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Περίλθψθ 

Η υποχρεωτικι ςιμανςθ CE των ρολϊν για εξωτερικι χριςθ αποτελεί πλζον μια 

πραγματικότθτα. Σφμφωνα με τθν Ελλθνικι Νομοκεςία θ επίςθμθ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ 

υποχρεωτικισ ςιμανςθσ CE ιταν θ 28/11/2009. Ζκτοτε απαγορεφεται να κυκλοφοροφν 

προϊόντα χωρίσ τθ ςιμανςθ CE. Ακόμθ και θ όποια «ανεπίςθμθ» περίοδοσ χάριτοσ ζχει 

λιξει και πλζον ζχουμε περάςει ςτθν περίοδο ελζγχου τθσ εφαρμογισ. Για να αποδοκεί θ 

ςιμανςθ CE απαιτείται θ διενζργεια τουλάχιςτον μίασ δοκιμισ. Το πρότυπο ΕΝ 13659 ορίηει 

τθν αντοχι ςτθν ανεμοπίεςθ ωσ τθν ελάχιςτα απαιτοφμενθ δοκιμι. Στο παρόν άρκρο 

παρουςιάηονται με ςυςτθματικό τρόπο τα αποτελζςματα των 80 πρϊτων δοκιμϊν αντοχισ 

ςε ανεμοπίεςθ ρολϊν από προφίλ αλουμινίου και προφίλ αλουμίνιο/πολυουρεκάνθσ και 

από αυτά εξάγονται χριςιμα ςυμπεράςματα τόςο για τον καταςκευαςτι ρολϊν, όςο και 

για το μθχανικό-εργολάβο που καλείται να προδιαγράψει μια καταςκευι. 

 

Ειςαγωγι 

Από 28/11/2009 ςφμφωνα με το άρκρο 6 τθσ ΚΥΑ 12398/410 (ΦΕΚ 1794 / 28.08.2009) 

«Εξϊφυλλα και Εξωτερικζσ Περςίδεσ», θ ςιμανςθ CE είναι υποχρεωτικι για όλα τα 

εξϊφυλλα (ρολά, παντηοφρια, ςιτεσ κλπ). Ωσ εκ τοφτου όλοι οι καταςκευαςτζσ εξωφφλλων 

κα πρζπει ιδθ να ζχουν ςυμμορφωκεί, ςφμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα: 

mailto:nvourdas@teemail.gr
mailto:lamprako@otenet.gr


 ΕΛΟΤ EN 13659 «Εξϊφυλλα− Απαιτιςεισ επιδόςεων και αςφάλειασ», το οποίο ιςχφει 

για τα ρολά και τα παντηοφρια. 

 ΕΛΟΤ EN 13561 «Εξωτερικζσ περςίδεσ− Απαιτιςεισ επιδόςεων και αςφάλειασ», το 

οποίο ιςχφει για τισ ςιτεσ. 

Γενικά, για τθ ςιμανςθ CE απαιτείται θ διενζργεια δοκιμϊν για τθ μζτρθςθ κάποιων 

ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν των εξϊφυλλων και θ κατάρτιςθ ενόσ Τεχνικοφ Φακζλου με 

ςτοιχεία που προβλζπονται από τα παραπάνω πρότυπα. Επίςθσ ο καταςκευαςτισ κα 

πρζπει να εφαρμόηει ζνα Σφςτθμα Ελζγχου Παραγωγισ (FPC) ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ 

των ανωτζρω προτφπων. 

Σε ό,τι αφορά ειδικά ςτο προϊόν του ρολοφ το ΕΝ 13659 ζχει ωσ υποχρεωτικι μόνο τθ 

δοκιμι τθσ αντοχισ ςτθν ανεμοπίεςθ, ωσ ιδιότθτα του προϊόντοσ που πρζπει να 

αναγράφεται ςτθ ςιμανςθ CE, μιασ και αποτελεί το πιο βαςικό ποιοτικό χαρακτθριςτικό 

του. Πράγματι ακόμθ και πριν τθν εφαρμογι τθσ ΚΥΑ κτλ, θ πρϊτθ μζριμνα ενόσ 

καταςκευαςτι ρολοφ ιταν ςχετικά με τθν αντοχι ςτον άνεμο. Εξάλλου το ρολό, είναι αυτό 

που αναμζνεται να δεχτεί τθ μεγαλφτερθ καταπόνθςθ από τθν ανεμοπίεςθ, ςε ςχζςθ με το 

παράκυρο και υπάρχουν και οι περιςςότερεσ πικανότθτεσ να αςτοχιςει (π.χ. ζξοδοσ τθσ 

ψάκασ από τουσ οδθγοφσ). Εκτόσ τθσ αντοχισ ςε ανεμοπίεςθ υπάρχουν και άλλεσ, 

προαιρετικζσ δοκιμζσ, τισ οποίεσ μπορεί ο καταςκευαςτισ να μετριςει αν επικυμεί όπωσ: θ 

αντοχι ςε φορτίο χιονιοφ, θ αντοχι ςε κροφςθ, θ λειτουργία ςε ςυνκικεσ ψφχουσ, θ 

μεταδιδόμενθ δφναμθ, θ μθχανικι αντοχι ςε επαναλαμβανόμενουσ κφκλουσ λειτουργίασ 

κ.α. Τόςο για τθν υποχρεωτικι μζτρθςθ τθσ αντοχισ ςε ανεμοπίεςθ, όςο βζβαια και για τισ 

προαιρετικζσ, δεν τίκεται προσ το παρόν κάποια ελάχιςτθ επίδοςθ για τθν κυκλοφορία του 

προϊόντοσ ςτθν Ελλθνικι Επικράτεια. 

