
    Τμήμα Σχεδιασμού Τεχνολογίας Ξύλου  Επίπλου 

 

 

 

 

Θέμα πτυχιακής: 

«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

      ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ» 

 

 

 

Σπουδάστρια: 

Ευαγγελοπούλου Μαρία ΑΕΜ (ΞΕ 1635) 

 

Επιβλέπων καθηγητής: 

Δρ. Μιχάλης Σκαρβέλης 

Καθηγητής 

 

 

 

ΜΑΙΟΣ 2016-ΚΑΡΔΙΤΣΑ 



 «Σχεδιασμός και κατασκευή ξύλινης κλίμακας »                                

  

2 
 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ  

 

Θερμές ευχαριστίες οφείλω στον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Μιχάλη Σκαρβέλη για την 

πολύτιμη βοήθεια του και τις συμβουλές του, όσο και για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε καθ’όλη 

τη διάρκεια της σύνταξης της πτυχιακής μου εργασίας. 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πατέρα μου Ευαγγελόπουλο Νικόλαο που με την πολύτιμη 

βοήθεια του και την εμπειρία του στο αντικείμενο, βοήθησε στην πραγματοποίηση της κατασκευής.  

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους όσους βοήθησαν με τον τρόπο τους, στην 

διεκπεραίωση της εργασίας αυτής.  

Τέλος, την οικογένεια και τους φίλους μου, τόσο για την στήριξη τους, όσο και για την 

έμπρακτη βοήθεια τους. 

  



 «Σχεδιασμός και κατασκευή ξύλινης κλίμακας »                                

  

3 
 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ………………………………………………………………………6 

      1.2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ………………………………………………….8 

               1.2.1 Εξέχοντα μνημεία…………………………………………………...18 

      1.3. Η ΣΚΑΛΑ 

           1.3.1   Βασικές αρχές………………………………………………….......21 

           1.3.2   Ειδική Ορολογία……………………………………………….......23 

           1.3.3   Κανόνες διαμόρφωσης…………………………………..................25 

           1.3.4   Μέρη σκάλας…………………………………………………….....27 

      1.4. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΛΙΜΑΚΩΝ 

           1.4.1  Με βάση τη θέση ……………………………………..………...…...32 

           1.4.2  Με βάση το υλικό…………………………………………………....33 

           1.4.3  Με βάση το σκοπό……………………………...…………………....37 

           1.4.4  Με βάση τη μορφολογία…………………………………………….38 

                      1.4.4.1  Κυκλικές ή ελικοειδείς………………………….…………....38 

                                    1.4.4.1.1 Στρεφόμενες με φανάρι……………………..……..38 

                                    1.4.4.1.2 Στρεφόμενες με κεντρικό ορθοστάτη………….…..40 

                       1.4.4.2  Κρεμαστές……………………………………...………….....43 

                                     1.4.4.2.1 Κρεμαστή από την οροφή………………..………..43 

                                     1.4.4.2.2 Κρεμαστή από την κουπαστή……………….……..45 

                                     1.4.4.2.3 Κρεμαστή από την πλάκα (ορόφου)……………….46 

                                     1.4.4.2.4 Συρταρωτή περαστή…………………..…………...47 

                                     1.4.4.2.5 Συρταρωτή μη περαστή …………………..…...…...48 

                                     1.4.4.2.6 Σκάλα εγκοπής ανοιχτή………………………….....48 

                                     1.4.4.2.7 Σκάλα εγκοπής κλειστή…………………………….48 

                                     1.4.4.2.8 Σκάλα με κεντρικό βαθμιδοφόρο……..………….....49 

                        1.4.4.3  Πλωτές……………………………….……………………..…53 

                        1.4.4.4  Επένδυσης………………………...…………………………..55 

           1.4.5  Σκάλες με εκκεντρικό design……………………….…………………56 

           1.4.6  Συμπεράσματα έρευνας……………………..…………………………65 

2. ΤΟ ΞΥΛΟ ΩΣ ΥΛΙΚΟ 

       2.1  Ιστορικά………………………………………..…………………………….…66 

       2.2  Πλεονεκτήματα- Μειονεκτήματα……………………..…….………………...66 

       2.3  Ιδιότητες Ξύλου…………………………………….…………………………..67 

       2.4  Κατάλληλη Ξυλεία………………………………...………………………...…71 

            2.4.1 Κατηγοριοποίηση ειδών  ………………………………………………..74 



 «Σχεδιασμός και κατασκευή ξύλινης κλίμακας »                                

  

