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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

 

 

Η εξγαζία απηή αλαιχεη ηα θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην απηνθίλεην. Αλαθέξνληαη ηα θισζηνυθαληνπξγηθά 

αληηθείκελα, νη κέζνδνη θαηαζθεπήο ηνπο, νη ηδηφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ, θαζψο θαη νη επεμεξγαζίεο ζηηο νπνίεο ππφθεηληαη. ηε ζπλέρεηα 

αλαθέξνληαη ηα πιηθά κε βειηησκέλεο ηδηφηεηεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην 

ζπλδπαζκφ θισζηνυθαληνπξγηθψλ, κε άιια πιηθά. Δπηπιένλ, εμεηάδεηαη ε 

θηιηθφηεηα ησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ απηψλ πιηθψλ ζην πεξηβάιινλ, κεηά 

ηνλ θχθιν δσήο ηνπ νρήκαηνο. ην ηέινο, αθνινπζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα, καδί 

κε ηηο κειινληηθέο πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηνλ θιάδν ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο 

ζην απηνθίλεην. 

 

 

This dissertation analyses the textile products that are used in cars. 

Automotive textile objects are referred, the ways of manufacturing, properties 

that they should have, and processes that should be applied. The materials 

that have superior properties are referred and their combinations. 

Additionally, it is examined how environmental friendly are the automotive 

textiles after the life-cycle of the car. In the end, there are the conclusions and 

the future predictions concerning the automotive textile sector in cars. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1, ΕΙΑΓΨΓΗ 

 

 

1.1. Η κλωςτοώφαντουργύα ςτα πρώτα αυτοκύνητα 

 

Η απηνθηλεηνβηνκεραλία μεθίλεζε ην 1885, απφ ηνλ Karl Benz ζην Mannheim 

ηεο Γεξκαλίαο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ δεκηνπξγήζεθε ην απηνθίλεην, 

δεκηνπξγήζεθε ηαπηφρξνλα θαη ε αλάγθε ηεο άλεηεο παξακνλήο κέζα ζε 

απηφ. ην ζθνπφ απηφ εμππεξεηνχλ ηα θισζηνυθαληνπξγηθά πιηθά, ηα νπνία 

ζηα πξψηα βήκαηα ηνπ απηνθηλήηνπ κέζα ζηνλ ρξφλν, απνηεινχζαλ έλα 

κηθξφ, αιιά ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ. Γειαδή, ε ρξήζε ησλ 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ πεξηνξίδνληαλ ζηα θαζίζκαηα, ηελ νξνθή (αλ 

ππήξρε), ηε κνθέηα (αλ ππήξρε), ζηα ειαζηηθά ησλ ηξνρψλ θαη ζε κνλσηηθέο 

ηαηλίεο ησλ θαισδίσλ, νη νπνίεο ήηαλ απφ χθαζκα. Όκσο, κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ, άξρηζαλ λα βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε φιν θαη πεξηζζφηεξα ζεκεία, 

θαζψο νη αλέζεηο πνπ έπξεπε λα πξνζθέξεη ην απηνθίλεην απμήζεθαλ. 
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Δηθφλα 1.1.: Τν πξψην απηνθίλεην (Benz Patent Motor Car), απφ ηνλ Karl Benz. Τα 

θισζηνυθαληνπξγηθά πιηθά πεξηνξίδνληαλ κφλν ζην θάζηζκα ηνπ νδεγνχ θαη ηα 

ειαζηηθά ησλ ηξνρψλ. 

  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην πιηθφ πνπ θπξηαξρνχζε ζην εζσηεξηθφ ζηα πξψηα 

νρήκαηα, ζε ζπληξηπηηθφ βαζκφ, ήηαλ ν ζίδεξνο. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηνχζε 

ηελ παξακνλή ζην εζσηεξηθφ ηνπο θνπξαζηηθή, θαζψο ν νδεγφο θαη νη 

επηβάηεο ήηαλ ζε άκεζε επαθή κε ηα κεηαιιηθά εμαξηήκαηα ηνπ. Σα πξψηα 

απηνθίλεηα πνπ παξάρζεθαλ ήηαλ ζπλήζσο ρσξίο νξνθή θαη ηα θαιχκκαηα 

ησλ θαζηζκάησλ ηνπο ήηαλ δεξκάηηλα ή απνκηκήζεηο δέξκαηνο. Η εμέιημε ησλ 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ εμέιημε ηεο 

ρεκείαο, απφ ηελ νπνία θαη πξνέξρνληαη φιεο νη ζπλζεηηθέο ίλεο.  Πξηλ ηελ 

επνρή ησλ ζπλζεηηθψλ ηλψλ, ρξεζηκνπνηνχληαλ επξχηαηα ην καιιί θαη ην 

βακβάθη. Έπεηηα, αθνινχζεζαλ ην ξαηγηφλ, θαη άιιεο ζπλζεηηθέο ίλεο, νη 

νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαλ απνθιεηζηηθά ή ζπλδπάδνληαλ κε ηηο θπζηθέο, γηα 

ηελ επίηεπμε ρξσκαηηζηψλ εθέ. 
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Δηθφλα 1.2.: Τν εζσηεξηθφ ηνπ Ford Model T, ηνπ 1908. Απνηειεί ην πξψην 

απηνθίλεην καδηθήο παξαγσγήο. Δίλαη εκθαλέο φηη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

σξηκάδεη ν ζρεδηαζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ (ζε ζχγθξηζε κε ην Benz Patent Motor Car), 

κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ελφο επράξηζηνπ πεξηβάιινληνο γηα ηνλ νδεγφ θαη ηνπο 

επηβάηεο. 

 

Σν 1940, ε πιεηνςεθία ησλ θαζηζκάησλ θαιχπηνληαλ απφ πθάζκαηα πνπ 

πξνέξρνληαλ απφ ζπκπνιπκεξέο ηνπ βηλπιίνπ θαη ηνπ ρισξηνχρνπ 

βηλπιηδελίνπ (Saran ή Velon). Σν πιηθφ απηφ βάθνληαλ κε ρξψκαηα pigment 

ζε θαηάζηαζε ηίμεσο, θαη παξνπζίαδε ηδηαίηεξα πςειή αληνρή ζην ειηαθφ 

θψο θαη θαζαξίδνληαλ εχθνια. Δπηπξφζζεηα, θαηά ηελ επνρή ιίγν κεηά ηνλ 

δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν, άξρηζε ε ρξήζε ηνπ nylon, είηε εμ’ νινθιήξνπ είηε 

ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο θπζηθέο ίλεο.  

 

Οη απαηηήζεηο πνπ ζα έπξεπε λα πιεξνχλ ηα πθάζκαηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1950 είλαη: αληνρή ηνπ πθάζκαηνο ζηνλ εθειθπζκφ, ζηελ ηξηβή, αληνρή 
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ρξψκαηνο θαη ε αληνρή ζην ηζαιάθσκα. Αμηνζεκείσηε είλαη ε έιιεηςε ηεο 

απαίηεζεο αληνρήο ζηηο ππεξηψδεηο ειηαθέο αθηίλεο (UV). Υαξαθηεξηζηηθφ 

κεηνλέθηεκα ηνπ πθάζκαηνο βεινχξ ηεο επνρήο απηήο είλαη ε δπζθνιία 

θαζαξηζκνχ ηνπ θαη ε δπζθνιία θίλεζεο πάλσ ζε απηφ. 

 

Σν 1950 ηα πθάζκαηα επηθαιπκκέλα κε PVC (πνιπβηλπινρισξίδην) άξρηζαλ 

λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζην εζσηεξηθφ ησλ νρεκάησλ. Ήηαλ δηαζέζηκα ζε 

δηάθνξεο απνρξψζεηο, θαη ε ρξήζε ηνπο παξέκεηλε ζηα απηνθίλεηα καδηθήο 

παξαγσγήο έσο ηηο αξρέο ηνπ 1970.  

 

Σα θαζίζκαηα απφ PVC  ήηαλ δεζηά θαη θνιιψδε, εηδηθά θαηά ηηο ζεξκέο 

κέξεο. Οη εηαηξείεο Milliken θαη Fords, πξνζπαζψληαο λα βειηηψζνπλ ηελ 

θαηάζηαζε, παξήγαγαλ πιεθηφ χθαζκα PVC, απφ λήκαηα απφ θνκκέλα 

ηκήκαηα θίικ ηνπ πιηθνχ απηνχ. Σν πιηθφ πνπ πξνέθπςε ήηαλ ζαθψο πην 

άλεην, επηηξέπνληαο επηπιένλ αλαπλνή ηνπ ζψκαηνο, ζε ζχγθξηζε κε ην 

ζπλερέο χθαζκα PVC. 

 

Μέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1970, ην  nylon ήδε ρξεζηκνπνηνχληαλ, αιιά ζε 

κηθξφηεξε θιίκαθα. Έπεηηα, ε ρξήζε ηνπ απμήζεθε ζεκαληηθά θαη άξρηζε λα 

δηαηίζεηαη ζε δηάθνξεο απνρξψζεηο θαη κεγέζε. Όκσο, απφ ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1970, νη γπάιηλεο επηθάλεηεο ησλ νρεκάησλ άξρηζαλ λα 

κεγαιψλνπλ, κε απηφ λα ζπλεπάγεηαη θαη ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ 

εζσηεξηθνχ, ιφγσ ηεο έθζεζεο κεγαιχηεξεο επηθάλεηαο ζηνλ ήιην. Οη 

ζπλζήθεο απηέο είλαη ηδηαίηεξα αληίμνεο γηα ην nylon, κε απνηέιεζκα, ηα 

θαιχκκαηα ησλ θαζηζκάησλ λα απνζπληίζεληαη, ράλνληαο ηελ αξρηθή ηνπο 

απφρξσζε θαη αληνρή ηνπο. Σν θαηλφκελν απηφ, νδήγεζε ζηελ αληηθαηάζηαζε 

ηνπ nylon κε άιια πιηθά, γηα ηα θαιχκκαηα ησλ θαζηζκάησλ, θαη απηφ 

ζπκβαίλεη θαη ζηα ζχγρξνλα νρήκαηα. 
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1.2. Η ςημερινό εποχό 

 

ήκεξα, ε απηνθηλεηνβηνκεραλία είλαη ν κεγαιχηεξνο ρξήζηεο ησλ ηερληθψλ 

πθαζκάησλ , κε πάλσ απφ 20 θηιά θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιηθψλ (3.5 θηιά 

απφ ηα θαιχκκαηα ησλ θαζηζκάησλ, 4.5 θηιά απφ ηηο κνθέηεο, 6 θηιά απφ 

δηάθνξα κέξε ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηα ειαζηηθά ησλ ηξνρψλ, θαη, 6 θηιά απφ 

ζχλζεηεο ίλεο γπαιηνχ) ζε θάζε έλα απφ ηα πεξίπνπ  45 εθαηνκκχξηα 

απηνθίλεηα παγθνζκίσο. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ε ρξήζε 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιηθψλ ζην απηνθίλεην απμάλεηαη δηαξθψο. ηηο 

επφκελεο ζειίδεο αλαιχνληαη ηα εμαξηήκαηα ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηελ 

θισζηνυθαληνπξγία, νη ηξφπνη θαηαζθεπήο ηνπο, θαζψο θαη νη ηδηφηεηέο ηνπο. 

 

 

 

Δηθφλα 1.3.: Τα θισζηνυθαληνπξγηθά πιηθά πνπ ζπλαληψληαη ζηα ζεκεξηλά 

απηνθίλεηα. 
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1.3. Ο ςκοπόσ τησ εργαςύασ 

 

Αληηθείκελν απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε επηζήκαλζε ηνπ ηδηαίηεξα ζεκαληηθνχ 

ξφινπ ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο ζηα ζχγρξνλα απηνθίλεηα. ηηο επφκελεο 

ζειίδεο ζα εμεηαζηνχλ ηα εμαξηήκαηα ησλ νρεκάησλ πνπ είλαη 

θισζηνυθαληνπξγηθά ή έρνπλ ζρέζε κε απηφλ ηνλ θιάδν. Πεξηζζφηεξν 

ζπγθεθξηκέλα: 

ην θεθάιαην 2, παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ηα θισζηνυθαληνπξγηθά 

πιηθά ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ ελφο απηνθηλήηνπ.  

ην θεθάιαην 3, παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη επηπιένλ 

θισζηνυθαληνπξγηθά πιηθά ηφζν ηνπ εζσηεξηθνχ, φζν θαη ηνπ εμσηεξηθνχ 

ρψξνπ ελφο απηνθηλήηνπ. 

ην θεθάιαην 4, αθνινπζνχλ νη δηαδηθαζίεο βαθήο, θηληξίζκαηνο, επέλδπζεο 

θαη επίζηξσζεο, ησλ πθαζκάησλ. 

ην θεθάιαην 5, γίλεηαη αλάιπζε ησλ ζχλζεησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηα ζχγρξνλα νρήκαηα. Έπεηηα, αλαιχεηαη πσο δεκηνπξγείηαη ε βξαδπθιεγία 

ζηα πθάζκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ.  

ην θεθάιαην 6, πεξηγξάθνληαη νη απαηηνχκελεο ηδηφηεηεο ησλ 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιηθψλ, ν εμνπιηζκφο πνπ απαηηείηαη, θαζψο θαη νη 

δνθηκαζίεο ζηηο νπνίεο ππνβάιινληαη ηα πιηθά απηά. 

ην θεθάιαην 7, εμεηάδεηαη ε θηιηθφηεηα ησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιηθψλ 

ζην πεξηβάιινλ, κεηά ην ηέινο δσήο ηνπ νρήκαηνο.  

ην θεθάιαην 8, αθνινπζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα, καδί κε ηηο κειινληηθέο 

βιέςεηο ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο, ζρεηηθά κε ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2, ΚΛΨΣΟΫΥΑΝΣΟΤΡΓΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΣΟ ΕΨΣΕΡΙΚΟ 

ΣΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ 

 

 

2.1. Σα καθίσματα των επιβατών  

 

Σν θάζηζκα είλαη ίζσο ην πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

απηνθηλήηνπ. Δίλαη ην πξψην πξάγκα πνπ ν πειάηεο βιέπεη φηαλ ε πφξηα ηνπ 

απηνθηλήηνπ αλνίγεη θαη πνιχ πηζαλφλ πξφθεηηαη λα ην αγγίμεη. Δπνκέλσο, 

πξέπεη λα ηνπ δεκηνπξγήζεη θαιή εληχπσζε. Δπηπιένλ, ην θάζηζκα απνηειεί 

ηελ θχξηα δηαζχλδεζε ηνπ αλζξψπνπ θαη κεραλήο θαη έλα άλεην θάζηζκα 

είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο. Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ νδεγηθή άλεζε 

έρνπλ εξεπλεζεί ιεπηνκεξψο, θπξίσο ηε δεθαεηία 1990-2000, απφ ηνπο 

θαηαζθεπαζηέο απηνθηλήησλ, ηνπο θαηαζθεπαζηέο  αθξνχ πνιπνπξεζάλεο 

θαη παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα, πνπ έρνπλ κειεηήζεη ηηο εξγνλνκηθέο πηπρέο, 

φπσο ν ήρνο θαη ν θξαδαζκφο ζηελ αλζξψπηλε άλεζε. Η άλεζε θαη ε 

αζθάιεηα ησλ θαζηζκάησλ  έρνπλ επίζεο απνηειέζεη ζέκα ηεο Δπξσπατθήο 

έξεπλαο πνπ πεξηιακβάλνπλ θαηαζθεπαζηέο απηνθηλήησλ, παξαγσγνχο 

θαζηζκάησλ, παξαγσγνχο πθαζκάησλ θαη παλεπηζηήκηα. 

Σα θισζηνυθαληνπξγηθά πιηθά έρνπλ γίλεη ην πην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν 

πιηθφ ζηα θαιχκκαηα θαζηζκάησλ θαη αξρίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε άιιεο 

πεξηνρέο ηνπ θαζίζκαηνο, αληηθαζηζηψληαο ηνλ αθξφ πνιπνπξεζάλεο. 

Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηνχληαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ζε πεξηζζφηεξν  

εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο, φπσο γηα ηελ επαθή ησλ κεηαιιηθψλ ειαηεξίσλ 

ηεο αλάξηεζεο κε ην ππφινηπν ζχζηεκά ηεο, θαζψο θαη  ζηε πιάηε θαη ην 

θχξην ζηήξηγκα ηνπ θαζίζκαηνο. Ο ζθνπφο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ αθξνχ 

πνιπνπξεζάλεο είλαη θπξίσο ε αλαθχθισζε ησλ πιηθψλ, ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη κεγαιχηεξν θέξδνο.  
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Η ρξήζε πνιπεζηέξα γηα ην εμσηεξηθφ χθαζκα, θαη πνιπεζηέξα θαη κε-

πθάλζηκσλ ζηελ ελδηάκεζε πεξηνρή πξνο ην καμηιάξη ηνπ θαζίζκαηνο, 

δηεπθνιχλνπλ ηελ αλαθχθισζε θαη ηελ απνζπλαξκνιφγεζε ησλ πιηθψλ. 

Όκσο, παξά ηελ αλάπηπμε λέσλ κεζφδσλ ζηελ θαηαζθεπή θαζηζκάησλ, ε 

θαηαζθεπή ηνπο παξακέλεη κία αξθεηά ρξνλνβφξα θαη δχζθνιε δηαδηθαζία. 

Γηα ην ιφγν απηφ, αξθεηνί θαηαζθεπαζηέο πηζηεχνπλ φηη ε αλάπηπμε ηεο 

δηαδηθαζίαο παξαγσγήο θαη ηεο εχξεζεο λέσλ πιηθψλ θαζηζκάησλ, θηλείηαη κε 

πνιχ αξγνχο ξπζκνχο, γηα ηα δεδνκέλα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο.  

Γεληθά, ηα θαζίζκαηα ζε έλα απηνθίλεην, απνηεινχλ ηα πην αθξηβά 

εμαξηήκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ. 

 

Μέθοδοι καταςκευήσ καθιςμάτων  

Η παξαδνζηαθή κέζνδνο θαηαζθεπήο ησλ θαζηζκάησλ πεξηιακβάλεη ηελ θνπή 

θαη ηε ξαθή ησλ πάλει ηεο εμσηεξηθήο επέλδπζεο ηνπ θαζίζκαηνο, ζε έλα 

νιφθιεξν θάιπκκα νπνίν θαιχπηεη ηελ πιάηε ηνπ θαζίζκαηνο θαη ην θπξίσο 

θάζηζκα. Σν θάιπκκα απηφ ζηεξεψλεηαη ζην θάζηζκα κε θιηπ θαη δσλάθηα 

(κηθξνί γάληδνη). Η δηαδηθαζία απηή είλαη θαη δχζθνιή θαη ρξνλνβφξα, επεηδή 

γίλεηαη θπξίσο ρεηξσλαθηηθά Απηφ ζεκαίλεη φηη ρξεηάδεηαη ζπλερήο έιεγρνο 

γηα ηε δηαζθάιηζε ζηαζεξήο πνηφηεηαο, θαη απνηειεί πξφβιεκα αθφκα θαη γηα 

ηνπο έκπεηξνπο ζπλαξκνινγεηέο. Δπηπιένλ, ε δπζθνιία απηή απμάλεηαη κε ηα 

φιν θαη πην ζχγρξνλα αλαηνκηθά θαζίζκαηα.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα, έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ 

κεζφδσλ παξαγσγήο θαζηζκάησλ, φπσο ε πιέμε ζε 3 δηαζηάζεηο ηνπ 

θαιχκκαηνο, ε νπνία δελ ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα. 
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Δηθφλα 2.1: Σχγρξνλν θάζηζκα απηνθηλήηνπ, ζρεδηαζκέλν γηα άλεζε θαη 

ιεηηνπξγηθφηεηα 

 

Τοποθέτηςη αφρού πολυουρεθάνησ  

Η ηερληθή ηνπνζέηεζεο αθξνχ ππήξμε επηηπρήο, αλαπηχρζεθε ζηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980. Η κέζνδνο απηή ζπλδχαδεη δχν δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο 

ζε κία:  

● ηε δεκηνπξγία θαινππηνχ νιφθιεξνπ ηνπ θαζίζκαηνο, κε  

● ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θαιχκκαηνο ηνπ θαζίζκαηνο, ζηνλ πξνο 

δηακφξθσζε αθξφ.  

Σα πάλει ηνπ θαιχκκαηνο θφβνληαλ θαη ξάβνληαλ κέζα ζε κία κνξθή 

“ηζάληαο” θαη κεηά, εηζέξρνληαλ ν αθξφο ζε πγξή κνξθή. Σα ζηνηρεία ηνπ 

πγξνχ αθξνχ αληηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη δεκηνπξγείηαη έλαο εληαίνο, θαη 

ζηαζεξφο φγθνο αθξνχ. Μέρξη λα νινθιεξσζεί ε παξαπάλσ αληίδξαζε, γηα 

ηελ απνθπγή λα μεθχγεη ν πγξφο αθξφο απφ ην χθαζκα, ήηαλ απαξαίηεην λα 

ηνπνζεηεζεί έλα κνλσηηθφ θηικ πνιπνπξεζάλεο ζην θάιπκκα, πξηλ εηζαρζεί 

ζε απηφ ν αθξφο. Σν θηικ πνιπνπξεζάλεο, φκσο, κείσλε ηελ ηθαλφηεηα 
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αλαπλνήο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο κε απνηέιεζκα λα κεηψλεη ηελ άλεζε. Γηα 

απηφλ θαη άιινπο ιφγνπο, απηή ε κέζνδνο παξαγσγήο εγθαηαιείθζεθε θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα απφ ειάρηζηνπο θαηαζθεπαζηέο.  

Η κέζνδνο απηή ζπλερίδεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία κηθξφηεξσλ 

αληηθεηκέλσλ, φπσο βξαρηφληα θαη πξνζθέθαια. ε απηά ηα κηθξά 

αληηθείκελα δε ρξεηάδεηαη πξνζζήθε θηικ πνιπνπξεζάλεο, επεηδή ε πίεζε ηνπ 

πγξνχ αθξνχ κέζα ζε απηά δελ είλαη ηφζν κεγάιε, ψζηε λα δηαθεχγεη κέζα 

απφ ην θάιπκκα. Υξεζηκνπνηείηαη αθξφο πςειήο ππθλφηεηαο ή κηθξφηεξεο 

απνξξνθεηηθφηεηαο, ή κε-πθάλζηκν χθαζκα, γηα ηελ απνθπγή δηαξξνήο ηνπ 

πγξνχ αθξνχ θαηά ηε δηακφξθσζε. 

 

Τεχνικέσ άμεςησ ςύνδεςησ  

Έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξεο ηερληθέο άκεζεο ζχλδεζεο ηνπ θπξίσο 

θαζίζκαηνο κε ηελ πιάηε θαη έπεηηα κε ην χθαζκα πνπ ην θαιχπηεη. Η άκεζε 

ζχλδεζε είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηελ θαηαζθεπή θαζηζκάησλ κε 

θακππισηφ πεξίγξακκα θαη δεκηνπξγεί θαζίζκαηα κε ιηγφηεξν πάρνο αθξνχ, 

ζε ζρέζε κε άιιεο ηερληθέο.  

Τπάξρνπλ πνιιέο παξαιιαγέο ζηελ ηερληθή απηή, ρξεζηκνπνηνχληαη: 

● ηηγκέλα θνιιεηηθά θηικ θαη  

● θνιιεηηθά ζπξέτ δηαιχηε.  

Υξεζηκνπνηείηαη ππν-πίεζε γηα λα θξαηεζνχλ ηα ζηνηρεία κεηαμχ ηνπο, θαη ην 

ηεγκέλν θνιιεηηθφ κέζν ελεξγνπνηείηαη κε αηκφ ή δεζηφ αέξα. Η κέζνδνο 

απηή θεξδίδεη ζπλερψο έδαθνο, θαζψο ρξεηάδεηαη ιηγφηεξν αλζξψπηλε 

παξέκβαζε θαη δεκηνπξγνχληαη νκνηφκνξθα θαζίζκαηα. Ωζηφζν, ππάξρνπλ 

αθφκα θάπνηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ρλνπδηνχ 

ζε βεινχδηλα ή άιια πθαληά πθάζκαηα.  

Κάπνηα άιια ηεζη πνηνηηθνχ ειέγρνπ έρνπλ δψζεη κεγάιε πξνζνρή ζηελ θαιή 

θφιιεζε ηνπ θαιχκκαηνο κε ηνλ αθξφ, επεηδή ππάξρνπλ ιηγφηεξεο ξαθέο ζε 

απηή ηε κέζνδν, θαη πξέπεη απηά ηα δχν πιηθά λα είλαη ζηαζεξά 

ζπγθνιιεκέλα. Οη φιν θαη απζηεξφηεξνη λφκνη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, επηβάιινπλ ηελ θαηάξγεζε ησλ θνιιεηηθψλ ζπξέη δηαιχηε. 
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Δπνκέλσο, πξέπεη λα βξεζνχλ νη αληηθαηαζηάηεο ηνπο, θαη απηφ απαηηεί 

ηεξάζηηα έμνδα, φπσο λέν εμνπιηζκφ, θαη  λέα εξγαιεία. πλεπψο, ζην θνληηλφ 

κέιινλ νη ππάξρνπζεο κέζνδνη θαηαζθεπήο, πηζαλφλ λα εγθαηαιεηθζνχλ.  

 

Τριςδιάςτατη πλέξη των καλυμμάτων  

Απηή ε ειεθηξνληθά ειεγρφκελε ηερληθή πιέμεο επηηξέπεη ηελ αληηθαηάζηαζε 

ηεο παξαδνζηαθήο ηερληθήο κε έλα κφλν χθαζκα ηξηψλ δηαζηάζεσλ. ηφρνο 

είλαη ε απ’ επζείαο πιέμε ηνπ πθάζκαηνο, ρσξίο ηελ θνπή θαη έλσζε ησλ 

ηκεκάησλ, κεηψλνληαο παξάιιεια ηηο απψιεηεο, κέρξη θαη 30%. Σα 

θαιχκκαηα ησλ θαζηζκάησλ παξάγνληαη “απ’ επζείαο” ρσξίο λα ρξεηάδεηαη 

θνπή θαη ξαθή. Η ηξηζδηάζηαηε (3D) ηερληθή πξνσζεί ηελ επειημία θαη ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα, επηηξέπνληαο ζηνλ ζρεδηαζηή λα γλσξίδεη φιεο ηηο 

παξακέηξνπο ηνπ θαιχκκαηνο πξηλ παξαρζεί, κέζσ ςεθηαθήο απεηθφληζεο. 

[1,2,5] 
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2.2. Τλικϊ για την καταςκευό των καθιςμϊτων 

 

Εναλλακτικέσ καταςκευέσ για καλύμματα με γέμιςμα αφρού  

Με-πθάλζηκα πνιπεζηεξηθά πθάζκαηα, εηδηθά απηά πνπ πξνέξρνληαη απφ 

αλαθπθισκέλεο ίλεο θαη λέα δηαρσξηζηηθά πθάζκαηα (Kunit, Multiknit, θαη 

Struto) ρξεζηκνπνηνχληαη σο αληηθαηαζηάηεο ηνπ αθξνχ πνιπνπξεζάλεο γηα 

ην γέκηζκα ηνπ θαζίζκαηνο. Σα δηαρσξηζηηθά πθάζκαηα (spacer fabrics) είλαη 

πιεθηά, κε λήκαηα θάζεηα πξνο ην επίπεδν ηνπ πθάζκαηνο, κε πιεθηφ 

ζηξψκα ζε θάζε πιεπξά. Η πνιππιέμε είλαη κία πνιχπινθε δηαδηθαζία πνπ 

θηηάρλεη πθάζκαηα απφ ηλψδεηο ηζηνχο, ρξεζηκνπνηψληαο πιεθηηθέο κεζφδνπο 

Malimo ηεο Karl Mayer. Σα δηαρσξηζηηθά πθάζκαηα Kunit απνηεινχληαη απφ 

έλα ζηξψκα ξαθήο κε ρλνχδη ζηελ θνξπθή, φπνπ ην Multiknit πεξηιακβάλεη 

δχν ζηξψκαηα ξαθψλ, κε ην ρλνχδη αλάκεζά ηνπο. Έλα λέν κε-πθάλζηκν 

χθαζκα πνπ αλαπηχρζεθε ζηελ Σζερία, ην Struto, παξάγεηαη απφ ζηξψκαηα 

ηλψλ ηνπνζεηεκέλσλ θάζεηα. Σα κε-πθάλζηκα πιηθά πνπ πξνέξρνληαη απφ ην 

καιιί θαη ηνλ πνιπεζηέξα ειέγρνληαη θαη κεηά ρξεζηκνπνηνχληαη. 
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Δηθφλα 2.2.: Η αληνρή ζην θνξηίν ζπκπίεζεο θαη ηελ παξακφξθσζε κε-πθάλζηκσλ 

πιηθψλ ζε ζχγθξηζε κε ηνλ αθξφ πνιπνπξεζάλεο. 

