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Η ιδέα
Η βασική ιδέα του προγράμματος Co-Patch είναι η
διερεύνηση μιας νέας και εν δυνάμει αποτελεσμα-
τικής μεθόδου επισκευής ή/και ενίσχυσης χαλύ-
βδινων κατασκευών μεγάλου μεγέθους με ελαττώ-
ματα/ατέλειες. Θα εξεταστούν δύο βασικοί τύποι
χαλύβδινων κατασκευών: θαλάσσιες κατασκευές
(κυρίως πλοία) και κατασκευές πολιτικού μηχανι-
κού (π.χ. γέφυρες). Πολλά από τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν αυτές οι κατασκευές είναι κοινά. Η
κόπωση κατέχει μια σημαντική θέση μεταξύ
αυτών, με ανάπτυξη ρωγμών στα σημεία συγκέ-
ντρωσης τάσεων. Αυτές οι ρωγμές αν δεν αντιμε-
τωπιστούν εγκαίρως, μπορούν να αναπτυχθούν σε
κρίσιμα μήκη και να οδηγήσουν σε καταστροφικές
αστοχίες. Ένα επιπλέον κατασκευαστικό πρόβλημα
που πλήττει αυτές τις κατασκευές είναι η διάβρω-

ση. Ελάσματα και δοκοί που έχουν διαβρωθεί θέ-
τουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα ολόκληρης της
κατασκευής και πρέπει να ληφθούν μέτρα για την
αποκατάστασή τους. Επιπροσθέτως, προκύπτει
συχνά η ανάγκη να αυξηθεί η αντοχή ή/και η
ακαμψία ενός κατασκευαστικού τμήματος, για να
αντιμετωπίσει τυχόν νέες συνθήκες φόρτισης ή για
να μετριαστεί η επίδραση αρχικών σχεδιαστικών
ελλείψεων ή λαθών.

Παραδοσιακές μέθοδοι επισκευής
Σύμφωνα με τις παραδοσιακές μεθόδους, η επι-
διόρθωση ρωγμών λόγω κόπωσης σε συγκολλή-
σεις ή ελάσματα περιλαμβάνει την ανανέωση ενός
μέρους της συγκόλλησης, τη συγκόλληση του
άκρου της ρωγμής ή και την αντικατάσταση ολό-
κληρου του αρχικού ελάσματος ή ενισχυτικού. Ο

καθιερωμένος τρόπος για την αντιμετώπιση μεγά-
λης έκτασης διάβρωσης είναι επίσης η αντικατά-
σταση του διαβρωμένου κατασκευαστικού τμήμα-
τος. Μέχρι σήμερα, ο μόνος τρόπος για να ενισχυ-
θεί κατασκευαστικά κάποιο τμήμα ήταν η τοποθέ-
τηση ενός μεταλλικού επιθέματος (doubler), είτε
με συγκόλληση είτε με κοχλίες. Υπάρχουν όμως
περιπτώσεις, όπου οι επισκευές που προαναφέρ-
θηκαν αποβαίνουν ιδιαίτερα χρονοβόρες και δα-
πανηρές ή είναι αδύνατον να εφαρμοστούν, λόγω
π.χ. μεγάλης φόρτισης της κατασκευής από το ίδιο
βάρος της. Άλλο ένα μειονέκτημα των καθιερωμέ-
νων μεθόδων επισκευής είναι η παρουσία υψηλών
θερμοκρασιών και σπινθήρων κατά τη διάρκεια
της συγκόλλησης, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά
επικίνδυνο σε εκρηκτικό περιβάλλον (π.χ. δεξαμε-
νές καυσίμων) και απαιτεί φυσικά κατάλληλη προ-

Τον Ιανουάριο 2010, μία κοινοπραξία
15 οργανισμών (τα μέλη αυτής αναφέ-
ρονται στο τέλος του άρθρου) από
οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, με συντονι-
στή το Εργαστήριο Ναυπηγικής Τεχνο-
λογίας της Σχολής Ναυπηγών Μηχα-
νολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, κήρυξε
την έναρξη των εργασιών ενός συγ-
χρηματοδοτούμενου από την Ευρω-
παϊκή Ένωση ερευνητικού έργου
3ετούς διάρκειας σχετικού με τη χρή-
ση ενισχυτικών επιθεμάτων από σύν-
θετα υλικά (ανθρακονήματα με επο-
ξειδική ή βινυλεστερική ρητίνη) για
την επισκευή ναυπηγικών κατα-
σκευών ή κατασκευών πολιτικού μη-
χανικού από χάλυβα. 

Επισκευές με επιθέματα από σύνθετα υλικά 
για χαλύβδινες ναυπηγικές εφαρμογές και
εφαρμογές πολιτικού μηχανικού
(Composite Patch Repair for Marine and Civil 
Engineering Infrastructure Applications, Co-Patch)



ετοιμασία. Τέλος, η σχεδίαση και η εφαρμογή ενός ελάσματος-επιθέματος δεν είναι μία απλή δια-
δικασία, καθώς σε περίπτωση λάθους προκύπτουν νέα σημεία συγκέντρωσης τάσεων.

