
Σςνεσήρ έλεγσορ και μη καταστπουική αξιολόγηση σύνθετων ςλικών 

πος σπησιμοποιούνται σε μεταυοπικά μέσα επιυανείαρ, κατά τη 

υάση κατασκεςήρ τοςρ, εν λειτοςπγία και κατά την επισκεςή τοςρ 

(Compair) 
 

Έξγν ζπγρξεκαηνδνηνύκελν από ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή κε ζηόρν ηε βειηίσζε θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ Επξσπατθώλ Μέζσλ Μεηαθνξάο 

FP7-SSTY-200 

Σηόρνη ηνπ Έξγνπ: 
Η αλάπηπμε πνζνηηθνπνηεκέλεο, κε-παξεκβαηηθήο κεζόδνπ Με-Καηαζηξνθηθνύ Ειέγρνπ (ΜΚΕ) 

γηα ηελ έγθαηξε αμηνιόγεζε ζύλζεησλ πιηθώλ θαη δνκηθώλ ζηνηρείσλ θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο θαη 

ζπλαξκνιόγεζεο. 

 

Η αλάπηπμε κεζόδνπ ειέγρνπ ηεο δνκηθήο αθεξαηόηεηαο ζηνηρείσλ από ζύλζεηα πιηθά ζε 

θαηαζθεπέο πιήξνπο θιίκαθαο. 

 

Η αλάπηπμε ξνκπνηηθνύ ζπζηήκαηνο ζάξσζεο, ζην νπνίν ζα είλαη ελζσκαησκέλε ε κέζνδνο 

ΜΚΕ, γηα ηνλ επηηόπην έιεγρν ησλ θαηαζθεπώλ θαηά ηε δηάξθεηα επηζεώξεζεο ή ζπληήξεζεο.  
 

Πεδίν Εθαξκνγήο ηνπ Πξντόληνο: 

 

Τξέλα πςειήο θαη ρακειήο ηαρύηεηαο 

Λεσθνξεία 

Φνξηεγά 

Τξακ 

 

Τα απνηειέζκαηα ηνπ παξόληνο έξγνπ ζα κπνξνύζαλ επίζεο λα εθαξκνζηνύλ 

ζε άιινπο ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο όπσο ε αεξνδηαζηεκηθή, 

ε απηνθηλεηνβηνκεραλία θαη ε λαππεγηθή. 

 

Τν έξγν απηό ζα ζπλεηζθέξεη ζηε δηάδνζε ηεο ρξήζεο 
ησλ ζύλζεησλ πιηθώλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο ησλ κεηαθνξώλ 
κε ζπλέπεηα ηε κείσζε εθπνκπώλ CO2 

θαη ηελ πξνώζεζε ελόο πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο θηιηθνύ πξνο ην πεξηβάιινλ 
 

Σςντονιστήρ Έπγος: TWI Ltd 

Σςμππάττοντερ Φοπείρ: 

ATOUTVEILLE www.atoutveille.com (FR) 

ΚΕΤΕΑΘ www.cereteth.gr (GR) 

ENEA www.enea.it (IT) 

ENVIROCOUSTICS www.envirocoustics.gr (GR) 

G-Tronix www.gtronix.co.uk (UK) 

HEXCEL COMPOSITES www.hexcel.com (UK) 

KTU www.ultrasonics.ktu.lt (LT) 

KCC www.kccltd.com (UK) 

ΕΜΠ www.ntua.gr (GR) 



TWI www.twi.co.uk (UK) 

VTTwww.vtt.fi (FI) 

 

Πληπουοπίερ 

Τν Έξγν ComPair ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Έβδνκν Επξσπατθό Πξόγξακκα-

Πιαίζην (FP7) γηα ηξία έηε θαη θηινδνμεί λα αλαπηύμεη λέεο ηερληθέο γηα ηε Με-

Καηαζηξνθηθή Αμηνιόγεζε θαη ηνλ έιεγρν ζύλζεησλ πιηθώλ θαη επηζθεπώλ ηνπο ζε 

επηθαλεηαθά κέζα κεηαθνξάο (ιεσθνξεία, θνξηεγά, ηξακ θαη ηξέλα πςειήο θαη 

ρακειήο ηαρύηεηαο). 