● Αθξφο πνιπνπξεζάλεο ζηε πιάηε ηνπ θαζίζκαηνο( ) 

● Αθξφο πνιπνπξεζάλεο ζην καμηιάξη ηνπ θαζίζκαηνο( ) 

● Αθξφο πνιπνπξεζάλεο ζηελ επίζηξσζε ηνπ θαζίζκαηνο ( ) 

● Struto κε πθαζκέλν( ) 

● Kunit( ) 

● Με-πθάλζηκα πξεζαξηζηήο ξαθήο .( ) 

Η πίεζε πνπ αζθεί ην αλζξψπηλν ζψκα ζην θάζηζκα δηαθέξεη αλάινγα κε ην 

βάξνο ηνπ, θπκαίλεηαη απφ 4 έσο 8 KPa. 

Όια ηα πιηθά πνπ βαζίδνληαη ζηνλ πνιπεζηέξα, ράλνπλ ην αξρηθφ ηνπο πάρνο 

φηαλ ππνβάιινληαη ζην ηεζη ζπκπίεζεο εθειθπζκνχ BS 4443 κέξνο 1 κέζνδνο 

6Α. 
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Εναλλακτικέσ εφαρμογέσ για το γέμιςμα με αφρό  

Γηάθνξα ελαιιαθηηθά πιηθά έρνπλ αλαθαιπθζεί γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ 

αθξνχ πνιπνπξεζάλεο γηα ην γέκηζκα ηνπ θαζίζκαηνο. Η εηαηξεία DuPont 

έρεη αλαπηχμεη έλα πνιπεζηεξηθφ ζχκπιεγκα ηλψλ κε ζπεηξνεηδή θαη 

ρλνπδσηή κνξθή. Σα ζπκπιέγκαηα ηνπνζεηνχληαη ζε έλα θαινχπη απφ 

δηάηξεην κέηαιιν φπνπ εηζέξρεηαη ζεξκφο αέξαο, θαη ηα ζπγθξαηεί. Με ηε 

ρξήζε ηνπ πιηθνχ ηεο DuPont  επηηπγράλεηαη κείσζε ηνπ βάξνπο 30-40%, ζε 

ζχγθξηζε κε ηνλ αθξφ πνιπνπξεζάλεο. Δπηπιένλ, ε DuPont ππνζηεξίδεη φηη 

επηηπγράλεηαη ε ίδηα πιεπξηθή ζηήξημε, επθνιφηεξε απνζπλαξκνιφγεζε θαη 

αλαθχθισζε, θαη κεγαιχηεξε άλεζε, ιφγσ ηεο ηθαλφηεηαο λα αλαπλέεη ην 

αλζξψπηλν ζψκα ζην πιηθφ απηφ.  

Πνιχ πξφζθαηα, ε εηαηξεία Toyobo δεκηνχξγεζε ην πιηθφ Breath air ™, ην 

νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλερείο ζειηέο ζεξκνπιαζηηθνχ ειαζηνκεξνχο, κε 

φκνηα ραξαθηεξηζηηθά άλεζεο θαη αλαθχθισζεο κε απηά ηεο DuPont. 

Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηνχληαη θπζηθά πιηθά, φπσο “γνκνπνηεκέλε ηξίρα 

αιφγνπ”.  Απηφ ην πιηθφ πεξηέρεη ίλα θαξχδαο, ηξίρα γνπξνπληνχ θαη αιφγνπ, 

θαιπκκέλεο κε θανπηζνχθ. Δμαζθαιίδεη θαιή πιεπξηθή ζηήξημε, αλαπλνή ηνπ 

ζψκαηνο, απνξξνθεηηθφηεηα θαη εχθνιε αλαθχθισζε. Όκσο, δελ έρεη ιεία 

επηθάλεηα θαη ν αθξφο πνπ γεκίδεη ην θάζηζκα ζα πξέπεη λα είλαη ζρεηηθά 

παρχο, γηα λα είλαη άλεην ην θάζηζκα. Η γνκνπνηεκέλε ηξίρα αιφγνπ δελ είλαη 

εχθνιε πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο ζην θάζηζκα. 
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Δηθφλα 2.3.: Πνιπεζηεξηθά κε-πθάλζηκα πιηθά, απψιεηα πάρνπο ππφ θνξηίν θαη 

ζεξκνθξαζία. 

● 22 Kg/m3 ππθλφηεηα, πάρνο ζπκπίεζε 75% ( ) 

● 54 Kg/m3 ππθλφηεηα, πάρνο ζπκπίεζε 67% ( ) 

● 54 Kg/m3 Kg/100 cm2 ππθλφηεηα κε ζπκπίεζε ίζε κε ην βάξνο ηνπ 

αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, πεξίπνπ 8 Kg/100 cm2 ( ). 

Τν BS 4443 απαηηεί ζπκπίεζε ίζε κε ην 75% ηνπ αξρηθνχ 

πάρνπο, δηαηεξεκέλν επί 22 ψξεο ζηνπο 70°C. 
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Δηθφλα 2.4.: Απψιεηα πάρνπο νξηζκέλσλ πιηθψλ θαζηζκάησλ, ζχκθσλα κε ηε κέζνδν  

BS 4443 κέξνο 1 (6Α). Δθαξκφδεηαη ζπκπίεζε ίζε κε ην 75% ηνπ αξρηθνχ πάρνπο, 

ζπλήζσο εθαξκφδεηαη κεγαιχηεξε δχλακε απφ ην αλζξψπηλν βάξνο. 
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Κλωςτέσ ραφήσ  

 

Οη θισζηέο ξαθήο, πνπ ελψλνπλ φια ηα θνκκέλα πάλει καδί, είλαη έλα 

κεραληθφ πιηθφ πνπ πξέπεη λα αληέρεη ζε ζεκαληηθέο δπλάκεηο ηφζν θαηά ηε 

δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ  θαζίζκαηνο αιιά θαη θαηά ηε ρξήζε. Η δηαδηθαζία 

ηεο ξαθήο πεξηιακβάλεη πνιχ πςειέο απαηηήζεηο γηα ην λήκα, ην νπνίν ζε 

ηππηθά θαιχκκαηα θαζηζκάησλ πεξηιακβάλεη απφηνκεο επηηαρχλζεηο θαη 

ηάζεηο, ελψ ηξαβηέηαη ζε κεγάιεο ηαρχηεηεο, φρη κφλν ην χθαζκα, αιιά θαη 

κηθξφηεξα πιαζηηθά κέξε ηνπ θαζίζκαηνο. Οη ηππηθέο ηαρχηεηεο ξαθήο είλαη 

γχξσ ζηηο 2000 ξαθέο έλα ιεπηφ, ή 30 ξαθέο αλά δεπηεξφιεπην θαη 

παξάγεηαη πςειή ζεξκφηεηα. 

Οη θισζηέο δεκηνπξγνχληαη ζχκθσλα κε πςειέο πξνδηαγξαθέο, ελψλνληαη κε 

ξεηίλε γηα λα κελ μεθηίδνπλ θαη θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπο, ηνπνζεηείηαη ζηελ 

βειφλα ιηπαληηθφ ην νπνίν κείλεη ηελ ηξηβή θαη ηε ζεξκφηεηα. Απηέο νη 

δηαδηθαζίεο είλαη θξίζηκεο γηα ηελ απφδνζε ηεο ξαθήο:  

● Η θισζηή πξέπεη λα είλαη ζηξνγγπιή, αθφκα θαη ηζνξξνπεκέλε θαηά 

ηε ζηξέςε  

● Γελ πξέπεη λα θάκπηεηαη φηαλ είλαη ραιαξή.  

● Όιεο απηέο νη ηδηφηεηεο είλαη θαζνξηζκέλεο θαη παξαθνινπζνχληαη, γηα 

ηελ απνθπγή πξνβιεκάησλ. 

● Η θισζηή πξέπεη λα έρεη ίδηα δηάξθεηα δσήο κε ην φρεκα, θαη λα κε 

ζπάεη, ζπξξηθλψλεηαη ή ηεληψλεηαη.  

● Πξέπεη λα είλαη πνιχ αλζεθηηθή, λα αληέρεη  

 ζηελ ηξηβή,  

 ζηελ αθηηλνβνιία ηνπ ήιηνπ θαη  

 γεληθά ζε φιεο ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε έλα απηνθίλεην, 

φπσο πςειή ζεξκνθξαζία, ζρεηηθή πγξαζία.  

Οη πεξηζζφηεξεο θισζηέο θαζηζκάησλ παξάγνληαη απφ ζπλερείο ίλεο πςειήο 

αληνρήο λάηινλ 66 πεξίπνπ 800 έσο 1200 dtex, αιιά δηαθέξεη αλάινγα κε ηνλ 

εθάζηνηε θαηαζθεπαζηή. Σν λάηινλ είλαη ε θαιχηεξε ιχζε ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ιφγσ ηε αληνρήο ηνπ ζηε ηξηβή, ηεο ειαζηηθφηεηάο ηνπ θαη ηεο 

πγξήο αληνρήο ηνπ. ε ιίγεο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη θισζηέο 



- 22 - 
 

πνιπεζηέξα, νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή πεξηζζφηεξν ζηηο δψλεο 

αζθαιείαο. 

 

Kaptex 

Οη βαζηέο, φκνξθα δνκεκέλεο γξακκέο ξαθήο απνηεινχλ απφ κφλεο ηνπο έλα 

αηζζεηηθφ πξνηέξεκα θαη κπνξνχλ λα ζεξκνθνιιεζνχλ, ρσξίο λα γίλεη ξαθή. 

Η δηαδηθαζία απηή αλαπηχρζεθε απφ ηελ Textile Bonding ζηελ Αγγιία, θαη 

επηηξέπεη αθξηβή, νκνηφκνξθα θαη επαλαιήςηκα εθέ θαη ζρέδηα ξαθήο, ζε 

ζρεδφλ απεξηφξηζηα ζρέδηα. 

 

Φυςικό δέρμα  

Σν θπζηθφ δέξκα ζηα θαζίζκαηα ππνζηεξίδεηαη κε αθξφ θαη κε έλα ςειφ 

χθαζκα. πλήζσο, εκπνηίδεηαη κε ξεηίλε πνιπνπξεζάλεο ζηελ εμσηεξηθή ηνπ 

πιεπξά, ψζηε λα απμεζεί ε αληνρή ηνπ ζηελ ηξηβή. Ωζηφζν, απηή ε 

επεμεξγαζία κεηψλεη ηελ ηθαλφηεηα αλαπλνήο γηα ην αλζξψπηλν ζψκα.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε επεμεξγαζία δέξκαηνο έρεη ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα 

είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία. Σν δέξκα είλαη πξνθαλψο 

ην απφιπην θάιπκκα θαζηζκάησλ, φζνλ αθνξά ηελ αίζζεζε πνιπηειείαο, 

σζηφζν ε πςειή ηνπ ηηκή θαη ε δπζθνιία ζηελ απφθηεζή ηνπ, θάλνπλ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζπάληα επηινγή. Δπνκέλσο, ε πςειή ηνπ ηηκή θαη ε αλάινγα 

απμεκέλε δήηεζή ηνπ, νδεγνχλ ζηε ρξήζε ηερλεηνχ δέξκαηνο, ην νπνίν 

ρξεηάδεηαη θισζηνυθαληνπξγηθά πιηθά πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί. Δπηπιένλ, 

ε ραξαθηεξηζηηθή νζκή ηνπ θπζηθνχ δέξκαηνο, ε νπνία απνπλέεη πνιπηέιεηα 

ζην επξχ θνηλφ, θαίλεηαη λα κελ αξέζεη ην ίδην ζηνπο Ιάπσλεο αγνξαζηέο. 
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Τεχνητό δέρμα και ςουέντ (Suede) 

Απηή ηε ζηηγκή, δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά 2 είδε ηερλεηνχ δέξκαηνο θαη 8 είδε 

ζνπέη, φια ηαπσληθήο πξνέιεπζεο. Σα βαζηθά πιηθά είλαη ζπλήζσο κε-

πθάλζηκα απφ κηθξνΐλεο πνιπεζηέξα, ν νπνίνο απνηειεί ην 68% ηνπ βάξνπο 

ηνπ πθάζκαηνο, θαη ην ππφινηπν ζπκπιεξψλεηαη κε ξεηίλε πνιπνπξεζάλεο. 

Σν ζνπέη, γηα ηελ επηθάιπςε ησλ θαζηζκάησλ ππνζηεξίδεηαη κε αθξφ 

πνιπνπξεζάλεο.  

Σν πην γλσζηφ είδνο είλαη ε Αιθαληάξα (Alcantara), ε νπνία παξάγεηαη απφ 

ην 1975 απφ ηελ ηηαιηθή εηαηξεία Toray/Enichem (πιένλ Toray/Mitsui) θαη 

έρεη ρξεζηκνπνηεζεί αξρηθά θπξίσο ζηα ηηαιηθά απηνθίλεηα. Πάλσ απφ έλα 

εθαηνκκχξην ηεηξαγσληθά κέηξα Αιθαληάξα ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα, 

θπξίσο ζε επξσπατθά νρήκαηα, ελψ ζηελ Ακεξηθή ε δήηεζε είλαη ρακειή, ην 

νπνίν φκσο πξνβιέπεηαη λα αιιάμεη.  

Η εηαηξεία Kuraray, εηζήγαγε πξφζθαηα ζηελ επξσπατθή 

απηνθηλεηνβηνκεραλία ην ηερλεηφ δέξκα Amaretta. Γεληθά, ην ηερλεηφ δέξκα 

πξνζθέξεη πνιιά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ην θπζηθφ, φπσο ην κηθξφηεξν 

βάξνο, ε νκνηνκνξθία πάρνπο, ηνλ απνδνηηθφηεξν ζρεδηαζκφ παξαγσγήο θαη 

ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ απσιεηψλ. 

Δπεηδή ε Αιθαληάξα θαη δηάθνξα είδε ζνπέη παξάγνληαη κε δηαδηθαζία 

πήμεσο δηαιχηε, ρξεηάδεηαη ζπλερήο θιηκαηηθφο έιεγρνο θαη αθξηβφο 

εμνπιηζκφο. Δπνκέλσο, έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάπηπμε 

πεξηζζφηεξν νηθνινγηθψλ, πδαηηθά βαζηζκέλσλ κεζφδσλ. Καζνξηζηηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ επίηεπμε πςειήο πνηφηεηαο ζην ηερλεηφ ζνπέη, είλαη ε 

ρξήζε εμαηξεηηθά ιεπηψλ κηθξντλψλ ζην βαζηθφ χθαζκα, κεηαμχ 0.001 έσο 

0.003 dtex. Θα πξέπεη θαη ην πνιπκεξέο πνιπνπξεζάλεο λα έρεη θαη ηηο 

θαηάιιειεο ηδηφηεηεο θαη ε φιε δηαδηθαζία λα νινθιεξσζεί ζσζηά.  

Σν 1994, ε εηαηξεία Enichem εηζήγαγε ζηελ αγνξά ην ηερλεηφ δέξκα Lorica, 

ην νπνίν είρε κεγαιχηεξε ειαζηηθφηεηα θαη αληνρή ζην ζθίζηκν θαη  

επθνιφηεξε δηακφξθσζε, ζε ζρέζε κε ην θπζηθφ δέξκα. Σν Lorica απφ 

κηθξντλεο πνιπακηδίνπ θαη πνιπνπξεζάλεο θαη είλαη δηαζέζηκν ζε κεγάιε 

πνηθηιία ρξσκάησλ. 
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Δηθφλα 2.5.: Καζίζκαηα απφ ηερλεηφ ζνπέλη. 

 

 

Υφάςματα με τούφα (Flocked fabrics) 

Σα πθάζκαηα απηά δηαηίζεληαη ζε αληαγσληζηηθέο ηηκέο θαη ζπλαγσλίδνληαη 

ζε εκθάληζε θαη πθή ην βεινχδν θαη ην ζνπέη Η δηαδηθαζία παξαγσγήο 

πεξηιακβάλεη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπθψλ πάλσ ζε έλα βαζηθφ χθαζκα 

επηθαιπκκέλν κε θνιιεηηθφ κέζν, είηε κε κεραληθφ ή ειεθηξνζηαηηθφ ηξφπν. 

Η ίλα έρεη κήθνο πεξίπνπ 0.5 κε 1 mm, είλαη πεξίπνπ 1.5 έσο 3.5 dtex θαη 

κπνξεί λα είλαη ζθνχξα, ιακπεξή ή ελδηάκεζεο απφρξσζεο.  

Πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία παξαγσγήο ησλ πθαζκάησλ κε ηνχθεο 

θαη ησλ πθαζκάησλ Novalis, έρνπλ θάλεη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε θαζίζκαηα 

επξχηαηα δηαδεδνκέλε. χκθσλα κε πνηνηηθνχο ειέγρνπο πνπ έρνπλ γίλεη, ηα 

πθάζκαηα κε ηνχθεο επηηξέπνπλ ηελ απξφζθνπηε αλαπλνή ηνπ αλζξψπηλνπ 

ζψκαηνο. Η ηερλνινγία απηή εθαξκφδεηαη θαη ζε άιια πιηθά, φπσο ηα 

πιαζηηθά, γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ηξηγκψλ θαη ησλ θξαδαζκψλ ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ απηνθηλήηνπ. Δπηπιένλ, αληηθείκελα πνπ έρνπλ παξαρζεί κε 
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απηή ηελ ηερλνινγία, ρξεζηκνπνηνχληαη σο κνλσηηθά ζηα παξάζπξα θαη 

βνεζνχλ σο ιηπαληηθά, γηα ηελ νκαιή θίλεζή ηνπο. [1,2,4] 

 

Δηθφλα 2.6.: Η δνκή ελφο πθάζκαηνο κε ηνχθεο. 
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2.3. Εναλλακτικϋσ μϋθοδοι καταςκευόσ καθιςμϊτων 

 

Άιιεο ηερληθέο ζθνπεχνπλ ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ πιαηζίνπ ηνπ θαζίζκαηνο 

θαη ηνπ αθξνχ πνιπνπξεζάλεο, κε χθαζκα. Σα πιενλεθηήκαηα είλαη ην 

κεησκέλν βάξνο θαη θφζηνο, ε εχθνιε αλαθχθισζε θαη ην κηθξφηεξν κέγεζνο. 

Σν πιηθφ Sisiara, αλεπηπγκέλν απφ ηελ Pirelli ην 1974, ζηεξίδεηαη ζε έλα 

πθαληφ χθαζκα γφκαο, ην νπνίν αληηθαζηζηά ηα ειαηήξηα, ηελ πιάηε θαη ην 

θπξίσο θάζηζκα. Η αλνηρηή χθαλζή ηνπ επηηξέπεη άλεηε αλαπλνή ηνπ 

ζψκαηνο θαη ε κε ζηαζεξή θαηαζθεπή απαηηεί ειάρηζηεο πνζφηεηεο αθξνχ 

πνιπνπξεζάλεο. Η Pirelli έρεη ζρεδηάζεη θαη ηνλ αληηθαηαζηάηε ηνπ αθξνχ, 

ηνλ αέξα. Σν ζχζηεκα απηφ νλνκάδεηαη Comfort Zone, θαη αλαιφγσο ηεο 

πίεζεο πξνζαξκφδεηαη ζε θάζε ζσκαηφηππν. 

Η DuPont έρεη αλαπηχμεη ην ζχζηεκα Dymetrol, ην νπνίν θαηαζθεπάδεηαη 

απφ πθαληφ χθαζκα 100% πνιπεζηέξα. Σα ζηεκφληα είλαη απφ πνιπεζηεξηθή 

ξεηίλε Hytrel ηεο DuPont θαη ηα πθάδηα απφ πνιπεζηέξα. Όιε ε θαηαζθεπή 

είλαη πιήξσο αλαθπθιψζηκε. Η DuPont ππνζηεξίδεη φηη ην θάζηζκα ηεο 

παίξλεη ηε κνξθή ηνπ ζψκαηνο πνπ θάζεηαη πάλσ ζε απηφ, έλα κεηά 

επαλέξρεηαη ζηηο αξρηθέο ηνπ δηαζηάζεηο. 

Η εηαηξεία Ultra-Flex, ρξεζηκνπνηψληαο ίλεο απφ ην ειαζηνκεξέο Hoechst 

Celanese, αλέπηπμε έλα ειαθξχ χθαζκα πνπ αληηθαζηζηά ην ειαηήξην, 

απαηηψληαο ιηγφηεξν αθξφ θαη ρψξν. 

Η εηαηξεία Delphi, παξήγαγε έλα ειαζηνκεξέο πνπ παξνκνηάδεη κε νζφλε, ην 

Optiride, ην νπνίν αλάινγα κε ην θνξηίν πνπ ηνπ αζθείηαη, ςειψλεη ή 

ρακειψλεη. Η Delphi ρξεζηκνπνίεζε ην πιηθφ απηφ κε πιέμε ηξηψλ 

δηαζηάζεσλ. 

Μία άιιε ελαιιαθηηθή, είλαη ε ρξήζε ζχλζεησλ πιηθψλ ζηα πιαίζηα ησλ 

θαζηζκάησλ, φπσο νη ίλεο άλζξαθα. Η ιχζε απηή, ελψ είλαη απαγνξεπηηθά 

αθξηβή γηα ηε καδηθή παξαγσγή, ζα κείσλε αηζζεηά ην βάξνο θαη ηηο 

δηαζηάζεηο ησλ θαζηζκάησλ. [1,2,5]  
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2.4. Σαπετςαρύα οροφόσ αυτοκινότου 

 

Παιαηφηεξα, ε νξνθή ήηαλ απιά έλα χθαζκα απφ PVC ή άιιν πιηθφ , ην νπνίν 

απιά θξέκνληαλ θάησ απφ ηε κεηαιιηθή επηθάλεηα ηνπ απηνθηλήηνπ. Σα 

ηειεπηαία 

20 ρξφληα εμειίρηεθε ζε έλα πεξηζζφηεξν ιεηηνπξγηθφ ηκήκα ηνπ εζσηεξηθνχ, 

ζπκβάιινληαο ζηελ απνξξφθεζε ηνπ ζνξχβνπ, ησλ θξαδαζκψλ, ηε 

ζεξκνκφλσζε θαη γεληθά ζηελ εκθάληζε ηνπ εζσηεξηθνχ δηάθνζκνπ.  

Δπηπιένλ, νη ζχγρξνλεο ηαπεηζαξίεο νξνθήο δηαζέηνπλ ελζσκαησκέλνπο 

θαζξέθηεο, θψηα κε θαισδίσζε, ρεηξνιαβέο, ζθηάδηα, ειηνξνθέο, αθφκα θαη 

ιακπηήξεο πνπ εηδνπνηνχλ φηη ην φρεκα επηβξαδχλεη. Η ηαπεηζαξία ζα 

πξέπεη λα είλαη ειαθξηά, λα παξακέλεη ζηαζεξή ζηηο δηαζηάζεηο ηεο ρσξίο λα 

θάκπηεηαη, λα έρεη φκνξθε εκθάληζε θαη καιαθή πθή.  

χκθσλα κε πξφζθαηεο έξεπλεο, νη επηβάηεο αγγίδνπλ πνιχ ζπρλά ηελ νξνθή 

θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζα πξέπεη λα ιεξψλεη δχζθνια. Οη πξφζθαηεο 

ηαπεηζαξίεο ελζσκαηψλνπλ θαη αεξφζαθνπο, ελψ ζην άκεζν κέιινλ ζα 

ηνπνζεηεζνχλ θαη φξγαλα ειέγρνπ, επεηδή ην ηακπιφ είλαη ήδε 

ππεξθνξησκέλν κε ηα ππάξρνληα. 

 

Δηθφλα 2.7.: Μία απιή ηαπεηζαξία νξνθήο ζχγρξνλνπ απηνθηλήηνπ απφ κε-

πθάλζηκν χθαζκα. 
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Καταςκευή ταπετςαρίασ οροφήσ  

 

Μία ζχγρξνλε ηαπεηζαξία απνηειείηαη απφ 7 ή πεξηζζφηεξα ζηξψκαηα 

ελσκέλα καδί. Κάζε ζηξψζε εμππεξεηεί ζε έλαλ ιεηηνπξγηθφ ζθνπφ, φπσο γηα 

ερνκφλσζε, απφζβεζε θξαδαζκψλ θαη ζηήξημε φιεο ηεο θαηαζθεπήο. Ο 

ππξήλαο ηεο ηαπεηζαξίαο απνηειείηαη απφ εκηζηαζεξφ ζεξκνδηακνξθσκέλν 

αθξφ πνιπνπξεζάλεο, αξρηθά κε πάρνο 15–30 mm ή ελαιιαθηηθά, απφ 

αλαθπθισκέλα πθάζκαηα θνιιεκέλα κε θαηλνιηθέο ξεηίλεο. Ο ππξήλαο 

πνιπνπξεζάλεο ελψλεηαη κε δχν ζηξψζεηο θνκκέλσλ θπηηιηψλ απφ fibreglass, 

έλα απφ θάζε πιεπξά. Σα θπηίιηα απφ fiberglass ελψλνληαη καδί θαη 

θνιινχληαη κε ζεξκνπιαζηηθφ. Σα ζηξψκαηα απφ ηα θπηίιηα κε ην fiberglass 

απνζθνπνχλ ζηε δηαηήξεζε ηεο αθακςίαο θαη δελ είλαη απαξαίηεηα φηαλ 

ρξεζηκνπνηεζνχλ αλαθπθισκέλεο ίλεο κε θαηλνιηθέο ξεηίλεο.  

Σν δηαθνζκεηηθφ χθαζκα ηνπνζεηείηαη κε δηεχζπλζε πξνο ηα κέζα θαη 

ηνπνζεηείηαη έλα ιεπηφ πνιπεζηεξηθφ χθαζκα απφ ηελ άιιε πιεπξά. Όια ηα 

ζηξψκαηα ελψλνληαη ζε πηεζηήξην κε ρξήζε ππέξζεξκσλ θνιιεηηθψλ κέζσλ, 

δίλνληαο έκθαζε λα κε κεησζεί ην πάρνο ηνπ θεληξηθνχ ππξήλα. Έπεηηα, ην 

ζχλζεην ζηξψκα πνπ πξνέθπςε ηνπνζεηείηαη ζε θαινχπη, γηα λα ιάβεη ηελ 

επηζπκεηή κνξθή. Η δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ηελ πξνζέξκαλζε ηεο 

θαηαζθεπήο κε ππέξπζξνπο ζεξκαληήξεο, πξηλ ηνπνζεηεζεί ζην θαινχπη θαη 

ηεο αζθεζεί πίεζε. Καηά ηε ζέξκαλζε νη θαηλνιηθέο ξεηίλεο “δέλνπλ” θαη ην 

πάρνο ηεο θαηαζθεπήο κεηψλεηαη ζην έλα ηξίην ηνπ αξρηθνχ.  

