δ και 3Δ/SW .......................................................... 45-50 mm

Πάχος τσιμεντοκονίας-επιχρίσματος W και W/SW ............................................................ 25-30 mm

Πάχος τσιμεντοκονίας-επιχρίσματος SW/EPS .................................................................. 35-40 mm

Πάχος τσιμεντοκονίας-επιχρίσματος PT-SW ή EPS ή SW/EPS  [εξωτερική πλευρά] .......... 35-40 mm

Γαλβανισμένα χαλύβδινα πλέγματα ..................................................................... Φ 3.0, # 50*50 mm

Εγκάρσια σύρματα ............................................................................... Φ 3.0 [gauge 11] ανά 50 mm

Διαμήκη σύρματα ................................................................................. Φ 3.0 [gauge 11] ανά 50 mm

Δισδιαγώνιες ράβδοι σύνδεσης [joιnts] ................................................. Φ 3.0 [gauge 11] ~70 ανά m2

Steel wire yield .................................................................................... fyk > 87082 PSI [600 N/mm2]

Steel wire fracture ............................................................................... ftk > 98692 PSI [680 N/mm2]

Αντοχή σε φωτιά ................................................................................. Κατηγορία Α2 750 0C /70 min

Πάχος διογκωμένης πολυστερίνης .................................................................................. 30-400 mm

Ποιότητα διογκωμένης πολυστερίνης ............................................................................ EPS 80/100

Πυκνότητα διογκωμένης πολυστερίνης ........................................................................ 19-20 Κgr/m3

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας διογκωμένης πολυστερίνης .............................. λ=0.035 W/mk

Πάχος πετροβάμβακα .................................................................................................... 30-100 mm

Πυκνότητα πετροβάμβακα .............................................................................................. 120 Κgr/m3

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας πετροβάμβακα ....................................... λ=0.033-0,035 W/mk

Βάρος τοιχοποιίας 3Δ με τσιμεντοκονία και επίχρισμα ........................................... ~180-200 Κgr/m2

Βάρος τοιχοποιίας W με τσιμεντοκονία και επίχρισμα ............................................. ~90-100 Κgr/ m2

Βάρος τοιχοποιίας 3Δ/SW με τσιμεντοκονία και επίχρισμα .................................... ~180-200 Κgr/m2

Βάρος τοιχοποιίας W/SW με τσιμεντοκονία και επίχρισμα ...................................... ~90-100 Κgr/ m2

Βάρος τοιχοποιίας SW/EPS με τσιμεντοκονία και επίχρισμα ................................... ~90-100 Κgr/ m2



Δομικό στοιχείο 3D Panel SW/EPS

 

3D Panel_SW/EPS
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Δομικό στοιχείο 3D Panel W/SW

Δομικό στοιχείο 3D Panel 3Δ/SW

 

3D Panel_W

Δομικό στοιχείο 3D Panel W

 

3D Panel_3Δ

Δομικό στοιχείο 3D Panel 3Δ

Δομικό στοιχείο 3D Panel PT-SW

 

3D Panel_PT-SW/EPS

Δομικό στοιχείο 3D Panel PT-SW/EPS

 

3D Panel_PT-EPS

Δομικό στοιχείο 3D Panel PT-EPS

 

3D Panel_PT-SW

 

3D Panel_3Δ/SW

 

3D Panel_W/SW



Χρησιμοποιώντας πιστόλι αέρος [συρραπτικό μηχάνημα] και τα μεταλλικά κλιπς υλοποιείται 

η  σύνδεση των πάνελ. 

Στο εργοστάσιο κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια PLE [πλέγμα συνέχειας), PLG [πλέγμα 

γωνιακό] και PLP [πλέγμα Π] με πλέγμα ιδίας διατομής και καρέ, τα οποία χρησιμοποιούνται σε 

συγκεκριμένα σημεία στο προαναφερθέν γαλβανισμένο χαλύβδινο πλέγμα Ø 3.0 #50*50mm 

στην ενίσχυση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας.

Πριν

Μετά

            αυτοσβηνόμενη κυματοειδής διογκωμένη πολυστερίνη ΕΡS100

γαλβανισμένες δισδιαγώνιες χαλύβδινες ράβδοι Ø-3.0 mm
γαλβανισμένα χαλύβδινα πλέγματα Ø-3.0 mm | 50*50 mm

            αυτοσβηνόμενη κυματοειδής διογκωμένη πολυστερίνη ΕΡS100

γαλβανισμένες δισδιαγώνιες χαλύβδινες ράβδοι Ø-3.0 mm
γαλβανισμένα χαλύβδινα πλέγματα Ø-3.0 mm | 50*50 mm

πρόσθετο γωνιακό πλέγμα Ø-3.0 mm

            αυτοσβηνόμενη κυματοειδής διογκωμένη πολυστερίνη ΕΡS100

γαλβανισμένες δισδιαγώνιες χαλύβδινες ράβδοι Ø-3.0 mm
γαλβανισμένα χαλύβδινα πλέγματα Ø-3.0 mm | 50*50 mm

πρόσθετο γωνιακό πλέγμα Ø-3.0 mm

            αυτοσβηνόμενη κυματοειδής διογκωμένη πολυστερίνη ΕΡS100

γαλβανισμένες δισδιαγώνιες χαλύβδινες ράβδοι Ø-3.0 mm
γαλβανισμένα χαλύβδινα πλέγματα Ø-3.0 mm | 50*50 mm

            αυτοσβηνόμενη κυματοειδής διογκωμένη πολυστερίνη ΕΡS100

γαλβανισμένες δισδιαγώνιες χαλύβδινες ράβδοι Ø-3.0 mm
γαλβανισμένα χαλύβδινα πλέγματα Ø-3.0 mm | 50*50 mm

πρόσθετο γωνιακό πλέγμα Ø-3.0 mm

            αυτοσβηνόμενη κυματοειδής διογκωμένη πολυστερίνη ΕΡS100

γαλβανισμένες δισδιαγώνιες χαλύβδινες ράβδοι Ø-3.0 mm
γαλβανισμένα χαλύβδινα πλέγματα Ø-3.0 mm | 50*50 mm

πρόσθετο γωνιακό πλέγμα Ø-3.0 mm

            αυτοσβηνόμενη κυματοειδής διογκωμένη πολυστερίνη ΕΡS100

γαλβανισμένες δισδιαγώνιες χαλύβδινες ράβδοι Ø-3.0 mm
γαλβανισμένα χαλύβδινα πλέγματα Ø-3.0 mm | 50*50 mm

            αυτοσβηνόμενη κυματοειδής διογκωμένη πολυστερίνη ΕΡS100

γαλβανισμένες δισδιαγώνιες χαλύβδινες ράβδοι Ø-3.0 mm
γαλβανισμένα χαλύβδινα πλέγματα Ø-3.0 mm | 50*50 mm

πρόσθετο γωνιακό πλέγμα Ø-3.0 mm

            αυτοσβηνόμενη κυματοειδής διογκωμένη πολυστερίνη ΕΡS100

γαλβανισμένες δισδιαγώνιες χαλύβδινες ράβδοι Ø-3.0 mm
γαλβανισμένα χαλύβδινα πλέγματα Ø-3.0 mm | 50*50 mm

πρόσθετο γωνιακό πλέγμα Ø-3.0 mm

Πρόσθετο γωνιακό γαλβανισμένο πλέγμα
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3.2 Συνδεσμολογία 3D Panel 

Ευθεία σύνδεση: Τα πάνελ έχουν κατασκευαστεί 

με συγκεκριμένο τρόπο ώστε να εφαρμόζει το ένα 

μέσα στο άλλο, δηλαδή υπάρχει αρσενικό-θηλυκό 

δημιουργώντας πλέγμα αλληλοκάλυψης.

