
Εργαστήριο «Τεχνολογίας και Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος» 

(Διευθυντής: Χρήστος Παπακωνσταντίνου, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών) 

Η οργάνωση και ο εξοπλισμός του εργαστηρίου «Τεχνολογίας και Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος» 
(ΕΤΚΟΣ) άρχισε το 1999. Το εργαστήριο, με βασικό εξοπλισμό που καλύπτει την τεχνολογία και 
συμπεριφορά αόπλου και οπλισμένου σκυροδέματος (ΟΣ), εξυπηρετεί αφ’ ενός μεν τις πειραματικές ανάγκες 
στη διδασκαλία των σχετικών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών, αφ’ ετέρου δε στο ερευνητικό έργο και «παροχή υπηρεσιών» (εκπόνηση ειδικών μελετών, 
εκτέλεση δοκιμών και παροχή γνωμοδοτήσεων) στις ανάλογες γνωστικές περιοχές και ιδιαίτερα τη στατική 
και δυναμική συμπεριφορά κατασκευών ΟΣ. 

Ερευνητική δραστηριότητα του ΕΤΚΟΣ περιλαμβάνει: (α) φαινόμενα κλίμακας στη αντοχή και 
δυσθραυστότητα άοπλου και ινοπλισμένου σκυροδέματος, (β) συμπεριφορά σύμμικτων πλακών 
σκυροδέματος με κυματοειδή χαλυβδόφυλλα σε κάμψη και τέμνουσα, (γ) συμπεριφορά δοκών ΟΣ 
ενισχυμένων με μανδύα ινοπλισμένου σκυροδέματος σε ανακυκλιζόμενη κάμψη (δ) συμπεριφορά κόμβων 
σωληνωτών μεταλλικών στοιχείων υψηλής αντοχής σε μονοτονική και ανακυκλιζόμενη φόρτιση και (ε) 
συμπεριφορά ενισχυμένων πλαισίων ΟΣ με τοιχώματα ΟΣ σε οριζόντια ανακυκλιζόμενη φόρτιση. 

Το ΕΤΚΟΣ περιλαμβάνει εργαστηριακό εξοπλισμό για:  
(α) τεχνολογία σκυροδέματος: «πρέσα» μονοαξονικής θλίψης 3000 kΝ για θραύση δοκιμίων σκυροδέματος 

με αυτόματο έλεγχο φορτίου, μετατόπισης εμβόλου και εξωτερικής παραμόρφωσης, αναδευτήρα 
σκυροδέματος 200 lt, κόσκινα αδρανών, δεξαμενή νερού συντήρησης δοκιμίων σκυροδέματος με 
ελεγχόμενη θερμοκρασία και διάφορα όργανα για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε αέρα και 
αντοχής σκυροδέματος με μη-καταστρεπτικές μεθόδους.  

(β) εργαστηριακές δοκιμές κατασκευών ΟΣ και μεταλλικών φορέων: μεταλλικό πλαίσιο 3 m (πλάτος) x 3 m 

(μήκος) x 4 m (ύψος) για την επιβολή των φορτίων, τρία υδραυλικά έμβολα MTS 100,  250 και 500 kΝ 
με δυνατότητα επιβολής φορτίου, μετακίνησης εμβόλου ή παραμόρφωσης ελεγχόμενα από ψηφιακό 
σερβο-υδραυλικό σύστημα MTS μέσω FlexTest-40 και υδραυλική αντλία MTS 40 lpm.  

(γ) αυτόματο σύστημα καταγραφής μετρήσεων 40-καν. SCXI/ Nat. Instruments (ηλεκτρομηκυνσιόμετρα, 
επιταχυνσιόμετρα, DCDT’s, wire-gages, ψηφιακή κάμερα υψηλής ευκρίνειας κ.λπ.) και σταθμός Η/Υ. Ο 
σταθμός Η/Υ καλύπτει τις ανάγκες του αυτόματου ελέγχου του ψηφιακού σερβο-υδραυλικού συστήματος 
και τις υπολογιστικές ανάγκες για προσομοίωση και αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας και 
συμπεριφοράς των κατασκευών που υποβάλλονται σε δοκιμές.  

Τα εργαστήριο έχει διαπιστευθεί (Πιστ. Νο. 513) με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο ISO/IEC 17025 από το 
Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣY.Δ.) για τις δοκιμές: (α) μονοαξονικής θλιπτικής αντοχής κύβων 
σκυροδέματος και (β) κάμψης 4-σημείων σύμμικτων πλακών σκυροδέματος με κυματοειδή χαλυβδόφυλλα.  


