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1. EΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 Στα πλαίσια της αντιµετώπισης του θορύβου  στις 
αστικές περιοχές, η ∆ιεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης της 
Γενικής Γραµµατείας Ερευνας και Τεχνολογιας έχει 
επεξεργαστεί και εντάξει στο ΕΠΕΤ ΙΙ, πρόγραµµα µε 
αντικείµενο τη δηµιουργία νέων ειδικών θαλάµων για την 
πραγµατοποίηση µετρήσεων και πιστοποιήσεων 
ηχοµονωτικών ικανοτήτων κουφωµάτων την προµήθεια και 
εγκατάσταση ψηφιακών συστηµάτων µέτρησης του ∆είκτη 
Ηχοµείωσης των ανωτέρω κτιριακών στοιχείων, την 
προµήθεια συστηµάτων ανάλυσης ανά τριτοοκτάβα σε 
πραγµατικό χρόνο και τη µέτρηση ηχητικής εντάσεως, την 
προµήθεια και εγκατάσταση συστηµάτων ελέγχου από 
υπολογιστές των νέων συστηµάτων µετρήσεων, την 
εκτέλεση σειράς µετρήσεων για τη δοκιµή λειτουργίας του 
συστήµατος, και ακόµη η υλοποίηση προγράµµατος 
άσκησης στις µετρήσεις και στη λειτουργία του νέου 
συστήµατος για το προσωπικό του εργαστηρίου. 
 
 
2. EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ OΜΑ∆Α 
 
 Tο Eργαστήριο Aρχιτεκτονικής Tεχνολογίας του 
Tµήµατος Aρχιτεκτόνων του A.Π.Θ. αποτελεί µία ερευνητική 
µονάδα µε σηµαντική εµπειρία σε εκτέλεση έργων και 
προγραµµάτων. Για την υλοποίηση του προγράµµατος η 
ερευνητική οµάδα διαρθρώθηκε ως εξής: 
Eπιστηµονικός Yπεύθυνος: 
-Tζεκάκης Eµµανουήλ, Kαθηγητής A.Π.Θ. 
Eπιστηµονικοί Συνεργάτες: 
- B. Zαφρανάς, E. Kρίκκη, Θ. Μπαρλάς, Α. Πασχάλης 
Συνεργάτες: 
M. Aργυροπούλου, M. Mπάκαβου. 
Eπιστηµονικός Yπεύθυνος από την πλευρά της ΓΓΕΤ: 
- ∆. Πουτούκης. 
 

3. ΚΤΙΡΙΑΚΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
 
 Tο Eργαστήριο Aρχιτεκτονικής Tεχνολογίας είναι το 
µοναδικό εργαστήριο στη Bόρειο Eλλάδα που έχει όλες τις 
προϋποθέσεις (εξοπλισµό, θαλάµους µετρήσεων, εµπειρία) 
για την υποστήριξη της βιοµηχανίας δοµικών υλικών σε 
θέµατα ηχοµόνωσης, ακουστικής και ηχοπροστασίας. H 
υλοποίηση του έργου στόχο έχει τον εκσυγχρονισµό του. 
 Πριν κατασκευαστεί το νέο ζεύγος θαλάµων 
υλοποιήθηκαν εργασίες στην υπάρχουσα δοµή του 
εργαστηρίου και συγκεκριµένα βοηθητικές εργασίες  όπως 
τροποποίηση υδραυλικού και ηλεκτρολογικού δικτύου και 
έργα µόνωσης, κύριες εργασίες όπως χωρίσµατα, 
ηχοµονωτικοί τοίχοι, θύρες, ηχοµονωτικές επενδύσεις και 
ηχοµονωτικές ψευδοροφές, συµπληρωµατικά έργα όπως 
στις καλωδιώσεις, φωτιστικά και δίκτυα.  
 
 

 
 
Φωτογραφία από την είσοδο του νέου θαλάµου λήψης. 



 

 
 
Φωτογραφία από το θάλαµο λήψης µε τους ηχοαπορ-
ροφητές και ηχοδιαχυτές. 
 
 
 
 Για τις ανάγκες του νέου ζεύγους θαλάµων 
κατασκευάστηκαν διπλοί τοίχοι που διαχωρίζουν τους νέους 
θαλάµους, ώστε να αποµονωθεί ο ένας θάλαµος από τον 
άλλο από άποψη στερεόφερτου ήχου,  τοποθετήθηκαν 
διαχυτές στους τοίχους και των θαλάµων προκειµένου να 
διασφαλιστεί διάχυτο ηχητικό πεδίο,  διπλές µεταλλικές 
θύρες µε ελαστικά σφραγίσµατα και στους δύο θαλάµους, η 
απαραίτητη ηλεκτρολογική εγκατάσταση, καθώς επίσης και 
τα ειδικά καλώδια των µικροφώνων, των ηχητικών πηγών 
και τα καλώδια ελέγχου. Kαι οι δύο θάλαµοι 
σπατουλαρίστηκαν εσωτερικά προκειµένου να 
παρουσιάζουν την ελάχιστη δυνατή ηχοαπορρόφηση. 
 