Σύνδεση Τ [ταφ]: Τα πάνελ όταν συνδέονται σε σχήμα 

Ταφ τοποθετούνται ειδικά τεμάχια PLG [πρόσθετο 

γωνιακό γαλβανισμένο πλέγμα 200 cm x 40 cm].

Γωνιακή σύνδεση: Στα πάνελ όταν συνδέονται γωνιακά 

τοποθετείται ειδικό τεμάχιο PLG [πρόσθετο γωνιακό 

γαλβανισμένο πλέγμα 200 cm x 40 cm].

 

PLE

 

PLG

 

PLP



Λ1.  αναμονές ηλεκτροσυγκολλημένες 

στον μεταλλικό φέροντα οργανισμό

Λ1

Λ2

Λ2.  αναμονές/βλήτρα αγκύρωσης 

στην πλάκα σκυροδέματος

Στάδια εφαρμογής

1. Η τοποθέτηση των 3D Panel [3Δ και W] πραγματοποιείται με την χάραξη της τοιχοποιίας 

με βάση το μεταλλικό σκελετό. Ο μεταλλικός σκελετός λόγω της καθετότητας συμβάλλει στην 

ακρίβεια της χάραξης της οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel.

2. Το επόμενο βήμα μετά την χάραξη είναι η τοποθέτηση των αναμονών (μεταλλική πλαισιακή 

στήριξη). Οι μεταλλικές ηλεκτροσυγκολλημένες βέργες (οριζόντιες και κάθετες) Ø 8.0  

τοποθετούνται ανά 300mm. 

400 mm

40
0 

m
m

μεταλλικές  βέργες  Φ8.0 -  400mm

τοποθετημένες  εναλλάξ ανά 300mm

300 mm

3.3 Εφαρμογή 3D Panel σε μεταλλική κατασκευή

H τοποθέτηση και η σύνδεση  του συστήματος 

oπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel αναλαμβάνεται 

από τα εξειδικευμένα συνεργεία τα οποία κατέχουν 

την  απαιτούμενη τεχνογνωσία για την υλοποίηση της 

κατασκευής. Τα συνεργεία καθ’ όλη την διάρκεια του 

έργου διαθέτουν όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό, 

αυτοφερόμενα ικριώματα, σκάλες, εξοπλισμό χάραξης 

και σύνδεσης.

Αναμονές [μεταλλική πλαισιακή στήριξη]

Κατά την τοποθέτηση του 3D Panel [3Δ και W] σε 

μεταλλική κατασκευή γίνεται η χρήση αναμονών, οι 

οποίες είναι  μεταλλικές βέργες Ø 8.0 μήκους 40cm 

ανά 30cm, και σχηματίζουν πλαισιακή στήριξη και 

στη συνέχεια ηλεκτροσυγκολλούνται στο φέροντα 

οργανισμό [μεταλλικό σκελετό]. Στο δάπεδο 

αγκυρώνονται βλήτρα Ø 8.0 μήκους 40cm ανά 30cm.
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μεταλλικός φέρων οργανισμός

αναμονές σύνδεσης 3D Panel

3D Panel  3Δ  και  3D Panel  W

επικάλυψη δοκού με 

πολυστερίνη και  πλέγμα

επικάλυψη υποστηλώματος 

με πολυστερίνη και  πλέγμα

Κατασκευαστική λεπτομέρεια - σύνδεση με μεταλλικό υποστήλωμα 

IPE 200

HEA 180
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3. Το τρίτο στάδιο της εφαρμογής είναι 

η τοποθέτηση των 3D Panel [3Δ και W]. 

H τοποθέτηση γίνεται όπως φαίνεται 

παρακάτω.

4. Το τέταρτο στάδιο της εφαρμογής 

είναι η επικάλυψη των κολωνών και 

δοκαριών με τη χρήση 3D Panel_W ή με 

απλή αυτοσβηνόμενη πολυστερίνη. 



Λ1

Λ2

Λ1.  αναμονές αγκυρωμένες

στον φέροντα οργανισμό

Λ2.  αναμονές/βλήτρα αγκύρωσης 

στην πλάκα σκυροδέματος

Στάδια εφαρμογής

1. Η τοποθέτηση των 3D Panel_W πραγματοποιείται με την χάραξη της τοιχοποιίας στο σκελετό 

οπλισμένου σκυροδέματος. Ο σκελετός συμβάλλει στην ακρίβεια της χάραξης της οπλισμένης 

τοιχοποιίας 3D Panel. 

2.  Το επόμενο βήμα μετά την χάραξη είναι η τοποθέτηση των αναμονών. Οι μεταλλικές 

βέργες-βλήτρα (οριζόντιες και κάθετες) Ø 8.0  αγκυρώνονται ανά 300mm στις κολώνες στα 

δοκάρια και στο δάπεδο.

μεταλλικές  βέργες  Φ8.0 -  400mm

τοποθετημένες  εναλλάξ ανά 300mm

400 mm

40
0 

m
m

300 mm
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3.4 Εφαρμογή 3D Panel σε φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος

H τοποθέτηση και η σύνδεση  του συστήματος 

oπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel αναλαμβάνεται 

από τα εξειδικευμένα συνεργεία τα οποία κατέχουν 

την  απαιτούμενη τεχνογνωσία για την υλοποίηση της 

κατασκευής. Τα συνεργεία καθ’ όλη την διάρκεια του 

έργου διαθέτουν όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό, 

αυτοφερόμενα ικριώματα, σκάλες, εξοπλισμό χάραξης 

και σύνδεσης.

Αναμονές

 [φέροντος οργανισμού οπλισμένου σκυροδέματος]

Κατά την τοποθέτηση του 3D Panel_W σε φέροντα 

οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος γίνεται η χρήση 

αναμονών, οι οποίες είναι  μεταλλικές βέργες Ø 8.0 

μήκους 40cm ανά 30cm, και στη συνέχεια αγκυρώνονται 

στο φέροντα οργανισμό. Στο δάπεδο αγκυρώνονται 

βλήτρα  Ø 8.0 μήκους 40cm ανά 30cm.



3. Το τρίτο στάδιο της εφαρμογής 

είναι η τοποθέτηση των 3D Panel_W. 

H τοποθέτηση γίνεται όπως φαίνεται 

παρακάτω.

4. Το τέταρτο στάδιο της εφαρμογής 

είναι η επικάλυψη των κολωνών και 

δοκαριών με τη χρήση 3D Panel_W ή 

απλής αυτοσβηνόμενης πολυστερίνης 

με πλέγμα, έτσι ο φέρων οργανισμός 

οπλισμένου σκυροδέματος είναι 

μονωμένος σε όλη την επιφάνεια.