Όια ηα ζεξκά θνιιεηηθά θνιιεηηθά κέζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο  

πνηνηηθέο ζεξκηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπο. Έλα θπκαηνεηδέο ραξηφλη 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ θεληξηθφ ππξήλα, είλαη ρακεινχ θφζηνπο θαη 

αλαθπθιψζηκν. Όκσο, δελ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία αηρκεξψλ θαη 

θαινζρεκαηηζκέλσλ γξακκψλ ζηα θαινχπηα. Δλαιιαθηηθά, ην βακβάθη 

θαηλνιηθήο ξεηίλεο είλαη πξνζηηφ, πξνζθέξεη ηθαλνπνηεηηθή δηακφξθσζε θαη 

ερνκφλσζε, αιιά είλαη βαξχ θαη πγξφ, κπνξεί λα αιινησζεί θαη λα παξάμεη 

νζκέο. 
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Μία άιιε κέζνδνο έλσζεο ηεο θαηαζθεπήο είλαη ε Tramivex. Ο αθξφο 

πνιπνπξεζάλεο εκβαπηίδεηαη ζε κπάλην πγξψλ ρεκηθψλ, ελψ ζε άιιεο 

πεξηπηψζεηο ηα θνιιεηηθά κέζα ςεθάδνληαη απ’ επζείαο.  

Η δηαδηθαζία “high calorific transfer medium” (HCTM) ρξεζηκνπνηεί 

ππέξζεξκν αηκφ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ θνιιεηηθψλ κέζσλ. ε άιιεο 

πεξηπηψζεηο, ε ηαπεηζαξία ηνπνζεηείηαη θαηεπζείαλ ζηελ νξνθή, ψζηε λα 

γίλεη κέξνο ηεο δνκήο ηνπ απηνθηλήηνπ, εληζρχνληαο ηελ αλζεθηηθφηεηα ηνπ 

κεηαιιηθνχ κέξνπο ηεο νξνθήο ζηα βαζνπιψκαηα.  

Οη κε-πθάλζηκεο ηαπεηζαξίεο θεξδίδνπλ δηαξθψο έδαθνο, έλαληη ησλ 

πιεθηψλ. Οη κε-πθάλζηκεο ηαπεηζαξίεο έρνπλ ρακειφ θφζηνο, επθνιφηεξε 

δηακφξθσζε θαη παξακέλνπλ ζηε ζέζε ηνπο, ρσξίο λα ηξαβηνχληαη. Οη πην 

πξφζθαηεο ηαπεηζαξίεο είλαη απφ πνιπεζηέξα 3–6 denier αλά λήκα. Η 

πνιπεζηεξηθή ίλα έρεη πςειφηεξν ζεκείν ηήμεσο  απφ ην πνιππξνππιέλην, 

πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη θαηά ηε δηακφξθσζε κε ζέξκαλζε, απαηηείηαη 

πςειφηεξε ζεξκνθξαζία κε ιηγφηεξν ρξφλν δηαδηθαζηψλ. Οη ηππηθέο κε-

πθάλζηκεο ηαπεηζαξίεο είλαη πεξίπνπ 200–220g/m2 (γηα ην δηαθνζκεηηθφ 

χθαζκα). [1,2,5] 

 

Δηθφλα 2.8.: Οη ζηξψζεηο πιηθψλ ζηελ ηαπεηζαξία (απφ πάλσ πξνο ηα θάησ):κε-

πθάλζηκν χθαζκα σο πιαίζην, θνιιεηηθφ θηικ, ίλεο γπαιηνχ, θεληξηθφο ππξήλαο, 

θνιιεηηθφ θηικ, ίλεο γπαιηνχ, αθξφο πνιπνπξεζάλεο, δηαθνζκεηηθφ χθαζκα. 

 



- 30 - 
 

2.5. Σαπετςαρύεσ πόρτασ 

 

Σα πθάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο ηαπεηζαξίεο ζηηο πφξηεο είλαη ηα 

ίδηα κε απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα θαζίζκαηα. Σν χθαζκα θαη ν αθξφο 

πνιπνπξεζάλεο ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θαλφλα κε έλα θχιιν ή θηικ 

πνιπνιεθίλεο, πνιπνπξεζάλεο, PVC, ή PVC/ABS γηα λα πξνθχςεη έλα εθέ κε 

δχν ηφλνπο. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηείηαη μχιν ή δέξκα, θπζηθφ ή ζπλζεηηθφ. 

Αθξφο πξνππιελίνπ θιεηζηνχ ππξήλα, φπσο ην  Alveo (Sekisui) έρεη 

εκθαληζηεί ζε λέα αθξηβφηεξα κνληέια, αληηθαζηζηψληαο ηνλ αθξφ 

πνιπνπξεζάλεο, πξνζθέξνληαο απαιφηεξε πθή. ην θάησ κέξνο ησλ 

ηαπεηζαξηψλ, ππάξρεη ζπλήζσο έλα ηκήκα απφ κε-πθάλζηκν πιηθφ, ζπλήζσο 

απφ πξεζζαξηζηφ πνιπεζηέξα ή πνιππξνππιέλην θαη νλνκάδεηαη “kick panel”. 

Όπσο θαη ε θαηαζθεπή ησλ θαζηζκάησλ, νη ηαπεηζαξίεο πφξηαο ήηαλ κία 

δηαδηθαζία εληάζεσο εξγαζίαο θαηά ην παξειζφλ. ήκεξα, ρξεζηκνπνηείηαη 

κία πνηθηιία πνιπκεξψλ ζε δηάθνξεο κεζφδνπο θαηαζθεπήο, κεηψλνληαο 

ζπλερψο ην θφζηνο κέζσ ηεο κείσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχληαη. 

Σερληθέο εηζαγσγήο ηνπ πνιπκεξνχο κε ρακειή πίεζε ζην θαινχπη, κε ξεηίλε 

πνιππξνππιελίνπ, κπνξεί λα παξάμεη κία ηαπεηζαξία κε κία κφλν δηαδηθαζία. 

Γελ ρξεηάδεηαη πιαζηηθνπνίεζε θαη θφιιεζε, αιιά κεξηθέο θνξέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη πιηθά γηα ζπγθξάηεζε, ψζηε λα απνηξέςνπλ ηελ ιησκέλε 

ξεηίλε λα εηζρσξήζεη ζην χθαζκα. 
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Δηθφλα 2.9.: Γηακφξθσζε ηαπεηζαξίαο. 

ε κία άιιε ηερληθή, ειάζκαηα απφ χθαζκα/αθξφ πνιπνπξεζάλεο ελψλνληαη 

κε έλα πιηθφ πνπ πξνέξρεηαη απφ ζξαχζκαηα μχινπ θαη πνιππξνππιέλην, 

αιιά απαηηνχληαη πεξηζζφηεξεο δηαδηθαζίεο. Σα πιηθά ελψλνληαη είηε κε 

ςεθαζκφ θνιιεηηθψλ κέζσλ, είηε κε ζπγθφιιεζε ζεξκνπιαζηηθψλ. 

Μεξηθνί θαηαζθεπαζηέο ρξεζηκνπνηνχλ θπζηθά πιηθά γηα ηε δεκηνπξγία 

νηθνινγηθψλ ηαπεηζαξηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ε Mercedes δηακνξθψλεη θπζηθέο 

ίλεο ζε θαινχπη πνιπνπξεζάλεο, θαη δεκηνπξγείηαη κία ζηηβαξή θαη ειαθξηά 

ηαπεηζαξία. [1,5] 
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Δηθφλα 2.10.: Τν θαινχπη ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη ην πνιπκεξέο ζε πγξή ή ηηγκέλε 

κνξθή κέζσ ζχξηγγαο. [1] 
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2.6. Εταζϋρεσ 

 

Δίλαη θαηά θαλφλα κε-πθάλζηκεο κε πξεζζαξηζηή ξαθή, απφ πνιππξνππιέλην 

ή πνιπεζηέξα. Η εηζαγσγή πθάζκαηνο κε ρακειή πίεζε ζην θαινχπη, 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ζην πνιππξνππιέλην, γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 

αληηθεηκέλνπ εμ’ νινθιήξνπ απφ πνιππξνππιέλην. 

Σα πθάζκαηα πνπ παξάγνληαη κε ηνλ παξαπάλσ ηξφπν, θπκαίλνληαη ζηα 210 

g/m2 γηα επίπεδα ζρέδηα κέρξη 298 g/m2, γηα πεξηζζφηεξν θακππισηά, φπνπ 

απαηηείηαη πεξηζζφηεξε πίεζε ζην θαινχπη. Δπεηδή νη εηαδέξεο θαη ην ηακπιφ 

είλαη ηα πην άκεζα εθηεζεηκέλα πιηθά ηνπ εζσηεξηθνχ ζηνλ ήιην, νη 

πξνδηαγξαθέο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ αληνρή ζηελ έθζεζε ζηηο αθηίλεο UV, ζηελ 

απνζχλζεζε, ηελ απνθφιιεζε, ηελ αιινίσζε θαη ζεξκνκφλσζε, είλαη πνιχ 

πςειέο. Σν εμσηεξηθφ χθαζκα ηεο εηαδέξαο ζα πξέπεη λα έρεη θαιή αληνρή 

ζηελ ηξηβή θαη φιν ην πιηθφ ζα πξέπεη λα παξέρεη ηθαλνπνηεηηθή ερνκφλσζε.  

Γηα ηε δεκηνπξγία κίαο εηαδέξαο, ρξεζηκνπνηνχληαη ίλεο πνιππξνππιελίνπ θαη 

πνιπεζηέξα, αιιά ε επηινγή ελφο πιηθνχ απφ ηα δχν είλαη ζέκα επηινγήο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή. Μεξηθνί θαηαζθεπαζηέο ππνζηεξίδνπλ φηη κε ηνλ πνιπεζηέξα 

επηηπγράλεηαη κεγαιχηεξε παξαγσγή, ιφγσ ηεο αληνρήο ηνπ ζηηο πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο, πνπ ζπλεπάγεηαη ιηγφηεξν ρξφλν επεμεξγαζίαο. Άιινη 

πξνηηκνχλ ην πνιππξνππιέλην, επεηδή είλαη ειαθξχηεξν, εχθνια 

αλαθπθιψζηκν θαη δηακνξθψλεηαη ζε ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο. [1,5] 

 

Δηθφλα 2.11.: Δηαδέξα. 
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2.7. Σαμπλό 

 

Σν ηακπιφ είλαη ε ζεξκφηεξε πεξηνρή ζην εζσηεξηθφ ηνπ απηνθηλήηνπ θαη 

ιίγα απηνθίλεηα δηαζέηνπλ πθάζκαηα πάλσ ηνπ. Η κνξθή ηνπ ηακπιφ κε ηηο 

δηάθνξεο θακπχιεο θαη γσλίεο θαη ηα φξγαλα ειέγρνπ, απνηειεί πξφβιεκα γηα 

ηνλ ηερλνιφγν θισζηνυθαληνπξγφ. Μνλφδξνκνο γηα ηελ επηθάιπςε ηνπ 

ηακπιφ κε χθαζκα, είλαη ε πιεθηηθή θαη θπξίσο ε ηξηζδηάζηαηε πιέμε. Σν 

χθαζκα πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί, ζα πξέπεη λα πιεξνί πνιχ πςειέο 

πξνδηαγξαθέο, φπσο ρακειή ζηηιπλφηεηα, απαιή πθή, επράξηζηε φςε, 

αληνρή ζηελ ηξηβή, ηηο ειηαθέο αθηίλεο θαη ηελ απνζχλζεζε, λα κε ζακπψλεη. 

Έλα χθαζκα γηα ην ηακπιφ ζα έρεη πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα θαζαξηζκνχ, θαη 

ε ηθαλφηεηα ζεξκνδηακφξθσζήο ηνπ ζε θαινχπη απνηειεί ην κεγαιχηεξν 

πξφβιεκα πξνο επίιπζε. [1,5] 

 

Δηθφλα 2.12.: Τακπιφ πινχζηα επελδπκέλν κε θισζηνυθαληνπξγηθά πιηθά. 
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2.8. κιϊδια 

 

ηηο ΗΠΑ, ηα ζθηάδηα θαηαζθεπάδνληαη θπξίσο απφ ζηεκνλνπιεθηά, ελψ ζηελ 

Δπξψπε απφ PVC. Μεξηθά ζθηάδηα παξάγνληαη απφ έγρπζε κέζα ζε θαινχπη, 

ελψ άιια δεκηνπξγνχληαη απφ κεηαιιηθά πιαίζηα κε ζηαζεξφ αθξφ ή ραξηφλη. 

Σα ζθηάδηα είλαη θνληά ζην παξκπξίδ, θαη απηφ ζεκαίλεη φηη είλαη εθηεζεηκέλα 

ζηηο ειηαθέο αθηίλεο UV, θαη ζα πξέπεη νη αληνρέο ηνπο ζηε ζεξκφηεηα θαη ην 

θψο λα είλαη πςειέο. Γίλνληαη πξνζπάζεηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ ππαξρφλησλ 

πιηθψλ θαηαζθεπήο ηνπο, κε κε-πθάλζηκα πθάζκαηα, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

αλαθχθισζή ηνπο. [1,2] 

 

Δηθφλα 2.13.: Σθηάδηα. 
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2.9. Επενδύςεισ χώρου αποςκευών 

 

Με ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ησλ ράηζκπαθ νρεκάησλ κε ηα δηαηξνχκελα 

πίζσ θαζίζκαηα, ν ρψξνο ηνπ πνξη κπαγθάδ έρεη γίλεη πξνέθηαζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ, απαηηψληαο πεξηζζφηεξν πνηνηηθή δηαθφζκεζε. Πεξίπνπ 4 m2 

πθάζκαηνο απαηηνχληαη γηα απηφ ην ζεκείν, θαη πνιπεζηέξαο ή ην 

πνιππξνππιέλην πξεζζαξηζηήο ξαθήο βξίζθνπλ εθαξκνγή. πλ ηνηο άιινηο, 

ην πνξη κπαγθάδ ρξεηάδεηαη ερνκφλσζε θαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θάλλαβε, ζηδάι θαη αλαθπθισκέλεο ίλεο. Οη θχξηεο 

απαηηήζεηο είλαη ε εχθνιε δηακφξθσζε, ην ρακειφ θφζηνο θαη βάξνο. Σα πην 

αθξηβά απηνθίλεηα δηαζέηνπλ παρχηεξε επέλδπζε θαη εζσηεξηθνχο ζφινπο 

ησλ ηξνρψλ, γηα επηπιένλ ερνκφλσζε. [1,2] 

 

2.10. Νϋα υλικϊ 

 

Η DuPont έρεη δεκηνπξγήζεη ην πιηθφ Thermolite απφ 100% DuPont Dacron 

πνιπεζηέξα, κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ ζνξχβνπ ζηνλ ρψξν ησλ 

επηβαηψλ. Δίλαη ελαιιαθηηθή επηινγή ζηε ρξήζε fiberglass ή αθξνχ 

πνιππξνππιελίνπ, ιφγσ ρακειφηεξνπ βάξνπο θαη θφζηνπο, θαη επθνιφηεξεο 

αλαθχθισζεο. Θα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ νξνθή ή ζηηο πφξηεο 

πνιπηειψλ απηνθηλήησλ. 

Η 3Μ έρεη αλαπηχμεη ην ερνκνλσηηθφ Thinsulate, ην νπνίν θαηαιακβάλεη 

ειάρηζην ρψξν, θαη είλαη ηδηαίηεξα ειαθξχ. 

Αλαθπθισκέλνο κε-πθάλζηκνο πνιπεζηέξαο πξνεξρφκελνο απφ κπνπθάιηα, 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηακπιφ ηαπσληθψλ απηνθηλήησλ καδηθήο 

παξαγσγήο. 

Πνιχ πξφζθαηα, νη εηαηξείεο Visteon θαη Kafus αλαθνίλσζαλ φηη πξφθεηηαη λα 

παξάμνπλ πιηθά γηα ηα ηακπιφ απφ ζπλδπαζκφ θελάθ θαη άιισλ θπζηθψλ 

ηλψλ. [1,5] 
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Δηθφλα 2.14.: Οη ερνκνλσηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ πιηθνχ Thinsulate ηεο 3Μ, ζχκθσλα κε 

ην ASTM E1050. Οη επηδφζεηο ηνπ είλαη αξθεηά θαιέο, εηδηθά ζηηο πςειέο ζπρλφηεηεο. 

 

ην εζσηεξηθφ ελφο απηνθηλήηνπ ππάξρνπλ θαη άιια θισζηνυθαληνπξγηθά 

πιηθά γηα βνεζεηηθνχο ζθνπνχο, φπσο δίρηπα ζηηο πιάηεο ησλ πίζσ 

θαζηζκάησλ ή δψλεο ζηνλ ρψξν απνζθεπψλ, κε ζθνπφ ηελ απνζήθεπζε 

αληηθεηκέλσλ. Δπηπιένλ, πιεθηά πθάζκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ιαβή ηνπ 

ρεηξφθξελνπ θαη ζηνλ επηινγέα ησλ ηαρπηήησλ. ε ππεξπνιπηειή νρήκαηα 

πεξηιακβάλνληαη θνπξηίλεο γηα ηνπο πίζσ επηβάηεο. Δπνκέλσο, αλάινγα κε 

ηνλ ζθνπφ ρξήζεσο θάζε νρήκαηνο, βξίζθνπλ εθαξκνγή ηα θαηάιιεια 

ζπκπιεξσκαηηθά θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα. [1,2,5] 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3, ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΛΨΣΟΫΥΑΝΣΟΤΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ 

 

 

3.1. Ζώνεσ αςφαλεύασ 

 

Όια ηα απηνθίλεηα ζήκεξα είλαη εμνπιηζκέλα κε δψλεο αζθαιείαο γηα θάζε 

επηβάηε, δηαγψληεο ζηνλ θνξκφ ηνπ ζψκαηνο θαη θάζεηεο σο πξνο ην 

ππνγάζηξην. Κάζε δψλε απνηειείηαη απφ 250g πθαληνχ πθάζκαηνο. Σν ζηελφ 

χθαζκα ηεο δψλεο είλαη κία ηέια ή ζαηέλ πνιιαπιψλ ζηξψζεσλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο ζπλήζσο 320 ζηήιεο ζηα 1100 dtex ή 260 ζηήιεο ζηα 1670 

dtex, κε πνιπεζηεξηθέο  ίλεο πςειήο αληνρήο.  Η δνκή απηή επηιέγεηαη επεηδή 

επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ελφο πιηθνχ κε πςειή αληνρή ζηελ ηξηβή θαη ηνλ 

εθειθπζκφ θαη ηαπηφρξνλα θαηαιακβάλεη ηνλ ειάρηζην δπλαηφ ρψξν. Οη 

δψλεο ζα πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην απαιέο θαη επιχγηζηεο θαηά 

κήθνο, ελψ θαηά πιάηνο ζα πξέπεη λα είλαη άθακπηεο, ψζηε λα εηζέξρνληαη 

θαη εμέξρνληαη νκαιά, κέζα απφ ηηο ππνδνρέο ηνπο. Η επηθάλεηά ηνπο ζα 

πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθή ζηα γδαξζίκαηα θαη ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, 

θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ απηνθηλήηνπ. Καηά ην παξειζφλ κεξηθέο δψλεο 

θαηαζθεπάδνληαλ απφ λάηινλ, ζήκεξα φκσο φιεο είλαη πνιπεζηεξηθέο, ιφγσ 

ηεο κεγαιχηεξεο αλνρήο ηνπ ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία.  

 

Υξεζηκνπνηνχληαη λήκαηα βακκέλα θαηά ηε θισζηνπνίεζε, αιιά παξάγνληαη 

θαη δηαθνξεηηθά ρξψκαηα κε βαθή ζε κάδα. Οη βαθέο απηέο ζα πξέπεη λα 

έρνπλ άξηζηε αληνρή ζην θσο, πςειφ  πγξφ απνρξσκαηηζκφ θαη αληνρή ζηνλ 

ηδξψηα. Σν χθαζκα πνπ βγαίλεη απφ ηνλ αξγαιεηφ, έρεη πιάηνο 5 cm, δπγίδεη 

πεξίπνπ 50g αλά κέηξν, αιιά θαηά ην θηλίξηζκα παξνπζηάδεηαη ζπξξίθλσζε 

θαηά κήθνο, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ ηδηνηήησλ απνξξφθεζεο ελέξγεηαο. Ωο 

απνηέιεζκα, ην βάξνο ηνπ θηληξηζκέλνπ πθάζκαηνο είλαη 60g αλά κέηξν. Με 

ην θηλίξηζκα απηφ επηηπγράλεηαη ε απνξξφθεζε ελφο κέξνπο ησλ δπλάκεσλ 

απφηνκεο επηβξάδπλζεο πνπ εθαξκφδνληαη ζην αλζξψπηλν ζψκα ζε 

πεξίπησζε ζχγθξνπζεο ηνπ νρήκαηνο. Μεξηθέο δψλεο δηαζέηνπλ επηπιένλ 

θηληξηζηηθά πιηθά πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ θαζαξηφηεηα, ηελ αληνρή, ηελ εχθνιε 

θίλεζε ηεο δψλεο ζηνπο ππνδνρείο θαη ζε αληηζηαηηθέο ηδηφηεηεο. 
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πλνιηθά, 14 κέηξα πθάζκαηνο δψλεο κε βάξνο 800g ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάζε  

απηνθίλεην, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε 32.000 ηφλνπο ηνλ ρξφλν. Η αλαθχθισζε 

ησλ δσλψλ ζεσξνχληαλ εχθνιε ππφζεζε ιφγσ ηεο νκνηφκνξθεο θαηαζθεπήο 

ηνπο θαη ηεο επθνιίαο απνζπλαξκνιφγεζεο, φκσο πιηθνηερληθά πξνβιήκαηα 

ησλ θαηαζθεπαζηψλ ηνπο, νδήγεζαλ ζηελ εγθαηάιεηςε απηήο ηεο 

επεμεξγαζίαο. Οη δψλεο είλαη καύξεο ζηελ Δπξψπε, θαη αλνηρηό γθξί ζηηο 

ΗΠΑ θαη ηελ Ιαπσλία, αιιά ην ρξψκα ηνπο αξρίδεη λα εμαξηάηαη απφ απηφ ηνπ 

εζσηεξηθνχ. 

 

Έλα κεγάιν κέξνο έξεπλαο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε 

ζπζηεκάησλ ζπγθξάηεζεο κηθξψλ παηδηψλ (CRS) ζε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο, 

θπξίσο ζηηο ΗΠΑ. Η έξεπλα απηή πεξηιακβάλεη θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ 

παηδηθνχ θαζίζκαηνο, πιελφκελν χθαζκα ηνπ θαζίζκαηνο, ηελ άλεζε ηνπ 

θαζίζκαηνο θαη ηελ επθνιία ρξήζεο. Έλα πξνεγκέλν πιηθφ δσλψλ, ην Securus 

(ηεο Allied Signal) ζηνρεχεη ζηελ πεξαηηέξσ κείσζε ησλ απφηνκσλ 

επηβξαδχλζεσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζην ζψκα. Έρνπλ αλαπηπρζεί δψλεο πνπ 

ζπλδπάδνληαη κε αεξφζαθν, ν νπνίνο ελεξγνπνηείηαη πάλσ ζηε δψλε, καθξηά 

απφ ην αλζξψπηλν ζψκα. [1] 
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Δηθφλα 3.1.: Σηα αξηζηεξά βξίζθεηαη κία ζπκβαηηθή δψλε θαη ζηα δεμηά, κία δψλε κε 

ελζσκαησκέλν αεξφζαθν. 
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3.2. Αερόςακοι και ςχετικϊ υλικϊ 

 

Οη αεξφζαθνη ελεξγνπνηνχληαη κε κία ζπζθεπή ε νπνία ηνπο  ζηέιλεη ην 

εξέζηζκα (ζε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο απφ ηα 35 Κm/h θαη πάλσ), θαη 

ελεξγνπνηεί εθξεθηηθά ρεκηθά ηα νπνία θαη θνπζθψλνπλ ζηηγκηαία ηνλ 

αεξφζαθν. Ο αεξφζαθνο ιεηηνπξγεί σο καμηιάξη θαη ζπγθξαηεί ηνλ επηβάηε, 

ρσξίο απηφο λα ρηππήζεη ζε θάπνην ζθιεξφηεξν αληηθείκελν. Φνπζθψλεη θαη 

μεθνπζθψλεη ζε έλα θιάζκα ηνπ δεπηεξνιέπηνπ. Σν πιηθφ απφ ην νπνίν 

θαηαζθεπάδεηαη ν ζάθνο, ζα πξέπεη λα αληέρεη ηε δχλακε πνπ παξάγεηαη απφ 

ηα ππέξζεξκα πξνσζεηηθά ρεκηθά θαη θπξίσο ηα ππέξζεξκα απηά  ρεκηθά δελ 

ζα πξέπεη λα δηεηζδχνπλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ πθάζκαηνο θαη λα θηάλνπλ ζηνλ 

άλζξσπν. Ο πνιπεζηέξαο δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο αεξφζαθνπο επεηδή 

δελ δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο ζεξκηθέο ηδηφηεηεο. ε ζχγθξηζε κε ην nylon 66, 

ρξεηάδεηαη πεξίπνπ 40% ιηγφηεξε ζεξκφηεηα γηα λα ιηψζεη ν πνιπεζηέξαο θαη 

επνκέλσο ζα επέηξεπε ηελ εηζρψξεζε ησλ επηθίλδπλσλ αεξίσλ. 

 

Οη πξψηνη αεξφζαθνη θαηαζθεπάδνληαλ απφ nylon 66, επηθαιπκκέλν κε γφκα  

λενπξελίνπ (ηεο DuPont) φκσο ε αλάγθε κείσζεο βάξνπο θαη πάρνπο, γηα λα 

ρσξνχλ ζε κηθξέο ζέζεηο ηνπ ηακπιφ, νδήγεζαλ ζηελ επηθάιπςε κε ζηιηθφλε. 

Έρνπλ γίλεη κεγάιεο πξνζπάζεηεο γηα λα βειηησζεί ν ηξφπνο ελεξγνπνίεζεο, 

ην ζρέδηφ ηνπ αεξφζαθνπ θαζψο θαη ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαηά 

ηελ θαηαζθεπή ηνπ. Γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ βάξνπο, έρνπλ 

εκθαληζηεί πθάζκαηα ρσξίο επέλδπζε πνπ κπνξνχλ κέζσ ηεο δνκήο ηνπο, λα 

ειέγρνπλ ηε αεξνδηαπεξαηφηεηα θαη πξνβιέπεηαη λα επηθξαηήζεη ε εθαξκνγή 

ηνπο ζην κέιινλ. Τπάξρνπλ πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα θαη ζηνπο 

επηθαιπκκέλνπο θαη ζηνπο κε επηθαιπκκέλνπο αεξφζαθνπο. Σα επελδπκέλα 

πθάζκαηα δελ μεθηίδνπλ, είλαη επθνιφηεξε ε θνπή θαη ξαθή ηνπο, θαη 

δηαρεηξίδνληαη θαιχηεξα ηνλ αέξα. Σα κε επελδπκέλα πθάζκαηα είλαη 

ειαθξχηεξα, απαιφηεξα, ιηγφηεξν νγθψδε θαη πην αλαθπθιψζηκα. Σα κεγέζε 

ησλ αεξφζαθσλ δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην απηνθίλεην θαη αλ πξννξίδνληαη γηα 

ηνλ νδεγφ ή ηνπο επηβάηεο. ηελ Δπξψπε, νη αεξφζαθνη ηνπ νδεγνχ έρνπλ 

ρσξεηηθφηεηα 40 έσο 65 ιίηξα, θαη ησλ επηβαηψλ είλαη ειαθξψο κεγαιχηεξνη, 

60 έσο 100 ιίηξα αεξίνπ. ηηο ΗΠΑ, νη αεξφζαθνη είλαη γεληθά κεγαιχηεξνη, 

επεηδή ζηελ Δπξψπε νη αεξφζαθνη έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ζχγθξνπζε ζε 
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ζπλζήθεο εληφο πφιεο, κε ηνλ νδεγφ λα θνξάεη ηε δψλε. Δλψ ζηηο ΗΠΑ, νη 

νδεγνί ζπάληα θνξνχλ δψλεο θαη ζηεξίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηνλ αεξφζαθν γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπο. 