4 
 

       2.5.  ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΞΥΛΙΝΗΣ ΣΚΑΛΑΣ 

                  2.5.1 Κλασική τεχνολογία…………………………………………………….75 

                            2.5.1.1 Κατασκευή κιγκλιδωμάτων……………………..... ………...…..75 

                            2.5.1.2 Κατασκευή κουπαστής……………………………...………...….78 

                                         2.5.1.2.1 Σπαστή κουπαστή……………………………….……..78 

                                             2.5.1.2.2  Κουπαστή κυκλικής σκάλας……………………….......81 

                                         2.5.1.2.3  Κουπαστή κυκλικής περίφραξης………………..……..87 

                             2.5.1.3 Κατασκευή καρουλιών…………………………………………....90 

                  2.5.2 Σύγχρονη τεχνολογία …………………………….……………....……….92 

                            2.5.2.1 Τυποποιημένες σκάλες………………………………………….....93 

                            2.5.2.2 Καμπύλα σκαλομέρια………………………………….…….…….94 

                            2.5.2.3 Παραγωγή κουπαστών……………………………………………..96 

                            2.5.2.4 Παραγωγή κιγκλιδωμάτων………………………………………....98 

                  2.5.3 Συμπεράσματα…………………………………………..………..………100 

3.  ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ…………………………………………………………..101 

   4.  ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

        MINDMAP- ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΧΕΔΙΩΝ 

         4.1 Brainstorming………………………………………………..……………………102 

         4.2 Σκιτσάρισμα…………………………………………….…….…………………...103 

         4.3 Φωτορεαλιστικά σχέδια ιδεών……………………………..…….……………....112 

 

5.  Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

      5.1 Ιδέα προς ανάπτυξη………………………………………………………………...116 

      5.2 Ανάπτυξη σχεδίου…………………………………………………………………..118 

      5.3 Στάδια παραγωγής……………………………………………………………….…119 

             5.3.1 Φινίρισμα……………………………………………………………………...142 

      5.4 Η Τελική κατασκευή – Αξιολόγηση………………………………………….…....147 

 

6.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ………………………………………………….………………….155 

 

      ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ………………………………………………………………….……..156 

 

 

 

 

  



 «Σχεδιασμός και κατασκευή ξύλινης κλίμακας »                                

  

5 
 

 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Στο πλαίσιο των προπτυχιακών μου σπουδών στο Τ.Ε.Ι Θεσσαλίας, στο τμήμα «Σχεδιασμού 

και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου», μελετήθηκε και συντάχτηκε η παρακάτω διπλωματική 

εργασία. Το θέμα με το οποίο αποφάσισα να ασχοληθώ είναι «Σχεδιασμός και κατασκευή ξύλινης 

κλίμακας». 

Η ιδέα να επιλέξω και να παρουσιάσω τη συγκεκριμένη πτυχιακή ήταν κυρίως, ο προσωπικός 

ζήλος που με διακατέχει για την συγκεκριμένη ξύλινη κατασκευή και ένας από τους βασικούς 

λόγους που άρχισα να σπουδάζω στο τμήμα Σ.Τ.Ξ.Ε. 

Μέσα από την παρούσα διπλωματική, θα μάθουμε τον τρόπο κατασκευής μιας κλίμακας 

καθώς και τα υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με κύριο και βασικό γνώμονα, το ξύλο. 

Επιπλέον, θα εμβαθύνουμε περισσότερο τις γνώσεις μας για το συγκεκριμένο αντικείμενο, ως προς 

τις αρχιτεκτονικές επιλογές που συναντάται στο πέρας των χρόνων.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σκάλα ή αλλιώς κλίμαξ είναι το μη μηχανικό μέσο που επιτρέπει την κατακόρυφη επικοινωνία 

μεταξύ επιπέδων διαφορετικής στάθμης. Εκτός από τις σκάλες υπάρχουν και τα μηχανικά μέρη 

κατακόρυφης επικοινωνίας όπως, είναι οι ανελκυστήρες, οι κυλιόμενες σκάλες και οι κινητοί 

διάδρομοι. Ωστόσο, παραδοσιακά, πριν την εξέλιξη της τεχνολογίας αλλά και σε μικρού μεγέθους 

κτίρια, από την αρχαιότητα έως και σήμερα, η ύπαρξη της σκάλας είναι ο τρόπος μετάβασης από 

ένα επίπεδο σε ένα άλλο. 

Ο χώρος που τοποθετείται μια σκάλα λέγεται κλιμακοστάσιο, μπορεί να έχει διάφορα σχήματα 

τα όποια λίγο ή πολύ καθορίζουν το σχέδιο της σκάλας. Είναι δυνατό να ισχύει και το αντίθετο, 

δηλαδή, όταν υπάρχει διαθέσιμος χώρος που δεν έχει περιορισμούς, το σχήμα και οι διαστάσεις της 

σκάλας να καθορίζουν το χώρο. Η σκάλα μπορεί να έχει απλή μορφή ευθύγραμμη, περιστροφική ή 

σύνθετη μορφή, που συνδυάζει ευθύγραμμα μέρη σε γωνία μεταξύ τους, είτε ευθύγραμμα με 

καμπύλα μέρη (Εικόνα 1). 