 
 
4. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
  
4.1 Βελτίωση του ανοίγµατος µετρήσεων στο ζεύγος 

θαλάµων χωρίς πλευρικές µεταδόσεις για 
µετρήσεις ελαφρών και βαρέων χωρισµάτων. 

 
Σε  άνοιγµα µετρήσεως διαστάσεων 3,65m x 2,45m 

έγινε επένδυση µε µεταλλικό σκελετό πάχους 5 mm και 
διαστάσεων 3,50m x 2,33m.  Το κενό διάστηµα µεταξύ του 
τοίχου και του µεταλλικού σκελετού γέµισε µε αριάνι. Για τον 
έλεγχο της σωστής τοποθέτησης του σκελετού 
κατασκευάστηκε ελαφρύ χώρισµα αποτελούµενο από δύο 
µεταλλικούς σκελετούς (CW 75x06) πάχους 75+75mm και 
διπλή γυψοσανίδα συνολικού πάχους 25mm σε κάθε 
πλευρά. Στο διάκενο τοποθετείθηκε ορυκτοβάµβακας 
πάχους 60mm και πυκνότητας 45kg/m3. Η µέτρηση του 
χωρίσµατος έδωσε σταθµισµένο δείκτη ηχοµείωσης 56 dB 
που ανταποκρίνεται στα αναµενόµενα αποτελέσµατα. 
 
4.2 Νέο άνοιγµα µετρήσεων στο ζεύγος θαλάµων 

χωρίς πλευρικές µεταδόσεις για µετρήσεις θυρών 
 

Για τη µέτρηση των ηχοµονωτικών ιδιοτήτων 
θυρών, κατασκευάστηκε νέο µεταλλικό πλαίσιο, 
σχεδιασµένο έτσι ώστε να ενσωµατώνεται στο άνοιγµα 
µετρήσεων για ελαφρά και βαρέα διαχωριστικά όπως 
περιγράφεται στο πρότυπο ISO 140-3:95. Οι εσωτερικές 
διαστάσεις του είναι 1.01 x 2.13m κατα DIN 18101. Οι 
διαστάσεις αυτές, προκύπτουν από τη βιβλιογραφία και τα 
σχετικά προτύπα. Στο διεθνές πρότυπο για την πιστοποίηση 
των θυρών που περιγράφει τις προτεινόµενες διαστάσεις 
ανοιγµάτων (ISO 140-1:90) δεν αναφέρονται 
συγκεκριµµένες διαστάσεις.  

 
 
Το νέο άνοιγµα στους θαλάµους για την τοποθέτηση 
δοκιµίων κουφωµάτων και υαλοπινάκων. 
 
 
 
4.3 Νέο άνοιγµα µετρήσεων στο νέο ζεύγος θαλάµων 

για µετρήσεις υαλοπινάκων και παραθύρων. 
 

Για τη µέτρηση των ηχοµονωτικών ιδιοτήτων 
υαλοπινάκων και παραθύρων, σύµφωνα µε ISO 140-1:90, 
κατασκευάστηκε νέο µεταλλικό πλαίσιο διαστάσεων 1,50 x 
1,25m µε διπλό µεταλλικό σκελετό και ειδική διατοµή όπως 
προβλέπεται από το ανωτέρω πρότυπο. 
 
 
 