 

Οη αεξφζαθνη είλαη πθαληνί, απφ ζπλδπαζκφ πνιιαπιψλ λεκάησλ nylon 66 

πςειήο αληνρήο θαη θπκαίλνληαη απφ 210 έσο 840 dtex, κε ηα 470 dtex λα 

είλαη ην πην ζχλεζεο γηα ηελ Δπξψπε θαη ηελ Ιαπσλία. Σν χθαζκα δπγίδεη 

ρσξίο επέλδπζε πεξίπνπ 170 έσο 220 g/m2. Έλα κηθξφ κέξνο απφ nylon 6 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ αεξφζαθν γηα ηε δεκηνπξγία απαιήο επηθάλεηαο, ηε 

κείσζε ηεο ηξηβήο κε ην ζψκα, θαη ην θαιχηεξν παθεηάξηζκα ηνπ. Η εηαηξεία 

Autoliv έρεη δεκηνπξγήζεη ην “one piece weaving”, φπνπ ν αεξφζαθνο 

θαηαζθεπάδεηαη απ’ επζείαο ζηελ πθαληηθή κεραλή. Σν χθαζκα ηνπ 

αεξφζαθνπ δελ βάθεηαη, αιιά ρξεηάδεηαη ζηαζεξνπνίεζε θαη θαζάξηζκα 

κέζσ ζεξκφηεηαο, γηα ηελ απνκάθξπλζε αθαζαξζηψλ πνπ κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα. Σν χθαζκά ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθφ, κε 

πςειή αληνρή ζην ζθίζηκν, λα κελ παξνπζηάδεη θαζφινπ γιίζηξεκα ζηηο 

ξαθέο θαη λα επηηξέπεη ηελ εχθνιε δηαρείξηζε ηνπ αεξίνπ. Θα πξέπεη λα 

κπνξεί λα παξακείλεη απνζεθεπκέλνο ζηε ζέζε ηνπ γηα πάλσ απφ 10 ρξφληα, 

ρσξίο αιινηψζεηο θαη ζηελ πεξίπησζε επηθαιπκκέλνπ αεξφζαθνπ, δε ζα 

πξέπεη λα θνιιάεη ή λα κπινθάξεη. 

Δπηπιένλ, νη θαηαζθεπαζηέο αλαπηχζζνπλ αεξφζαθνπο θαη γηα ην εμσηεξηθφ 

ηνπ απηνθηλήηνπ, νη νπνίνη ζα παξέρνπλ αζθάιεηα ζηνπο πεδνχο. [1] 
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Δηθφλα 3.2.: Οη αεξφζαθνη ζε έλα ζχγρξνλν απηνθίλεην ζε θαηάζηαζε 

ελεξγνπνίεζεο 

 

 

 

Δηθφλα 3.3.: Οη αεξφζαθνη πεδψλ. 
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3.3. Μοκϋτεσ 

 

Καηά ην παξειζφλ, νη κνθέηεο απνηεινχζαλ έλα είδνο πνιπηειείαο, ζήκεξα 

φκσο είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ εζσηεξηθνχ, φρη κφλν γηα ιφγνπο 

αηζζεηηθήο, αιιά θπξίσο γηα ερνκφλσζε θαη απνξξφθεζε θξαδαζκψλ. Κάζε 

απηνθίλεην δηαζέηεη πεξίπνπ 3.5 κε 4.5m2 κνθέηαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ, 

ελσκέλε κε  πξεζζαξηζηή ξαθή. ηε δπηηθή Δπξψπε, πεξίπνπ ην έλα ηξίην 

ησλ κνθεηψλ πξνέξρεηαη απφ δηνγθσκέλεο ίλεο nylon. Σα ππφινηπα δχν ηξίηα, 

θαηαζθεπάδνληαη απφ πνιπεζηέξα ή πνιππξνππιέλην. ηελ Ιαπσλία, ην πιηθφ 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν είλαη ην BCF nylon, κε ην πνιππξνππιέλην 

λα ρξεζηκνπνηείηαη ειάρηζηα. Καη ζηηο ΗΠΑ ην θχξην πιηθφ είλαη ην BCF 

nylon.  

 

Η ρακειή ειαζηηθφηεηα ηνπ πνιπεζηέξα ζηελ ζπκπίεζε, δελ ηνπ επηηξέπεη 

ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηηο κνθέηεο. Μία φιν θαη απμαλφκελε ηάζε ηνλ ηειεπηαίν 

θαηξφ, είλαη ε δεκηνπξγία ειαθξφηεξσλ κνθεηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο 

κηθξφηεξν gauge (δνδ) ζην λήκα. Οη κνθέηεο κε πέινο είλαη αλζεθηηθφηεξεο  

ζην λεξφ θαη ην ζθίζηκν, ελψ απηέο κε πξεζζαξηζηή ξαθή έρνπλ επθνιφηεξε 

δηακφξθσζε. Δπηπιένλ, νη κνθέηεο πξεζζαξηζηήο ξαθήο δελ παξνπζηάδνπλ 

ηελ ηάζε ηνπ ηξαβήγκαηνο, ζε αληίζεζε κε ηηο αληίζηνηρεο κε πέινο.  

 

Η δηαδηθαζία θαηαζθεπήο κνθεηψλ κε πέινο είλαη κία ζρεηηθά λέα κέζνδνο, 

θαηά πνιχ ηαρχηεξε απφ ηελ πθαληηθή. Σα πέιε κπνξνχλ λα θνπνχλ,  ή λα 

παξακείλνπλ σο κία δνκή ζειηψλ. ηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ, 

επηιέγεηαη ε θνπή ηνπ πέινπο, ε παξακνλή ηνπο ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηελ 

δεκηνπξγία εηδηθψλ εθέ. Σν πην ζχλεζεο gauge γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ πέινπο 

είλαη νη 0.1 ίληζεο. Η πξεζζαξηζηή ξαθή ησλ κνθεηψλ είλαη κία αθφκα 

λεφηεξε κέζνδνο, ε νπνία είλαη αθφκα ηαρχηεξε θαη νηθνλνκηθή. Η 

πξεζζαξηζηή ξαθή έρεη αλαπηπρζεί ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, θαη ηα πθάζκαηα ηεο κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ πνηνηηθά κε ηα 

αληίζηνηρα ηεο δεκηνπξγίαο πέινπο. Οη κνθέηεο κε πέινο απνηεινχλ ηνλ 

βαζηθφ εμνπιηζκφ ησλ αθξηβφηεξσλ νρεκάησλ, φπσο ε Audi, BMW, Mercedes. 

Η δεκηνπξγία ηνπ πέινπο δηεμάγεηαη πάλσ ζε πνιπεζηεξηθφ κε πθάλζηκν 

χθαζκα 110-120g/m2 θαη νλνκάδεηαη βαζηθή ζηήξημε. Οη εηαηξίεο AKZO θαη 
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Freudenberg έρνπλ αλαπηχμεη εηδηθά πθάζκαηα ην ζθνπφ απηφ, θαη 

πξνζθέξνπλ πεξαηηέξσ δηεπθφιπλζε ζηε δηακφξθσζε ηνπ πιηθνχ,  ζηε κνξθή 

ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ απηνθηλήηνπ. Πξφζθαηα, ην βάξνο ησλ πθαζκάησλ 

απηψλ κεηψζεθε, κε ρξήζε ιεπηφηεξσλ ηλψλ, θαη κε ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο 

επεθηαζηκφηεηαο ηνπ πθάζκαηνο, γηα θαιχηεξε δηείζδπζε ζην θαινχπη. Σα 

ακεξηθάληθα νρήκαηα ζπλήζσο έρνπλ ιεπηφηεξεο κνθέηεο. Οη κνθέηεο κε 

πέινο θαη πξεζζαξηζηήο ξαθήο, ρξεηάδνληαη 70 κε 100g/m2 ζπλδεηηθνχ 

πθάζκαηνο ζην πίζσ κέξνο, ζπλήζσο απφ SBR (ζηπξέλην, βνπηαδηέλην, 

θανπηζνχθ) ή αθξπιηθφ ιαηέμ, πξνθεηκέλνπ λα ζηαζεξνπνηεί ηηο ίλεο. Μία 

αθφκε ζηξψζε θαηάιιεινπ πιηθνχ πξνζηίζεηαη θαη ζηηο δχν κνθέηεο, ψζηε λα 

απνθηήζνπλ ηηο θαηάιιειεο ηδηφηεηεο ζεξκνδηακφξθσζεο. Απηφ είλαη 

ζεκαληηθφ γηα ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο δηεξγαζίαο θαη ηε δεκηνπξγία κίαο 

θαηάιιειεο κνθέηαο, ε νπνία ζα απνξξνθά ην ζφξπβν θαη ηνπο θξαδαζκνχο. 

θφλε πνιπαηζπιελίνπ 250-600g/m2 ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηνπο δχν ηχπνπο 

κνθεηψλ, κέζσ δηαζθφξπηζεο ή ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο. Οη θαηάιιειεο 

ζεξκηθέο ηδηφηεηεο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο, επεηδή θάησ απφ ηνπο 90νC 

δε ζα πξέπεη λα καιαθψλεη ην πιηθφ, αιιά ζα πξέπεη λα καιαθψλεη ζηαδηαθά 

ζηελ πεξηνρή 110-140νC, ε νπνία θαη απνηειεί ηε ζεξκνθξαζία 

δηακνξθψζεσο ζην θαινχπη. Μία ελαιιαθηηθή ζηε ρξήζε πνιπαηζπιελίνπ, 

θπξίσο ζηηο κνθέηεο κε αίζζεζε βειφλαο, είλαη ε πξνζζήθε 

ζεξκνδηακνξθψκελσλ ηλψλ, νη νπνίεο ξάβνληαη ζην πίζσ κέξνο ησλ κνθεηψλ 

πξεζζαξηζηήο ξαθήο. Απηέο νη ζεξκνδηακνξθσκέλεο ίλεο, πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ ηηο ζεξκηθέο ηδηφηεηεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. ε εξγνζηάζηα πνπ 

δηαζέηνπλ παιαηφηεξεο κεζφδνπο, ε ζηξψζε κε ηηο ζεξκνδηακνξθσκέλεο ίλεο, 

αληηθαζίζηαηαη απφ έλα βαξχηεξν ζηξψκα SBR γεκηζκέλν κε θηκσιία ή ζεηηθφ 

βάξην. 

 

Όια ηα πιηθά κνθεηψλ ζα πξέπεη λα επηιέγνληαη γηα ηελ δηακφξθσζή ηνπο, 

ηελ θαιή έλσζε κε ηελ ίλα θαη ηα ππφινηπα πιηθά, γηα απμεκέλε ζηαζεξφηεηα 

ζηε ζεξκφηεηα, ψζηε λα αληέμεη ζηα επφκελα ζηάδηα επεμεξγαζίαο ηνπ 

εξγνζηαζίνπ θαη έπεηηα θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ απηνθηλήηνπ. Μεηά 

ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεξκνδηακνξθσκέλνπ ζηξψκαηνο ζηε κνθέηα, αθνινπζεί ε 

ζεξκνδηακφξθσζή ηεο ζην ζρήκα ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ νρήκαηνο ζην νπνίν 

πξφθεηηαη λα πξνζαξκνζηεί 
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Σα πεξηζζφηεξα απηνθίλεηα δηαζέηνπλ ζηηο κνθέηεο ηνπο ζηξψζε απφ ζεηηθφ 

βάξην καδί κε ην πνιπκεξέο EVA/EPDM (αηζπιέλην νμηθνχ βηλπιίνπ/ 

αηζπιελίνπ-πξνππιελίνπ-δηελίνπ κνλνκεξέο ειαζηηθφ), βάξνπο 2000-

7000g/m2, θαη πξνζηίζεηαη ζηε ζεξκνδηακνξθσκέλε ζηξψζε, πξηλ γίλεη ε 

ζεξκνδηακφξθσζε. Η πξνζζήθε ηεο βαξηάο ζηξψζεο καδί κε ηελ επιχγηζηε, 

ζπκβάιιεη ζηελ ερνκφλσζε. Σα αθξηβφηεξα νρήκαηα δηαζέηνπλ κία αθφκα 

ζηξψζε ερνκφλσζεο/απνξξφθεζεο θξαδαζκψλ, αλάκεζα ζην πάησκα θαη ηε 

κνθέηα. 

 

 

 

Δηθφλα 3.4.: Η κνθέηα νηθνγελεηαθνχ απηνθηλήηνπ. 
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3.4. Διϊφορα φύλτρα 

 

Τπάξρνπλ εθαηνληάδεο δηαθνξεηηθά είδε θίιηξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 

ηνπο θαηαζθεπαζηέο απηνθηλήησλ, εθ ησλ νπνίσλ πεξίπνπ ηα κηζά, 

ελζσκαηψλνπλ θισζηνυθαληνπξγηθά πιηθά. Γηα παξάδεηγκα, ην θίιηξν 

εηζαγσγήο αέξα, ζρεδφλ ζε θάζε φρεκα πεξηέρεη κή-πθάλζηκν χθαζκα γηα ην 

θηιηξάξηζκα ηνπ εηζεξρφκελνπ αέξα πξνο ηνλ θηλεηήξα.  

 

Έλα πνιχ θεξδνθφξν πεδίν γηα ηελ θισζηνυθαληνπξγία είλαη θαη ηα θίιηξα 

θακπίλαο, ηα νπνία ηείλνπλ λα γίλνπλ απνθιεηζηηθά θισζηνυθαληνπξγηθά Σα 

θίιηξα θακπίλαο επηηεινχλ ηελ εμήο δηαδηθαζία: Φηιηξάξνπλ κεραληθά ηα 

ζηεξεά ζσκαηίδηα κέζσ ηεο πνξψδνπο ηνπο επηθάλεηαο απφ κε-πθάλζηκν 

πιηθφ, κεηαδίδνπλ ειεθηξνζηαηηθά θνξηία ζηελ ίλα, ε νπνία δξα 

απνξξνθψληαο ηα κηθξνζσκαηίδηα κε ειεθηξνζηαηηθφ ηξφπν, θαη, ε ρξήζε 

ηνπ ελεξγνχ άλζξαθα πνπ απνξξνθά ηα θαπζαέξηα θαη εμαθαλίδεη ηηο νζκέο. 

Ο ελεξγφο άλζξαθαο απνηειείηαη απφ κηθξνζθνπηθά ζσκαηίδηα, θαζέλα απφ 

ηα νπνία έρεη πνξψδε δνκή, ε νπνία θαη παξέρεη άθζνλν ρψξν γηα ηελ 

θαηαθξάηεζε ησλ ξχπσλ. Γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θηιηξαξίζκαηνο, 

ηνπνζεηνχληαη ζην θίιηξν 200g θφθθσλ ελεξγνχ άλζξαθα, νη νπνίνη 

πξνζθέξνπλ ζεσξεηηθά 200.000m2 επηθάλεηαο απνξξφθεζεο θαπζαεξίσλ. 
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Δηθφλα 3.5.: Υιηθφ κε-πθάλζηκνπ θίιηξνπ θακπίλαο. Η ξνή ηνπ αέξα είλαη απφ πάλσ 

πξνο ηα θάησ: ζην πάλσ θίιηξν(πξν- θίιηξν), ην κεζαίν θίιηξν κηθξνΐλψλ, θαη ην 

ηειηθφ θίιηξν. [1] 

 

Σα πην πξφζθαηα θίιηξα ελζσκαηψλνπλ ην κεραληθφ θηιηξάξηζκα κέζσ 

ειεθηξνζηαηηθά θνξηηζκέλνπ κε-πθάλζηκνπ πνιππξνππιελίνπ, καδί κε ηνλ 

ελεξγφ άλζξαθα. Σν χθαζκα ηνπ θίιηξνπ είλαη δηαηεηαγκέλν ζε κνξθή 

πηέηαο, εμαζθαιίδνληαο κέγηζηε επηθάλεηα κε ηελ ειάρηζηε αληίζηαζε ζηε 

ξνή ηνπ αέξα. Η απνξξφθεζε θαη ε θαηαθξάηεζε νζκψλ πνπ επηηπγράλεη ην 

θίιηξν γηα κία νξηζκέλε πνζφηεηα αέξα, ζπληζηά ηελ απφδνζή ηνπ. Σν κε-

πθάλζηκν χθαζκα ηνπ θίιηξνπ, ζα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθφ φηαλ βξαρεί, λα 

είλαη άνζκν, θαη αλζεθηηθφ ζηνπο κηθξννξγαληζκνχο θαη ηηο πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο. Η εηαηξεία Allied Signal δεκηνχξγεζε έλα θίιηξν ηθαλφ λα 

θαηαθξαηά ηαπηφρξνλα ζσκαηίδηα θαη νζκέο, ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζχζηεκα 

πνπ βαζίδεηαη ζε κηθξνΐλεο θαη έλα εηδηθφ πγξφ απνξξνθεηηθφ 

 

Σν θίιηξν θακπίλαο δε ζα πξέπεη επεξεάδεη ηελ πίεζε αέξα πνπ παξάγεηαη 

απφ ηνλ αλεκηζηήξα, θαη ζα πξέπεη λα δηαηεξεί ζηαζεξή ηελ απφδνζή ηνπ γηα 
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κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα . Η δηάξθεηα δσήο ηνπ εμαξηάηαη απφ ηε κφιπλζε 

ηνπ αέξα πνπ θηιηξάξεη, ζπλήζσο δηαξθεί γηα 15.000 έσο 40.000Κm. 

 

Οη πην γλσζηνί θαηαζθεπαζηέο θίιηξσλ θακπίλαο είλαη ε Freudenburg κε ην 

θίιηξν MicronAir απφ πνιπεζηέξα, θαη ε 3Μ κε ην Filtrete απφ 

πνιππξνππιέλην. χκθσλα κε ηελ 3Μ, ην θίιηξν ηεο απφ ιεπηέο ίλεο κε ηε 

ιεπηή θαη νξζνγψληα δνκή ηνπ, πξνζθέξεη πεξηζζφηεξν ζηαηηθφ ειεθηξηζκφ 

απφ ηα ζπκβαηηθά θίιηξα. 

 

 

 

Δηθφλα 3.6: Φίιηξα θακπίλαο MicronAir, θαηαθξάηεζεο ζσκαηηδίσλ.  

  



- 50 - 
 

3.5. Τφϊςματα για το καπό 

 

Σα πθάζκαηα απηά θαηαζθεπάδνληαη απφ ζηξψζεηο πιηθψλ θαη απνζθνπνχλ 

ζηελ κείσζε ηνπ ζνξχβνπ πνπ παξάγεηαη απφ ηνλ θηλεηήξα ηνπ νρήκαηνο. Σα 

θχξηα πιηθά είλαη θαηλνιηθή ξεηίλε, αλαθπθισκέλα πθάζκαηα θαη  fiberglass 

(ην νπνίν θαιχπηεη θαη ηηο δχν πιεπξέο ηνπ κε-πθάλζηκνπ πθάζκαηνο). Η 

πιεπξά ηνπ πιηθνχ πνπ βξίζθεηαη πξνο ηνλ θηλεηήξα, πξέπεη λα είλαη 

αλζεθηηθή ζηα ιάδηα, ηα θαχζηκα, ηα πγξά ηηκνληνχ θαη ηα πγξά θξέλσλ. Απηφ 

επηηπγράλεηαη κε θηλίξηζκα θζνξάλζξαθα ζην χθαζκα. Γηα ηελ παξνρή 

ερνκφλσζεο ρξεζηκνπνηείηαη κε-πθάλζηκνο πνιπεζηέξαο θαη 

πνιππξνππιέλην. Σα θνιιεηηθά κέζα ησλ ζηξψζεσλ ζα πξέπεη λα αληέρνπλ 

ζηα πγξά, ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη λα δηαξθέζνπλ φζν ην απηνθίλεην. 

Μεξηθέο θνξέο, ρξεζηκνπνηνχληαη αθξνί πνιπνπξεζάλεο αληί γηα 

αλαθπθισκέλα πιηθά, γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ βάξνπο. ηα πην πξφζθαηα 

απηνθίλεηα, ηα πθάζκαηα θάησ απφ ην θαπφ θηηάρλνληαη εμ’ νινθιήξνπ απφ 

πνιπεζηέξα ή πνιππξνππιέλην, γηα λα δηεπθνιπλζεί ε αλαθχθισζε θαη λα 

απνθεπρζεί ε ρξήζε fiberglass, ην νπνίν είλαη εξεζηζηηθφ γηα ην δέξκα. 

Υξεζηκνπνηνχληαη θαη άιια πιηθά, φπσο ην Lutrador (ηεο Freudenburg) ηα 

νπνία είλαη εχθνια σο πξνο ηε δηακφξθσζή ηνπο. 

 

 

 

Δηθφλα 3.7.: Ύθαζκα γηα ηελ απνξξφθεζε ησλ ζνξχβσλ ηνπ θηλεηήξα θάησ απφ ην 

θαπφ. 
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3.6.: Θόλοι των τροχών 

 

Σα εμσηεξηθά απηά εμαξηήκαηα απνηεινχλ κία ζρεηηθά λέα εθαξκνγή γηα ηελ 

θισζηνυθαληνπξγία θαη γίλνληαη φιν θαη ζεκαληηθφηεξα γηα ηελ ερνκφλσζε 

θαη ηελ νδηθή αζθάιεηα. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο ρξεζηκνπνηείηαη 

πνιπεζηέξαο θαη πνιππξνππιέλην ή πνιπαηζπιέλην πξεζζαξηζηήο ξαθήο, 

επηθαιπκκέλν κε εηδηθφ SBR ιαηέμ Αληηθαζηζηνχλ ην PVC θαη ην EPDM , ηα 

νπνία είλαη πην άθακπηα, ζθιεξφηεξα, βαξχηεξα, θαη ιηγφηεξν ερνκνλσηηθά, 

ζε ζρέζε κε ηνπο θισζηνυθαληνπξγηθνχο αληηθαηαζηάηεο ηνπο. Σα 

θισζηνυθαληνπξγηθά είλαη απνδνηηθφηεξα εμ’ αηηίαο ηεο πνξψδνπο δνκήο 

ηνπο, ε νπνία δηαζθνξπά ην λεξφ ζε κηθξφηεξεο ζηαγφλεο, βνεζψληαο ζηε 

κείσζε ηνπ ζνξχβνπ. Δμνηθνλνκνχληαη 3Κg απφ έλα ζεη 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ ζφισλ, ζε ζρέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο πιαζηηθνχο. 

Υξεζηκνπνηνχληαη ζφινη θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ νρήκαηνο, γηα πεξαηηέξσ 

κείσζε ηνπ ζνξχβνπ. [1] 

 

 

 

Δηθφλα 3.8.: Δμσηεξηθφο ζφινο ηξνρψλ. 
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Δηθφλα 3.9.: Ιδηφηεηεο θαη ρξήζεηο γηα ην πνιπαηζπιέλην (PE). [3] 
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3.7. Τλικϊ οροφόσ κϊμπριο αυτοκινότων 

 

Μία πνηθηιία επηθαιπκκέλσλ πθαζκάησλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ηνλ ζθνπφ 

απηφ, φπσο γνκνπνηεκέλν χθαζκα βακβαθηνχ ή επηθαιπκκέλν κε PVC 

βακβάθη, Nylon θαη πνιπεζηέξαο. Σν PVC ρξεζηκνπνηείηαη αθφκα ζε 

απηνθίλεηα καδηθήο παξαγσγήο, αιιά ζηα αθξηβφηεξα ρξεζηκνπνηείηαη 

χθαζκα ηξηψλ ζηξψζεσλ κε αθξπιηθέο ίλεο βακκέλεο ζην λήκα, ζην 

εμσηεξηθφ κέξνο. Σν εμσηεξηθφ κέξνο ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ αλζεθηηθφ, 

ψζηε λα αληέρεη ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, ην θξχν, ηε βξσκηά θαη ηα 

θαπζαέξηα. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα δηαηεξεί ζηαζεξέο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ 

θάησ απφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο θαη λα έρεη άξηζηε αληνρή ζην ζθίζηκν. Η 

αληνρή ζηηο βξσκηέο επηηπγράλεηαη κε ηελ πξνζζήθε θζνξάλζξαθα. Η 

εκθάληζε ηεο νξνθήο ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηελ αηζζεηηθή ηνπ νρήκαηνο 

θαη λα κελ “μελίδεη” νπηηθά.  

 

Σν βακβάθη γηα απηή ηελ εθαξκνγή θξίλεηαη αλεπαξθέο, επεηδή δελ κπνξεί λα 

παξέρεη πξνζηαζία απφ ηα θαηξηθά θαηλφκελα θαη ηνπο κηθξν-νξγαληζκνχο. 

Γηα ηελ κέζε πεξηνρή ζηελ  επηθάλεηα ηνπ ηξηπινχ πθάζκαηνο ηεο νξνθήο, 

ρξεζηκνπνηείηαη γφκα θαη γηα ηελ εζσηεξηθή, ρξεζηκνπνηείηαη πνιπεζηέξαο κε 

χθαλζε ηέια. Σν πιηθφ Dolan65  ρξεζηκνπνηεί αθξπιηθέο ίλεο θαη ζην ζηεκφλη 

θαη ζην πθάδη ηνπ εμσηεξηθνχ πθάζκαηνο. Καηά ην παξειζφλ, 

ρξεζηκνπνηνχληαλ αθξπιηθφ ζην πθάδη θαη πνιπεζηέξαο ζην ζηεκφλη, κε 

απνηέιεζκα ηελ πδξφιπζε ηνπ πνιπεζηέξα ζε εκη-ηξνπηθέο πεξηνρέο ηνπ 

πιαλήηε. Οη πξφζθαηεο νξνθέο θαηαζθεπάδνληαη απνθιεηζηηθά απφ αθξπιηθφ 

βακκέλν ζηελ ίλα, επεηδή επηηπγράλεη θαη ζηα πιένλ απαηηεηηθά πνηνηηθά 

ηεζη [1] 
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Δηθφλα 3.10.: Υθαζκάηηλε νξνθή. 
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3.8. Ελαςτικϊ των τροχών 

 

Σα ειαζηηθά, απφ ηφηε πνπ επηλνήζεθαλ θαηαζθεπάδνληαη απφ 

βνπιθαληζκέλν θπζηθφ ειαζηηθφ κε πξνζκίμεηο ελεξγνχ άλζξαθα θαη νμεηδίσλ 

ηνπ ςεπδαξγχξνπ θαη εληζρχνληαη κε ζεηξέο απφ ζηξψκαηα λεκάησλ (ηα 

ιεγφκελα ιηλά). Σα λήκαηα απηά, θαηά ηα πξψηα ρξφληα ήηαλ απφ ιηλφ, 

χζηεξα φκσο ρξεζηκνπνηήζεθε βακβάθη, rayon, nylon, παινβάκβαθαο, 

πνιπεζηέξαο ή ραιπβδνειάζκαηα. Σα πιηθά απηά ζρεκαηίδνπλ ηνλ ζθειεηφ 

ηνπ ειαζηηθνχ γηα ηε ζηεξέσζε ηνπ πάλσ ζηε δάληα.  

 

Γηα ηελ πιήξσζε ηνπ ειαζηηθνχ κε αέξα ρξεζηκνπνηείηαη ν ειαζηηθφο 

αεξνζάιακνο, πνπ ζήκεξα ηείλεη λα θαηαξγεζεί θαη έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ 

ην ειαζηηθφ ρσξίο αεξνζάιακν (tubeless). Η ηειηθή κνξθή ηνπ ειαζηηθνχ 

πξνθχπηεη κε βνπιθαληζκφ, δειαδή ζέξκαλζε ππφ πίεζε ηνπ ζθειεηνχ πνπ 

ζπγθξνηείηαη απφ ζηξψκαηα λεκάησλ εκπνηηζκέλσλ κε θπζηθφ ή ζπλζεηηθφ 

ειαζηηθφ, καδί κε ην ειαζηηθφ ηνπ πέικαηνο θαη ησλ πιεπξψλ ηνπ, κέζα ζε 

εηδηθά ραιχβδηλα θαινχπηα. 