Όπωσ προδιαγράφεται ςτο ΕΝ 13659, τα εξϊφυλλα υπόκεινται ςτο ςφςτθμα ςυμμόρφωςθσ 

4 τθσ οδθγίασ 89/106 για τα Δομικά Προϊόντα. Αυτό ςυνεπάγεται ότι οι Αρχικζσ Δοκιμζσ 

Τφπου (ITT) και θ εφαρμογι του FPC είναι αποκλειςτικι ευκφνθ του καταςκευαςτι του 

προϊόντοσ. Επίςθσ, κα πρζπει να ςθμειωκεί ρθτϊσ, ότι δεν προβλζπεται θ δυνατότθτα 



μεταβίβαςθσ των αποτελεςμάτων που προκφπτουν από τισ ITT, όπωσ αυτό ςυμβαίνει ςτο 

πρότυπο ΕΝ 14351-1 για τισ πόρτεσ και τα παράκυρα. 

Η διεξαγωγι των ITT μποροφν να γίνουν είτε από τον καταςκευαςτι εντόσ τθσ εταιρείασ 

του, είτε από κάποιον άλλο φορζα (π.χ. Εργαςτιριο Δοκιμϊν) χωρίσ να υπάρχει υποχρζωςθ 

αυτόσ να είναι διαπιςτευμζνοσ και κοινοποιθμζνοσ ςτθν Ε.Ε. 

Ο τρόποσ διεξαγωγισ τθσ δοκιμισ αντοχισ ςτθν ανεμοπίεςθ περιγράφεται ςτο πρότυπο EN 

1932 «Εξωτερικά ςκιάδια και εξϊφυλλα - Αντοχι ςτθν ανεμοπίεςθ - Μζκοδοι δοκιμϊν». 

Η δοκιμι αντοχισ ςτθν ανεμοπίεςθ μπορεί να γίνει με 2 μεκόδουσ, οι οποίεσ εν ςυντομία 

ζχουν ωσ εξισ: Σφμφωνα με τθν πρϊτθ μζκοδο το προϊόν κα πρζπει να φορτιςτεί 

ομοιόμορφα με βάρθ ςε οριηόντια κζςθ ζτςι, ϊςτε να προςομοιωκεί θ πίεςθ που δζχεται 

το ρολό από τον άνεμο. Σφμφωνα με τθ δεφτερθ μζκοδο κα πρζπει να καταςκευαςτεί 

ειδικόσ κάλαμοσ ςτον οποίο κα εφαρμόηεται πίεςθ και υποπίεςθ. Πριν και μετά τθ φόρτιςθ 

μετράται θ δφναμθ λειτουργίασ, και εξετάηεται το ρολό για τυχόν αςτοχίεσ. 

Το κάκε προϊόν κα πρζπει να φορτιςτεί υπό δυο διαφορετικζσ πιζςεισ. Τθν ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 

ΠΙΕΣΗ p (N/m2) και τθν ΠΙΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ p (N/m2), οι τιμζσ των οποίων και θ αντιςτοιχία 

τουσ με τθν κλίμακα Beaufort (Μποφϊρ) δίνονται ςτον Πίνακα 1. 

 

Κατθγοριοποίθςθ ρολϊν ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13659 

Ανάλογα με τθν πίεςθ αςφαλείασ ςτθν οποία κα αντζξουν τα προϊόντα λαμβάνουν μία 

κλάςθ από 0-6 ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4.4 του ΕΝ 13659 και όπωσ αυτζσ φαίνονται 

ςτον Πίνακα 1. Στθν τελευταία ςειρά ζχουν προςτεκεί οι αντίςτοιχεσ τιμζσ ςε κλίμακα 

Beaufort (Μποφϊρ) για λόγουσ ςφγκριςθσ. 

 

Πίνακασ 1: Κλάςεισ αντοχισ ςτθν ανεμοπίεςθ ςφμφωνα με το ΕΝ 13659. 



ΚΛΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 0 1 2 3 4 5 6 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ p (N/m2) <50 50 70 100 170 270 400 

ΚΛΙΜΑΚΑ BEAUFORT <4 ~4-5 ~5 ~6 ~7 ~8 ~9-10 

ΠΙΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ p (N/m2) <75 75 100 150 250 400 600 

ΚΛΙΜΑΚΑ BEAUFORT <5 ~5 ~6 ~7 ~8 ~9-10 ~11 

 

Όπωσ φαίνεται από τον Πίνακα 1 θ διαφορά μιασ μόνο κλάςθσ μπορεί να αντιςτοιχεί ςε 

πίεςθ μζχρι και 200 N/m2 (ςυγκρ. κλάςθ 5 - 6). Η διαφορά αυτι αντιςτοιχεί ςε ~20 kg/m2, 

δθλαδι π.χ. για ζνα ρολό 7 m2 αντιςτοιχεί ςε 140 kg επιπλζον βάροσ. Το γεγονόσ αυτό 

ειςάγει μια επιπλζον δυςκολία ςτθ ςφγκριςθ ρολϊν μεταξφ τουσ βάςει τθσ κλάςθσ, μιασ και 

π.χ. ζνα ρολό Α μπορεί να εμφανίηει αντοχι λίγο μεγαλφτερθ από αυτιν τθσ κλάςθσ 5, ενϊ 

ζνα άλλο Β μπορεί να εμφανίηει αντοχι λίγο μικρότερθ από αυτιν τθσ κλάςθσ 6. Η διαφορά 

ςτθν πίεςθ αντοχισ είναι ~20 kg/m2, αλλά και τα δυο εμφανίηονται ωσ αντοχισ κλάςθσ 5. 

 

Η επιλογι του δείγματοσ που κα υποςτεί τισ Δοκιμζσ Αρχικοφ Τφπου (ΙΤΤ) 

Σθμαντικό ρόλο ςτθν απόκτθςθ μίασ κλάςθσ παίηει το μζγεκοσ του δείγματοσ ITT. Ο 

καταςκευαςτισ κα πρζπει να εκτελζςει δοκιμζσ ςε ζνα ρολό το οποίο είναι το λιγότερο 

ευνοϊκό ςχετικά με τθ μζκοδο καταςκευισ και κα ζχει τισ μεγαλφτερεσ δυνατζσ διαςτάςεισ 

ςτισ οποίεσ το παράγει. Σφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1932, υποχρεωτικι είναι θ δοκιμι του 

ρολοφ ςτο μεγαλφτερο φψοσ και πλάτοσ ςτο οποίο αυτό καταςκευάηεται. Για μικρότερεσ 

τιμζσ φψουσ και πλάτουσ, άρα και ςε μικρότερο εμβαδόν, κεωρείται ότι το ρολό ζχει 

τουλάχιςτον τθν κλάςθ του μεγαλφτερου εμβαδοφ. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα (ςφμφωνα με 

τα ΕΝ 13659 & ΕΝ 1932) θ κλάςθ που κα δοκεί ςε ζνα προϊόν να ιςχφει για μόνο για 



μικρότερεσ διαςτάςεισ από αυτζσ που ζχουν δοκιμαςκεί κακϊσ και για τισ πιο ευνοϊκζσ 

τυπολογίεσ (π.χ. μεγαλφτεροσ οδθγόσ για το ρολό). 

 

Αποτελζςματα Δοκιμϊν - Συηιτθςθ 

Στθν παροφςα μελζτθ παρουςιάηονται αποτελζςματα μετριςεων αντοχισ ρολϊν ςτθν 

ανεμοπίεςθ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13659 και όπου αυτό παραπζμπει. Συνολικά 

παρουςιάηονται και αναλφονται ογδόντα (80) ςτο πλικοσ μετριςεισ ρολϊν, από φφλλο: (α) 

προφίλ αλουμινίου και (β) προφίλ αλουμινίου/πολυουρεκάνθσ (ςτο εξισ προφίλ 

πολυουρεκάνθσ). Στα αποτελζςματα εδϊ δεν παρουςιάηονται μετριςεισ από ρολά PVC ι 

άλλα υλικά. 

Αν και θ μθχανικι ςυμπεριφορά μιασ δοκοφ, μιασ ψάκασ κτλ υπό ςτατικι φόρτιςθ μπορεί 

να αναλυκεί κεωρθτικά με χριςθ υπολογιςτικϊν πακζτων, εντοφτοισ το πρότυπο EN 13659, 

υποδεικνφει και απαιτεί τθ διενζργεια πειραματικισ δοκιμισ. Για το λόγο αυτό κεωροφμε 

ότι είναι ςθμαντικι θ παρουςίαςθ και ανάλυςθ αυτϊν με ςυςτθματικό, επιςτθμονικό 

τρόπο, αλλά ταυτόχρονα με γνϊμονα τθν εξαγωγι πρακτικϊν ςυμπεραςμάτων τόςο για το 

ςχεδιαςτι φφλλων για ρολά και τον καταςκευαςτι ρολϊν, όςο και για το μθχανικό-

εργολάβο κτιρίων αλλά και για τον τελικό καταναλωτι. 

Στο Σχιμα 1 παρουςιάηεται θ κλάςθ που αποδόκθκε ςτα ρολά ςυναρτιςει του εμβαδοφ του 

ανοίγματοσ. Η πίεςθ που αντιςτοιχεί ςε κάκε κλάςθ αναφζρεται ςτον Πίνακα 1. 