φέρων οργανισμός οπλισμένου σκυροδέματος

αναμονές -  βλήτρα

3D Panel  W

επικάλυψη δοκού με 3D Panel  W ή 

πολυστερίνη και  πλέγμα

επικάλυψη υποστηλώματος με 3D Panel  W  

ή  πολυστερίνη και  πλέγμα

Κατασκευαστική λεπτομέρεια - σύνδεση με τοιχίο οπλισμένου σκυροδέματος

Υποστήλωμα οπλισμένου σκυροδέματος 350x350 mm

Πλάκα και δοκός οπλισμένου σκυροδέματος 250x500 mm
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εφαρμογή PLP πλέγματος σε  άνοιγμασυμβατική κοπή ανοίγματος

Ηλεκτρολογικές σωληνώσεις και κουτιά και υδραυλικές σωληνώσεις

Η δημιουργία οδεύσεων για την τοποθέτηση ηλεκτρολογικών και υδραυλικών σωληνώσεων 

Σ με τη χρήση του καμινέτου ή πιστόλι παραγωγής θερμού αέρα. Η χάραξη απαραίτητων 

οδεύσεων στην τοιχοποιία γίνεται με τη χρήση σπρέι και η συρρίκνωση διογκωμένης 

πολυστερίνης με τη χρήση καμινέτου. Όπου χρειαστεί θα κοπεί το πλέγμα για την τοποθέτηση 

κουτιών, πίνακα και υδραυλικών.
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3.5 Επί μέρους εργασίες 

[ανοίγματα, ηλεκτρολογικές σωληνώσεις και κουτιά και υδραυλικές σωληνώσεις]

Ανοίγματα [πόρτες - παράθυρα]

Τα ανοίγματα κατασκευάζονται είτε στο 

εργοστάσιο με τη χρήση παντογράφου είτε στο 

εργοτάξιο με συμβατική κοπή [με τη χρήση 

ειδικών τροχών κοπής]. Η κοπή των ανοιγμάτων 

είναι ακριβείας και ταυτόχρονα παρέχεται η 

δυνατότητα εξατομικευμένου [customized] 

σχεδίου ανοίγματος.

Μετά την τοποθέτηση των  3D Panel, λαμβάνει μέρος η συρραφή των ειδικών τεμαχίων  

χαλύβδινων πλεγμάτων. Πρόκειται για τα τεμάχια σχήματος Π όπου τοποθετούνται περιμετρικά 

των ανοιγμάτων και τα ειδικά τεμάχια πλέγματος που τοποθετούνται στις γωνίες των 

ανοιγμάτων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ενίσχυση των λαμπάδων για να παραλάβουν 

τα φορτία της εκτοξευμένης τσιμεντοκονίας.



       Τσιμεντοκονία σε 3D Panel_3Δ                                     Τσιμεντοκονία σε 3D Panel_W

τσιμεντοκονιάματα / επιχρίσματα

εκτοξευμένη τσιμεντοκονία 25-30mm

τσιμεντοκονιάματα / επιχρίσματα

εκτοξευμένη τσιμεντοκονία 45-50mm
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3.6 Εκτόξευση τσιμεντοκονίας

Η ολοκλήρωση της εφαρμογής της οπλισμένης τοιχοποιίας πραγματοποιείται με την εκτόξευση 
ισχυρών τσιμεντοκονιαμάτων εκατέροθεν της μόνωσης, σε πάχη ανάλογα του είδους του πάνελ 

που χρησιμοποιείται. Η παραπάνω διαδικασία ποικίλει ανάλογα τον τύπο του 3D Panel. 

Στην περίπτωση χρήσης του 3D Panel_3Δ η τσιμεντοκονία είναι πάχους 45-50mm ενώ στην 

περίπτωση του 3D Panel_W η τσιμεντοκονία είναι πάχους 25-30mm. 

Η αναλογία για κάθε χαρμάνι [1/8m3] είναι:

• 1 σακί τσιμέντο [50kg]

• 30  φτυαριές [0,15m3] άμμος χονδρόκοκκου

• 2,5 φτυαριές [5kg] πρόσμικτο κονιάματος [ανόργανο δομικό υλικό - 3D Admix]

• Νερό όσο απαιτείται [το χαρμάνι πρέπει να είναι σφιχτό]

• 112,5gr ίνες πολυπροπυλενίου

Με την ολοκλήρωση των τσιμεντοκονιαμάτων  ακολουθούν συμβατικά μαρμαροκονιάματα. 

Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι η τσιμεντοκονία δεν περιέχει ασβέστη, και σε αντικατάσταση 

αυτού χρησιμοποιείται ανόργανο πρόσμικτο κονιάματος έτσι ώστε να προφυλάσσονται τα 

μεταλλικά στοιχεία του 3D Panel. Με την ολοκλήρωση των τσιμεντοκονιαμάτων  ακολουθούν 

συμβατικά μαρμαροκονιάματα.



    τελικά επιχρίσματατοποθέτηση πάνελ 

Ενότητα 4_ Ειδικές περιπτώσεις κατασκευών

Το κατασκευαστικό σύστημα 3D Panel μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οπλισμένη τοιχοποιία 

η οποία τοποθετείται εξωτερικά του υφιστάμενου φέροντος οργανισμού. Ταυτόχρονα  

προσφέρει μεγάλη ευελιξία στην υλοποίηση εξειδικευμένων και δύσκολων περιπτώσεων 

όπως θολωτές κατασκευές, τρούλοι, έρκερ και καμπύλα γεωμετρικά σχήματα ή διακοσμητικά 

στοιχεία της όψης. Η τυποποίηση των τεμαχίων στο εργοστάσιο παραγωγής με βάση το 

αρχιτεκτονικό σχέδιο προσφέρει ταχύτητα και ευκολία στη δημιουργία καμπυλών και θόλων 

για υπόσκαφες και μη κατασκευές. Επιπροσθέτως ενδείκνυται για προσθήκες ορόφων σε 

υφιστάμενα κτήρια και συστήματα σκίασης λόγω του μικρότερου βάρους. 

Το  σύστημα οπλισμένης τοιχοποιίας χρησιμοποιείται ακόμη για την ενίσχυση προσόψεων σε 

υφιστάμενα κτήρια ή για επένδυση συμβατικής τοιχοποιίας ως ενιαία θερμοπρόσοψη με τη 

χρήση του κατάλληλου ανά περίπτωση πάνελ.
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     τσιμεντοκονιάματα 

τοποθέτηση πάνελ     τελικά επιχρίσματα

     τσιμεντοκονιάματα     τελικά επιχρίσματα



4.1 Εφαρμογή 3D Panel εξωτερικά του φέροντος οργανισμού

Υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης του 3D Panel εξωτερικά του φέροντος οργανισμού. 

Στη προκειμένη περίπτωση γίνεται η χρήση του 3D Panel_W. Η εφαρμογή του 3D Pan-

el εξωτερικά του φέροντος οργανισμού συμβάλλει στην ενεργειακή απόδοση [αποφυγή 

θερμογεφυρών] του κτηρίου καθώς ο σκελετός είναι εγκλωβισμένος στο ‘‘κέλυφος’’ του 3D 

Panel. Παράλληλα με τον τρόπο αυτό ο μεταλλικός σκελετός είναι εμφανής στο εσωτερικό 

του κτηρίου.

 

Η παραπάνω εφαρμογή είναι ιδανική και στις περιπτώσεις όπου στις προσθήκες ορόφων, η 

βέλτιστη λύση είναι να τοποθετηθεί ο νέος τοίχος 3D Panel ως συνέχεια του υφιστάμενου 

τοίχου οπτοπλινθοδομής, για την καλύτερη μεταφορά φορτίων. Ταυτόχρονα ο συνδυασμός 

της τοιχοποιίας 3D Panel και του μεταλλικού σκελετού της προσθήκης προσφέρει μεγαλύτερη  

ασφάλεια έναντι του σεισμού λόγω της μικρότερης συνολικής μάζας.