 

Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ ηνπνζεηνχληαη νη ζηξψζεηο ησλ λεκάησλ ζην 

ειαζηηθφ, απηά δηακνξθψλνληαη ζε: 

1. Διαζηηθά κε ινμά (δηαγώληα) πιέγκαηα (ή ζπλεζηζκέλα ή 

θνηλά), φπνπ νη ζηξψζεηο κε ηα ιηλά ηνπνζεηνχληαη ινμά, ε κία πάλσ 

ζηελ άιιε, έηζη ψζηε ηα λήκαηα λα ζρεκαηίδνπλ γσλία πεξίπνπ 90 

κνηξψλ. Απηή ε δηάηαμε ησλ ιηλψλ θάλεη ην ειαζηηθφ ηζρπξφ πξνο φιεο 

ηηο θαηεπζχλζεηο, γηαηί ηα λήκαηα ππεξθαιχπηνληαη ην έλα κεηά ην 

άιιν, δεκηνπξγψληαο κία ζηηβαξή θαηαζθεπή. Έρεη φκσο ην 

κεηνλέθηεκα φηη ηα ιηλά ηείλνπλ λα θηλεζνχλ ην έλα ζε ζρέζε κε ην 

άιιν, παξάγνληαο ζεξκφηεηα, ελψ ην πέικα ηείλεη λα θιείζεη ή λα 

ζπζηξαθεί, θαζψο εθάπηεηαη ζην νδφζηξσκα. 
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Δηθφλα 3.11.: Διαζηηθφ κε ινμά πιέγκαηα. [3] 

 

2. Διαζηηθά κε αθηηλωηά πιέγκαηα (radial) κε δώλε (cinturato, 

belted, δωζκέλα) ή θαη ρωξίο εληζρπηηθή δώλε. ηα ειαζηηθά 

απηά, ηα λήκαηα ησλ ιηλψλ είλαη ηνπνζεηεκέλα θαηά ηε δηεχζπλζε ηεο 

αθηίλαο  ησλ ηξνρψλ, δηαζέηνληαο έηζη κία αθφκα εληζρπηηθή 

πεξηθεξεηαθή δψλε. Ο ηχπνο απηνχ ηνπ ειαζηηθνχ έρεη επηθξαηήζεη ζηα 

επηβαηηθά νρήκαηα, ιφγσ ησλ παξαθάησ πιενλεθηεκάησλ: ηα 

αθηηλσηά  ειαζηηθά ιφγσ ηεο θαηαζθεπήο ηνπο είλαη πην εχθακπηα απφ 

απηά κε ηα ινμά πιέγκαηα, αληηζηαζκίδνληαο θαιχηεξα ηηο πιεπξηθέο 

δπλάκεηο, πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξε νηθνλνκία θαπζίκνπ επεηδή έρνπλ 

κηθξφηεξν ζπληειεζηή ηξηβήο θχιηζεο θαη επεηδή θζείξνληαη πνιχ 

αξγφηεξα απφ ηα άιια. Σν 4 έσο 7% ηνπ βάξνπο ησλ ειαζηηθψλ κε 

αθηηλσηά ιηλά, είλαη θισζηνυθαληνπξγηθά πιηθά. 
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Δηθφλα 3.12.: Διαζηηθφ κε αθηηλσηά πιέγκαηα θαη εληζρπηηθή δψλε. [3] 

 

3. Διαζηηθά κε ινμά (δηαγώληα) πιέγκαηα θαη κε εληζρπηηθή  

(ζηαζεξνπνηεηηθή) δώλε. Σα εληζρπηηθά πιέγκαηα ηνπνζεηνχληαη 

απ’ επζείαο θάησ απφ ην πέικα, πξνζδνθψληαο λα εμαιείςνπλ ηα 

κεηνλεθηήκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ πιεγκάησλ. Σν 21% ηνπ βάξνπο 

ηνπο πξνέξρεηαη απφ θισζηνυθαληνπξγηθά πιηθά. 

 

ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, νη επάιιειεο ζηξψζεηο απνηεινχληαη απφ 

θανπηζνχθ, ζην νπνία έρνπλ ελζσκαησζεί ραιχβδηλα ζχξκαηα, ιηλά ή 

παινλήκαηα. Η εληζρπηηθή δψλε βξίζθεηαη πάλσ απφ ηνλ ζθειεηφ θαη είλαη 

θαηαζθεπαζκέλε κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ηα λήκαηα ή ηα ζχξκαηα λα 

δηαζηαπξψλνληαη Ο αξηζκφο ησλ ζηξσκάησλ κε λήκαηα ή ιηλά πνηθίιεη. 

πλήζσο, ρξεζηκνπνηνχληαη 2,4 ή 6 ζηξψκαηα ιηλψλ γηα ηα επηβαηηθά 

απηνθίλεηα. [3] 
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Δηθφλα 3.13.: Διαζηηθφ κε ινμά πιέγκαηα θαη εληζρπηηθή δψλε.  [3] 
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3.9. ωλόνεσ και ιμϊντεσ 

 

Σφζν νη ηκάληεο κεηάδνζεο θίλεζεο, φζν θαη νη δηάθνξεο ζσιήλεο ζηνλ ρψξν 

ηνπ θηλεηήξα, βαζίδνληαη ζρεδφλ νινθιεξσηηθά ζην θισζηνυθαληνπξγηθφ 

πιηθφ γηα ηελ αληνρή ηνπο. Υξεζηκνπνηνχληαη ίλεο βακβαθηνχ, rayon, nylon, 

γπαιηνχ θαη πνιπεζηέξα. 

 

Σν rayon ράλεη ηε δχλακή ηνπ φηαλ βξαρεί θαη ηα ππφινηπα πιηθά 

παξνπζηάδνπλ δηάθνξνπο άιινπο πεξηνξηζκνχο Πξνο ην παξφλ,  

ρξεζηκνπνηνχληαη επί ην πιείζηνλ ίλεο πνιπεζηέξα, ελψ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη 

αξακηδηθέο ίλεο γηα πςειφηεξε αληνρή, ζε αθξηβφηεξεο πινπνηήζεηο. Οη 

γεληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ην πιηθφ είλαη ε ζηαζεξφηεηα 

ησλ δηαζηάζεσλ, ε αληίζηαζε  ζηελ πγξαζία, ηα ιάδηα θαη ηα δηάθνξα άιια 

ρεκηθά. Δπηπιένλ, νη ίλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζα πξέπεη λα έρνπλ ειάρηζηε 

ζπξξίθλσζε θαη απμεκέλε ζηαζεξφηεηα ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο, ψζηε λα 

αληέμνπλ ηελ επεμεξγαζία ηνπ βνπιθαληζκνχ θαη ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο ζην 

ρψξν ηνπ θηλεηήξα. 

 

Η επηινγή ηνπ θανπηζνχθ πνπ ζα επηθαιπθζεί ην θισζηνυθαληνπξγηθφ 

πξντφλ εμαξηάηαη απφ ηελ εθαξκνγή θαη ηηο ζπλζήθεο ρξήζεσο  ηνπ ηειηθνχ 

πιηθνχ. Οη πην ζπλεζηζκέλνη ηχπνη θανπηζνχθ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 

απηνθίλεην είλαη ην ριωξνπξέλην (ή λενπξέλην, ηεο DuPont), ην νπνίν 

παξνπζηάδεη απμεκέλε αλζεθηηθφηεηα ζηε ζεξκφηεηα θαη ηα ιάδηα, ην 

θανπηζνύθ αθξηινληηξηιίνπ-βνπηαδηελίνπ (ABS) ην νπνίν είλαη επξέσο 

ρξεζηκνπνηεκέλν απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο γηα ηε κφλσζε έλαληη ηνπ ιαδηνχ, 

θαη, ην θανπηζνύθ από βνπηύιην, ην νπνίν έρεη πςειφ ιφγν  

αληνρήο/βάξνπο θαη εμαηξεηηθή ζεξκνκφλσζε θαη ρεκηθή αληνρή.   

 

Η ζπλαξκνιφγεζε φισλ ησλ πιηθψλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ηειηθνχ 

εμαξηήκαηνο είλαη κία αξθεηά δχζθνιε δηαδηθαζία, κε πνιιέο παξαιιαγέο θαη 

δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο. Σν ζχλζεην θισζηνυθαληνπξγηθφ πιηθφ πνπ 

παξάγεηαη, ζα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθφ κε ηηο επηθάλεηεο κε ηηο νπνίεο 

έξρεηαη ζε επαθή. Γηα ηελ ελίζρπζή ηνπ, πξνζηίζεληαη ρεκηθνί 

ζηαζεξνπνηεηέο, βνεζεηηθά κέζα βνπιθαληζκνχ θαη δηάθνξα  άιια 
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βνεζεηηθά, ηα νπνία φκσο, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο νδεγνχλ ζηελ πξψηκε 

θζνξά ηνπ πιηθνχ. Γηα παξάδεηγκα, ε ρισξίλε πνπ πεξηέρεηαη ζε νξηζκέλα 

πνιπκεξή, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ δεκηνπξγεί πδξνρισξηθφ νμχ, ην νπνίν 

θαη δξα θαηαζηξέθνληαο ην θισζηνυθαληνπξγηθφ πιηθφ. 

 

Οι ςωλήνεσ  

 

Υξεζηκνπνηείηαη κία πνηθηιία κεζφδσλ θαηαζθεπήο γηα ην πθαζκάηηλν κέξνο 

ησλ ζσιήλσλ, φπσο: ε πιεθηηθή, ε θπθιηθή χθαλζε, ε πεξηηχιημε, θαη γηα 

εθαξκνγέο κε πςειή πίεζε, ε δεκηνπξγία ειηθψζεσλ θαη θφκπσλ ζην λήκα. 

Αξρηθά, ρξεζηκνπνηνχληαλ βακβάθη, ην νπνίν θαη αληηθαηαζηάζεθε κε 

ζπλζεηηθέο ίλεο, νη νπνίεο παξέρνπλ κεγαιχηεξε αληνρή ζηελ θάκςε, ζην 

ζθίζηκν θαη απνζπληίζεληαη κε αξγφηεξνπο ξπζκνχο. Σα λήκαηα πςειήο 

αληνρήο επηηξέπνπλ κείσζε ηνπ βάξνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κεησκέλεο 

δηαζηάζεηο. Γηα επηπιένλ δχλακε θαη  αληνρή ζηε ζεξκφηεηα, επηιέγνληαη 

αξακηδηθέο ίλεο, φπσο ην Nomex θαη ην Kevlar. 

 

Οη ζσιήλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην απηνθίλεην πξννξίδνληαη γηα ηα 

θαχζηκα, ηα πγξά θξέλσλ, ηα ιάδηα ηνπ θηλεηήξα, ην ςπθηηθφ πγξφ, ηα πγξά 

ηνπ πδξαπιηθνχ ηηκνληνχ, ηα πγξά ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο θαη ηηο 

ζσιελψζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ. Σν Nylon ζπάληα ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηηο ζσιήλεο, ιφγσ ηεο επεθηαζηκφηεηάο ηνπ. Απηή ε ηδηφηεηα ηνπ είλαη 

ρξήζηκε κφλν γηα ηηο ζσιήλεο ηνπ πδξαπιηθνχ ηηκνληνχ. Σα εμαξηήκαηα απηά 

είλαη κηθξνχ κεγέζνπο, φκσο ε ζεκαζία ηνπο είλαη θαζνξηζηηθή, εηδηθά γηα ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ νρήκαηνο. [1,2]    
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Δηθφλα 3.14.: Σσιήλα γηα ηε κεηαθνξά ησλ πγξψλ ησλ θξέλσλ. [1] 

 

Οι ιμάντεσ μετάδοςησ κίνηςησ  

 

ήκεξα ρξεζηκνπνηνχληαη λήκαηα πςειήο αληνρήο ζε κνξθή ρνξδήο. 

Απαηηείηαη κέγηζηε αληνρή, πςειή αληνρή ζηελ θάκςε θαη ηνπο θξαδαζκνχο, 

θαη ειάρηζηε επεθηαζηκφηεηα. Ο ηκάληαο ζε V κνξθή  είλαη ζρεδηαζκέλνο γηα 

κέγηζηε πξφζθπζε θαη αληνρή, ζπλδπάδνληαο κηθξέο δηαζηάζεηο. 

Καηαζθεπάδεηαη απφ ηζρπξφ ζπλζεηηθφ  λήκα (φπσο ην Trevira 700), 

θανπηζνχθ, ζπλήζσο ρισξνπξέλην, θαη κε επηθάιπςε πθάζκαηνο. 

Οη νδνλησηνί ηκάληεο έρνπλ ζρεδφλ αληηθαηαζηήζεη ηηο αιπζίδεο κεηάδνζεο 

θίλεζεο επεηδή έρνπλ  ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ 

θαηαζθεπαζηψλ, εμαζθαιίδνληαο ρακειφηεξν βάξνο, αζφξπβε ιεηηνπξγία θαη 

θαηαιακβάλνληαο  ιηγφηεξν ρψξν. Οη ηκάληεο είλαη πεξηζζφηεξν εχθακπηνη 

θαη ρξεηάδνληαη κηθξφηεξα γξαλάδηα απφ ηηο αιπζίδεο. Ο πνηνηηθφο ηνπο 

έιεγρνο είλαη κία δχζθνιε δηαδηθαζία, επεηδή νη θαηαζθεπαζηέο θαινχληαη λα 

πξνζνκνηψλνπλ ηε κέγηζηε θζνξά ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, έρνληαο θαηά 
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λνπ ζπλερψο κεηαβαιιφκελνπο παξάγνληεο, φπσο ρεκηθνχο, κεραληθνχο θαη 

θπζηθνχο. [1,2] 

 

 

 

Δηθφλα 3.15.: Ικάληαο V ζρήκαηνο. Με κπιε ρξψκα απεηθνλίδνληαη ηα λήκαηα. 

 

 

 

Δηθφλα 3.16.: Οδνλησηφο ηκάληαο. 

 

 

 

Δηθφλα 3.17.: Πιεξνθνξίεο γηα ην ζπλζεηηθφ θανπηζνχθ. [2] 
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Δηθφλα 3.18.: Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ξεπζηέο ζηιηθφλεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ θαηαζθεπή ζσιήλσλ εμ’ νινθιήξνπ απφ ζηιηθφλε. [2] 
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3.10. Διαχωριςτϋσ μπαταριών 

 

Καηά ην παξειζφλ, ρξεζηκνπνηνχληαλ ην fiberglass γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

ππφινηπσλ εμαξηεκάησλ απφ ηα νμέα ηεο κπαηαξίαο, φκσο ε αλαδήηεζε 

νηθνλνκηθφηεξσλ πιηθψλ, νδήγεζε ζηε ρξήζε πνιπεζηέξα, ζηα ζχγρξνλα 

νρήκαηα. Ο πνιπεζηέξαο παξνπζηάδεη ζηαζεξφηεηα ζηηο φμηλεο ζπλζήθεο. Σν 

πιηθφ ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ άλεηε ηνπνζέηεζε ηεο κπαηαξίαο, ρσξίο λα 

επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζηα δηάθνξα νμέα ηεο, ζηα ππφινηπα κέξε ηνπ 

νρήκαηνο. [1,2] 

 

 

 

Δηθφλα 3.19.: Γηαρσξηζηήο κπαηαξίαο απφ πνιπεζηέξα. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4, ΒΑΥΗ, ΥΙΝΙΡΙΜΑ, ΕΠΕΝΔΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΨΗ 

 

 

4.1. Βαφό υφαςμϊτων 

 

Βαφή των νημάτων ςε μπομπίνα  

 

Οη κπνκπίλεο ησλ λεκάησλ ηνπνζεηνχληαη, θάζε κία ζε έλα δηάηξεην 

θχιηλδξν, ελψ θάζε βαθηθή κεραλή δηαζέηεη έλαλ αξηζκφ θπιίλδξσλ. Οη 

πεξηζζφηεξεο ζχγρξνλεο κεραλέο βαθήο ιεηηνπξγνχλ ππφ πίεζε 

(απηφθιεηζηα) θαη ιεηηνπξγνχλ ζε ζεξκνθξαζίεο πάλσ απφ ην ζεκείν 

βξαζκνχ ηνπ λεξνχ, φπνπ θαη επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε δηείζδπζε ηνπ 

ρξψκαηνο ζηελ ίλα θαη ε κέγηζηε απνδνηηθφηεηα ησλ αληιηψλ ηεο κεραλήο. Σν 

πγξφ ηεο βαθήο δηαπεξλά ηα πεξηηπιηγκέλα λήκαηα ζε κπνκπίλεο κέζσ ηνπ 

δηάηξεηνπ θπιίλδξνπ θαη ε ξνή ηνπ πγξνχ είλαη απφ κέζα πξνο ηα έμσ. 

Δπίζεο, ην βαθηθφ πγξφ κπνξεί λα αθνινπζήζεη αληίζηξνθε ξνή, δειαδή λα 

πηεζηεί απφ ηα λήκαηα ζηε κπνκπίλα θαη λα θηλεζεί πξνο ηνλ δηάηξεην 

θχιηλδξν (ξνή απφ έμσ πξνο ηα κέζα). Όιε ε βαθηθή δηαδηθαζία θαζψο θαη ε 

ξχζκηζε ηεο θαηάιιειεο ζεξκνθξαζίαο, ειέγρνληαη κέζσ ππνινγηζηή. Σν 

βάζνο ηεο βαθήο ζην λήκα κπνξεί λα εμεηαζηεί παίξλνληαο έλα δείγκα 

λήκαηνο  απφ ηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηεο κπνκπίλαο, θαη έλα απφ ηελ 

εζσηεξηθή ηεο, θαη  ξάβνληαο ηα σο ζπλέρεηα ηνπ άιινπ. Έπεηηα, 

πξαγκαηνπνηείηαη ν νπηηθφο έιεγρνο ηνπ δείγκαηνο ζε ζάιακν κε πξφηππν 

θσηηζκφ. Νήκαηα κε απμεκέλα dtex, φπσο νη κνθέηεο, κπνξνχλ λα βαθνχλ ζε 

κνξθή ηζηιέ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο βαθήο, ην λήκα εκπνηίδεηαη κε έλα 

αληηζηαηηθφ κέζν ή κε ιηπαληηθφ, γηα ηελ κεηέπεηηα δηεπθφιπλζε ηεο ζηξέςεο 

ησλ λεκάησλ. 
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Δηθφλα 4.1.: Βαθή λεκάησλ ζε κπνκπίλεο, ε βαθή ζε πγξή κνξθή εηζέξρεηαη  κέζα 

ζηα λήκαηα, ε ηάζε πνπ έρεη εθαξκνζηεί ζε απηά θαηά ηελ πεξηηχιημή ηνπο ζηελ 

κπνκπίλα είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ νκνηνκνξθία ηεο βαθήο. Όκσο, ην λήκα 

ζπξξηθλψλεηαη κέζα ζηε κεραλή, ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ, θαη ρξεηάδεηαη ε 

πξνζέξκαλζή ηνπ, πξηλ ηε βαθηθή δηαδηθαζία. [1] 
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Δηθφλα 4.2.: Μεραλή βαθήο λεκάησλ ζε κπνκπίλεο. Σην εζσηεξηθφ ηεο δηαζέηεη 

θάζεηνπο δηάηξεηνπο θπιίλδξνπο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πξνο βαθή κπνκπηλψλ. 

 

Βαφή ςτο ύφαςμα  

 

Ο πνιπεζηέξαο βάθεηαη ζε βαθηθή κεραλή jet πηέζεσο, κε πίεζε κεγαιχηεξε 

ηεο αηκφζθαηξαο. Σν χθαζκα θηλείηαη κέζα ζηε κεραλή κέζσ ηεο θίλεζεο ηνπ 

βαθηθνχ πγξνχ. Δπηπιένλ, απνθηά κεγαιχηεξε ηαρχηεηα απφ ην αθξνθχζην, 

ην νπνίν θαη πξνθαιεί ηελ φιε θίλεζε. Τπάξρνπλ δηάθνξα είδε κεραλψλ 

βαθήο jet, αλάινγα κε ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ πθάζκαηνο θαη ην είδνο ηεο βαθήο. 

Όιεο φκσο νη κεραλέο ιεηηνπξγνχλ πεξίπνπ ζηνπο 130oC.  
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Δηθφλα 4.3.: Βαθή jet, ην χθαζκα εκβαπηίδεηαη ζην ινπηξφ βαθήο θαη ζχξεηαη κέζσ 

ηνπ πίδαθα. Η κεραλή ιεηηνπξγεί ππφ πίεζε θαη ην λεξφ βξίζθεηαη ζε ζεξκνθξαζία 

κεγαιχηεξε ηνπ ζεκείνπ βξαζκνχ. [1] 

 

Σν nylon βάθεηαη ζην χθαζκα, φπνπ ηνπνζεηείηαη ζηνλ πεξηζηξεθφκελν 

θχιηλδξν ην χθαζκα πνπ έρεη ππνζηεί ζηαζεξνπνίεζε δηαζηάζεσλ θαη ε βαθή 

εηζέξρεηαη ζε απηφ. Η ζηαζεξνπνίεζε ηνπ πθάζκαηνο θξίλεηαη απαξαίηεηε, 

γηα ηελ απνθπγή ζπξξίθλσζεο θαη δεκηνπξγίαο ζεκαδηψλ.   

 

Σα κε-πθάλζηκα πθάζκαηα βάθνληαη κε αλνηρηφ πιάηνο ζηε κεραλή βαθήο 

ηχπνπ pad (κε πεξηζηξεθφκελν θχιηλδξν). Η βαθηθή δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη 

δηαδνρηθά πεξάζκαηα ηνπ πθάζκαηνο απφ ηνπο πηεζηηθνχο θπιίλδξνπο κέζα 

ζην ινπηξφ βαθήο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ην χθαζκα δελ δηπιψλεη. Γηα ηνλ 

πνιπεζηέξα, ε κεραλή είλαη θιεηζηή ζε πςειφηεξε πίεζε απφ ηεο 

αηκφζθαηξαο, κε ζεξκνθξαζίεο κεγαιχηεξεο ηνπ ζεκείνπ βξαζκνχ ηνπ λεξνχ.    
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Δηθφλα 4.4.: Βαθή κε πεξηζηξεθφκελν θχιηλδξν (Jig dyeing), ην χθαζκα πεξλά κε 

φιν ηνπ ην πιάηνο ηνλ αξρηθφ θχιηλδξν, εκβαπηίδεηαη ζην ινπηξφ βαθήο θαη 

εμέξρεηαη κέζσ ηνπ άιινπ θπιίλδξνπ. Τν χθαζκα παξακέλεη επίπεδν θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο βαθήο, απνηξέπνληαο ηηο ηζαθίζεηο. [1] 

 

Βαφή πολυεςτέρα  

 

Η δνκή ηνπ πνιπεζηέξα είλαη πνιχ θξπζηαιιηθή θαη δελ πεξηέρεη δξαζηηθέο 

νκάδεο γηα ηε βαθή, κε απνηέιεζκα λα κελ εηζρσξεί ην ρξψκα ζηελ ίλα θαη 

λα κε δεκηνπξγεί ηζρπξφ ρεκηθφ δεζκφ κε απηή. Γηα απηφλ ην ιφγν δελ 

βάθεηαη κε ζπλεζηζκέλα ρξψκαηα. Μφλν ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, 

πξαγκαηνπνηείηαη βαθή κε ρξψκαηα αλαγσγήο. Οη ίλεο πνιπεζηέξα βάθνληαη 

κε ρξψκαηα δηαζπνξάο, ζπλήζσο ζε ζεξκνθξαζία βξαζκνχ ζην ινπηξφ, κε 

ην pH λα θπκαίλεηαη ζην 6. Θα πξέπεη λα παξακέλεη ζηαζεξφ ζε απηή ηελ 

πεξηνρή, δηαθνξεηηθά ππάξρεη θίλδπλνο θαηαζηξνθήο ησλ ηλψλ. Δπηπιένλ, 

ρξεζηκνπνηείηαη θνξέαο, ν νπνίνο απνκαθξχλεηαη ακέζσο κεηά ηε βαθή. 

 

Καηά ηε  βαθή ζε πςειέο  ζεξκνθξαζίεο ή ππφ ηελ παξνπζία πίεζεο, ζα 

πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε παξαηεηακέλε ζέξκαλζε ηνπ πιηθνχ, επεηδή κπνξεί 

λα επεξεαζηεί δπζκελψο ην χθαζκα. Σέινο, νη δηαβξέθηεο, ηα ρξψκαηα θαη 
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νπνηεζδήπνηε άιιεο βνεζεηηθέο νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε βαθηθή 

δηαδηθαζία, ζα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθά ζηε ζεξκνθξαζία βαθήο.  

 

Βαφή Nylon 

 

Σν nylon βάθεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ ηνλ πνιπεζηέξα. Γελ ρξεηάδεηαη 

λα γίλεηαη βαθή ζε ζεξκνθξαζία κεγαιχηεξεο ηνπ ζεκείνπ βξαζκνχ ηνπ 

λεξνχ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη φμηλεο βαθέο, αληί γηα δηαζπνξάο. Μφλν κία 

ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία φμηλσλ βαθψλ, ζχκπινθσλ κεηάιινπ, πιεξνχλ ηηο 

πξνδηαγξαθέο αληνρήο ζην ειηαθφ θσο Όπσο θαη ζηε βαθή ηνπ πνιπεζηέξα, 

νη θαιχηεξνη ζπλδπαζκνί βαθψλ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάκεημε ζπκβαηψλ 

κεηαμχ ηνπο  βαθψλ. Πξνηεηλφκελεο φμηλεο βαθέο γηα πθάζκαηα απηνθηλήηνπ 

είλαη ην Lanasin (ηεο Clariant), ην Lancron (ηεο Ciba), θαη ην Neutrilan (ησλ 

Crompton θαη Knowles). Γηα ην Nylon ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο δηαζέζηκεο 

βαθέο ζχκπινθσλ κεηάιινπ ζε ζρέζε κε ηνλ πνιπεζηέξα, αιιά νη βαθέο 

ηείλνπλ λα έρνπλ πεξηζζφηεξν ζθνχξα θαη κνπληή απφρξσζε. 

 

Ο βαζκφο απφρξσζεο ηνπ Nylon εμαξηάηαη απφ ην pH, θαη απμάλεηαη 

ηαρχηεξα ππφ φμηλεο ζπλζήθεο. Γηα ηε δεκηνπξγία δηαβαζκίζεσλ ησλ 

απνρξψζεσλ, είλαη ζχλεζεο λα μεθηλά ε βαθή ππφ ειαθξά αιθαιηθέο 

ζπλζήθεο θαη λα απμάλεηαη πξννδεπηηθά ε ζεξκνθξαζία ηνπ ινπηξνχ κέρξη ην 

βξαζκφ. Όηαλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ρξψκαηνο πξνζθνιιεζεί ζηελ ίλα, 

πξνζηίζεηαη νμηθφ νμχ γηα ηε κείσζε ηνπ pH θαη ηελ εμαζζέλεζε ηεο 

ελαπνκέλνπζαο βαθήο. ήκεξα, έρνπλ αλαπηπρζεί ρεκηθά “φμηλνη δφηεο”, ηα 

νπνία είλαη αιθαιηθά, ζηελ αξρή, θαη δηαιχνληαη ζηνπο 80-100oC 

απειεπζεξψλνληαο νμχ, γηα ηε κείσζε ηνπ pH.  