5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 
 Εγινε η απαραίτητη προµήθεια εξοπλισµού, η 
οποία περιλαµβάνει έναν ψηφιακό φασµατικό αναλυτή 
πραγµατικού χρόνου (real time spectral analyzer type 0), 
πυκνωτικά µικρόφωνα µετρήσεων type 0, σύστηµα 
µετρήσεων ηχητικής εντάσεως, συστήµατα υπολογιστών για 
τον έλεγχο των συστηµάτων µετρήσεων του Eργαστηρίου 
(παλαιών και νέων) καθώς και βοηθητικός εξοπλισµός 
µετρήσεων (περιστρεφόµενες βάσεις µικροφώνων κλπ.) και 
ελέγχου (υπολογιστές, επικοινωνίες). 
 Στο ίδιο πλαίσιο αναβαθµίστηκαν ψηφιακά 
συστήµατα µετρήσεων παλαιότερης τεχνολογίας τόσο από 
άποψη λογισµικού, όσο και από άποψη ελέγχου µέσω 
υπολογιστών. Το σύνολο των συστηµάτων συνδέθηκε σε 
δίκτυο (το δίκτυο του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης) και απέκτησε  δυνατότητες  τηλεµετάδοσης 
στοιχείων.  
 Στα πλαίσια του προγράµµατος και προκειµένου 
να καταστούν δυνατές οι πειραµατικές µετρήσεις ηχητικής 
έντασης µε σκοπό την βελτιστοποίηση των προϊόντων των 
κατασκευαστών κουφωµάτων (παραθύρων και θυρών), το 
εργαστήριο προδιέγραψε και προµηθεύτηκε ένα σύστηµα 
αυτόµατης σάρωσης σε δύο άξονες (x,z) πάνω στο οποίο 
προσαρµόζεται η κεφαλή µέτρησης ηχητικής έντασης. 
 Η βασική δυνατότητα που δίνει στο Εργαστήριο το 
σύστηµα αυτό είναι η παραγωγή διαδοχικών µετρήσεων 
ηχητικής έντασης σε επίπεδο παράλληλο µε το δοκίµιο 
(παράθυρο ή πόρτα) και η δηµιουργία εξ’αυτών µίας 
εικονικής αποτύπωσης των πραγµατικών απωλειών του 
δοκιµίου. 
 Η αποτύπωση αυτή θα επιτρέψει στο εργαστήριο 
να εκτιµήσει µε µεγάλη ευκολία και ακρίβεια την συµβολή 
όλων των στοιχείων που αποτελούν ένα κούφωµα (κάσα, 
φύλλο, υλικά σφραγίσµατος (λάστιχα), υαλοπίνακας, 
µηχανισµός κλπ) στην τελική του ηχοµόνωση. Αυτό µε την 
σειρά του θα επιτρέψει την πραγµατική βελτιστοποίηση των 
τελικών προϊόντων ως προς την ηχοµόνωση, µε την 



 

βελτίωση των σηµείων που υστερούν από την απαιτούµενη 
ηχοµόνωση και δεν συµβάλλουν σε αυτή αλλά και την 
αποφυγή περιττών µέτρων και υλικών όπου αυτά 
υπερβαίνουν τις απαιτούµενες προδιαγραφές ηχοµόνωσης 
του συγκεκριµένου κουφώµατος. 
 Επίσης, πραγµατοποιήθηκε η προµήθεια 
προτύπων ΕΛΟΤ, DIN και ΙSO. 
 

 
Το νέο σύστηµα µετρήσεων  Norconic 840 
 
 
 
6. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μέτρηση ∆οκιµίου Υαλοπίνακα 10mm 
κατά ISO 140-3 

 
Σύµφωνα µε το Annex A του προτύπου ISO 140-3 

"Acoustics – Measurement of sound insulation in buildings 
and of building elements – Part 3: Laboratory 
measurements of airborne sound insulation of building 
elements", για την πιστοποίηση των αποτελεσµάτων των 
νέων θαλάµων του εργαστηρίου, κατασκευάστηκε και 
µετρήθηκε ένα πρότυπο δοκίµιο υαλοπίνακα (10mm 
monolithic glasspane). 

Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων και των 
επαναλήψεων τους µετά 24h ήταν όπως προβλέπει το 
πρότυπο. 
 

Μέτρηση µέγιστης ηχοµονωτικής ικανότητας 
νέων θαλάµων. 
 

 Για την ολοκλήρωση των µετρήσεων ελέγχου και 
πιστοποίησης του ανοίγµατος για µετρήσεις παραθύρων 
στο νέο ζεύγος θαλάµων του Εργαστηρίου, έγινε µέτρηση 
ηχοµόνωσης µε µία ειδική κατασκευή από πολλαπλά 
στρώµατα γυψοσανίδων τοποθετηµένη στο άνοιγµα 
µετρήσεων µε θεωρητική ηχοµονωτική ικανότητα πάνω από 
60dB.  

Τα αποτελέσµατα της µέτρησης έδωσαν µία τιµή 
µέγιστης ηχοµόνωσης για το άνοιγµα της τάξης των 50 dB, 
ενώ ταυτόχρονα έδωσαν την δυνατότητα στο Εργαστήριο να 
χρησιµοποιεί την καµπύλη ηχοµόνωσης της συγκεκριµένης 
µέτρησης για να διορθώνει τις καµπύλες ηχοµόνωσης όλων 
των µετρήσεων που γίνονται στο άνοιγµα όταν και εάν 
παραστεί ανάγκη (διαδικασία που περιγράφεται λεπτοµερώς 
στο ISO 140). 
 
7. ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
 

 Προκειµένου να σχηµατιστεί µία αντιπροσωπευτική 
οµάδα ελληνικών κουφωµάτων και να γίνουν δοκιµαστικές 
µετρήσεις, οι υπεύθυνοι του εργαστηρίου συνεργάστηκαν µε 
τον Σύνδεσµο Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουµινίου. 