Επιπροσθέτως με τον τρόπο αυτό εξοικονομείται ωφέλιμος χώρος λόγω των εσοχών 

που δημιουργεί ο μεταλλικός σκελετός με την οπλισμένη τοιχοποιία. Επιπλέον είναι ο 

ενδεικνυόμενος τρόπος για  τη κατασκευή βιομηχανικών κτηρίων.

4.2 Αρχιτεκτονικές εφαρμογές και προεξοχές

Το κατασκευαστικό σύστημα οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

την υλοποίηση αρχιτεκτονικών ογκοπλασιών όπως έρκερ, καμπύλα γεωμετρικά σχήματα και 

διακοσμητικά στοιχεία της όψης. 
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4.3 Επένδυση τοιχοποιίας 3D Panel με πέτρα

Με την ολοκλήρωση των τσιμεντοκονιαμάτων  εκτός από συμβατικά μαρμαροκονιάματα 

μπορεί να γίνει τοποθέτηση πέτρας.

Η χρήση πέτρας ως επένδυση σε οπλισμένες τοιχοποιίες 3D Panel γίνεται πριν την εφαρμογή 

των τελικών επιχρισμάτων και προσφέρει πλήθος πλεονεκτημάτων σε σύγκριση με την 

επένδυση σε οπτοπλινθοδομή.

• Έχει μικρότερο χρόνο κατασκευής σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο τρόπο.

• Ο τρόπος τοποθέτησης της πέτρας η οποία δεν είναι απλά επενδεδυμένη στην τοιχοποιία 

αλλά ενσωματωμένη στο μίγμα της ισχυράς τσιμεντοκονίας, αποκλείει τις πιθανότητες 

αποκόλλησης της πέτρας, κάτι το οποίο είναι  εξαιρετικά πιθανό με τους υπόλοιπους 

τρόπους κατασκευής πέτρινης τοιχοποιίας.

• Χαμηλότερο κόστος κατασκευής σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο κατασκευής. 

• Ξεπερνά τα προβλήματα που υπάρχουν σε αντίστοιχες κατασκευαστικές μεθόδους με την 

σταθεροποίηση της μόνωσης στο εσωτερικό της τοιχοποιίας.

• Δυνατότητα κατασκευής αψίδων με πολύ εύκολο τρόπο πάνω στον οδηγό που σχηματίζει 

το 3D Panel.

4.4 Ενίσχυση & αποκατάσταση σεισμόπληκτων κτιρίων από οπλισμένο 

σκυρόδεμα με βάση το δομικό στοιχείο 3D Panel 3Δ Ενίσχυσης

Οι σεισμοί θέτουν σε ισχυρή δοκιμασία τις κατασκευές και προκαλούν βλάβες εξαιτίας 

υπολογιστικών αλλά και κατασκευαστικών ατελειών των κτιρίων. Οι κύριες αιτίες της 

παρουσίας βλαβών από σεισμό ακόμη και στις κατασκευές που σχεδιάστηκαν με βάση τους 

σύγχρονους κανονισμούς είναι ότι το φάσμα της σεισμικής διέγερσης που προκάλεσε τις 

βλάβες μπορεί να διαφέρει σημαντικά από τις προβλέψεις του αντισεισμικού κανονισμού, 

όπως επίσης ότι οι σύγχρονες κατασκευές σχεδιάζονται έτσι ώστε με την επίδραση του σεισμού 

ορισμένης έντασης να παρουσιάσουν ελεγχόμενο ποσοστό βλάβης. Οι σημαντικότερες βλάβες 

παρουσιάζονται στα υποστυλώματα και στις δοκούς αλλά οι συχνότερες βλάβες και συχνά 

μεγαλύτερες σε έκταση βλάβες προκύπτουν στις τοιχοποιίες πλήρωσης. 

Αρχικά γίνεται αποτύπωση της υπάρχουσας κατασκευής [φέροντος οργανισμού και οργανισμού 

πληρώσεως] σε ενιαίο περιβάλλον, και πλήρης υπολογισμό του φέροντος οργανισμού, όπλιση 

των βλαμμένων στοιχείων του και έλεγχο επάρκειας των μη βλαμμένων, σύμφωνα με τους 

κανονισμούς,  ήτοι Κανονισμού  Επεμβάσεων [ΚΑΝ.ΕΠΕ.], και του Ευρωκώδικα 8 /Μέρος 3,  με  

χρήση  του  οποίου  γίνονται  πλέον  οι  έλεγχοι  επάρκειας,  οι  επισκευές  και  οι  ενισχύσεις  

των  υφιστάμενων κατασκευών.

Οι  τοιχοποιίες  πλήρωσης  συνιστάται  να  συνεκτιμώνται  στην  ανάληψη  σεισμικών 

δράσεων. Η συνεκτίμηση των τοιχοποιιών πλήρωσης εν γένει συμβάλλει  στην ακριβέστερη 

προσέγγιση της συμπεριφοράς του δομήματος υπό τις σεισμικές  δράσεις ιδίως κατά τη φάση 

της αποτίμησης. Για αυτό το λόγο συνίσταται η χρήση του 3D-Panel 3Δ Ενίσχυσης όπως αυτό 

περιγράφεται παρακάτω ως στοιχείο τοιχοποιίας πλήρωσης και η χρήση 3D-Panel 3Δ Μανδύα 

στην περίμετρο υποστυλωμάτων και δοκών για την ενίσχυση και ταυτόχρονη τοποθέτηση 

επιπλέον πρόσθετου οπλισμού στον φέροντα οργανισμό.
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• Ακολουθεί η τοποθέτηση του 3D Panel 3Δ-Ενίσχυσης ως υλικό κατασκευής της τοιχοποιίας 

πλήρωσης. Το 3D Panel 3Δ-Ενίσχυσης συντίθεται από δύο παράλληλα πλέγματα τα οποία 

αποτελούνται από οριζόντιες και κατακόρυφες ράβδους οπλισμού Φ 4.0 συγκολλημένες μεταξύ 

τους ανά 5cm προς όλες τις κατευθύνσεις. Τα δύο πλέγματα συγκρατούνται παράλληλα μεταξύ 

τους με συγκολλημένες σε αυτά δισδιαγώνιες ράβδους [70.τεμ./m² πλέγματος] οπλισμού 

Φ 4.0. Στο ενδιάμεσο μεταξύ των πλεγμάτων παράλληλη προς αυτό επίπεδο, προβλέπεται 

ενσωματωμένη, κατά την παραγωγή πλάκα αυτοσβηνόμενης διογκωμένης πολυστερίνης 

ΕPS100  πάχους  10cm.

• Η τοιχοποιία σε όλη την επιφάνεια της  κατασκευάζεται με  το τρισδιάστατο δομικό στοιχείο 

«3Δ-πάνελ», με ενσωματωμένη μόνωση, και συμπληρώνεται δια εκτοξεύσεως ενισχυμένου 

τσιμεντοκονιάματος, και από τις δύο πλευρές, συνολικού πάχους 50mm από την κάθε 

πλευρά,  με προδιαγραφές που καλύπτουν τις απαιτήσεις θερμομόνωσης, ηχομόνωσης και 

πυρασφάλειας τόσο των Ελληνικών αλλά και των διεθνών σχετικών κανονισμών. 

• Πριν την εκτόξευση της τσιμεντοκονίας θα τοποθετηθούν σωληνώσεις της ηλεκτρολογικής 

και της υδραυλικής εγκατάστασης.