Σθμειϊνουμε εδϊ, ότι για τον υπολογιςμό τθσ τάςθσ (πίεςθσ) που πρζπει να εφαρμοςτεί 

κατά τθ δοκιμι δεν χρθςιμοποιείται εμβαδόν του ανοίγματοσ, αλλά το εμβαδόν τθσ ψάκασ. 

Στθν παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων, εδϊ, κρίνεται απαραίτθτθ θ χριςθ αυτοφ του 

μεγζκουσ, μιασ και είναι αυτό που χρθςιμοποιείται από τουσ μθχανικοφσ-εργολάβουσ και 

είναι πιο εφκολο για τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων και πραγματοποίθςθ ςυγκρίςεων. 

Επίςθσ είναι πιο εφχρθςτο και κατανοθτό και για τον τελικό καταναλωτι. 
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Σχιμα 1. Κλάςθ των ρολϊν ςυναρτιςει του εμβαδοφ ανοίγματοσ. Συγκεντρωτικά 

αποτελζςματα μετριςεων αντοχισ ςε ανεμοπίεςθ. 

 

Στο Σχιμα 1 παρουςιάηονται τα αποτελζςματα από τισ δοκιμζσ όλων των ρολϊν (πλθν PVC). 

Η εικόνα του διαγράμματοσ είναι ςφνκετθ και ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά αυτοφ κα 

αναλυκοφν ςτθ ςυνζχεια με μεγαλφτερθ λεπτομζρεια.  

Κατ’ αρχάσ από το Σχιμα 1 φαίνεται ότι ςε κανζνα από τα ρολά που υπζςτθςαν τθ δοκιμι 

δεν αποδόκθκε θ κλάςθ 0, χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι είναι αδφνατο ι ότι δεν ζχει 

καταγραφεί ςε ελλθνικά και ευρωπαϊκά προϊόντα. Κατά δεφτερο προκφπτει ότι όλα τα ρολά 

με εμβαδόν ανοίγματοσ μικρότερο από ~4 m2 εμφανίηουν αντοχι κλάςθσ 6, ανεξάρτθτα 

από τον τφπο τουσ, τα χαρακτθριςτικά του φφλλου, το επιφανειακό βάροσ τουσ κτλ. Το 

ςυμπζραςμα αυτό είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό για τουσ καταςκευαςτζσ ρολϊν, μιασ και 



υποδεικνφει το όριο εμβαδοφ ανοίγματοσ κάτω από το οποίο, πικανότατα όλα τα ρολά 

εμφανίηουν αντοχι κλάςθσ 6. 

 

Τα ρολά από προφίλ αλουμινίου ι προφίλ αλουμινίου/πολυουρεκάνθσ, τα οποία 

χρθςιμοποιοφνται για ανοίγματα με εμβαδόν μικρότερο από ~4 m2 αναμζνεται με μεγάλθ 

βεβαιότθτα να εμφανίηουν αντοχι ςτθν ανεμοπίεςθ κλάςθσ 6. 

 

Για τιμζσ εμβαδοφ ανοίγματοσ μεγαλφτερεσ των 4 m2 θ εικόνα είναι περιςςότερο 

πολφπλοκθ. Ανάλογα με τον τφπο του φφλλου, τα γεωμετρικά χαρακτθριςτικά του προφίλ, 

το επιφανειακό βάροσ, τθν φπαρξθ νεφρωςθσ κτλ θ αντοχι των ρολϊν μεταβάλλεται από 

κλάςθ 6 ζωσ κλάςθ 1 για όλεσ τισ τιμζσ εμβαδοφ ανοίγματοσ. Από το Σχιμα 1 δεν μποροφν 

να εξαχκοφν ςυμπεράςματα για τθν επίδραςθ όλων αυτϊν των παραμζτρων, μιασ και 

αφενόσ παρουςιάηονται όλα τα αποτελζςματα χωρίσ διάκριςθ και αφετζρου τα ρολά που 

δοκιμάςτθκαν για μεγάλεσ τιμζσ εμβαδοφ ανοίγματοσ, προφανϊσ είναι πιο ανκεκτικά ςε 

ςχζςθ με αυτά που δοκιμάςτθκαν για μικρότερεσ τιμζσ εμβαδοφ ανοίγματοσ, μιασ και οι 

δοκιμζσ ζγιναν μζχρι το μεγαλφτερο εμβαδόν, που επιτρζπεται από τον καταςκευαςτι. 

