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16. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 

1. ΤΣΗΜΑ ΠΛΑΚΩΝ (5m x 5m) ΜΕ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΤ (0.30m x 1.00m) 

Η ύπαξμε δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο θάησ από ηηο πιάθεο ζεκειίσζεο πάρνπο 7 cm 

γηα δείθηε εδάθνπο Κεδ= 10.000 kΝ/m
3
 κεηώλεη δξακαηηθά ηε κέγηζηε ξνπή 

αλνίγκαηνο ζε πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 97 % (EPS 50), 99% (EPS 80) θαη 100 % (EPS 

100) ζε ζρέζε κε ηελ πεξίπησζε πιάθαο πάρνπο 20 cm όπνπ δελ ηνπνζεηείηαη 

γεσαθξόο. ηελ πεξίπησζε πην δύζθακπηνπ εδάθνπο κε Κεδ=100.000 kΝ/m
3
, νη 

αληίζηνηρεο κεηώζεηο αλέξρνληαη ζε  51 % (EPS 50), 91 % (EPS 80) θαη 94 % (EPS 

100) γηα ηηο ξνπέο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο θεληξηθήο πιάθαο.  

 

 

2. ΤΣΗΜΑ ΠΛΑΚΩΝ (5m x 5m) ΜΕ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΤ (0.25m x 0.70m) 

Η ύπαξμε δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο θάησ από ηηο πιάθεο ζεκειίσζεο πάρνπο 7 cm 

γηα δείθηε εδάθνπο Κεδ= 10.000 kΝ/m
3
 κεηώλεη δξακαηηθά ηε κέγηζηε ξνπή 

αλνίγκαηνο ζε πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 100 % (EPS 50), 98 % (EPS 80) θαη 99 % 

(EPS 100) ζε ζρέζε κε ηελ πεξίπησζε πιάθαο πάρνπο 20 cm όπνπ δελ ηνπνζεηείηαη 

γεσαθξόο. 

ηελ πεξίπησζε πην δύζθακπηνπ εδάθνπο κε Κεδ=100.000 kΝ/m
3
, νη αληίζηνηρεο 

κεηώζεηο αλέξρνληαη ζε  100% (EPS 50), 93% (EPS 80) θαη 95% (EPS 100) γηα ηηο 

ξνπέο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο θεληξηθήο πιάθαο.  

  

3. ΤΣΗΜΑ ΠΛΑΚΩΝ (4m x 7m) ΜΕ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΤ (0.3m x 1.00m) 

Η ύπαξμε δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο θάησ από ηηο πιάθεο ζεκειίσζεο πάρνπο 7 cm 

γηα δείθηε εδάθνπο Κεδ= 10.000 kΝ/m
3
 κεηώλεη δξακαηηθά ηε κέγηζηε ξνπή 

αλνίγκαηνο ζε πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 96% (EPS 50), 98% (EPS 80) θαη  99% (EPS 

100) θαηά ηε δηεύζπλζε x-x θαη 97% (EPS 50), 99% (EPS 80) θαη 100% (EPS 100) 

θαηά ηε δηεύζπλζε ς-ς ζε ζρέζε κε ηελ πεξίπησζε πιάθαο πάρνπο 20 cm όπνπ δελ 

ηνπνζεηείηαη γεσαθξόο.  

ηελ πεξίπησζε πην δύζθακπηνπ εδάθνπο κε Κεδ=100.000 kΝ/m
3
, νη αληίζηνηρεο 

κεηώζεηο αλέξρνληαη ζε 100 %(EPS 50), 94% (EPS 80)  θαη 96 % (EPS 100) γηα ηηο 

ξνπέο γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ θεληξηθνύ αλνίγκαηνο θαηά ηε δηεύζπλζε x-x θαη 100% 

(EPS 50), 92% (EPS 80) θαη 94% (EPS 100) θαηά ηε δηεύζπλζε ς-ς ζε ζρέζε κε ηελ 

πεξίπησζε πιάθαο πάρνπο 20 cm όπνπ δελ ηνπνζεηείηαη γεσαθξόο.  
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4. ΤΣΗΜΑ ΠΛΑΚΩΝ 4m x 7m) ΜΕ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΤ (0.25m x 0.70m) 

 

Η ύπαξμε δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο θάησ από ηηο πιάθεο ζεκειίσζεο πάρνπο 7 cm 

γηα δείθηε εδάθνπο Κεδ= 10.000 kΝ/m
3
 κεηώλεη δξακαηηθά ηε κέγηζηε ξνπή 

αλνίγκαηνο ζε πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 100 % (EPS 50), 97 % (EPS 80) θαη 98 % 

(EPS 100) θαηά ηε δηεύζπλζε   x-x θαη ζε 100 % (EPS 50), 98 % (EPS 100)  θαη 99 % 

(EPS 100) θαηά ηε δηεύζπλζε ς-ς ζε ζρέζε κε ηελ πεξίπησζε πιάθαο πάρνπο 20 cm 

όπνπ δελ ηνπνζεηείηαη γεσαθξόο.  