Προτεινόμενη μέθοδος
Όλα τα προαναφερθέντα μειονεκτήματα τονίζουν την ανάγκη διερεύνησης και αποτίμησης της
αποτελεσματικότητας νέων λύσεων, που θα βοηθήσουν στην υπερπήδηση των υπαρχόντων προ-
βλημάτων. Η τοποθέτηση επιθεμάτων από σύνθετα υλικά είναι μια πολλά υποσχόμενη μέθοδος για
την επιδιόρθωση και ενίσχυση των μεταλλικών κατασκευών. Τα επιθέματα από σύνθετα υλικά ε-
μποδίζουν την ανάπτυξη της ρωγμής και παρατείνουν τη διάρκεια ζωής της κατασκευής μετά την
επισκευή. Αναμένεται λοιπόν ότι η χρήση επιθεμάτων από σύνθετα υλικά θα μειώσει σημαντικά το
κόστος συντήρησης της μεταλλικής κατασκευής. 

Η τοποθέτηση επιθεμάτων από σύνθετα υλικά έχει αποδείξει εδώ και αρκετά χρόνια στον το-
μέα της αεροδιαστημικής βιομηχανίας την αποτελεσματικότητά της και τα πλεονεκτήματα κό-
στους που προσφέρει. Σε αεροδιαστημικές εφαρμογές, τα επιθέματα από σύνθετα υλικά έχουν
αποδείξει ότι καθυστερούν τη διάδοση της ρωγμής και παρατείνουν τη διάρκεια ζωής της επι-
σκευασμένης κατασκευής. Στο πλαίσιο αυτό, το επίθεμα από σύνθετα υλικά λειτουργεί σαν ένα
στοιχείο σύλληψης της ρωγμής, μειώνοντας τις τάσεις στην περιοχή του άκρου της. Ένας από τους
βασικούς στόχους του προγράμματος Co-Patch είναι να διερευνηθεί εάν το γεγονός αυτό μπορεί
να συμβεί και στο περιβάλλον των πλοίων και των μεγάλων χαλύβδινων κατασκευών πολιτικού μη-
χανικού.

Στόχος του προγράμματος
Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να επιδείξει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι οι επι-
σκευές ή ενισχύσεις με επιθέματα από σύνθετα υλικά μένουν ανεπηρέαστες από το περιβάλλον λει-
τουργίας και, συνεπώς, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μακράς διάρκειας ή και μόνιμες επι-
σκευές σε χαλύβδινες ναυπηγικές κατασκευές και κατασκευές πολιτικού μηχανικού (π.χ. γέφυρες,
γερανοί).



Προγραμματισμένες δραστηριότητες
• Μελέτη και επίδειξη του γεγονότος, ότι η χρή-

ση επιθεμάτων από σύνθετα υλικά οδηγεί
στην αποτελεσματική επισκευή ή/και ενίσχυ-
ση ενός χαλύβδινου κατασκευαστικού στοι-
χείου, χρησιμοποιώντας θεωρητικές αναλύ-
σεις, αριθμητικές προσομοιώσεις και πειρα-
ματικές δοκιμές.

• Προσδιορισμός, αξιολόγηση και ποσοτικοποί-
ηση της αποδοτικότητας των επιθεμάτων.

• Ανάπτυξη διαδικασιών σχεδιασμού και εφαρ-
μογής των επιθεμάτων.

• Αξιολόγηση ήδη υπαρχουσών ή ανάπτυξη νέ-
ων τεχνικών παρακολούθησης της ποιότητας
και της κατασκευαστικής ακεραιότητας των
επιθεμάτων.

• Επίδειξη της αποτελεσματικότητας των ανα-
πτυχθέντων εργαλείων και διαδικασιών σχε-
διασμού μέσω της διεξαγωγής πειραματικών
δοκιμών σε πραγματική κλίμακα.

• Παροχή έτοιμων λύσεων σε τυποποιημένα

προβλήματα.
• Ανάπτυξη ενός διεθνώς αναγνωρισμένου προ-

γράμματος κατάρτισης προσωπικού για την υ-
λοποίηση επισκευών με την προτεινόμενη μέ-
θοδο.

Πρόσκληση προς τα ενδιαφερόμενα 
μέρη
Οι συμμετέχοντες στο Co-Patch επιθυμούν να
προσκαλέσουν τυχόν ενδιαφερόμενα μέρη πλην
της κοινοπραξίας να παρακολουθήσουν τις δρα-
στηριότητες του προγράμματος, μέσω ενός σχετι-
κού forum που διοργανώνεται.  Μερικά από τα
πλεονεκτήματα της συμμετοχής αυτής είναι τα
παρακάτω:
• Άμεση ενημέρωση και παροχή πληροφοριών

σχετικά με την ανάπτυξη μιας νέας και προηγ-
μένης τεχνολογίας επισκευών, κατάλληλης για
ναυπηγικές κατασκευές και κατασκευές πολιτι-
κού μηχανικού.

• Άμεση και από πρώτο χέρι πρόσβαση στα απο-
τελέσματα του προγράμματος.

• Πιθανότητα επηρεασμού της ανάπτυξης της
τεχνολογίας αυτής μέσω της συνεισφοράς της
αντίστοιχης εμπειρίας των συμμετεχόντων στο
forum, προσβλέποντας σε ένα τελικό προϊόν
που εξυπηρετεί κατά τον καλύτερο τρόπο τις
ανάγκες και τις απαιτήσεις τους.

• Πιθανότητα δημιουργίας νέων επιχειρηματι-
κών δραστηριοτήτων.

• Πιθανότητα συμμετοχής στις τελικές δοκιμές
σε πραγματική κλίμακα.�

Πληροφορίες
Περισσότερες πληροφορίες, στην ιστοσελίδα
του προγράμματος www.co-patch.com, ή
επικοινωνώντας με τον συντονιστή, αναπληρω-
τή καθηγητή κ. Νικόλαο Τσούβαλη, Σχολή
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τηλ. 210-77.11.413, 
e-mail: tsouv@mail.ntua.gr
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