Σθμειϊνουμε ξανά ςτο ςθμείο αυτό, ότι ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1932, υποχρεωτικι 

είναι μόνο θ δοκιμι του ρολοφ ςτο μεγαλφτερο φψοσ και πλάτοσ ςτο οποίο αυτό 

καταςκευάηεται. Για μικρότερεσ τιμζσ φψουσ και πλάτουσ, άρα και ςε μικρότερο εμβαδόν, 

κεωρείται ότι το ρολό ζχει τουλάχιςτον τθν κλάςθ του μεγαλφτερου εμβαδοφ. Είναι βζβαια 

ευνόθτο ότι όςο μειϊνεται το εμβαδόν ανοίγματοσ τόςο αυξάνει θ αντοχι ςε ανεμοπίεςθ, 

χωρίσ όμωσ να υπάρχει μζκοδοσ πρόβλεψθσ αυτισ τθσ αφξθςθσ, παρά μόνο μζςω τθσ 

πειραματικισ δομικισ. Για το λόγο αυτό οι περιςςότεροι καταςκευαςτζσ πραγματοποιοφν 

μια μζτρθςθ ςε μζγεκοσ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του προτφπου (μεγαλφτερεσ 

διαςτάςεισ) και τουλάχιςτον μια ακόμθ ςτο μζγεκοσ που ςυνικωσ προμθκεφουν ζναν 

ςυγκεκριμζνο τφπο ρολοφ. Ζτςι ςτο μζγεκοσ που ςυνικωσ προμθκεφουν ζνα ρολό, 

αποδίδουν τθν πραγματικι τιμι αντοχισ και όχι αυτιν του μεγαλφτερου μεγζκουσ. Με τθ 



διαδικαςία αυτι ςυμφωνοφμε απολφτωσ τόςο για λόγουσ marketing όςο και για λόγουσ 

ουςιαςτικισ πλθροφόρθςθσ του καταναλωτι ςε ςχζςθ με το προϊόν που αγοράηει. 

Στο Σχιμα 2 παρουςιάηονται αποτελζςματα για τθν επίδραςθ του εμβαδοφ του ανοίγματοσ 

ςτθν αντοχι του ρολοφ για δυο είδθ ρολοφ (α) πολυουρεκάνθσ και (β) αλουμινίου, που 

χρθςιμοποιοφνται ευρφτατα ςτθν ελλθνικι αγορά. Το μόνο που αλλάηει ςε κάκε περίπτωςθ 

είναι το εμβαδόν ανοίγματοσ Τα δυο είδθ φφλλων (αλουμινίου και πολυουρεκάνθσ) είναι 

περίπου τα ίδια, με το φφλλο τθσ πολυουρεκάνθσ να είναι κατά ~1 mm πιο λεπτό. Δεν 

υπάρχει ιδιαίτερθ νεφρωςθ ςε κανζνα από τα δυο. 
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Σχιμα 2. Μεταβολι τθσ αντοχισ ςτθν ανεμοπίεςθ ςυναρτιςει του εμβαδοφ ανοίγματοσ 

για δυο είδθ ρολοφ (α) πολυουρεκάνθσ και (β) αλουμινίου. Για κάκε είδοσ τα γεωμετρικά 

χαρακτθριςτικά του φφλλου είναι τα ίδια, ενϊ τα γεωμετρικά χαρακτθριςτικά μεταξφ (α) 



και (β) είναι περίπου τα ίδια με το πάχοσ τθσ πολυουρεκάνθσ να είναι κατά 1 mm 

μικρότερο. 

 

Τα αποτελζςματα του Σχιματοσ 2 ζρχονται ςε ςυμφωνία με τθν αναμενόμενθ 

ςυμπεριφορά: (i) θ αντοχι των ρολϊν πολυουρεκάνθσ είναι μικρότερθ των αντίςτοιχων 

από αλουμίνιο για ίδια εμβαδά ανοίγματοσ και (ii) θ αντοχι ενόσ τφπου ρολοφ μειϊνεται με 

τθν αφξθςθ του εμβαδοφ ανοίγματοσ. Το ςθμαντικό ςτο Σχιμα 2, βζβαια, είναι θ 

ποςοτικοποίθςθ αυτισ τθσ αναμενόμενθσ ςυμπεριφοράσ, που γενικά δεν είναι γνωςτι και 

ςίγουρα δεν είναι εκ των προτζρων προβλζψιμθ. 

Για ρολά με εμβαδόν ανοίγματοσ μζχρι ~4 m2 , δεν παρατθρείται διαφορά μεταξφ των δυο 

ειδϊν ρολοφ, όςον αφορά τθν κλάςθ κατάταξθσ (αμφότερα εμφανίηουν αντοχι κλάςθσ 6). 

Για μεγαλφτερα ρολά εμφανίηονται διαφορζσ από μια ζωσ και δυο κλάςεισ, ανάλογα με το 

εμβαδόν του ανοίγματοσ. Για εμβαδόν ανοίγματοσ μζχρι ~5 m2 το ρολό από πολυουρεκάνθ 

εμφανίηει αντοχι κλάςθσ 5. Στθν ίδια περιοχι του διαγράμματοσ και μζχρι ~6 m2 το ρολό 

από αλουμίνιο εμφανίηει αντοχι κλάςθσ 6. Μετά τα ~6 m2 για το ρολό από αλουμίνιο και 

μετά τα ~5 m2 για το ρολό από πολυουρεκάνθ θ αντοχι μειϊνεται κατά 3 κλάςεισ (~1 

κλάςθ/m2) μζχρι τα ρολά να αποκτιςουν μια ςτακερι τιμι αντοχισ. Προφανϊσ θ αντοχι 

μειϊνεται περαιτζρω, αλλά πλζον δεν ενδείκνυνται από τον καταςκευαςτι για αυτά τα 

εμβαδά ανοίγματοσ και ςυνεπϊσ, δεν διενεργικθκαν δοκιμζσ για μεγαλφτερα εμβαδά. 