 

Βαφή ακρυλικού (πολυακρυλονιτριλίου)  

 

Σν αθξπιηθφ βάθεηαη κε βαζηθά (θαηηνληηθά) ρξψκαηα, φπσο ην Astrazone 

ηεο εηαηξείαο Dystar. Οη πεξηζζφηεξεο αθξπιηθέο ίλεο βάθνληαη ζην λήκα 

θαηά ηελ παξαγσγή ηνπ, κε απνηέιεζκα ηε κεγαιχηεξε αληνρή ζην ειηαθφ 

θψο, ζε ζχγθξηζε κε ηε βαθή ζε ινπηξφ. 
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Βαφή μαλλιού  

 

Σν καιιί κπνξεί λα βαθεί κε ηηο pre-metallised βαθέο ηνπ nylon. Η 

επεμεξγαζία ηνπ καιιηνχ ρξεηάδεηαη πξνζνρή, εμ’ αηηίαο ηνπ ιαδηνχ θαη ησλ 

αθαζαξζηψλ πνπ πεξηέρεη ζε αθαηέξγαζηε κνξθή. Σν καιιί, σο θπζηθή ίλα 

δηαζέηεη πεξηζζφηεξν κεηαβιεηέο ηδηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηηο ηερλεηέο ίλεο θαη 

απηφ ζεκαίλεη φηη ε βαθή ηνπ ρξεηάδεηαη πξνζαξκνγέο. [1,2,5] 
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4.2. Υινύριςμα υφαςμϊτων 

 

ην απηνθίλεην ρξεζηκνπνηνχληαη θηληξίζκαηα ηα νπνία απμάλνπλ ηελ αληνρή 

ηνπ πθάζκαηνο ζηελ ηξηβή, ζηηο αθαζαξζίεο, ζηε δηάξθεηα δσήο ηνπ ρξψκαηνο 

θαη ηελ αληνρή ζην ειηαθφ θσο. Αξθεηνί θαηαζθεπαζηέο πξαγκαηνπνηνχλ 

αληηζηαηηθφ θηλίξηζκα ζηα πθάζκαηα κε εκβάπηηζε. Δπηπιένλ, κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί θηλίξηζκα ζε κνξθή αθξνχ, ην νπνίν είλαη νηθνλνκηθφηεξν 

επεηδή απαηηείηαη ιηγφηεξε ζεξκφηεηα γηα λα ζηεγλψζεη κία κηθξή πνζφηεηα 

λεξνχ. Έλα αθφκε πιενλέθηεκα είλαη φηη ην θηλίξηζκα γίλεηαη κφλν απφ ηελ 

εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ πθάζκαηνο. 
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Δηθφλα 4.5.: Η επίδξαζε ηεο ξχζκηζεο ζεξκνθξαζίαο ζηε ζηαζεξφηεηα δηαζηάζεσλ 

πνιπεζηεξηθνχ πθάζκαηνο ηεο DuPont. Όζν πην πςειή είλαη ε ζεξκνθξαζία 

ξχζκηζεο, ηφζν ζηαζεξνπνηείηαη ζεξκηθά ην χθαζκα, δειαδή παξνπζηάδεηαη ιηγφηεξε 

ζπξξίθλσζε ζηελ επαλαιακβαλφκελε ζέξκαλζε. [1] 

 

Σν θηλίξηζκα αθξνχ πξνυπνζέηεη ηελ πξνζζήθε κηθξήο πνζφηεηαο 

αθξηζηηθνχ κέζνπ ζην ινπηξφ βαθήο, ζε ζπγθέληξσζε αλάινγε κε ηελ 

πνζφηεηα ηνπ πθάζκαηνο. Έπεηηα, ην κείγκα ηνπνζεηείηαη ζε κία κεραληθή 

αθξηζηηθή κεραλή θαη αθνινπζεί ε επίζηξσζε ηνπ αθξνχ κε ιεπίδα. Καζψο 

δηεμάγεηαη ε επεμεξγαζία ηνπ αθξνχ, ε ιεπίδα αγγίδεη ηελ επηθάλεηα ηνπ 

πθάζκαηνο. Η δηαδηθαζία απηή νλνκάδεηαη “καραίξη πάλσ ζηνλ αέξα” (knife 

on air). Η ππθλφηεηα ηνπ αθξνχ είλαη ηέηνηα, ψζηε λα κελ βνπιηάδεη κέζα ζην 

χθαζκα. Σν ρεκηθφ πξφζζεην ζην χθαζκα ειέγρεηαη απφ ηε ζπγθέληξσζή ηνπ 

ζην πγξφ, φπσο π.ρ. ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε ζηεξεά θαη ηελ ππθλφηεηα ηνπ 
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αθξνχ. Σν ζρήκα ηεο ιεπίδαο, ε ηαρχηεηα ηνπ πθάζκαηνο, ε θαηάζηαζε ηεο 

επηθάλεηάο ηνπ θαη ε γεσκεηξία ηνπ, επεξεάδνπλ ην πξφζζεην. 

 

Πξαγκαηνπνηνχληαη θηληξίζκαηα θαηά ηωλ ιεθέδωλ, φπσο ην 

Scotchguard (ηεο 3Μ) ή ην Teflon (ηεο DuPont), κε εκβάπηηζε ή αθξφ. 

Φηληξίζκαηα απαιήο πθήο ή βξαδπθιεγίαο γίλνληαη πνιχ ζπάληα επεηδή 

δεκηνπξγνχλ ζάκπσκα (κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ) πάλσ ζηα ηδάκηα. 

Υξεηάδεηαη πξνζνρή ζηε δεκηνπξγία ζπληαγψλ, επεηδή κπνξεί λα πξνθχςεη 

άθξηζκα θαηά ηνλ πγξφ απνρξσκαηηζκφ, κε ηε δεκηνπξγία ζεκαδηψλ κεηά ηε 

βαθή. Δπηπιένλ, ν αθξφο πνπ ηνπνζεηείηαη πξέπεη λα είλαη ζε θαηάιιειε 

πνζφηεηα, αιιηψο κπνξεί λα αιιάμεη ε απφρξσζε ηνπ πθάζκαηνο ή λα 

ζθιεξχλεη ην χθαζκα. Τπάξρνπλ θηληξίζκαηα εηδηθά αλεπηπγκέλα γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο αληνρήο ηνπ πθάζκαηνο ζηελ ηξηβή, ηα νπνία γίλνληαη κε 

εκβάπηηζε ή αθξφ. 

 

Η επεμεξγαζία αθξνχ δε ζα πξέπεη λα ηαπηίδεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

επέλδπζεο ηνπ πθάζκαηνο, ε νπνία είλαη κία παξφκνηα δηαδηθαζία. Η 

δηαθνξά κεηαμχ ηεο “επέλδπζεο κε αθξφ” (επεμεξγαζία αθξνχ ή θηλίξηζκα 

αθξνχ) θαη ηεο “επέλδπζεο ηνπ πθάζκαηνο ” είλαη φηη ηα ζηεξεά πνπ 

ηνπνζεηνχληαη ζην χθαζκα, ζηε πξψηε πεξίπησζε, είλαη ίδηα κε απηά πνπ 

ηνπνζεηνχληαη ζηελ εκβάπηηζε, 0.5 κε 2% ή ιηγφηεξν. Η επέλδπζε ηνπ 

πθάζκαηνο ρξεηάδεηαη αξθεηά πεξηζζφηεξα, πεξίπνπ 10g/m2, δεκηνπξγψληαο 

έλα νξαηφ ζηξψκα ζην πίζσ κέξνο ηνπ πθάζκαηνο. Η επεμεξγαζία αθξνχ 

είλαη κία ελαιιαθηηθή ηεο εκβάπηηζεο φπνπ ην θηλίξηζκα δελ είλαη νξαηφ. 

Μφλν ηα πθαληά πθάζκαηα θαη κεξηθά βαξχηεξα πιεθηά κπνξνχλ λα 

επεμεξγαζηνχλ κε απηή ηελ ηερληθή επέλδπζεο. Σα πθαληά πθάζκαηα, εηδηθά 

ηα ειαθξχηεξα, φπσο απηά ηεο νξνθήο είλαη ζπλήζσο αξθεηά κεγάια ζε 

έθηαζε θαη ρξεηάδνληαη πην εμεηδηθεπκέλα εμαξηήκαηα, φπσο ε θπξηή ιεπίδα 

εθαξκνγήο ηνπ αθξνχ.[1] 

 



- 75 - 
 

 

 

 

 

Δηθφλεο 4.6. & 4.7.: Δπέλδπζε πθαζκάησλ ζηε ξάκα. 
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4.3. Επϋνδυςη υφαςμϊτων 

 

Ο νξηζκφο ηεο επέλδπζεο ελφο πθάζκαηνο νξίδεηαη ζπλήζσο σο ε πξνζζήθε 

πνιπκεξνχο ή ξεηίλεο ζηε κία πιεπξά ηνπ πθάζκαηνο. Σα πθάζκαηα ησλ 

απηνθηλήησλ επελδχνληαη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, απφ ηνπο νπνίνπο νη δχν 

ζεκαληηθφηεξνη είλαη ε αχμεζε ηνπ πθάζκαηνο ζηελ ηξηβή, θαη ε 

θαζπζηέξεζε ηεο θσηηάο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο.  

 

 Σα πνιπκεξή πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη βαζίδνληαη ζπλήζσο ζην λεξφ θαη είλαη 

δνκέο απφ αθξπιηθφ, PVC, ή πνιπνπξεζάλε. Σα αθξπιηθά είλαη ηα πην 

επιχγηζηα θαη είλαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελα. Οη πνιπνπξεζάλεο είλαη ιίγν 

πην αθξηβέο, αιιά είλαη πεξηζζφηεξν επεθηάζηκεο. Σα πνιπκεξή 

αλακεηγλχνληαη κε ην λεξφ θαη άιια ζπζηαηηθά, φπσο βνεζεηηθά κέζα 

αχμεζεο ηνπ πάρνπο, αθξηζηηθά κέζα, θ.α. Όιν ην κείγκα νλνκάδεηαη 

ζύλζεηε ξεηίλε. Η ζχλζεηε ξεηίλε κεηαηξέπεηαη κε κεραληθφ ηξφπν ζε 

αθξφ, κε γξήγνξε αλαθίλεζε θαη ζπκπίεζε αέξα, ψζηε λα δνζεί ζηνλ αθξφ 

κία πξνθαζνξηζκέλε ππθλφηεηα γχξν ζηα 0.2g/cm3. Η ζχλζεζε απηή πηέδεηαη 

λα εηζέιζεη ζην αλεζηξακκέλν χθαζκα, κπξνζηά απφ κία ιεπίδα ζηε ξάκα. 

Απηή απνθαιείηαη άκεζε κέζνδνο θαη κπνξεί λα ππνζηεί παξαιιαγέο. Όηαλ ε 

ιεπίδα (καραίξη) αγγίδεη ην κε ζηεξηδφκελν χθαζκα, νλνκάδεηαη floating 

knife θαη ε κέζνδνο “καραίξη ζηνλ αέξα” (knife on air). Όηαλ πξνζηεζεί 

κεγαιχηεξε πνζφηεηα πνιπκεξνχο, ην χθαζκα ζηεξίδεηαη απφ έλα ηξαπέδη ή 

έλαλ θχιηλδξν, θαη έλα πξνθαζνξηζκέλν θελφ κεηαμχ ιεπίδαο θαη 

ζηεξηδφκελνπ πθάζκαηνο ξπζκίδεηαη απφ έλα δηαθελφκεηξν. Σν κέγεζνο ηνπ 

θελνχ είλαη άιινο έλαο παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ην πξφζζεην. Η κέζνδνο 

απηή νλνκάδεηαη “καραίξη πάλσ απφ ηνλ θχιηλδξν” ή “καραίξη πάλσ απφ 

ηξαπέδη” (knife over table). 

 

Οη ίδηνη παξάγνληεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ ζηελ επεμεξγαζία αθξνχ 

θαζνξίδνπλ θαη εδψ ηελ πνζφηεηα ηνπ πξφζζεηνπ (αθξηζηηθφ κέζν). Η 

εκπξφζζηα θίλεζε ηνπ πθάζκαηνο κέζα ζηε ξάκα απιψλεη νκνηφκνξθα ηελ 

επέλδπζε αθξνχ ζηελ επηθάλεηά ηνπ. Καηά ην ζηέγλσκα, ε επίδξαζε ηνπ 

αθξνχ θαηαξξέεη θαη πξνθχπηεη κία ιεπηή επέλδπζε ζην πίζσ κέξνο ηνπ 

πθάζκαηνο. Σν άθξηζκα είλαη απαξαίηεην γηα ηελ απνθπγή πγξνπνίεζεο ηεο 
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ζχλζεηεο ξεηίλεο θαη ηεο βχζηζήο θαη εηζρψξεζήο ηεο ζην χθαζκα. Η 

κέζνδνο απηή θξίλεηαη εμαηξεηηθή γηα ηελ εθαξκνγή ζρεηηθά κηθξψλ 

πνζνηήησλ αθξηζηηθνχ κέζνπ ξεηίλεο, πεξίπνπ 30 κε 40g/m2. Όηαλ 

ρξεηάδεηαη λα πξνζηεζνχλ κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο αθξηζηηθνχ κέζνπ, ε 

ζχλζεηε ξεηίλε δελ αθξίδεη, αιιά απμάλεη ην πάρνο ηεο κε ηελ πξνζζήθε 

παρπληηθνχ κέζνπ. Η κέζνδνο απηή έρεη ηα ίδηα απνηειέζκαηα κε ηνλ αθξφ, 

επηηξέπνληαο ζηε ξεηίλε λα θαηαθαζίζεη πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

πθάζκαηνο, ρσξίο λα εηζρσξήζεη ζε απηφ. [1]    

 

 

 

  



- 78 - 
 

4.4. Επύςτρωςη υφαςμϊτων 

 

Η επίζηξσζε είλαη ε έλσζε δχν πιηθψλ θαη είλαη κία απφ ηηο ζεκειηψδεηο 

επεμεξγαζίεο θαηά ηελ παξαγσγή πιηθψλ γηα ην εζσηεξηθφ ησλ νρεκάησλ. 

πλήζσο, έλα ηξίην πιηθφ ρξεζηκνπνηείηαη σο θνιιεηηθφ, αιιά ππάξρνπλ θαη 

πεξηπηψζεηο φπνπ ην έλα απφ ηα δχν πιηθά δξα σο θνιιεηηθφ. Τπάξρνπλ 

ηέζζεξα είδε κεραληζκψλ κε ηνπο νπνίνπο επηηπγράλεηαη ε θφιιεζε: ε 

κεραληθή ζχλδεζε, ε δηάρπζε κνξίσλ πνιπκεξψλ πάλσ ζηελ επηθάλεηα, κε 

ειεθηξνζηαηηθέο δπλάκεηο, θαη, αηνκηθή θαη κνξηαθή έιμε ησλ πιηθψλ πξνο 

θφιιεζε.  

 

Είδη κόλλασ  

 

Οη θφιιεο δηαηίζεληαη ζε κνξθή δηαιχκαηνο, σο κέζα δηαζπνξάο ζην λεξφ, σο 

δηαιχηεο ή ζηεξεά, ηα νπνία ιηψλνπλ ππφ ηελ επίδξαζε ζεξκφηεηαο. Όιεο νη 

θφιιεο ζα πξέπεη λα έρνπλ  θάπνηα ζρέζε κε ηα πιηθά πξνο θφιιεζε θαη ζα 

πξέπεη λα ¨βξέμνπλ¨, λα θαιχςνπλ θαη λα εηζρσξήζνπλ ζηηο επηθάλεηεο θαη 

λα ζηεξενπνηεζνχλ κέζσ εμάηκηζεο ηνπ πγξνχ θνξέα, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί 

δεζκφο. ε πεξίπησζε θφιιαο  ηήμεσο, ν δεζκφο δεκηνπξγείηαη θαηά ηελ 

ςχμε. Οη θφιιεο  ηήμεσο δηαηίζεληαη ζηηο εμήο κνξθέο: σο κεκβξάλε, θαη,  σο 

ζπλερέο θηικ ζε κνξθή ζθφλεο ή θφθθσλ. Κάπνηεο άιιεο θφιιεο ππάξρνπλ θαη 

ζε κνξθή πγξνχ ή δειέ, ηα νπνία είλαη 100% (ή ζρεδφλ) ελεξγφ πιηθφ θαη δελ 

δηαζέηνπλ θαζφινπ δηαιχηεο ή λεξφ. 

 

Οη θφιιεο κε βάζε δηαιχηε είλαη γεληθά κε  θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ θαη 

ρξεηάδνληαη πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε ηνπο. Απηέο νη θφιιεο δηαβξέρνπλ  

θαιχηεξα ηηο επηθάλεηεο πξνο θφιιεζε απφ ηα αληίζηνηρα κε βάζε λεξνχ, 

“πηάλνπλ” θαιχηεξα θαη ζηεγλψλνπλ ζπληνκφηεξα. Δπηπιένλ, παξνπζηάδνπλ 

κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο, επεηδή ηα νξγαληθά ζπζηαηηθά δηαιχνληαη 

θαιχηεξα ζε έλαλ  δηαιχηε, ζε ζρέζε κε ην λεξφ. 

 

ηα θνιιεηηθά κέζα ηήμεσο, ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο θφιιαο επεξεάδεη φιε 

ηε δηαδηθαζία επεηδή εμαξηάηαη απφ ηηο θπζηθέο ηδηφηεηεο ηνπ ίδηνπ ηνπ 

θνιιεηηθνχ (π.ρ. αλ είλαη ζθιεξφ ή καιαθφ), θαη, απφ ηελ ηαρχηεηα κε ηελ 
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νπνία βπζίδεηαη ην θνιιεηηθφ κέζα ζην χθαζκα. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηίμεσο, ε 

ξνή θαη ην ημψδεο είλαη κεξηθά αθφκα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

θνιιεηηθψλ κέζσλ ηίμεσο. Αλ ε ζεξκφηεηα είλαη πνιχ κεγάιε, ην θνιιεηηθφ 

κπνξεί λα θχγεη απφ ην ζεκείν πνπ πξφθεηηαη λα θνιιεζεί θαη λα πξνθχςεη 

αδχλακε θφιιεζε. Δπηπιένλ, κπνξεί λα ζθιεξχλεη ε επίζηξσζε θαη λα 

εηζρσξήζεη ην θνιιεηηθφ ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ πθάζκαηνο.  

 

Οη ρεκηθνί ηχπνη ζηηο θφιιεο ηήμεσο πεξηιακβάλνπλ ην πνιπαηζπιέλην, ην 

πνιππξνππιέλην (αλακεηγλχνληαη θαη αλαθέξνληαη σο πνιπνιεθίλε), ην 

πνιπακίδην, ηνλ πνιπεζηέξα θαη ηελ πνιπνπξεζάλε. Τπάξρνπλ πνηθηιίεο 

ζπκπνιπκεξψλ γηα θάζε ρεκηθφ ηχπν, επηηξέπνληαο ηε δεκηνπξγία 

δηαθνξεηηθψλ ηδηνηήησλ ζρεηηθά κε ην ζεκείν ηήμεσο θαη ηε ζεξκηθή 

αγσγηκφηεηα. Οη πνιπνιεθίλεο έρνπλ ρακειφηεξε αληνρή, νη πνιπνπξεζάλεο 

έρνπλ απαιφηεξε πθή, είλαη πην εχθακπηεο θαη επεθηάζηκεο. 
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Υλικά προσ ένωςη  

 

Σν εμάξηεκα ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ απηνθηλήηνπ κε ηηο πεξηζζφηεξεο 

επηζηξψζεηο  είλαη ην θάζηζκα, κε ηηο εμήο: απφ πνιπεζηεξηθφ χθαζκα 

ελσκέλν κε αθξφ πνιπνπξεζάλεο θαη κία κε  έλα χθαζκα ππνζηήξημεο ζην 

πίζσ κέξνο. Καηά ηελ επίζηξσζε, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ΄φςηλ νη 

παξαθάησ παξάγνληεο: 

● Η ρεκηθή θχζε ησλ πξνο επίζηξσζε πιηθψλ, π.ρ. πνιπεζηέξαο, PVC, 

θ.α. 

● Η θπζηθή θαηάζηαζε (ε επηθάλεηα, αλ είλαη θζαξκέλε) ησλ πιηθψλ 

● Η θαηαζθεπή ησλ πθαζκάησλ  

● Η ζηαζεξφηεηα ησλ πθαζκάησλ (αλ ζα ζπξξηθλσζνχλ) 

● Η παξνπζία θηληξηζηηθνχ ή ιηπαληηθνχ κπνξεί λα επεξεάζεη δπζκελψο 

ηε δηαδηθαζία 

● Η πςειή ζεξκηθή αληίζηαζε ηεο ηειηθήο επίζηξσζεο 

● Η αληνρή πνπ απέθηεζε ε ζχλδεζε 

● Η δηαζπνξά πιαζηηθνπνηεηή (γηα ην PVC) 

● Η αληνρή ζην ειηαθφ θσο  

● Σν ρξψκα ηνπ πθάζκαηνο λα παξακέλεη αλέπαθν απφ ηελ επίζηξσζε. 

[1,2] 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5, ΤΝΘΕΣΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΒΡΑΔΤΥΛΕΓΙΑ 

  

 

5.1. ύνθετα υλικϊ 

 

Ο ζπλδπαζκφο δχν ή θαη πεξηζζφηεξσλ πιηθψλ, δειαδή ελφο 

θισζηνυθαληνπξγηθνχ θαη ελφο πιαζηηθνχ, νδεγεί ζηε δεκηνπξγία ελφο 

πιηθνχ ην νπνίν ζα δηαζέηεη λέεο ηδηφηεηεο, πνπ δελ ζπλαληψληαη ζην έλα κφλν 

πιηθφ.  

 

Οη ίλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ζηα ζχλζεηα πιηθά είλαη νη ίλεο ίλεο 

άλζξαθα (carbon fibers), γπαιηνύ (glass fibers) θαη νη  αξακηδηθέο 

(αξσκαηηθφ πνιπακίδην, Nomex ηεο DuPont). Γελ ππάξρεη θάπνηα ίλα ε νπνία 

ζπγθεληξψλεη φια ηα πιενλεθηήκαηα, αιιά θάζε θαηεγνξία παξνπζηάδεη ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηεο. Οη ηδηφηεηεο ησλ παξαρζέλησλ 

ηλψλ επεξεάδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ζπλζήθεο θαηαζθεπήο ηνπο. Οη 

δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο ησλ ηλψλ άλζξαθα πεξηιακβάλνπλ: ηελ 

θισζηνπνίεζε, ηε ζηαζεξνπνίεζε, ηελ αλζξαθνπνίεζε, θαη ηε 

γξαθηηνπνίεζε.  
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Δηθφλα 5.1.: Φχιιν ηλψλ άλζξαθα. 

 

Μεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ Nomex, αθνινχζεζε ην Kevlar, παξάγσγφ ηνπ, ην 

νπνίν είλαη πέληε θνξέο ηζρπξφηεξν ηνπ αηζαιηνχ (βάξνο πξνο βάξνο). Οη 

αξακηδηθέο ίλεο είλαη αλζεθηηθέο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο  δηαιχηεο, κε κηθξή 

απνξξνθεηηθφηεηα λεξνχ, αιιά είλαη επαίζζεηεο ζηηο αθηίλεο UV θαη 

βάθνληαη δχζθνια. 
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Δηθφλα 5.2.: Ύθαζκα απφ Kevlar, κε χθαλζε δηαγσλάι. 

 

Οη ίλεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ είλαη νη πην δηαδεδνκέλεο. Τπάξρνπλ θαη πην 

εμεηδηθεπκέλεο, φπσο: θεξακηθέο, κεηαιιηθέο, βνξίνπ, ραιαδία, θαξβηδίνπ ηνπ 

ππξηηίνπ θαη πνιπαηζπιελίνπ. 

 

Ιδιότητεσ  

 

Μπνξνχλ λα πξνθχςνπλ πνιινί δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί πθάζκαηνο θαη 

πιαζηηθψλ, αιιά ηα πεξηζζφηεξα ζχλζεηα πιηθά βαζίδνληαη ζε ηξία πιηθά: ην 

γπαιί, ηνλ άλζξαθα, θαη αξακηδηθέο ίλεο ή κε ζπλδπαζκφ απηψλ, π.ρ. 

πνιπεζηέξα κε επνμηθή ή θαηλνιηθή ξεηίλε. Η ππθλφηεηα ηεο 

ζεξκνζθιεξπλφκελεο ξεηίλεο είλαη 1,2g/m3. Οη ρεκηθέο ηδηφηεηεο 

επεξεάδνληαη θπξίσο απφ ην χθαζκα, θαη νη ζεξκηθέο απφ ην πνιπκεξέο. Οη 

θαηλνιηθέο ξεηίλεο παξνπζηάδνπλ ηηο θαιχηεξεο ζεξκνκνλσηηθέο ηδηφηεηεο. 

Όζν κεγαιχηεξν είλαη ην κήθνο ηεο ίλαο, ηφζν κεγαιχηεξε θαη ε αληνρή ηνπ 

πιηθνχ, γηα απηφ πξνηηκνχληαη ζπλερείο ίλεο. 

 

Γεληθά, νη ίλεο άλζξαθα παξνπζηάδνπλ ηε κεγαιχηεξε αθακςία ελψ 

ηαπηφρξνλα είλαη εχζξαπζηεο κε ρακειή ηθαλφηεηα απνξξφθεζεο ελέξγεηαο. 
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Σα αξακηδηθά ζχλζεηα πιηθά είλαη ιηγφηεξν άθακπηα, αιιά απνξξνθνχλ ηελ 

ελέξγεηα ρσξίο λα ξαγίδνπλ. Σέινο, ηα ζχλζεηα κε ίλεο γπαιηνχ είλαη ιηγφηεξν 

αλζεθηηθά απφ ηα αξακηδηθά, αιιά έρνπλ ην πιενλέθηεκα ηνπ ρακεινχ 

θφζηνπο. 

 

 

 

Δηθφλα 5.3.: Ύθαζκα απφ ίλεο γπαιηνχ. 

 

Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα  

 

Κχξην πιενλέθηεκα ηεο ρξήζεο ζχλζεησλ πιηθψλ είλαη ε αληηθαηάζηαζε 

βαξηψλ κεηαιιηθψλ εμαξηεκάησλ κε ειαθξχηεξα, εμαζθαιίδνληαο νηθνλνκία 

θαπζίκνπ ζην φρεκα. Δπηπιένλ, θαηαιακβάλνπλ ιηγφηεξν ρψξν, θαη δελ 

νμεηδψλνληαη. Σα εμαξηήκαηα  απφ ζχλζεηα πιηθά πξνζθέξνπλ κεγάιε 

ειεπζεξία ζηνλ ζρεδηαζηή, επεηδή είλαη επθνιφηεξα ζηε δηακφξθσζε απφ ην 

κέηαιιν.  

 

Σα κεηνλεθηήκαηα ησλ ζχλζεησλ πιηθψλ είλαη ην πςειφ θφζηνο θαηαζθεπήο 

ηνπο ( ην νπνίν είλαη ζρεηηθφ, ιφγσ ηεο νηθνλνκίαο θαπζίκνπ ηνπ νρήκαηνο 

απφ ην κεησκέλν βάξνο ηνπ), ε επαηζζεζία ηνπο ζηηο θξνχζεηο, ε κεησκέλε 

αληνρή ζηελ πγξαζία θαη ηε ζεξκνθξαζία, θαη νη πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο 

απνθαηάζηαζήο ηνπο πξνο ην παξφλ. 
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Καταςκευή  

 

Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ζχλζεησλ πιηθψλ ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξεο ηερληθέο 

κε  θαινχπηα ή παξάγνληαη ρεηξσλαθηηθά. Καηά ηε ρεηξσλαθηηθή κέζνδν, ζην 

fiberglass, πεξηζηξέθεηαη ε γπάιηλε ίλα θαη κέζα ζε θαινχπη θαη ηεο 

πξνζηίζεηαη ξεηίλε πνιπεζηέξα κέζσ βνχξηζαο, δεκηνπξγψληαο ζηξψζεηο θαη 

δηακνξθψλνληαο ην ηειηθφ ζρήκα.  

 

Κάπνηα άιια πιηθά πξνέξρνληαη απφ πθάζκαηα εκπνηηζκέλα κε ξεηίλε θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ζηξψζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηα θαινχπηα, ζε πςειή 

ζεξκνθξαζία. [1,2] 

 

 

 

Δηθφλα 5.4.: Παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο παξαγσγήο ελφο ζχλζεηνπ πιηθνχ ζε ζηξψζεηο. 