• Επίσης πριν την έναρξη της διαδικασίας εκτόξευσης θα τοποθετηθεί στα φέροντα στοιχεία 

της κατασκευής (κολώνες,δοκοί) υαλόπλεγμα το οποίο θα επικαλυπτει αυτά τα στοιχεία και το 

3Δ πάνελ σε 30cm για την αποφυγή ρηγματώσεων στα σημεία επαφής. 

• Ακολουθεί η εκτόξευση σκυροδέματος [gunite] έως τα τελικά επιχρίσματα [τριπτά 

μαρμαροκονιάματα] στα φέροντα στοιχεία και τις τοιχοποιίες. Το πάχος και η ποιότητα 

του εκτοξευμένου σκυροδέματος  εξαρτώνται από την εκάστοτε μελέτη ενίσχυσης της 

συγκεκριμένης κατασκευής και οφείλει να ακολουθεί το Σχέδιο Προδιαγραφής για το 

εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. Η σύνθεση του εκτοξευόμενου σκυροδέματος οφείλει να  έχει την 

αντοχή, την ανθεκτικότητα και όλες τις άλλες πρόσθετες ιδιότητες οι οποίες προδιαγράφονται 

για το έργο.

4.4.2 Κατασκευαστική διαδικασία ενίσχυσης & αποκατάστασης με 

3D Panel 3Δ Ενίσχυσης & 3D Panel 3Δ Μανδύα

• Αρχικά γίνεται υποστύλωση του κτιρίου σε προκαθορισμένα σημεία.

• Ακολούθως γίνονται όλες οι καθαιρέσεις των επιχρισμάτων των φερόντων στοιχείων της 

κατασκευής [υποστυλώματα, δοκοί] έτσι ώστε η επιφάνεια να είναι έτοιμη να δεχτεί το νέο 

επιπλέον πρόσθετο οπλισμού.

• Έπεται η καθαίρεση της προβληματικής τοιχοποιίας πλήρωσης.

• Στην συνέχεια γίνεται ενίσχυση των φερόντων στοιχείων της κατασκευής με την τοποποθέτηση 

3D Panel 3Δ-Μανδύα στην περίμετρο υποστυλωμάτων και δοκών και ταυτόχρονη τοποθέτηση 

επιπλέον πρόσθετου οπλισμού στον φέροντα οργανισμό.

• Το 3D Panel 3Δ-Μανδύα συντίθεται από δύο παράλληλα πλέγματα τα οποία αποτελούνται 

από οριζόντιες και κατακόρυφες ράβδους οπλισμού  Φ 4.0 συγκολλημένες μεταξύ τους ανά 

5cm προς όλες τις κατευθύνσεις. Τα δύο πλέγματα συγκρατούνται παράλληλα μεταξύ τους με 

συγκολλημένες σε αυτά δισδιαγώνιες ράβδους [70.τεμ./m² πλέγματος] οπλισμού Φ 4.0. 
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Ενότητα 5_ Σεισμική και στατική επάρκεια, θερμομόνωση και πυραντίσταση

5.1 Σεισμική και στατική επάρκεια

Έλεγχοι και δοκιμές που έγιναν στο ΕΜΠ για τη «διερεύνηση της συμπεριφοράς του 3D 

Panel_3Δ σε σύμμικτες κατασκευές πολυώροφων κτηρίων στο «Εργαστήριο Μεταλλικών 

Κατασκευών» κατέδειξαν ότι:

• Τοιχοποιίες από 3D Panel_3Δ σε σύμμεικτη δράση με πλαίσια από χάλυβα έχουν την 

δυνατότητα παραλαβής οριζοντίων σεισμικών δράσεων λόγω σεισμού.

• Η ύπαρξη της τοιχοποιίας από 3D Panel_3Δ μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης επιρροών 2ης 

τάξης για το σεισμό σχεδιασμού και τον κίνδυνο βλαβών για συχνούς σεισμούς.

• Τοιχοποιίες από 3D Panel_3Δ σε κατάλληλη διάταξη και επαρκή αριθμό μπορούν να 

υποκαταστήσουν σε μεταλλικά κτήρια τους κατακόρυφους συνδέσμους [αντιάνεμια].

• Παρατηρείται μια σημαντική αύξηση τόσο της αντοχής, όσο και της δυσκαμψίας του 

πλαισίου λόγω της εφαρμογής των τοιχοπληρώσεων από 3D Panel_3Δ.

• Με την προσθήκη των πάνελ μειώνονται σημαντικά οι παραμορφώσεις του φορέα, ενώ οι 

τέμνουσες αυξάνονται ελάχιστα. Αυτό δείχνει ότι οι πλαίσια με τοιχοπληρώσεις είναι σε 

θέση να αποκριθούν ελαστικά με μικρές παραμορφώσεις ακόμα και σε μεγάλους σεισμούς, 

λαμβανομένης υπόψη της μεγάλης αντοχής των τοιχοπληρώσεων. 

• Η παρουσία τοιχοπληρώσεων από 3D Panel_3Δ, με ή χωρίς ανοίγματα, έχει ευεργετικές 

συνέπειες στη συμπεριφορά του κτηρίου. Οι γωνιακές παραμορφώσεις των ορόφων 

περιορίζονται σημαντικά τόσο για το συχνό σεισμό, όσο και για το σεισμό σχεδιασμού. Με 

το τρόπο αυτό αυξάνεται η ευστάθεια του κτηρίου και μειώνεται ο κίνδυνος εμφάνισης 

βλαβών. 

Οι ανωτέρω παρατηρήσεις είναι εντονότερες για σεισμούς 

με πλούσιο ενεργειακό περιεχόμενο και σεισμούς με μεγάλες 

φασματικές τιμές στη περιοχή των μεγαλύτερων ιδιοπεριόδων, 

δηλαδή για σεισμούς ιδιαίτερα επιβλαβείς για τις εύκαμπτες 

κατασκευές. Σε πειραματική διερεύνηση που έγινε στο ΕΜΠ 

και αφορούσε την στατική και σεισμική δοκιμή σύμμεικτων 

πλαισίων με  τοιχοποιία 3D Panel_3Δ προσδιορίστηκε ότι 

σε υποβαλλόμενες δονήσεις για επιταχύνσεις από 5%-160%  

δεν παρουσιάστηκαν ρωγμές επιβεβαιώνοντας την απόλυτη 

 

3D Panel_3Δ/Ε

4.0
4.0

Δομικό στοιχείο 3D Panel 3Δ

 

3D Panel_3Δ/Μ

4.0
4.0

Δομικό στοιχείο 3D Panel 3Δ

4.4.2 Οπλισμένη τοιχοποιία 3D Panel Ενίσχυσης και 3D Panel Μανδύα

Δομικό στοιχείο 3D Panel ενίσχυσης αποτελείται από:

α. Πλάκα διογκωμένης πολυστερίνης EPS100 [expanded polystern]. Η πρώτη ύλη που 

χρησιμοποιείται είναι μη-τοξική, αυτοσβηνόμενη, χημικά αδρανής και φιλική προς το 

περιβάλλον. Το πάχος ποικίλει ανάλογα με το είδος του πάνελ.

β. Πλέγματα χαλύβδινων συρμάτων, τα οποία είναι ηλεκτροπονταρισμένα [Electroweld-

ed] και αποτελούνται από γαλβανισμένα χαλύβδινα σύρματα Φ 4.0mm που τοποθετούνται 

εκατέρωθεν της πολυστερίνης [μονωτικό μέσο] και συνδέονται μεταξύ τους μέσω των 

δισδιαγώνιων ράβδων [joints].