ηελ πεξίπησζε πην δύζθακπηνπ εδάθνπο κε Κεδ=100.000 kΝ/m
3
, νη αληίζηνηρεο 

κεηώζεηο αλέξρνληαη ζε 100 % (EPS 50), 95 % (EPS 80) θαη 97 % (EPS 100) θαηά ηε 

δηεύζπλζε   x-x θαη ζε 100 % (EPS 50), 91 % (EPS 100)  θαη 93 % (EPS 100) θαηά ηε 

δηεύζπλζε ς-ς ζε ζρέζε κε ηελ πεξίπησζε πιάθαο πάρνπο 20 cm όπνπ δελ 

ηνπνζεηείηαη γεσαθξόο.   

 

5. ΤΣΗΜΑ ΠΛΑΚΩΝ (6m x 6m) ΜΕ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΤ (0.30m x 1.00m) 

Η ύπαξμε δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο θάησ από ηηο πιάθεο ζεκειίσζεο πάρνπο 7 cm 

γηα δείθηε εδάθνπο Κεδ= 10.000 kΝ/m
3
 κεηώλεη δξακαηηθά ηε κέγηζηε ξνπή 

αλνίγκαηνο ζε πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 100 % (EPS 50), 100 % (EPS 80) θαη  100% 

(EPS 100) ζε ζρέζε κε ηελ πεξίπησζε πιάθαο πάρνπο 20 cm όπνπ δελ ηνπνζεηείηαη 

γεσαθξόο. ηελ πεξίπησζε πην δύζθακπηνπ εδάθνπο κε Κεδ=100.000 kΝ/m
3
, νη 

αληίζηνηρεο κεηώζεηο αλέξρνληαη ζε  98 % (EPS 50), 99 % (EPS 80)  θαη  99% (EPS 

100) γηα ηηο ξνπέο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο θεληξηθήο πιάθαο.  

 

 

6. ΤΣΗΜΑ ΠΛΑΚΩΝ (6m x 6m) ΜΕ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΤ (0.25m x 0.70m) 

Η ύπαξμε δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο θάησ από ηηο πιάθεο ζεκειίσζεο πάρνπο 7 cm 

γηα δείθηε εδάθνπο Κεδ= 10.000 kΝ/m
3
 κεηώλεη δξακαηηθά ηε κέγηζηε ξνπή 

αλνίγκαηνο ζε πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 99% (EPS 50), 100% (EPS 80)  θαη 100% 

(EPS 100) ζε ζρέζε κε ηελ πεξίπησζε πιάθαο πάρνπο 20 cm όπνπ δελ ηνπνζεηείηαη 

γεσαθξόο.  

ηελ πεξίπησζε πην δύζθακπηνπ εδάθνπο κε Κεδ=100.000 kΝ/m
3
, νη αληίζηνηρεο 

κεηώζεηο αλέξρνληαη ζε 97% (EPS 50), 99% (EPS 50) θαη 100% (EPS 100) γηα ηηο 

ξνπέο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο θεληξηθήο πιάθαο.  
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7. ΤΝΟΠΣΙΚΑ 

 

Σα θαηαζθεπαζηηθά / νηθνλνκηθά νθέιε από ηε ρξήζε δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο 

παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηελ πξνκέηξεζε (ζει. 7 ηνπ παξόληνο).  

 

Όζνλ αθνξά ζηηο πνζόηεηεο ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ πιηθώλ δηαπηζηώλνπκε όηη ε 

ζεκειίσζε κε ρξήζε γεσαθξνύ ζε ζρέζε κε ηηο ζπλήζεηο ζπλζήθεο ζεκειίσζεο 

επηθέξεη: 

 

1.  Μείσζε θαηά 80% ζε νπιηζκό αλνίγκαηνο θαη ζηήξημεο 

 

2.   Μείσζε ζηνλ όγθν ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαηά: 

 

 20% ΕΥΑΡΑ ΠΛΑΚΩΝ 5x5,  4x7  ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΙ  0.30x1.00  

 

 25% ΕΥΑΡΑ ΠΛΑΚΩΝ 5x5,  4x7 ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΙ  0.25 x 0.70  

 

Σν EPS 100 είλαη πεξηζζόηεξν απνδνηηθό αλαθνξηθά κε ηε κείσζε ζε βέιε θάκςεο 

θαη ξνπέο. Δεδνκέλνπ, όκσο, όηη απαηηείηαη ν ειάρηζηνο νπιηζκόο ζηελ πεξίπησζε 

ρξήζεο είηε ηνπ EPS50 ή ηνπ EPS100, πξνηείλεηαη ε επηινγή ηνπ νηθνλνκηθόηεξνπ εθ 

ησλ δύν. 

 