Αντίςτοιχθ ςυμπεριφορά καταγράφθκε για όλα τα ρολά που μετρικθκαν. Στακερι αντοχι 

μζχρι ζνα ςθμείο εμβαδοφ, μείωςθ τθσ αντοχισ κατά δυο – τρεισ κλάςθσ και κατόπιν 

ςτακεροποίθςθ. Βζβαια τα όρια τθσ μεταβολισ αυτισ εξαρτϊνται ςε κάκε περίπτωςθ από 

τα ειδικά χαρακτθριςτικά του φφλλου, όπωσ το πάχοσ του προφίλ, τθν φπαρξθ νεφρωςθσ, 

τα ιδιαίτερα γεωμετρικά χαρακτθριςτικά του προφίλ κτλ. Γενικά παρατθρικθκε ότι το 

προφίλ τθσ πολυουρεκάνθσ φκάνει ςτο ςθμείο απότομθσ μείωςθσ τθσ αντοχισ ~1 m2 πριν 

από το αντίςτοιχου μεγζκουσ προφίλ αλουμινίου. 



Τα ςυμπεράςματα για τον καταςκευαςτι ρολοφ, αλλά και τον καταναλωτι από το Σχιμα 2 

είναι επίςθσ πολφ ςθμαντικά. 

Πρϊτον από πλευράσ κατάταξθσ ςε κλάςεισ ςφμφωνα με το ΕΝ 13659, θ χριςθ φφλλου 

πολυουρεκάνθσ δίδει ίδια αποτελζςματα, με το αντίςτοιχου μεγζκουσ φφλλο αλουμινίου, 

μζχρι εμβαδό ανοίγματοσ ~4 m2, όπωσ ςχολιάςτθκε και ςτο Σχιμα 1. Η τιμι αυτι είναι θ 

ελάχιςτθ και από τα αποτελζςματα των δοκιμϊν που διενεργικθκαν ιςχφει για όλεσ τισ 

περιπτϊςεισ με ςθμαντικι βεβαιότθτα. Η ακριβισ τιμι του όμωσ, εξαρτάται όμωσ από τα 

χαρακτθριςτικά του φφλλου, το βάροσ του φφλλου όπωσ κα ςυηθτθκεί ςτθ ςυνζχεια, κτλ. 

Για το ςυγκεκριμζνο φφλλο, λοιπόν, μζχρι τα ~4 m2 δεν υπάρχει διαφορά ςτθν κλάςθ, ενϊ 

ασ ςθμειωκεί ότι θ αντίςτοιχθ διαφορά ςτο βάροσ τθσ ψάκασ είναι μεγάλθ. 

 

Μζχρι εμβαδοφ ανοίγματοσ ~5 m2 θ αντοχι ςτθν ανεμοπίεςθ ενόσ ρολοφ από αλουμίνιο και 

ενόσ από πολυουρεκάνθ με αντίςτοιχα γεωμετρικά χαρακτθριςτικά προφίλ διαφζρει το 

πολφ κατά μια κλάςθ. 

 

Δεφτερον από τθ ςτιγμι που ξεπεραςτεί το ςθμείο από το οποίο πζφτει θ αντοχι από τθν 

αρχικι τιμι (αρχικι ςε ςχζςθ με το εμβαδόν ανοίγματοσ) θ μεταβολι τθσ αντοχισ 

ςυναρτιςει του εμβαδοφ ανοίγματοσ είναι ςθμαντικι και αντιςτοιχεί ςε μεταβολι τθσ 

κλάςθσ κατά περίπου 1 κλάςθ/m2 ι και λίγο μεγαλφτερθ. Στθν περιοχι αυτι τθσ μείωςθσ 

τθσ αντοχισ, ςυμφζρει ςαφϊσ θ χριςθ φφλλου αλουμινίου, αν βζβαια δεν υπάρχουν άλλοι 

περιοριςμοί όπωσ κόςτοσ πρϊτθσ φλθσ, απαιτιςεισ από τον μθχανικό/εργολάβο κτλ. 

 

Πάνω από τθν τιμι του εμβαδοφ ανοίγματοσ κατά τθν οποία το ρολό χάνει τθν αρχικι 

αντοχι του: Για κάκε επιπλζον ~1 m2 θ αντοχι του ρολοφ μειϊνεται κατά 1 κλάςθ. 