Συµµετοχή στις µετρήσεις δήλωσαν 56 εταιρείες 
κατασκευής κουφωµάτων. Tο σύνολο των µετρήσεων 
έφτασε τις 90. 
 
 
 

 
 
Το λογισµικό της Norsonic για την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων. 
 
 
 

 
 
Αποτελέσµατα µέτρησης χρόνου αντήχησης (Rt) µε το 
software dBBATI  της 01dB. 
 
 
 
8. ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 
 
 Για τη δηµοσιοποίηση και την προβολή του 
προγράµµατος και των αποτελεσµάτων του, προετοιµάτηκε 
ιστοσελίδα στη διεύθυνση http://tech.arch.auth.gr/enisxisi 



 

 
 
Η ιστοσελίδα του προγράµµατος. 
 
 
 
 

 
 

 

Σύστηµα αυτόµατης σάρωσης για µετρήσεις ηχητικής 
έντασης. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

9. AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
 Σήµερα το Eργαστήριο όπως διαµορφώθηκε µετά 
την υλοποίηση του έργου, έχει τις εξής ειδικές δυνατότητες: 
α. να υλοποιεί µετρήσεις ηχοµόνωσης κουφωµάτων 
(θυρών, παραθύρων, υαλοστασίων, φεγγιτών), ελαφρών και 
βαρέων χωρισµάτων σε ειδικό ζεύγος θαλάµων 
β. να υλοποιεί µετρήσεις ηχοµόνωσης µε σύγχρονα 
ψηφιακά συστήµατα µετρήσεων 
γ. να υλοποιεί µετρήσεις ηχητικής εντάσεως 
δ. να ελέγχει τα µετρητικά του συστήµατα εξ ολοκλήρου 
µεσω υπολογιστών 
Oι δυνατότητες αυτές του επιτρέπουν να ανταποκριθεί στη 
ζήτηση παροχής υπηρεσιών τόσο ως προς την ποσότητα, 
µε τη λειτουργία ειδικών θαλάµων για µετρήσεις 
ηχοµόνωσης κουφωµάτων όσο και ως προς την ποιότητα, 
µε την εισαγωγή νέων ψηφιακών συστηµάτων µετρήσεων 
και νέας τεχνολογίας µετρήσεως ηχητικής εντάσεως. 
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WR    = 39 dB

Αξιολόγηση κατά ΕΛΟΤ  461.1

Εργαστήριο  Αρχιτεκτονικής  Τεχνολογίας
Τµήµα Αρχιτεκτόνων – Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.

∆ΟΚΙΜΗ:   A6.218.98 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ  2 ΦΥΛΛΟ  6

Ηχοµόνωση
Αναθέτης:

σύµφωνα µε το
ΕΛΟΤ 370.3 A6

Περιγραφή  δοκιµίου:

Ανοιγόµενο ανακλινόµενο παράθυρο
αλουµινίου µε διπλό υαλοπίνακα

Επιφάνεια : 1,9 m2

Συνολικό πάχος υαλοπίνακα : 31 mm

Περιγραφή  στρώσεων:

Θερµοµονωτικός υαλοπίνακας
6+20+5 mm
Λάστιχα µεταξύ υαλοπίνακα και φύλλου.
Τρία λάστιχα στεγανότητας µεταξύ
φύλλου και κάσας.
Σιλικόνη µεταξύ τοίχου και κάσας
Θάλαµοι  δοκιµής:

Όγκοι:
V εκποµπής = 29,7 m3

V λήψης = 43,8 m3

Χώρος λήψης : Άδειος
Είδος χώρου : Θάλαµος εργαστηρίου
Ήχος δοκιµής : Λευκός θόρυβος
Φίλτρο : 1/3 οκτάβας

f(Hz): 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Κωδικός: A6.218.98
Ηµεροµηνία: 16.12.1998 Π Υπογραφή

R(dB): 22,0 25,8 26,7 33,8 35,7 35,4 37,3 36,2 37,8 39,6 43,0 41,3 39,8 37,6 40,5

∆ιευθυντής: Ε.Τζεκάκης
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Πιστοποιητικό του Eργαστηρίου Aρχιτεκτονικής Tεχνολογίας. 
 
 
 
 

H σύνταξη του παρόντος φυλλαδίου έγινε στα πλαίσια του έργου 
“ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΕΝΤΆΣΕΩΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ” 

µε Eπιστηµονικό Yπεύθυνο τον Kαθηγητή του A.Π.Θ. Eµµ. Tζεκάκη που χρηµατοδοτήθηκε από τη Γ.Γ.Ε.Τ. στα πλαίσια του ΕΠΕΤ ΙΙ. 