[2] 

 

 

 

 

Δηθφλα 5.5.: Παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο παξαγσγήο ελφο ζχλζεηνπ πιηθνχ ζε ζηξψζεηο 

επίπεδσλ θχιισλ. [2] 
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Δηθφλα 5.6.: Παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο παξαγσγήο ελφο ζχλζεηνπ πιηθνχ ζε ζηξψζεηο 

ζε κνξθή ξάβδσλ ή ζσιήλσλ. [2] 

 

 

 

 

Δηθφλα 5.7.: Παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο παξαγσγήο ελφο ζχλζεηνπ πιηθνχ κε ίλεο 

ελίζρπζεο, κε ηε κέζνδν δηέιαζεο (κεραληθή δηεξγαζία γηα ηε παξαγσγή επηκεθψλ 

κεηαιιηθψλ πξντφλησλ), ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηελ παξαγσγή ζσιήλσλ. [2] 

 

 

 

 

Δηθφλα 5.8.: Παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο παξαγσγήο ελφο ζχλζεηνπ πιηθνχ κε 

εληζρπηηθέο ίλεο, κε ηε κέζνδν ςεθαζκνχ. [2] 
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5.2. Βραδυφλεγύα 

 

Υεκηθά πνπ πεξηέρνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο λεξνχ, ηα νπνία ην απνβάιινπλ 

φηαλ ζεξκαλζνχλ, επηβξαδχλνπλ ηε θσηηά θαη νη πδξαηκνί πνπ παξάγνληαη, 

αξαηψλνπλ ην νμπγφλν ηνπ αέξα. Υεκηθά φπσο ην έλπδξν αινπκίλην θαη θαη ην 

βφξην, απνξξνθνχλ ηελ ελέξγεηα θαηά ηελ απνζχλζεζε θαη ςχρνπλ ηε θιφγα. 

Γηα παξάδεηγκα, έλα πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ζθνπφ απηφ, είλαη ην 

ηξη-έλπδξν αινπκίλην, φπνπ ην 35% ηνπ βάξνπο ηνπ είλαη ην λεξφ.  

 

Όκσο, ν πην δξαζηηθφο κεραληζκφο γηα ηελ βξαδπθιεγία, είλαη ε αλαζηνιή 

ησλ ειεπζέξσλ ξηδψλ θαη ε κείσζε ηεο θαχζηκεο χιεο, κε ηε δεκηνπξγία 

ζηξψκαηνο  απαλζξάθσζεο πάλσ ζηα θιεγφκελα πιηθά. Σν ριψξην ή ην 

βξψκην, ζε ζπλδπαζκφ κε ηξηνμείδην ηνπ αληηκνλίνπ, πξαγκαηνπνηνχλ ηελ 

παξαπάλσ δηαδηθαζία. 

 

Κάπνηα άιια ρεκηθά ή ζπλδπαζκνί ηνπο, απνηξέπνπλ ηελ επαλάθιεμε κε ηε 

δεκηνπξγία ζηξψκαηνο  απαλζξάθσζεο ζηα ήδε θακκέλα πιηθά. Ο βνξηθφο 

ςεπδάξγπξνο, γηα παξάδεηγκα, δεκηνπξγεί έλα ζηξψκα πνπ παξνκνηάδεη κε 

γπαιί θαη κεηψλεη δξαζηηθά ηνλ θαπλφ. Σα δηνγθνχκελα απηά ρεκηθά δξνπλ ζε 

ζρεηηθά ρακειέο ζεξκνθξαζίεο (ζε αξρηθά ζηάδηα ηεο θαχζεο) θαη ην ζηξψκα 

πνπ δεκηνπξγνχλ αλαζηέιιεη ηελ εμάπισζε ηεο θσηηάο, ζπγθξαηψληαο ηα 

αέξηα ηεο θιφγαο θαη απνηξέπνληαο ηελ είζνδν ηνπ νμπγφλνπ. Δπηπιένλ, 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν ηνπ νρήκαηνο θαη πνιπκεξή, φπσο ην 

PVDC (ρισξηνχρν πνιπβηλπιηδέλην) θαη ην PVC, πνπ πεξηέρνπλ κεγάιεο 

πνζφηεηεο ρισξίνπ θαη δεκηνπξγεί θινγνεπηβξαδπληηθφ ζηξψκα. 
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Δηθφλα 5.9.: Τεζη θαχζεσο ζε χθαζκα. 

 

Μειονεκτήματα  

 

ηα κεηνλεθηήκαηα γηα ηε βξαδπθιεγία πεξηιακβάλνληαη ην πςειφ θφζηνο, 

θαη ε ηνμηθφηεηα ησλ αηκψλ πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ θαχζε. Πνιιά ρεκηθά 

απφ  ριψξην θαη βξψκην πηζηεχεηαη φηη είλαη δπλεηηθά ηνμηθά θαη ππφθεηληαη 

ζε έιεγρν ή απαγφξεπζε. Δπηπιένλ, ην ηξηνμείδην ηνπ αληηκνλίνπ θαη βξσκίνπ 

κνιχλνπλ ην πεξηβάιινλ. 

 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θαίγεηαη έλα θισζηνυθαληνπξγηθφ πιηθφ δηαθέξεη, 

αλάινγα κε παξάγνληεο, φπσο ε αθακςία ηνπ πθάζκαηνο, ην πέζηκν, αλ 

βξίζθεηαη ζε επαθή κε άιια πιηθά, ηελ πνζφηεηα ηνπ αέξα, θ.α. [1,2,5] 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6, ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΕΛΕΓΦΟ ΤΥΑΜΑΣΨΝ 

ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ 

 

 

6.1. Γενικού ϋλεγχοι και εμφϊνιςη 

 

Έλα εξγαζηήξην πνηνηηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα θιηκαηίδεηαη ζηαζεξά ζηνπο 

20 κε 22oC, κε 60 έσο 70% ζρεηηθή πγξαζία. Οη ζπζθεπέο ζα πξέπεη λα είλαη 

δπγνζηαζκηζκέλεο. [4] 

 

Σν ζσζηφ βάξνο, πιάηνο, πάρνο θαη θαηαζθεπή, πξέπεη λα ειέγρνληαη ηαθηηθά 

ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. Τπάξρνπλ ηππνπνηεκέλεο 

δηαδηθαζίεο γηα ηε δηεμαγσγή απηψλ ησλ ηππηθψλ ειέγρσλ. Δπηπιένλ, 

κπνξνχλ λα ζπλδξάκνπλ ζηελ εμηρλίαζε ηεο αηηίαο ελφο πξνβιήκαηνο. Γηα 

παξάδεηγκα, επηζηξψζεηο κεγαιχηεξνπ πάρνπο απφ ην αλακελφκελν, ζεκαίλεη 

φηη ε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ επίζηξσζε ήηαλ ρακειή ή επηθξαηνχζε ρακειή 

πίεζε (θαη πηζαλψο νη δεζκνί κεηαμχ ησλ πιηθψλ λα είλαη αδχλακνη). [1,4] 
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6.2. Φρωματικό απόχρωςη 

 

Υξεζηκνπνηνχληαη ην θαζκαηνθσηφκεηξν θαη ην ηξηρξσκαηηθφ 

ρξσκαηφκεηξν, απφ ηα νπνία γίλνληαη νη ιήςεηο κεηξήζεσλ, νη νπνίεο 

ππφθεηληαη ζε επεμεξγαζία, γηα λα δνζνχλ νη ρξσκαηηθέο ζπληεηαγκέλεο. Οη 

πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη ζπγθξίλνληαη κε κία ηππνπνηεκέλε απφρξσζε. 

Έλαο ρξσκαηηθφο ππνινγηζηήο επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα ησλ κεηξήζεσλ. 

Σα απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα αλαπαξαρζνχλ κε 

καζεκαηηθά. Σν λνχκεξν ηνπ θάζε ρξψκαηνο αληηπξνζσπεχεη ηελ απφρξσζε 

ηνπ θαη ηε δηαθνξά ηνπ απφ ην ηππνπνηεκέλν ρξψκα κε ην νπνίν ζπγθξίλεηαη.  

 

Σν καζεκαηηθφ ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ην CIE L * a* b*, ζχκθσλα 

κε ηε Γηεζλή Δπηηξνπή Φσηηζκνχ, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ κίαο ζπγθεθξηκέλεο 

απφρξσζεο. Οη ρξσκαηηθέο ζπληεηαγκέλεο πεξηιακβάλνπλ ηξεηο αξηζκνχο, 

γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο απφρξσζεο ζε ηξηζδηάζηαην ρψξν. Σν L* 

αληηπξνζσπεχεη ηε θσηεηλφηεηα, ην a* κε ζεηηθέο ηηκέο είλαη θφθθηλν, ελψ κε 

αξλεηηθέο πξάζηλν, ην b* κε ζεηηθέο ηηκέο είλαη θίηξηλν, ελψ κε αξλεηηθέο 

κπιε. Παξ’ φια απηά ην παξαπάλσ καζεκαηηθφ ζχζηεκα, δελ παξέρεη εληειψο 

έγθπξα απνηειέζκαηα ζε κία επξεία γθάκα ρξσκάησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ 

πιηθψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε ηειηθή απφθαζε γηα ηε βαθή, εμαξηάηαη απφ 

νπηηθή αμηνιφγεζε ππφ ηππνπνηεκέλεο ζπλζήθεο θσηηζκνχ, καδί κε ηνλ 

βαθέα θαη ηνλ πειάηε. [1] 

  



- 91 - 
 

6.3. Φρωματικό αντοχό και αποχρωματιςμόσ 

 

Η αληνρή ηνπ ρξψκαηνο ζηνλ ηδξψηα, ην πιχζηκν κε θξχν λεξφ θαη ε αληνρή 

ηνπ ρξψκαηνο ζηελ ηξηβή, είλαη ζεκεία πνπ ρξεηάδνληαη έιεγρν. 

Γεκηνπξγείηαη πγξφ φκνην κε ηνλ ηδξψηα, θαη έλα δείγκα πθάζκαηνο 

εκβαπηίδεηαη ζε απηφ. Έπεηηα, ηνπνζεηείηαη ην βξεγκέλν δείγκα αλάκεζα ζε 

δχν ιεπθά πθάζκαηα (ην έλα βακβαθεξφ, θαη ην άιιν κάιιηλν ή απφ 

δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο ίλεο). Οη ηξεηο απηέο ζηξψζεηο πθαζκάησλ 

ηνπνζεηνχληαη ζε θνχξλν γηα ηέζζεξηο ψξεο, ζηνπο 37 oC, γηα λα 

πξνζνκνησζεί ε ζεξκνθξαζία ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. Οπνηνδήπνηε 

ιέθηαζκα ησλ ιεπθψλ πθαζκάησλ αμηνινγείηαη κε θιίκαθεο ηνπ γθξη, δχν 

εηδψλ. Η κία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ αιιαγήο απφρξσζεο ηνπ 

βακκέλνπ πθάζκαηνο, θαη ε άιιε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ρξψκαηνο πνπ 

παξέκεηλε πάλσ ζηα άβαθα πθάζκαηα.  

 

Η αληνρή ηνπ ρξψκαηνο ζηελ ηξηβή, είηε πγξή είηε μεξή, αμηνινγείηαη κε 

εηδηθή ζπζθεπή ηξηβήο, ε νπνία δηαζέηεη έλα μχιηλν εμφγθσκα πνπ θαιχπηεηαη 

κε έλα ιεπθφ θνκκάηη βακβαθεξνχ πθάζκαηνο. Η κεραλή ηξίβεη ην χθαζκα 

δέθα θνξέο, θαη ηα απνκεηλάξηα βαθήο πάλσ ζην ιεπθφ βακβαθεξφ χθαζκα 

αμηνινγνχληαη κε θιίκαθεο ηνπ γθξί. [1] 
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6.4. Αντοχό ςτο ηλιακό φώσ και τισ ακτύνεσ UV 

 

Υξεζηκνπνηνχληαη ζπζθεπέο κε ιάκπεο ηφμνπ αεξίνπ μέλνπ ή κε αέξην μέλν 

(xenon), νη νπνίεο κηκνχληαη ηελ επίδξαζε ηνπ ειηαθνχ θσηφο ζηα 

θισζηνυθαληνπξγηθά πιηθά ηνπ απηνθηλήηνπ. Καηά ηε δηεμαγσγή κεηξήζεσλ 

είλαη απαξαίηεην λα αλαθέξνληαη ηα δηάθνξα θίιηξα θσηηζκνχ θαη ε 

κέζνδνο ςχμεο ηεο ζπζθεπήο επεηδή επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξέπεη λα αλαθέξνληαη: ε ζπζθεπή θαη ε 

ιάκπα ηεο, ηα θίιηξα θσηηζκνχ, ε πγξαζία, ε ζεξκνθξαζία ηεο ζπζθεπήο, ε 

ζεξκνθξαζία ηεο επηθάλεηαο πνπ ηνπνζεηείηαη ην δείγκα, θαη, ν ρξφλνο 

έθζεζεο ηνπ δείγκαηνο. 

 

Η αληνρή ζην ειηαθφ θσο πξνζδηνξίδεηαη απφ ην πνζνζηφ μεζσξηάζκαηνο ηνπ 

ρξψκαηνο ή ηνλ απνρξσκαηηζκφ ηνπ, θαη αμηνινγείηαη κε θιίκαθεο ηνπ γθξη ή 

ηηο εηδηθέο θιίκαθεο blue wool light fastness standard, κεηά ηελ έθζεζε ηνπ 

δείγκαηνο ζηηο θαζνξηζκέλεο ζπλζήθεο θσηηζκνχ. Οη θιίκαθεο ηνπ blue wool 

standard δηαζέηνπλ νθηψ επίπεδα. 
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Δηθφλεο 6.1.: Σπζθεπή πξνζνκνίσζεο ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ. Τα δείγκαηα 

ηνπνζεηνχληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ζπζθεπήο, φπνπ θσηίδνληαη απφ ιακπηήξεο. Η 

ζπζθεπή ξπζκίδεη ηελ έληαζε ηνπ θσηφο, ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πγξαζία. 

 

Η αληνρή ζηηο αθηίλεο UV επεξεάδεηαη θαη απφ ην πάρνο ησλ λεκάησλ, φζν 

παρχηεξν, ηφζν αλζεθηηθφηεξν ζηηο αθηίλεο. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή 

εηζέξρεηαη ιηγφηεξε αθηηλνβνιία ζην θέληξν ηεο ίλαο. 

 

Σν πξνο εμέηαζε δείγκα ζα πξέπεη λα επηζεκαίλεηαη αλ έρεη ππνζηεί 

επίζηξσζε ή αλ ηνπ έρεη πξνζηεζεί αθξφο πνιπνπξεζάλεο. Ο αθξφο 

απνβάιιεη ζεξκφηεηα απφ ην χθαζκα (ςχρνληάο ην)  επεξεάδνληαο ηηο 

κεηξήζεηο. [1] 
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Δηθφλα 6.2.: Δλεξγεηαθή θαηαλνκή θάζκαηνο ηνπ θσηφο εκέξαο ζε ζχγθξηζε κε ηνπ 

αέξηνπ Xenon. Τα βξαρχηεξα κήθε θχκαηνο δηαζέηνπλ ηε κεγαιχηεξε ελέξγεηα θαη 

ην ππεξηψδεο είλαη ε πην θαηαζηξνθηθή αθηηλνβνιία γηα ηα θισζηνυθαληνπξγηθά 

πιηθά. Παξ’ φια απηά, ην παξκπξίδ θηιηξάξεη έλα κηθξφ κέξνο απηήο ηεο 

αθηηλνβνιίαο [1] 

 

 

  



- 95 - 
 

6.5. Αντοχό ςτην τριβό 

 

Η αληνρή ζηελ ηξηβή επεξεάδεηαη απφ ηε θαηαζθεπή ηνπ πθάζκαηνο, ηα 

λήκαηά ηνπ, θαη ην θηλίξηζκα πνπ έρεη ππνζηεί. Τπάξρνπλ ηξεηο κέζνδνη 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο αληνρήο ζηε ηξηβή: ε Martindale, ε Schopper θαη ε Taber. 

Οη ηξεηο απηέο κέζνδνη πξαγκαηνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο θηλήζεηο θαηά ηελ 

ηξηβή ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθά πιηθά ηξηβήο. Η ζπζθεπή Schopper (κε 

επηθάλεηα απφ γπαιφραξην) ιεηηνπξγεί κε κία αλάπνδε θπθιηθή θίλεζε, ε 

Taber  είλαη πεξηζζφηεξν πνιχπινθε, κε δχν ηξνρνχο (επηθάλεηεο απφ 

θανπηζνχθ) λα πεξηζηξέθνληαη ζε αληίζεηεο θαηεπζχλζεηο, θαη ε Martindale 

(κε επηθάλεηα καιιηνχ) ιεηηνπξγεί κε πνιιαπιέο θαηεπζχλζεηο. Η Martindale 

ζεσξείηαη φηη είλαη πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, φζνλ αθνξά ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο ζηελ ηξηβή, αιιά ρξεηάδνληαη 16 ψξεο κέρξη λα 

νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία, ελψ ε Taber ρξεηάδεηαη 15 κε 30 ιεπηά θαη ε 

Schopper 1 κε 2 ψξεο. 

 

 

 

Δηθφλα 6.3.: Σπζθεπή Martindale  γηα ην ηεζη ηξηβήο. 
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Δηθφλα 6.4.: Σπζθεπή Schopper  γηα ην ηέζη ηξηβήο. 

 

 

 

Δηθφλα 6.5.: Τέζη ηξηβήο κε ζπζθεπή Martindale ζε θαιχκκαηα θαζηζκάησλ. Τν 

αξηζηεξφ δείγκα δηαζέηεη κεξηθά ζπαζκέλα λήκαηα θαη ιίγν pilling. Τν δεμί 

παξνπζηάδεη θζνξά θαη frosting. 
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Δηθφλα 6.6.: Τν αξηζηεξφ δείγκα  έρεη ππνζηεί ηεζη ηξηβήο κε ηε ζπζθεπή Taber, θαη 

πέξαζε κε επηηπρία ην ηεζη Τν δεμί, έρεη ππνζηεί ηεζη ηξηβήο κε ηε ζπζθεπή 

Schopper, θαη παξνπζηάδεη ζεκάδηα ηξηβήο. 

 

 

ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, κεηά ηελ ηξηβή, αλ δελ ππάξρνπλ ζθηζήκαηα ζην 

χθαζκα, ηφηε απηφ αζπξίδεη εμσηεξηθά (frosting ή ghosting) θαη απηφ 

νθείιεηαη ζηε δεκηνπξγία ηληδίσλ ιφγσ ηξηβήο ζηα λήκαηα ή ζε κή βαζηά 

εηζρψξεζε ηεο βαθήο ζην χθαζκα. 

 

Έλα άιιν θαηλφκελν κεηά ην ηεζη ηξηβήο είλαη ε δεκηνπξγία θφκπσλ (pilling). 

Πηζηεχεηαη φηη νη άθξεο ησλ ηλψλ κπεξδεχνληαη θαη ζηξίβνληαη κεηαμχ ηνπο. Η 

ρξήζε πνιπεζηέξα απνηξέπεη ζπλήζσο ην θαηλφκελν απηφ, ζε αληίζεζε κε ην 

καιιί, ην νπνίν είλαη πην αδχλακν. Δπηπιένλ, κε ρεκηθά θηληξίζκαηα ην 

θαηλφκελν απηφ ειαρηζηνπνηείηαη. Τπάξρεη ε ζπζθεπή γηα ην θαηλφκελν απηφ, 

ην “pill-box”, πνπ απνηειείηαη απφ δχν μχιηλνπο θχβνπο κε πιεπξέο 25cm, θαη 

ηνηρψκαηα επηθαιπκκέλα κε θειιφ. Σα δείγκαηα ησλ πθαζκάησλ 

ηνπνζεηνχληαη ζε ζηεξίγκαηα απφ θανπηζνχθ κέζα ζηνπο θχβνπο, νη νπνίνη 

πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηνλ άμνλα ηνπο γηα θαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Έπεηηα, ηα δείγκαηα ζπγθξίλνληαη κε ηα αξρηθά ζε κία θιίκαθα απφ ην 1 έσο 

ην 5, φπνπ φζν κεγαιχηεξνο ν αξηζκφο, ηφζν ιηγφηεξν ην pilling. 
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Δηθφλα 6.7.: Σπζθεπή Pilling. 

 

Έλα άιιν θαηλφκελν θαηά ηελ ηξηβή είλαη ην ζθάισκα, ην νπνίν ζπκβαίλεη 

φηαλ έλα αηρκεξφ αληηθείκελν παξαζχξεη έλα λήκα ηνπ πθάζκαηνο. Η θισζηή 

εμέξρεηαη απφ ην χθαζκα δεκηνπξγψληαο κηθξή  ζειηά ζηελ επηθάλεηα, ελψ ε 

θισζηή παξακέλεη ζε απηφ. Σν θαηλφκελν απηφ ειέγρεηαη κε ηε ζπζθεπή 

ειέγρνπ ζθαιψκαηνο θαη απνηειείηαη απφ κπάιεο κε θαξθηά ζηελ επηθάλεηά 

ηνπο. Σν δείγκα ηνπνζεηείηαη γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη αμηνινγείηαη 

κε θιίκαθα απφ ην 1 έσο ην 5. [1,4] 
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6.6. Αντοχό τησ κόλληςησ 
 

Δπηιέγνληαη δείγκαηα θαη εμεηάδνληαη σο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ ζηεκνληνχ 

θαη ηνπ πθαδηνχ. Έπεηηα, ηνπνζεηνχληαη ζε δπλακφκεηξν, φπνπ θαη 

εμεηάδεηαη ε αληνρή ηεο θφιιεζεο. Οη δηαδηθαζίεο ηνπ ηεζη δηαθέξνπλ απφ 

θαηαζθεπαζηή ζε θαηαζθεπαζηή. [1,5] 

 

 

 

Δηθφλα 6.8.: Γπλακφκεηξν. 
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6.7. Θϊμπωμα     

 

Πξφθεηηαη γηα ην θαηλφκελν πνπ ιακβάλεη ρψξα ζην παξκπξίδ ησλ 

απηνθηλήησλ, δεκηνπξγψληαο αιινηψζεηο ζηελ νξαηφηεηα. Γεκηνπξγείηαη απφ 

πηεηηθά πιηθά ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ ηνπ νρήκαηνο, φπσο ηα πιαζηηθά, ν 

αθξφο πνιπνπξεζάλεο, θαη φρη κφλν απφ ηα πθάζκαηα. Σα ζχγρξνλα 

πιαζηηθά απφ πνιππξνππιέλην ζακπψλνπλ ειάρηζηα, ελψ απηά απφ PVC αλ 

δελ πεξηέρνπλ ηνπο θαηάιιεινπο πιαζηηθνπνηεηέο, ζακπψλνπλ έληνλα. Σα 

πθάζκαηα, αλ δελ είλαη ηελησκέλα ή δελ έρνπλ πιπζεί θαιά, ζακπψλνπλ 

έληνλα, εμ’ αηηίαο ησλ ιηπαληηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο δηάθνξεο 

επεμεξγαζίεο ηνπο.  

 

Σν ηεζη ζακπψκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε δείγκαηνο 

πθάζκαηνο ζε έλαλ θνχξλν, ν νπνίνο ζθξαγίδεηαη κε γπάιηλε πφξηα. Η 

αλάθιαζε θσηφο ηεο γπάιηλεο πφξηαο έρεη κεηξεζεί πξηλ ην ηεζη. Ο θνχξλνο 

ζεξκαίλεηαη ζηνπο 90 κε 110oC γηα 3 έσο 6 ψξεο. Ύζηεξα απφ απηή ηε 

δηαδηθαζία, ε αλάθιαζε θσηφο ηνπ γπαιηνχ ηεο πφξηαο κεηξάηαη μαλά, γηα λα 

πξνζδηνξηζηεί ε κείσζή ηνπ, ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηελ εμάηκηζε ησλ 

πηεηηθψλ πιηθψλ ηνπ δείγκαηνο. [1,5] 
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Δηθφλα 6.9.: Σπζθεπή γηα ην ηεζη ζακπψκαηνο. Οη θχξηεο κεηαβιεηέο είλαη: ε 

ζεξκνθξαζία ηνπ ζεξκνχ ινπηξνχ, ε ζεξκνθξαζία ηεο πιάθαο ςχμεσο θαη ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηνπ ηεζη. 
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6.8. Αντιςτατικϋσ ιδιότητεσ 

 

Ο ζηαηηθφο ειεθηξηζκφο πξνέξρεηαη απφ ηελ ηξηβή ηνπ ξνχρνπ ηνπ επηβάηε κε 

ην πνιπεζηεξηθφ θάιπκκα ηνπ θαζίζκαηνο. Οη αληηζηαηηθέο ηδηφηεηεο 

πξνζδίδνληαη ζην χθαζκα κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε αληηζηαηηθνχ 

θηληξίζκαηνο, αιιά ηα θηληξίζκαηα απηά δελ είλαη κφληκα θαη ηειηθά 

εμαζζελνχλ. Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θηληξίζκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε 

κεζφδνπο κέηξεζεο ηεο αγσγηκφηεηαο ηεο επηθάλεηαο ηνπ πθάζκαηνο θαη 

ιεηηνπξγεί κέζσ ηεο πδξφθηιεο θχζεο ηνπ, εμαζθαιίδνληαο φηη πάληα ζα 

ππάξρεη έλα κηθξφ πνζνζηφ πγξαζίαο πάλσ ζην χθαζκα. Ο κεηξεηήο 

αγσγηκφηεηαο κεηξά ηελ σκηθή αληίζηαζε ζην ξεχκα, δειαδή πφζν εχθνια 

επηηξέπεη ην θηλίξηζκα  ζην ξεχκα λα πεξάζεη κέζα απφ ην χθαζκα. [1,6] 
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6.9. Βραδυφλεγύα 

 

Σα πθάζκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ ζπλήζσο ππφθεηληαη ζε θηλίξηζκα 

βξαδπθιεγίαο, ην νπνίν ζθιεξαίλεη ην χθαζκα, θαη απμάλεη ην θφζηνο θαη ην 

βάξνο. Ο ζπλδπαζκφο ηξηνμείδηνπ ηνπ αληηκνλίνπ θαη βξσκίνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην παξαπάλσ θηλίξηζκα.   Σνπνζεηείηαη δείγκα ηνπ 

πθάζκαηνο ζε νξηδφληην θιίβαλν, θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

εμαξηψληαη απφ ηνλ εθάζηνηε θαηαζθεπαζηή. Η αλαθιεμηκφηεηα αμηνινγείηαη 

κε θιίκαθα θαςίκαηνο, φπνπ είλαη ε απφζηαζε ζε εθαηνζηά πνπ θαίγνληαη  ζε 

έλα ιεπηφ. [6] 

 

 

 

Δηθφλα 6.10.: Σπζθεπή γηα ην ηέζη θαζπζηέξεζεο ηεο θσηηάο. 
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6.10. ταθερότητα των διαςτϊςεων 

 

Σα πθάζκαηα πνπ έρνπλ ππνζηεί επίζηξσζε εμεηάδνληαη νπηηθά αλ 

θαηζαξψλνπλ ή ζπξξηθλψλνληαη, χζηεξα απφ εκβάπηηζε ζε θξχν λεξφ θαη 

ζηέγλσκα ζε ζηεγλσηήξην. Αλ ην θηλίξηζκα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 

θαηάιιειεο ζεξκνθξαζίεο, εμαζθαιίδεηαη κεησκέλε ζεξκηθή ζπξξίθλσζε ηνπ 

πθάζκαηνο. [4,6] 

 

 

6.11. Λϋκιαςμα και δυνατότητα καθαριςμού 

 

Λεξψλνληαη δείγκαηα ησλ πθαζκάησλ θαη θαζαξίδνληαη ζχκθσλα κε 

θαζνξηζκέλε δηαδηθαζία. Σν πνζνζηφ ηνπ ιεθέ πνπ παξέκεηλε ζην δείγκα 

αμηνινγείηαη ζε πξφηππν θσηηζκφ (CIE D65, θψο εκέξαο) ή κε θιίκαθεο ηνπ 

γθξί. Γηα ηηο θιίκαθεο ηνπ γθξί ππάξρνπλ 5 βαζκνινγίεο, φπνπ ην 5 αληηζηνηρεί 

ζην ειάρηζην ιέξσκα, θαη ην 1 ζην κέγηζην. Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ην ιέθηαζκα είλαη ζνθνιάηα, θαθέο, ηζάη, παγσηφ, ιάθ καιιηψλ, θαη ιάδη 

θηλεηήξα. 

 

Η πδαηναπσζεηηθφηεηα ηνπ πθάζκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ έθρπζε 

νξηζκέλεο πνζφηεηαο λεξνχ ζην χθαζκα, ππφ γσλία 45ν απφ ην ρσλί. Η 

αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ εηζρψξεζε ησλ ζηαγφλσλ ζην χθαζκα. 