 



Στο Σχιμα 3 παρουςιάηεται θ κλάςθ ρολϊν για τρεισ τιμζσ εμβαδοφ ανοίγματοσ (~6.5, ~7.5 

και ~8.5 m2) ςυναρτιςει του επιφανειακοφ βάρουσ τθσ ψάκασ. Ζχουν χρθςιμοποιθκεί 

δεδομζνα από ρολά αλουμινίου και πολυουρεκάνθσ, από όλουσ τουσ τφπουσ, και για 

διάφορα γεωμετρικά χαρακτθριςτικά προφίλ. Για λόγουσ ευκολίασ ανάγνωςθσ του 

Σχιματοσ 3 ζχουν χρθςιμοποιθκεί διαφορετικά ςφμβολα για τα φφλλα αλουμινίου και 

πολυουρεκάνθσ. Το Σχιμα 3 μπορεί να διαβαςτεί με πολλοφσ τρόπουσ ανάλογα με το 

ηθτοφμενο κάκε φορά. Σε κάκε περίπτωςθ, από το Σχιμα 3 προκφπτει ότι θ αντοχι ςτθν 

ανεμοπίεςθ είναι ανάλογθ (όχι γραμμικά ανάλογθ) του επιφανειακοφ βάρουσ τθσ ψάκασ, 

όπωσ βζβαια αναμζνεται. Στο Σχιμα 3, όμωσ ποςοτικοποιείται αυτι θ εξάρτθςθ. 

Από το Σχιμα 3 προκφπτει ότι π.χ. για ζνα εμβαδόν ανοίγματοσ 7.5 m2 ζνα φφλλο 

πολυουρεκάνθσ που ηυγίηει ~4,5 kg/m2 μπορεί να δθμιουργιςει ρολό με αντοχι κλάςθσ 3, 

ενϊ ζνα φφλλο αλουμινίου για το ίδιο εμβαδόν ανοίγματοσ δθμιουργεί ρολό αντοχισ 

κλάςθσ 4, αλλά με βάροσ τουλάχιςτον 9 kg/m2. Συνεπϊσ, για τθν αφξθςθ τθσ αντοχισ κατά 1 

κλάςθ απαιτείται αφξθςθ ςτο βάροσ κατά ~30 kg, όπωσ προκφπτει από τθν πράξθ: (9-

4,5)*7.5=33,75 Kg. Εδϊ δεν ςυγκρίνουμε φφλλα με αντίςτοιχα γεωμετρικά χαρακτθριςτικά 

όπωσ πριν, αλλά ςυγκρίνουμε ζνα ρολό πολυουρεκάνθσ με το πιο βαρφ ρολό από 

αλουμίνιο για το ίδιο εμβαδόν ανοίγματοσ. Γι αυτό και θ διαφορά ςτθν αντοχι αντιςτοιχεί 

ςε μια μόνο κλάςθ για αυτό το εμβαδόν ανοίγματοσ. Για φφλλο αλουμινίου με αντίςτοιχα 

γεωμετρικά χαρακτθριςτικά, θ αντοχι αντιςτοιχεί ςε κλάςθ 5, αλλά το επιφανειακά βάροσ 

είναι πια ~10 kg/m2. 

 

Ανάλογα με τθ φφςθ του προβλιματοσ κάκε φορά, ο καταςκευαςτισ πρζπει να επιλζξει το 

καταλλθλότερο φφλλο. 

Τα ρολά από πολυουρεκάνθ είναι πιο ελαφρά και για μικρά ανοίγματα μζχρι ~5 m2 

εμφανίηουν ικανοποιθτικι αντοχι ςτθν ανεμοπίεςθ, πολφ κοντά ςε αυτιν του ρολοφ από 

αλουμίνιο με αντίςτοιχα γεωμετρικά χαρακτθριςτικά προφίλ. Αν δεν υπάρχει περιοριςμόσ 



από κάποια προδιαγραφι, θ επιλογι κα πρζπει να βαςιςτεί και ςε άλλα ςτοιχεία, όπωσ το 

κόςτοσ, αιςκθτικι, αςφάλεια, κερμομόνωςθ κτλ. 

Αν όμωσ το άνοιγμα είναι μεγαλφτερο από ~7.5 m2 και υπάρχει απαίτθςθ για υψθλι αντοχι 

ςε ανεμοπίεςθ τότε το ρολό από αλουμίνιο αδιαμφιςβιτθτα είναι θ πρϊτθ επιλογι. 

Για ενδιάμεςεσ τιμζσ εμβαδοφ ανοίγματοσ θ επιλογι εξαρτάται κυρίωσ από τθν απαίτθςθ 

ςε αντοχι. Αν απαιτείται κλάςθ 6 τότε το ρολό από αλουμίνιο είναι θ κφρια αςφαλισ 

επιλογι. Αν δεν υπάρχει απαίτθςθ για υψθλι αντοχι τότε μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και 

ρολό από πολυουρεκάνθ. 
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Σχιμα 3. Κλάςθ αντοχισ ςε ανεμοπίεςθ ςυναρτιςει του επιφανειακοφ βάρουσ τθσ ψάκασ 

για τρεισ χαρακτθριςτικζσ τιμζσ εμβαδοφ ανοίγματοσ. Τα ανοικτά ςφμβολα αντιςτοιχοφν 

ςε φφλλο πολυουρεκάνθσ και τα κλειςτά ςε φφλλο αλουμινίου. 