 

Τα ζύλζεηα πιηθά ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο γηα ηελ θαηαζθεπή πάζεο θύζεσο επηθαλεηαθώλ 

κέζσλ κεηαθνξάο ελώ ε ρξήζε ηνπο απμάλεηαη ζηαζεξά ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη ζε βηνκεραληθά 

πξντόληα πςειήο ηερλνινγίαο ή κε. 

 

Η απμαλόκελε ρξήζε ζύλζεησλ πιηθώλ πςειήο απόδνζεο ζηηο βηνκεραλίεο απηέο νθείιεηαη ζε 

πνιινύο παξάγνληεο κε θπξηόηεξν ηε κείσζε ηνπ βάξνπο. Παξόιν πνπ απηή ηε ζηηγκή άιια πιηθά 

(π.ρ. ράιπβαο, αινπκίλην, θιπ.) θπξηαξρνύλ ζηελ θαηαζθεπή επηθαλεηαθώλ κέζσλ κεηαθνξάο, ηα 

πξνεγκέλα ζύλζεηα πιηθά πξνζθέξνπλ νινέλα θαη πην ειθπζηηθή θαη νηθνλνκηθά βηώζηκε 

ελαιιαθηηθή ιύζε. 

 

Παξ’όια απηά, έλα κεγάιν πνζνζηό ζθαικάησλ πνπ απαληώληαη ζε ζύλζεηα πιηθά είλαη πνιύ 

δύζθνιν λα αληρλεπζεί κε ηηο ππάξρνπζεο ηερληθέο ΜΚΕ. Πνιιά από ηα ζθάικαηα απηά 

βξίζθνληαη ζην εζσηεξηθό ηνπ ζύλζεηνπ πιηθνύ ή εκθαλίδνληαη ζε πεξηνρέο ηεο θαηαζθεπήο κε 

πεξηνξηζκέλε ή ρσξίο θαζόινπ πξόζβαζε. Επεηδή ηέηνηνπ είδνπο ζθάικαηα κπνξεί λα 

επεξεάζνπλ ηελ απνδνηηθόηεηα ηνπ πιηθνύ, ππάξρεη πξαγκαηηθή αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία 

αμηόπηζησλ Τερληθώλ ΜΚΕ, κεγάιεο αθξίβεηαο θαη επαηζζεζίαο θαη ηθαλώλ λα αληρλεύνπλ βιάβεο 

θαη ζθάικαηα ζε πνιύπινθα ζύλζεηα πιηθά. 

 

Σηόρνο ηνπ ComPair είλαη ε αλάπηπμε λέαο θαη θαηλνηόκνπ κεζόδνπ γηα ην ζπλερή έιεγρν δνκηθήο 

αθεξαηόηεηαο θαη ηε κε-θαηαζηξνθηθή αμηνιόγεζε ζύλζεησλ πιηθώλ θαη επηζθεπώλ ηνπο ζε 

επηθαλεηαθά κέζα κεηαθνξάο. Σηα πιαίζηα ηνπ Έξγνπ ζα ζεζπηζηνύλ πηζηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο 

θαη νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ, κε ζηόρν ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε 

δηαδηθαζία θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζήο ηνπο. 

 

Σην έξγν πεξηιακβάλεηαη θαη ζεκαληηθό ζρέδην ελεξγεηώλ πξνώζεζεο γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηε 
βηνκεραλία κέζσ ζεηξάο εθδειώζεσλ θαη ζεκηλαξίσλ. 
 

Υπεύθςνορ Επικοινωνίαρ: 

 

Project Manager 

Dr Chiraz Ennaceur 

TWI Ltd  

Granta Park, Great Abington 

Cambridge CB21 6AL, UK 
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Fax : +44 (0)1223 890952 



chiraz.ennaceur@twi.co.uk 

www.compairproject.com 

 