[1] 
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6.12. Γόρανςη υφϊςματοσ 

 

Σα ηεζη απηά επηδηψθνπλ ηελ πξνζνκνίσζε ηεο γήξαλζεο ησλ πθαζκάησλ, κε 

ην πέξαο δχν πεξίπνπ εβδνκάδσλ ζην εξγαζηήξην πνηνηηθνχ ειέγρνπ. 

Παξαηεξείηαη ε αιινίσζε ησλ δεζκψλ ησλ επηζηξψζεσλ, ε αιιαγή ηεο 

απφρξσζεο, θαη ε ζηαζεξφηεηα ησλ δηαζηάζεσλ. Σα ηεζη απηά 

πεξηιακβάλνπλ ηελ έθζεζε ηνπ πθάζκαηνο ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο άλσ ησλ 

100oC (ζε θνχξλν), γηα δχν πεξίπνπ εβδνκάδεο κε ζρεηηθή πγξαζία 100%. [1] 

 

6.13. Ακαμψύα υφϊςματοσ 

 

Η αθακςία ηνπ πθάζκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ θαηά κήθνο θάκςε ηνπ 

λήκαηνο, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζηε ζπζθεπή ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Shirley. Η 

αθακςία ηνπ πθάζκαηνο απμάλεηαη θπξίσο κεηά απφ ηελ πξνζζήθε 

επέλδπζεο θαη ζπλνδεχεηαη απφ κείσζε ηεο αληνρήο ζην ζθίζηκν.  [1] 
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6.14. Αντοχό υφϊςματοσ 

 

Τπάξρνπλ δηάθνξα ηέζη αληνρήο ζην ζθίζηκν, φπσο ην κνλφ ζθίζηκν, ζθίζηκν 

θηεξνχ, θαη ην ζθίζηκν Elmendorf. Σν κνλφ ζθίζηκν απνηξέπεη ηε κεηαθνξά 

ηνπ ζθηζίκαηνο, ελψ ε κέζνδνο Elmendorf κεηξά ηελ απψιεηα ελέξγεηαο θαηά 

ην ζθίζηκν. Ο πξνζδηνξηζκφο αληνρήο ζηνλ εθειθπζκφ ισξίδσλ πθάζκαηνο, 

επηηξέπεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ αιιαγήο ησλ ηδηνηήησλ ηνπ πθάζκαηνο.  

 

 

 

Δηθφλα 6.11.: Η ζπζθεπή Elmendorf γηα ην ηεζη ζθηζίκαηνο. 

 

Σν ηεζη αληνρήο ηνπ πθάζκαηνο ζηε δηάξξεμε πξαγκαηνπνηείηαη ζε πιεθηά 

θαη κή-πθάλζηκα πθάζκαηα. Σν χθαζκα ζπγθξαηείηαη ζηε ζπζθεπή θαη 

πηέδεηαη απφ κία κηθξή ζθαίξα απφ θανπηζνχθ (θνπζθψλεη κε λεξφ, ή άιια 

πγξά), ε νπνία θνπζθψλεη έσο ηε δηάξξεμε ηνπ πθάζκαηνο. 

 

Η αληνρή ησλ ξαθψλ ηνπ πθάζκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ πξνζπάζεηα 

δηαρσξηζκνχ δχν ξακκέλσλ πθαζκάησλ, ρξεζηκνπνηψληαο έλα δπλακφκεηξν. 

Γεληθά, νη ξαθέο είλαη αξθεηά αλζεθηηθέο, ε πξνζνρή εζηηάδεηαη θπξίσο ζηα 
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θελά πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηά απφ ηελ εθαξκνγή ηεο δχλακεο, απφ  ηε ξαθή 

ζην χθαζκα. [1,4] 

 

 

6.15. Αεροδιαπερατότητα   

 

Γηα ηηο επηζηξψζεηο απηνθηλήηνπ, κεηξάηαη ν φγθνο ηνπ αέξα ζε ιίηξα αλά 

δεπηεξφιεπην ψζηε λα δηαηεξεζεί κία ζηαζεξή πίεζε ζε έλαλ νξηζκέλν ρψξν, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηέζη. Οη ζπλζήθεο ηνπ ηέζη δηαθέξνπλ απφ 

θαηαζθεπαζηή ζε θαηαζθεπαζηή, αιιά γεληθά αθνινπζνχλ ην BS4443: Μέξνο 

6: 1980 Μέζνδνο 16. Η πςειή αεξναπνξξνθεηηθφηεηα θαζηζηά ηελ θνπή ελφο 

πάλει απφ πνιιαπιέο ζηξψζεηο επθνιφηεξε θαη αθξηβέζηεξε. Δπηπιένλ, ε 

αεξνδηαπεξαηφηεηα επεξεάδεη θαη ηελ άλεζε ηνπ θαζίζκαηνο. [1,6] 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 7, ΚΛΨΣΟΫΥΑΝΣΟΤΡΓΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

 

7.1. Ανακύκλωςη του εςωτερικού του αυτοκινότου 

 

Κάζε ρξφλν, πεξίπνπ 12 εθαηνκκχξηα εμαξηήκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ νρεκάησλ 

απνξξίπηνληαη σο ζθνππίδηα, κε ηνλ αξηζκφ απηφ λα απμάλεηαη 3% εηεζίσο. 

Σα κεηαιιηθά ηκήκαηα αλαθπθιψλνληαη πιήξσο, αιιά ην ππφινηπν 25% ηνπ 

βάξνπο ησλ ειαζηηθψλ, ην γπαιί θαη δηάθνξα πιαζηηθά, θαηαιήγνπλ θπξίσο 

ζηηο ρσκαηεξέο. Σν γεγνλφο απηφ, πηέδεη ηνπο θαηαζθεπαζηέο, κέζσ ηεο φιν 

θαη απζηεξφηεξεο λνκνζεζίαο πεξί πεξηβάιινληνο, λα απμήζνπλ ην πνζνζηφ 

ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ. Γηα λα είλαη αλαθπθιψζηκν έλα εμάξηεκα, ζα 

πξέπεη θαη ην πιηθφ απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη, λα πεξηέρεη ζηε ζχζηαζε ηνπ, 

έλα πνζνζηφ ήδε αλαθπθισκέλνπ πιηθνχ. [1,2] 
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Δηθφλα 7.1.: Τα πιηθά απφ δηάθνξα εμαξηήκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ κε αλαθνξά ζηα 

ζηνηρεία πνπ πξνθαινχλ πξφβιεκα ζηελ αλαθχθισζε θαη ην πεξηβάιινλ. 
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7.2. Ανακύκλωςη υφαςμϊτων 

 

Όπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ην θάζηζκα ελφο νρήκαηνο 

απνηειείηαη απφ ζηξψζεηο πνιπεζηέξα, αθξνχ πνιπνπξεζάλεο θαη 

πνιπεζηέξα ή λάηινλ Απηά ηα ρεκηθά αλφκνηα πιηθά, δηαρσξίδνληαη δχζθνια, 

θαη επνκέλσο, θαη ε αλαθχθισζε ηνπο απνηειεί κία ζχλζεηε δηαδηθαζία. Η 

ρξήζε δχν ζηξψζεσλ πνιπεζηέξα, κεηψλεη ηα ρεκηθά αλφκνηα πιηθά ζε δχν, 

αιιά θαη πάιη πθίζηαηαη πξφβιεκα. Γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ πιηθψλ απηψλ 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ρεκηθή πδξφιπζε, ψζηε λα κεηαηξαπνχλ ηα 

πνιπκεξή ζε απινχζηεξα ρεκηθά. Σα πιηθά πνπ ζα πξνέθππηαλ απφ ηε 

δηαδηθαζία απηή ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο λέα πιηθά γηα άιια 

νρήκαηα σζηφζν γη’ απηφ ζα έπξεπε λα αλακεηρζνχλ καδί κε άιια πιηθά.  

 

Γηα ηελ απνθπγή πνιχπινθσλ ρεκηθψλ δηαδηθαζηψλ, νη θαηαζθεπαζηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ ζηα θαζίζκαηα δηάθνξνπο ηχπνπο κε-πθάλζηκσλ 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιηθψλ, αληηθαζηζηψληαο ηνλ αθξφ πνιπνπξεζάλεο. 

Γηα παξάδεηγκα, ηα πθάζκαηα Kunit θαη Multiknit, απφ καιιί ή πνιπεζηέξα, 

πξνέξρνληαη απφ αλαθπθισκέλα ελδχκαηα. Με ηα πιηθά απηά, 

δεκηνπξγνχληαη θαζίζκαηα πνπ πεξηέρνπλ έλα κφλν πνιπκεξέο. 
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Δηθφλα 7.2.: Υιηθά πνπ αλαθπθιψλνληαη θαη ηα πιηθά πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ελφο νρήκαηνο. [7] 

 

 

Γεληθά, ε θαιχηεξε κνξθή αλαθχθισζεο, είλαη ε “closed loop” αλαθχθισζε, 

θαηά ηελ νπνία ην ππάξρνλ πιηθφ, αλαθπθιψλεηαη θαη δηακνξθψλεηαη μαλά, 

ψζηε λα ρξεζηκνπνηείηαη πάιη γηα ηελ ίδηα ρξήζε. Σν πεξηβάιινλ 

επηβαξχλεηαη ιηγφηεξν, κε ηελ ηαπηφρξνλε κείσζε ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ 

παξαρζέλησλ απνξξηκκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, ηα πθάζκαηα ησλ θαζηζκάησλ 
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ελφο παιαηνχ νρήκαηνο, αλαθπθιψλνληαη θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πιηθά 

γηα ηα θαζίζκαηα ελφο λένπ κνληέινπ. [1] 

 

 

 

Δηθφλα 7.3.: Τα ζηάδηα ηεο “closed loop” αλαθχθισζεο. Ωο θαηεξγαζία ELV (End of 

Life Vehicles Directive), νξίδεηαη ε Δπξσπατθή νδεγία γηα ην ηέινο δσήο ελφο 

νρήκαηνο, θαη απνζθνπεί ζηε κείσζε ησλ κε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ησλ 

απηνθηλήησλ.  

 

 

 

Δηθφλα 7.4.: Η ζχλζεζε πιηθψλ ελφο ζχγρξνλνπ απηνθηλήηνπ. 
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7.3. Ανακύκλωςη του αφρού πολυουρεθϊνησ 

 

Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλαθχθισζε ηνπ αθξνχ 

πνιπνπξεζάλεο πεξηιακβάλνπλ ηνλ ηεκαρηζκφ ηνπ αθξνχ ζε κηθξφηεξα 

ηκήκαηα, θαη ηε κεηέπεηηα ζπκπίεζε ηνπο ζε θαινχπηα, φπνπ εηζέξρεηαη 

θνιιεηηθφ ζεξκνπιαζηηθφ. Σν πιηθφ πνπ πξνθχπηεη είλαη ρακειφηεξεο 

πνηφηεηαο απφ ην αξρηθφ. Ο αλαθπθισκέλνο αθξφο ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

κέζν ζηήξημεο ησλ κνθεηψλ ή σο ερνκνλσηηθφ  πιηθφ ηνπ εζσηεξηθνχ. 

Δπηπιένλ, έλα κέξνο ηνπ αλαθπθισκέλνπ αθξνχ, κεηαηξέπεηαη ζε κνξθή 

ζθφλεο, θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο πιεξσηηθφ κέζν γηα ηε δεκηνπξγία λένπ 

αθξνχ. [1] 

 

 

 

Δηθφλα 7.5.: Αλαθπθισκέλνο αθξφο πνιπνπξεζάλεο. 
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7.4. Φρόςη φυςικών ινών 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε αλαβίσζε ηεο ρξήζεο θπζηθψλ 

ηλψλ ζηα νρήκαηα. Ο ζθνπφο απηήο  ηεο επηζηξνθήο, είλαη, φηη ε ρξήζε 

πξψησλ πιψλ απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο είλαη πεξηζζφηεξν 

νηθνινγηθή απφ ηε ρξήζε ζπλζεηηθψλ ηλψλ θαη πιαζηηθψλ, ηα νπνία έρνπλ 

ρεκηθή πξνέιεπζε. Δπηπιένλ, νη θπζηθέο ίλεο δεκηνπξγνχλ πιηθά, ηα νπνία 

είλαη πεξηζζφηεξν βηνδηαζπψκελα αιιά παξνπζηάδνπλ θαη θαιχηεξεο θπζηθέο 

ηδηφηεηεο. Λίλν, ζηδάι θαη θάλλαβε ρξεζηκνπνηνχληαη σο αληηθαηαζηάηεο ησλ 

ηλψλ γπαιηνχ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα θαινχπηα δηακφξθσζεο ησλ 

δηάθνξσλ ηαπεηζαξηψλ ηνπ απηνθηλήηνπ. 

 

Οη εηαηξείεο Alpha Plastics θαη Haas Kunstoff, έρνπλ αλαπηχμεη ηελ 

επεμεξγαζία “Crea Tech”, θαηά ηελ νπνία ρξεζηκνπνηείηαη θπζηθφ 

ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ, ην νπνίν εμάγεηαη απφ ζπγθεθξηκέλα θπηά, θαη 

ζπκπιεξψλεηαη κε παξάγσγα απφ ζηηάξη, βξψκε θαη ζφγηα. Σν ηειηθφ πιηθφ 

δηαζέηεη φκνηεο ηδηφηεηεο κε ην ABS (Αθξπινληηξίιην βνπηαδηελίν ζηπξφιην), 

αιιά ζα απνζπληεζεί πιήξσο χζηεξα απφ 10 ρξφληα, ππφ πςειή πγξαζία. [1] 
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Δηθφλα 7.6.: Δμαξηήκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ, θαηαζθεπαζκέλα απφ θπζηθέο ίλεο 

εληζρπκέλεο κε ηε δεκηνπξγία ζηξψζεσλ (π.ρ. κε ρξήζε πιαζηηθψλ, γηα ππνζηήξημε). 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 8, ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΕ ΕΥΑΡΜΟΓΕ 

 

 

8.1. υμπερϊςματα 

 

Απφ φζα αλαθέξζεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο ζειίδεο, είλαη πξνθαλέο φηη ηα 

θισζηνυθαληνπξγηθά πιηθά απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ ζχγρξνλνπ 

απηνθηλήηνπ. Σα πιηθά απηά ζπλδξάκνπλ φρη κφλν ζηελ αχμεζε ηεο άλεζεο 

ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ ησλ επηβαηψλ, αιιά ζπκβάιινπλ θαη ζηηο ιεηηνπξγίεο 

ηνπ ίδηνπ ηνπ απηνθηλήηνπ. Γηα παξάδεηγκα, ην επίπεδν  άλεζεο ησλ επηβαηψλ 

απμάλεηαη κε πθάζκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ, φπσο απηά ησλ θαζηζκάησλ, 

θαη ηαπηφρξνλα, ππάξρνπλ ηα ηερληθά θισζηνυθαληνπξγηθά πθάζκαηα θαη 

λήκαηα, πνπ ζπλαληψληαη ζηνπο ηκάληεο κεηάδνζεο θίλεζεο θαη ηα δηάθνξα 

θίιηξα, ζηνλ ρψξν ηνπ θηλεηήξα. 

 

Σα θισζηνυθαληνπξγηθά πιηθά βειηηψλνπλ ζπλνιηθά ην απηνθίλεην. 

Υξεζηκνπνηνχληαη είηε κεκνλσκέλα, είηε ζε ζπλδπαζκφ κε άιια πιηθά 

(composites), ψζηε λα πξνζθέξνπλ βειηηζηνπνηεκέλεο ηδηφηεηεο γηα ην ζθνπφ 

γηα ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη. Η ρξήζε ηνπο, πξνζθέξεη ζηνπο 

θαηαζθεπαζηέο, αιιά θαη ζηνπο αγνξαζηέο, δηάθνξα πιενλεθηήκαηα, ηα 

νπνία ζρεηίδνληαη κε ην κεησκέλν  θφζηνο θαη βάξνο, ηελ απμεκέλε αζθάιεηα, 

αιιά θαη ηελ επθνιφηεξε αλαθχθισζε ησλ πιηθψλ, κεηά ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ 

νρήκαηνο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη έλα αξθεηά κεγάιν κέξνο ησλ 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιηθψλ ελφο ζχγρξνλνπ απηνθηλήηνπ, αλαθπθιψλεηαη, 

ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί μαλά ζε λέα νρήκαηα. Δπνκέλσο, ε 

θισζηνυθαληνπξγία ζην απηνθίλεην ρξεζηκνπνηείηαη παη κε γλψκνλα ηελ  

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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8.2. Μελλοντικϋσ εφαρμογϋσ τησ κλωςτοώφαντουργύασ ςτην 

αυτοκινητοβιομηχανύα 

 

Οη δχν παξάγνληεο πνπ πξφθεηηαη λα ζπλερίζνπλ λα επεξεάδνπλ ηελ έξεπλα 

θαη αλάπηπμε ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, είλαη ην πεξηβάιινλ θαη ν έιεγρνο 

ηνπ θφζηνπο. Η θισζηνυθαληνπξγία κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο, κε ηε δεκηνπξγία πθαζκάησλ ρακειφηεξνπ βάξνπο θαη 

εχθνιεο αλαθχθισζήο ηνπο. ε απηφ ην ζεκείν βξίζθνπλ εθαξκνγή ηα 

ζχλζεηα θισζηνυθαληνπξγηθά πιηθά, ηα νπνία αληηθαζηζηνχλ ηα βαξηά 

κεηαιιηθά εμαξηήκαηα, θαη αλαθπθιψλνληαη εχθνια. 

 

Έλαο ηξίηνο παξάγνληαο πνπ νδεγεί ηελ αλάπηπμε ζηελ 

απηνθηλεηνβηνκεραλία ζήκεξα είλαη ε αζθάιεηα. Σα ραξαθηεξηζηηθά 

αζθαιείαο αληηπξνζσπεχνπλ ηνλ κεγαιχηεξν εληαίν ρψξν αλάπηπμεο ησλ 

ηερληθψλ πθαζκάησλ θαηά ηελ παξνχζα ζηηγκή, αιιά απμάλνπλ ην θφζηνο 

ηνπ απηνθηλήηνπ. Δπνκέλσο, αλακέλεηαη ε δεκηνπξγία αεξφζαθσλ πνπ ζα 

είλαη πεξηζζφηεξν πξνζηηνί νηθνλνκηθά ζην θνληηλφ κέιινλ. 

 

Σν απηνθίλεην ηνπ κέιινληνο ζα πεξηέρεη κεγάιεο πνζφηεηεο ζχλζεησλ 

πιηθψλ, θαηά πάζα πηζαλφηεηα ίλεο άλζξαθα, δε ζα δηαζέηεη θαζφινπ γπαιί 

(ζα έρεη αληηθαηαζηαζεί πιήξσο απφ πιαζηηθά), δηφηη ην γπαιί είλαη βαξχ, θαη 

ζα πξνθαιεί κεδεληθή επηβάξπλζε ζην πεξηβάιινλ. Οη ίλεο άλζξαθα, πξνο ην 

παξφλ, βξίζθνπλ εθαξκνγή κφλν ζε πνιχ αθξηβά νρήκαηα, αληηθαζηζηψληαο 

κέρξη θαη 100% ηνλ ζίδεξν, ζηελ θαηαζθεπή ακαμσκάησλ θαη άιισλ 

εμαξηεκάησλ, ηφζν ηνπ εζσηεξηθνχ, αιιά θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ρψξνπ. Με ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ε ηηκή ηνπο ζα κεησζεί, ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζε 

απηνθίλεηα καδηθήο παξαγσγήο, κεηψλνληαο ην βάξνο ηνπο θαηά 25%. 
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Δηθφλα 8.1.: Πιαίζην εμ’ νινθιήξνπ απφ αλζξαθνλήκαηα ηεο Ferrari F70. Γηαζέηεη 

απμεκέλε αθακςία ζπλδπάδνληαο ρακειφηεξν βάξνο, ζε ζρέζε κε ηνλ ζίδεξν. 
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Δηθφλα 8.2.: Τν Bmw i3 (πξφθεηηαη λα θπθινθνξήζεη ην 2014), είλαη έλα 

ειεθηξνθίλεην φρεκα καδηθήο παξαγσγήο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ιηγφηεξα 

εμαξηήκαηα θαη λέεο κεζφδνπο παξαγσγήο, επηηπγράλνληαο κείσζε ηνπ ρξφλνπ 

θαηαζθεπήο ηνπ θαηά 50%. Ήδε νη ίλεο άλζξαθα αξρίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

απηνθίλεηα γηα ην επξχ θνηλφ (εδψ ρξεζηκνπνηείηαη ζηδεξέλην πιαίζην, φπνπ 

ηνπνζεηείηαη έλα ζηξψκα ηλψλ άλζξαθα, γηα απμεκέλε αζθάιεηα ησλ επηβαηψλ), ελψ 

νη ιακαξίλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην εμσηεξηθφ, έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ 

ζεξκνπιαζηηθά. 
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Σν κειινληηθφ απηνθίλεην, ζα κπνξεί λα είλαη ειεθηξνθίλεην, 

πδξνγνλνθίλεην, ή λα δηαζέηεη θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαχζεο ή λα ζπλδπάδεη 

δχν δηαθνξεηηθνχο θηλεηήξεο. Αλ επηθξαηήζνπλ ηα ειεθηξηθά, ζα ρξεηάδνληαη 

αθφκα πεξηζζφηεξα θισζηνυθαληνπξγηθά πιηθά, γηα ηνπο δηαρσξηζηέο ησλ 

κπαηαξηψλ. Όκσο, έλα φρεκα πνπ θηλείηαη νκαιφηεξα, ρσξίο θξαδαζκνχο (ζε 

ζρέζε κε ηνπο θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαχζεσο) ζα βιάςεη ηε βηνκεραλία 

πνιπνπξεζάλεο, θαη θαη’ επέθηαζε ηελ θισζηνυθαληνπξγία. Απηφ νθείιεηαη 

ζην γεγνλφο φηη ε κνθέηα θαη ηα δηάθνξα άιια θισζηνυθαληνπξγηθά πιηθά 

ηνπ εζσηεξηθνχ, πέξα απφ ηνλ ιεηηνπξγηθφ ζθνπφ ηνπο, ζπλδξάκνπλ ζηελ 

απνξξφθεζε ησλ  θξαδαζκψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ θηλεηήξα. 

 

Σν θφζηνο παξαγσγήο πξνβιέπεηαη λα απμεζεί αηζζεηά, αιιά νη αγνξαζηέο 

ζα έρνπλ κεγαιχηεξε πνηθηιία λα επηιέμνπλ. Θα ππάξρνπλ θαη πεξηζζφηεξεο 

επηινγέο ζρεηηθά κε ηνλ εζσηεξηθφ δηάθνζκν, ιφγσ ηεο φιν θαη απμαλφκελεο 

ρξήζεο ηεο ηππνβαθηθήο ζηα πθάζκαηα θαη ηεο εθαξκνγήο ηξηζδηάζηαηεο 

πιέμεο θαηά ηελ παξαγσγή. 

 

Σα θαζίζκαηα ηνπ κέιινληνο, πξνβιέπεηαη λα είλαη ζρεδφλ 100% 

θισζηνυθαληνπξγηθά, απνζθνπψληαο  ζηε κείσζε ηνπ βάξνπο, ησλ 

δηαδηθαζηψλ, ησλ πιηθψλ, θαζψο θαη ζηελ πιήξε αλαθχθισζε ηνπ πιηθνχ. 

Δπηπιένλ, πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλδπαζκνί θπζηθψλ θαη ηερλεηψλ 

λεκάησλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε εχθνιε αλαπλνή ηνπ ζψκαηνο ηνπ επηβάηε 

θαη ε πιήξεο αλαθχθισζε ηνπ πιηθνχ. 
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Δηθφλα 8.3.: Τα θαζίζκαηα ηνπ Bmw i3. Απνηεινχληαη απφ χθαζκα, θαη ην πιαίζην 

(παξαδνζηαθά ζηδεξέλην) ηνπ θαζίζκαηνο έρεη αληηθαηαζηαζεί πιήξσο απφ ην 

πιαζηηθφ ηκήκα  πνπ βξίζθεηαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ. 

 

Οη θαηαζθεπαζηέο πιαζηηθψλ, ήδε ελψλνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο, πξνθεηκέλνπ 

λα θαηαζθεπάζνπλ ηνλ αληηθαηαζηάηε ηνπ γπαιηνχ, γηα πεξαηηέξσ κείσζε 

ηνπ βάξνπο ησλ νρεκάησλ. Η αληηθαηάζηαζε ηνπ γπαιηνχ κε πιαζηηθά, κε 

πνιιά άηνκα άλζξαθα (Polycarbonate Plastics), ζα επηηξέπεη ηελ θαιχηεξε 

απνξξφθεζε ησλ επηβιαβψλ αθηίλσλ ηνπ ήιηνπ, κε πνιιαπιά νθέιε γηα ηα 

κειινληηθά νρήκαηα. Δπηπιένλ, ηα πιηθά απηά ζα κπνξνχλ λα βάθνληαη ζην 

ρξψκα επηινγήο ηνπ θαηαλαισηή. Ο εζσηεξηθφο ρψξνο ησλ επηβαηψλ ζα γίλεη 

ζίγνπξα πεξηζζφηεξν δξνζεξφο, πξάγκα πνπ ζα επηηξέςεη ηε ρξήζε λέσλ 

εηδψλ πθαζκάησλ. 
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Δηθφλα 8.4.: Δπηθάλεηα απφ πιαζηηθφ κε πνιιά άηνκα άλζξαθα (Polycarbonate 

Plastic). Τν βάξνο ηνπ είλαη αξθεηά κηθξφηεξν απφ ηνπ γπαιηνχ. 

 

Η ηερλνινγία ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε λέσλ κεζφδσλ παξαγσγήο, νη νπνίεο 

ζπλδπάδνπλ δχν ή πεξηζζφηεξεο επεμεξγαζίεο ζε κία. Οη λέεο απηέο ηερληθέο, 

νη νπνίεο απμάλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη κεηψλνπλ ην ελδερφκελν 

αλζξψπηλνπ ιάζνπο, ζα πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξν ζηαζεξή πνηφηεηα. Νέα 

πιηθά πςειήο απφδνζεο πνπ αλαπηχζζνληαη απφ εηαηξείεο παξαγσγήο 

ηερλεηψλ ηλψλ, φπσο ε ίλα πνιπαηζπιελίνπ πςειήο αληνρήο θαη ηα 

ζεξκνπιαζηηθά θχιια πνιπνιεθίλεο, παξέρνπλ επηπιένλ επθαηξίεο γηα ηελ 

πξσηνπνξία ησλ πξντφλησλ θαη ησλ κεζφδσλ παξαγσγήο. 

 

Έλα αθφκε ζηνηρείν πνπ πξφθεηηαη λα αθελφο κελ λα απμήζεη δξαζηηθά ηνλ 

σθέιηκν ρψξν ησλ κειινληηθψλ νρεκάησλ θαη αθεηέξνπ δε λα κεηψζεη ην 

βάξνο, είλαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ θαισδηψζεσλ, κε νπηηθέο ίλεο. Δίλαη 

επέιηθηεο, δηαθαλείο ίλεο θαηαζθεπαζκέλεο απφ πςειήο πνηφηεηαο γπαιί 

(δηνμείδην ηνπ ππξηηίνπ), θαηαζθεπαζκέλεο κέζσ εμψζεζεο, θαη είλαη 

ειαθξψο παρχηεξεο απφ κηα αλζξψπηλε ηξίρα. 
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Δηθφλα 8.5.: Η δνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο νπηηθήο ίλαο. 

 

Σέινο, ην κέιινλ ησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ ζην απηνθίλεην 

πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ. Σν φρεκα ηνπ κέιινληνο ζα πξνζθέξεη 

πεξηζζφηεξε άλεζε ζηνπο επηβάηεο ηνπ απφ ηα ζεκεξηλά νρήκαηα, κέζσ ησλ 

πξνεγκέλσλ πιηθψλ ηνπ. 
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