Η ολοκλήρωση της τοιχοποιίας 3D Panel ενίσχυσης γίνεται είτε με εκτοξευμένη τσιμεντοκονία, είτε 

με εκτοξευμένο σκυρόδεμα [γκανάιτ] σε κάθε πλευρά του πάνελ

Δομικό στοιχείο 3D Panel μανδύα αποτελείται από:

α. Πλέγματα χαλύβδινων συρμάτων, τα οποία είναι ηλεκτροπονταρισμένα [Electrowelded] 

και αποτελούνται από γαλβανισμένα χαλύβδινα σύρματα Φ 4.0mm και συνδέονται μεταξύ 

τους μέσω των δισδιαγώνιων ράβδων [joints].

Η ολοκλήρωση της τοιχοποιίας 3D Panel ενίσχυσης γίνεται είτε με εκτοξευμένη τσιμεντοκονία, είτε 

με εκτοξευμένο σκυρόδεμα [γκανάιτ] σε κάθε πλευρά του πάνελ
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5.2 Σύγκριση οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με συμβατική τοιχοποιία

Οι σεισμοί θέτουν σε ισχυρή δοκιμασία τις κατασκευές και προκαλούν βλάβες εξαιτίας 

υπολογιστικών αλλά και κατασκευαστικών ατελειών των κτηρίων. Ακόμη και οι πρόσφατοι 

κανονισμοί, παρόλο που εξασφαλίζουν την μέγιστη δυνατή αντισεισμική προστασία, με την 

σωστή εφαρμογή τους, τα κτήρια είναι δυνατό να υποστούν βλάβες εξαιτίας των σεισμών. Οι 

κύριες αιτίες της παρουσίας βλαβών από σεισμό ακόμη και στις κατασκευές που σχεδιάστηκαν 

με βάση τους σύγχρονους κανονισμούς είναι ότι το φάσμα της σεισμικής διέγερσης που 

προκάλεσε τις βλάβες μπορεί να διαφέρει σημαντικά από τις προβλέψεις του αντισεισμικού 

κανονισμού, όπως επίσης ότι οι σύγχρονες κατασκευές σχεδιάζονται έτσι ώστε με την 

επίδραση του σεισμού ορισμένης έντασης να παρουσιάσουν ελεγχόμενο ποσοστό βλάβης. 

Οι σημαντικότερες βλάβες παρουσιάζονται στα υποστυλώματα και στις δοκούς αλλά οι 

συχνότερες βλάβες και συχνά μεγαλύτερες σε έκταση προκύπτουν στις τοιχοποιίες πλήρωσης.

1. Η συμπεριφορά της συμβατικής τοιχοποιίας πλήρωσης έναντι της σεισμικής έντασης 

Από την Ελληνική και διεθνή έρευνα των τελευταίων ετών και την παρατήρηση επί της 

απόκρισης των κτηρίων μετά από σεισμούς, έχει διαπιστωθεί η θετική συμβολή των τοίχων 

πλήρωσης στην σεισμική συμπεριφορά των κτηρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα ιδίως δε 

αυτών με αμιγώς πλαισιακής μορφής φέροντα οργανισμό. Οι τοίχοι πλήρωσης όταν μάλιστα 

είναι και ομοίως διατεταγμένοι καθ΄ύψος των ορόφων, πολυωρόφων κτιρίων, αυξάνουν 

σημαντικά την συνολική δυσκαμψία του κτηρίου.

Έτσι αναλαμβάνουν τις πρώτες εντάσεις που προκαλούνται από τις μετατοπίσεις που 

επιβάλλονται στα μέρη του φέροντος οργανισμού του κτηρίου από την διέγερσή τους εξαιτίας 

των επιβαλλομένων επιταχύνσεων και των εδαφικών μετακινήσεων λόγω σεισμού.

Η σημαντικά μικρότερη αντοχή και παραμορφωσιμότητα των τοίχων πλήρωσης (που κατά 

κανόνα κατασκευάζονται από οπτοπλινθοδομή) σε σχέση με τον σκελετό του κτηρίου από 

οπλισμένο σκυρόδεμα είναι η αιτία για την πρώτη ρηγμάτωσή τους όταν οι παραμορφώσεις 

του σκελετού εξαιτίας ενός σεισμού επιβάλλουν στους τοίχους πλήρωσης παραμορφώσεις 

που ξεπερνούν τα όρια ελαστικής τους συμπεριφοράς.

Οι παραμορφώσεις που επιβάλλονται στους τοίχους πλήρωσης είναι μεγαλύτερες στις 

περιοχές εκδηλώσεως της καμπυλότητας του σκελετού εξαιτίας και της αποκρίσεως του έναντι 

των εδαφικών επιταχύνσεων. Έτσι οι μεγαλύτερες ζημιές σε τοίχους πλήρωσης εκδηλώνονται 

στις περιοχές των κατωτέρων ορόφων.

Όμως κατά την διάρκεια ενός σεισμού, από την πρώτη ρηγμάτωση των τοίχων πλήρωσης μέχρι 

την ολοκληρωτική τους ενεργοποίηση [γενικευμένη ρηγμάτωσή τους] οι τοίχοι πλήρωσης 

«αναλώνουν» ένα [σημαντικό] μέρος της «εισαγόμενης» σεισμικής ενέργειας» συμβάλλοντας 

παράλληλα στην ομοιόμορφη κατανομή της σεισμικής εντάσης [στον φέροντα οργανισμό] και 

καθυστερώντας την ανάπτυξη «αιχμών» σεισμικής εντάσεως σε κρίσιμα μέλη του φέροντος 

οργανισμού και των συνδέσεων τους [κόμβων].

 Για αύξηση δε της  συμβολής των μη φερόντων τοίχων στην πρώτη αυτή γραμμή άμυνας 

(έναντι σεισμού) του συνόλου του κτηρίου και την ισχυροποίησή των εξ οπτόπλινθων τοίχων 

πλήρωσης, προβλέπεται κατά κανόνα και κατασκευή οριζοντίων ενισχυτικών  διαζωμάτων 

[σενάζ], από σκυρόδεμα.΄Ετσι, καθυστερεί κατά κανόνα η ρηγμάτωση των τοίχων και αυξάνεται 

η συμβολή τους. Όμως, δεν αυξάνονται σημαντικά τα χαρακτηριστικά παραμορφωσιμότητάς 

της.

2. Συμπεριφορά oπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel σε σεισμική ένταση

Προβλήματα όπως τα παραπάνω, αλλά και ευρύτερα, που προκύπτουν από την σεισμική 

συμπεριφορά των κατασκευών, έρχεται να αντιμετωπίσει με πολύ μεγάλη επιτυχία το 3D 

Panel με στοιχεία σύνθεσης το δομικό πλέγμα και ενσωματωμένη μόνωση.

Είναι γνωστό ότι:

Οι τοιχοπληρώσεις πρέπει να έχουν μικρότερη αντοχή από τον φέροντα οργανισμό των 

κτηρίων και συνεπώς είναι γενικά αναμενόμενο να  ρηγματώνονται περισσότερο ή λιγότερο 

ανάλογα με την σεισμική ένταση.