 

Το Σχιμα 3 μπορεί επιπλζον να αποτελζςει οδθγό για το ςχεδιαςμό νζων φφλλων. 

Αντίςτροφθ ανάγνωςθ του Σχιματοσ 3, υποδεικνφει ότι π.χ. για άνοιγμα 8.5 m2 απαιτείται 

ςε κάκε περίπτωςθ ψάκα με βάροσ μεγαλφτερο από ~10 kg/m2, αν ο ςτόχοσ είναι αντοχι 

κλάςθσ 6. 

Αν και θ γενικι τάςθ ότι το βαρφτερο προφίλ ςυνεπάγεται και μεγαλφτερθ αντοχι ιςχφει, 

από το Σχιμα 3 προκφπτει ότι υπάρχουν μικρζσ διαφοροποιιςεισ ανάμεςα ςτα προϊόντα. 

Υπάρχουν δθλαδι προφίλ, που εμφανίηουν αντοχι υψθλότερθ από άλλα βαρφτερα. Αυτό 

οφείλεται ςτθν ιδιαιτερότθτα του προφίλ κάκε φφλλου, ςτθν φπαρξθ και κζςθ νεφρωςθσ 

κτλ. Τα ςυγκεκριμζνα γεωμετρικά χαρακτθριςτικά κάκε προφίλ επιδροφν, δθλαδι, ζντονα 

ςτθν τελικι αντοχι του ρολοφ, δίνοντασ ζτςι ςθμαντικό ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςτο 

προϊόν εκείνο που εμφανίηει τθν καλφτερθ επίδοςθ με το μικρότερο επιφανειακό βάροσ. 

Για τθ ςφγκριςθ των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν των προφίλ και πωσ αυτά επιδροφν κα 

πρζπει να αναλυκοφν ςυγκεκριμζνα προφίλ και να ςυγκρικοφν ςυγκεκριμζνα προϊόντα. 

Αυτό δεν εμπίπτει, ςε καμία περίπτωςθ, ςτουσ ςτόχουσ τθσ μελζτθσ αυτισ. 

 

Συμπεράςματα 

Παρουςιάςτθκαν τα αποτελζςματα των μετριςεων αντοχισ ςτθν ανεμοπίεςθ ρολϊν από 

φφλλο αλουμινίου και από φφλλο πολυουρεκάνθσ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ΕΝ 

13659. Από τα αποτελζςματα των πειραμάτων προκφπτει ότι για ανοίγματα με εμβαδόν 

μικρότερο από ~4 m2 όλα τα ρολά που μελετικθκαν εμφάνιςαν αντοχι κλάςθσ 6 

ανεξάρτθτα από το είδοσ τουσ, το προφίλ τουσ, το βάροσ τουσ κτλ. Η αντοχι ςτθν 

ανεμοπίεςθ παραμζνει περίπου ςτακερι με το εμβαδόν ανοίγματοσ μζχρισ ενόσ ορίου 

πζραν του οποίου μειϊνεται ςταδιακά με ρυκμό περίπου 1 κλάςθ/m2. Το όριο αυτό κακϊσ 

και θ τελικι τιμι τθσ αντοχισ εξαρτάται από το είδοσ του φφλλου και το προφίλ και είναι 

μικρότερο για τα φφλλα πολυουρεκάνθσ ςε ςχζςθ με τα φφλλα αλουμινίου κατά ~1 m2. Η 

αντοχι του ρολοφ ςε κάκε περίπτωςθ εξαρτάται από το επιφανειακό βάροσ, όπωσ 



αναμζνεται. Από τα ποςοτικά χαρακτθριςτικά αυτισ τθσ εξάρτθςθσ εξάγονται 

ςυμπεράςματα για τθ ςυμφζρουςα επιλογι φφλλου, ανάλογα με το εμβαδόν ανοίγματοσ 

και τισ απαιτιςεισ τθσ καταςκευισ. Θεωροφμε ότι ο καταςκευαςτισ κα πρζπει να λάβει 

ςθμαντικά υπόψιν του τθν αντοχι ςτθν ανεμοπίεςθ για τθν επιλογι του κατάλλθλου υλικοφ 

με το οποίο κα πραγματοποιιςει τθν καταςκευι του ρολοφ. Σθμαντικό ρόλο κα παίξουν 

επίςθσ το μζγεκοσ του ανοίγματοσ που καλείται να κλείςει, το μζροσ τοποκζτθςθσ, το 

κόςτοσ πρϊτων υλϊν & καταςκευισ, θ επιπρόςκετθ κερμομόνωςθ που προςφζρει το ρολό, 

θ αντοχι ςε πικανι απόπειρα παραβίαςθσ κ.α. 