Η δραστικά μειωμένη [ή και απούσα] αντοχή μετά την ρηγμάτωση των συνηθισμένων 

τοιχοπληρώσεων οφείλεται στην ψαθυρότητα των υλικών που την απαρτίζουν και επιπλέον 

στην μη άρτια κατασκευαστική διαδικασία σφήνωση στην απόληξη διαζώματος καθ΄ ύψος και 

στα ανοίγματα, κονίαμα μεταξύ πλίνθων.
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Η δε αντιδιαστολή, δραστικά αυξημένη και αρκετή παραμένουσα αντοχή μετά την ρηγμάτωση 

των τοιχοπληρώσεων με στοιχεία 3D Panel οφείλεται αφενός στην ολκιμότητα [αντοχή κατά 

την παραμόρφωση] του χάλυβα των οπλισμών και αφετέρου στην άρτια κατασκευαστική 

διαδικασία λόγω της μεγάλης της  ευχρηστίας [ισχυρή στήριξη μέσω βλήτρωσης στις απολήξεις, 

διαζώματα οποιασδήποτε μορφής, ελεγχόμενη ποιότητα τσιμεντοκονίας].

Η χρήση του δομικού στοιχείου 3D Panel ως υλικό πλήρωσης σε κτήρια με φέροντα οργανισμό 

οπλισμένου σκυροδέματος πλεονεκτεί σε αντικατάσταση συμβατικής οπτοπλινθοδομής στα 

κάτωθι: 

• Ο συνδυασμός του  τσιμεντοκονιάματος και των στοιχείων ‘’3D’’ που διακρίνονται από την  

‘’πυκνή  πλέξη’’  [καρέ]  των πλεγμάτων [50x50mm],  τις πυκνές  δισδιαγώνιες  ράβδους  

και τον τρόπο σύνδεσης των στοιχείων  3D Panel  με τις κολώνες, τα τοιχεία, τις  δοκούς  και 

τις  πλάκες,  έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει ομοιομορφία στις παραμορφώσεις μεταξύ 

φέροντος οργανισμού και πανέλων.

• Διαθέτουν μεγαλύτερη θλιπτική διατμητική  και καμπτική αντοχή [εντός του πεδίου τους] 

από την οπτοπλινθοδομή.

• Διαθέτουν πολύ μεγαλύτερη αντοχή και παραμορφωσιμότητα έναντι των εγκαρσίων 

δράσεων [π.χ. ανεμοπίεση] αφού διατίθεται εφελκυόμενη περιοχή οπλισμένη που 

συνδέεται μέσω των δισδιαγώνιων εγκαρσίων ράβδων με την θλιβόμενη ζώνη από ισχυρό 

τσιμεντοκονίαμα [εγκάρσια καμπτική αντοχή].

• Διαθέτουν μεγαλύτερη δυσκαμψία εντός και εκτός του επιπέδου τους συμβάλλοντας 

έτσι στην συνολική δυσκαμψία του οικοδομήματος και τον περιορισμό των δυσμενών 

οριζόντιων μετατοπίσεων  λόγω σεισμικών δράσεων καθώς και στη μείωση των βλαβών 

τόσο στον φέροντα όσο και στο μη φέροντα οργανισμό των κτηρίων.

• Καθυστερούν σημαντικά τη ρηγμάτωσή τους, λόγω του σημαντικού ποσοστού οπλισμού 

που διαθέτουν, ακόμη και σε σχετικά μεγάλες οριζόντιες μετατοπίσεις του  σκελετού ενώ,

• Και μετά τη ρηγμάτωση, το ικανό ποσοστό οπλισμού που διαθέτουν προσδίδει σημαντικά 

περιθώρια  ανάπτυξης  μετελαστικών παραμορφώσεων και περαιτέρω απορρόφησης  

σεισμικής ενέργειας. Λόγω της παρουσίας του οπλισμού των πανέλων η σεισμική 

συμπεριφορά τους παρουσιάζει ομαλή μετάβαση από την ελαστική στην μετελαστική 

περιοχή, χωρίς ιδιαίτερα ψαθυρές θραύσεις.

5.3 Θερμομόνωση και θερμοπερατότητα εξωτερικής τοιχοποιίας 3D Panel

Το εξωτερικό περίβλημα των κτιρίων, από τα πιο κρίσιμα και ευαίσθητα στοιχεία τα οποία 

απασχολούν μελετητές και κατασκευαστές, αποτελεί όριο διαχωρισμού των εσωτερικών 

χώρων από το φυσικό περιβάλλον. Σαν τέτοιο επηρεάζει τη συμπεριφορά και την κλιματική 

άνεση των εσωτερικών χώρων, συνεισφέρει στην εσωτερική και εξωτερική αισθητική του 

κτιρίου, στην αντισεισμική το προστασία, ενώ αποτελεί και σημαντική συνιστώσα της 

διαμόρφωσης του κόστους κατασκευής, του χρόνου ζωής και των λειτουργικών δαπανών 

του κτιρίου. Συνεπώς η μόνωση των εξωτερικών κυρίως τοίχων, θα πρέπει να καλύπτει τις 

θεωρητικές απαιτήσεις στο μέγιστο βαθμό. 

Η τεχνολογία 3D Panel προσφέρει εσωτερικό κέλυφος μόνωσης που ξεκινάει από τα 30mm και 

μπορεί να φθάσει και τα 400mm. Αυτό συντελεί σε πολύ υψηλότερα ποσοστά θερμομόνωσης 

από τις συμβατικές κατασκευές και στην ομοιόμορφη κατανομή της σε όλο το κέλυφος του 

κτηρίου. Η ανώτερη θερμική απόδοση του κτηρίου προκύπτει ως αποτέλεσμα του συνδυασμού 

υλικών υψηλής θερμοχωρητικότητας για τη δημιουργία θερμικής μάζας [μπετόν 1680-2500 

kJ/m3.oC] και υλικών πολύ χαμηλής θερμοχωρητικότητας [διογκωμένη πολυστερίνη 20-25 

kJ/m3.oC], στο εσωτερικό της τοιχοποιίας.
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5.3.1 Υπόδειγμα υπολογισμού συντελεστή θερμοπερατότητας

 

3D Panel_W 250
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5.3.2 Μέτρηση Συντελεστή Θερμικής διαπερατότητας [Κ.Α.Π.Ε. 2021]

Η μέτρηση πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2021 στο Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων 

του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας. Η μέτρηση του Συντελεστή 

Θερμικής Διαπερατότητας του Δοκιμίου πραγματοποιήθηκε βάσει του πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ 

ISO 899 και αφορά τοιχοποιία 3D panel με διογκωμένη πολυστερίνη EPS 100, πάχους 25cm, 

γαλβανισμένα χαλύβδινα πλέγματα, διατομής Ø3, χαλύβδινες ράβδους και επίχρισμα 

εκατέρωθεν των πλευρών του [ονομασία προϊόντος 3D Panel P-W 250]. Συνολικό πάχος 

δοκιμίου 31cm τοιχοποιίας.

Η μέτρηση του Συντελεστή Θερμικής Διαπερατότητας 

πραγματοποιήθηκε με τη Διάταξη Προστατευμένου Θερμού 

Κιβωτίου TDW-4240, στην οποία τo δοκίμιo τοποθετείται σε 

κατακόρυφη θέση και με Ροή Θερμότητας εφαρμοζόμενη στην 

οριζόντια διεύθυνση. H Διάταξη έχει εσωτερικές διαστάσεις 

2.74m πλάτος x 3.45m ύψος και η επιφάνεια μετρήσεων 1.7m 

πλάτος x 2.4m ύψος. Η Διάταξη χρησιμοποιεί ένα Διαφορικό 

Θερμοστοιχείο 44 επαφών για τον έλεγχο της θερμοκρασιακής 

ισορροπίας μεταξύ του προστατευμένου θερμού τμήματος 

[guard box] και του τμήματος μετρήσεων [metering box].

Οι αισθητήρες θερμοκρασίας είναι θερμοζεύγη τύπου T. Οι 

επιφάνειες της περιοχής μετρήσεων έχουν ολικό ημισφαιρικό 

συντελεστή εκπομπής εp=0.92, εb=0.95. Η διεύθυνση του 

αέρα στην επιφάνεια μετρήσεων είναι κατακόρυφη απότα άνω 

προς τα κάτω ενώ στην επιφάνεια της ψυχρής πλευράς είναι 

κατακόρυφη από κάτω προς τα άνω.

Ο Συντελεστής Θερμικής Διαπερατότητας που προέκυψε είναι Um = 0.177 W/[m2*K].



Παρουσίαση δομικού στοιχείου

Το προϊόν, «3D PANEL 3Δ», είναι μια οπλισμένη τοιχοποιία με ενσωματωμένη μόνωση. 

Το προϊόν αποτελείται από 5 βασικά στρώματα, διατεταγμένα συμμετρικά. Τα βασικά 

χαρακτηριστικά του προϊόντος στο οποίο έγιναν οι δοκιμές περιγράφονται στον παρακάτω 

πίνακα: Γενική περιγραφή Οπλισμένη τοιχοποιία με ενσωματωμένη μόνωση Ονομασία 

προϊόντος 3D PANEL 3Δ Κατασκευαστής 3DPANEL Α.Ε. Χρώμα White Πάχος 190 mm Υλικά - 

Τριπτό επίχρισμα: Επίχρισμα από σκυρόδεμα (10 mm, 1.8 kg/m2, 1800 kg/m3) - Οπλισμένη 

τσιμεντοκονία: Τσιμεντοκονία, οπλισμένη με γαλβανισμένο χαλύβδινο πλέγμα (50 mm, 90 

kg/m2, 1800 kg/m3) - Ορυκτοβάμβακας: Θερμομονωτικό υλικό (70 mm, 7 kg/m2, 100 kg/m3) 

- Οπλισμένη τσιμεντοκονία: Τσιμεντοκονία, οπλισμένη με γαλβανισμένο χαλύβδινο πλέγμα 

(50 mm, 90 kg/m2, 1800 kg/m3) - Τριπτό επίχρισμα: Επίχρισμα από σκυρόδεμα (10 mm, 1.8 

kg/m2, 1800 kg/m3)

Ταξινόμηση και πεδίο εφαρμογής

Αναφορά Ταξινόμησης Η παρούσα ταξινόμηση διενεργήθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8.3.2 

και 11.8.2 του προτύπου EN 13501-1 : 2019. 4.2. Ταξινόμηση Το προϊόν «3D PANEL 3Δ»: Ως 

προς την «αντίδραση στη φωτιά», ταξινομείται στην κατηγορία: A1 Ως προς την «παραγωγή 

καπνού», ταξινομείται στην επιπρόσθετη κατηγορία: - Ως προς τα «φλεγόμενα σωματίδια/

σταγονίδια», ταξινομείται στην επιπρόσθετη κατηγορία: - Αντίδραση στη Φωτιά Παραγωγή 

Καπνού Φλεγόμενα Σωματίδια/Σταγονίδια A1 «3D PANEL 3Δ» Ταξινόμηση Επίδοσης 

Αντίδρασης στη Φωτιά: A1

5.4 Πυραντίσταση οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel

Όταν αναφερόμαστε σε κατασκευή κτηρίου με το σύστημα οπλισμένης τοιχοποιίας  3D Panel 

το οποίο επιφανειακά περιλαμβάνει πάχος τσιμεντοκονίας 25-50mm  ανά πλευρά, η τελική 

τοιχοποιία προστατεύει το κτήριο επαρκώς έναντι πυρκαγιάς. Δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν 

στις Η.Π.Α. σύμφωνα με το ASTM E-119-67 το Σεπτέμβρη του 1971 αντικατοπτρίζουν πρότυπα 

ασφαλείας εξαιρετικά αυστηρού χαρακτήρα που αποδίδονται σε πάνελ τοιχοποιίας με 25mm 

τσιμεντοκονίας σε κάθε πλευρά και πυραντοχή σε φορτίο μιας ώρας. Μια παρόμοια δοκιμή 

διεξήχθη σε πάνελ με 15mm επιπλέον τσιμεντοκονίας και αδρανές σοβά στο εξωτερικό 

περίβλημα και το όριο αυξήθηκε σε 2 ώρες. Είναι απολύτως δικαιολογημένο να υποθέσουμε 

ότι η αντίσταση μπορεί να αυξηθεί απλώς αυξάνοντας το πάχος του τσιμεντοκονιάματος. 

Σύμφωνα με τους ισχύοντες 

κανονισμούς για όλα τα δομικά 

στοιχεία των κατασκευών απαιτείται 

ως ελάχιστος δείκτης πυραντίστασης 

μεγαλύτερος των 60 min .

Ειδικότερα για τους τοίχους 3D Panel_3Δ με 50mm εκτοξευμένη τσιμεντοκονία για κάθε 

πλευρά και 12cm μόνωση ενδιάμεσα, σύμφωνα με το Council of American Buildings Officials,  

που βασίζεται σε αποτελέσματα δοκιμών σε αναγνωρισμένα Εργαστήρια του Εξωτερικού, 

έχουμε δείκτες πυραντίστασης 120min, που είναι πολύ μεγαλύτερος από τον επιτρεπόμενο 

και υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις για τοίχους πυροδιαμερισμάτων κτηρίων.

Η δυνατότητα προσθήκης πετροβάμβακα ανάμεσα σε δύο πλάκες πολυστερίνης προσφέρει 

επιπλέον πυραντίσταση η οποία καθορίζεται από το πάχος του πετροβάμβακα.

5.4.1 Έκθεση ταξινόμησης για την αντίδραση στη φωτιά από το Ε.Μ.Π.

Η παρούσα έκθεση ταξινόμησης πραγματοποιήθηκε από την Εργαστηριακή Μονάδα 

Πυρομηχανικής (ΕΜΠυρ), Ετερογενή Μείγματα & Συστήματα Καύσης (ΕΜΣΚ)της Σχολής 

Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και καθορίζει την κατηγορία 

αντίδρασης στη φωτιά της οπλισμένης τοιχοποιίας με ενσωματωμένη μόνωση «3D PANEL 

3Δ», σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στο πρότυπο EN 13501-1 : 2019.
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Ενότητα 6_ Φωτογραφίες έργων

Τα έργα που έχουν κατασκευαστεί με το σύστημα οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel αφορούν 

μικρής κλίμακας κατοικίες, πολυκατοικίες, τουριστικά συγκροτήματα, μεγάλης κλίμακας 

βιομηχανικά και δημόσια κτήρια. Μια ακόμη κατηγορία αποτελεί η προσθήκη σε υφιστάμενα 

κτήρια καθώς και η ενίσχυση στην στατική επάρκεια του κτηρίου. Η 3D Panel είναι τεχνική 

εμπορική εταιρεία που προσφέρει υπηρεσίες μελέτης, κατασκευής, επίβλεψης και διανομή 

οικοδομικού υλικού 3D Panel σε όλη την Ελλάδα.

Φωτογραφίες έργων  [τοποθέτηση πάνελ -τελικά επιχρίσματα]
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