  
Εικόνα 1. Παραδείγματα μορφολογίας 

κλιμάκων. 
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Εικόνα 2. Είδη σκάλας σύμφωνα με τη μορφή της φοράς. 
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1.2   ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

 

Η παρουσία της σκάλας χρονολογείται από τα πρώτα δείγματα ανθρώπινων οικισμών και 

θεωρείται ένα από τα παλαιότερα κτιριολογικά στοιχεία στην ιστορία της αρχιτεκτονικής, που 

ανέκαθεν είχε ένα κεντρικό ρόλο στην εξέλιξη της ανθρωπότητας. Ωστόσο, είναι δύσκολο να 

διευκρινίσει κανείς το πότε ακριβώς «γεννήθηκαν». Πιστεύεται ότι, η εμφάνιση τους έγινε περίπου 

το 6000 π.Χ.  

Οι μελετητές της ιστορίας αποδέχονται ότι ο άνθρωπος άρχισε να κατασκευάζει σκάλες 

(κυρίως λίθινες) μεταξύ 11.000 – 10.000 π.Χ. Μια τέτοια εσωτερική σκάλα σώζεται στην περιοχή 

Tellas Sultan της Ιεριχούς, που εικάζεται πως είναι μια από τις παλαιότερες πόλεις με συνεχή 

κατοίκηση μέχρι και σήμερα στον κόσμο. Τα ευρήματα ανάγονται στο 10.000 – 8.000 π.Χ. 

 

 

Εικόνα 1.2-1. Λίθινη κλίμακα στο Tellas Sultan της Ιεριχούς. 

 

Ανάλογα με την αρχιτεκτονική εποχή άλλαζε το σχήμα και ο χαρακτήρας της σκάλας, 

αντανακλώντας έτσι, τις τάσεις και αναδεικνύοντας το ταλέντο των σχεδιαστών. 
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Παλαιότερα, σε πρωτόγονες κατασκευές, όπως καλύβες σκαρφαλωμένες σε βράχους ή 

στηριγμένες σε πασσάλους η πρόσβαση γινόταν μόνο με σκάλες (Εικόνα 1.2-2). Τα πρώτα 

σκαλοπάτια ήταν από κορμούς δέντρων οι οποίοι σκαλίζονταν και έπαιρναν την επιθυμητή μορφή 

(Εικόνα 1.2-3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.2-3. Ρεαλιστική απεικόνιση πρωτόγονης σκάλας από 

κορμό δέντρου. 

Εικόνα 1.2-2.  Καλύβα σε ξύλινους ορθοστάτες με κινητή ξύλινη 

σκάλα 
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 Ένα ακόμη παράδειγμα, βρίσκεται στο Catal Hoyuk της Ανατολίας, στην σημερινή Τουρκία. 

Μεταξύ των πλίθινων σπιτιών δεν υπήρχαν μονοπάτια ή δρόμοι, αλλά τα σπίτια ήταν χτισμένα το 

ένα δίπλα στο άλλο, όπως τα διαμερίσματα της κηρύθρας. Έτσι, τα περισσότερα επικοινωνούσαν με 

τον εξωτερικό χώρο, με ξύλινες ή απότομες πέτρινες σκάλες που έβγαζαν στην οροφή του 

διαμερίσματος (Εικόνα 1.2-4). 

 

 

 

 

 

 

  

            Εικόνα 1.2-4. Αναπαράσταση εσωτερικού χώρου 

οικίας, Catal Hoyuk. 
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Προχωρώντας, εξετάζοντας εκτενέστερα την Ρωμαϊκή περίοδο, χαρακτηριστικό είναι το 

παράδειγμα των ελικοειδών κλιμάκων που διασώθηκαν στον Σελινούντα στη Σικελία. Πρόκειται για 

έναν αρχαίο Ελληνικό ναό του οποίου η κατασκευή τοποθετείται περίπου τον 6οαιώνα π.Χ. Δεν 

υπάρχουν ακριβή στοιχεία για την θεότητα που λατρευόταν στους περισσότερους ναούς, γι’ αυτό, 

τους διακρίνουν και τους διαχωρίζουν με βάση τα γράμματα του λατινικού αλφαβήτου (A,B,C κ.ά.). 

Ένα ακόμη σημαντικό παράδειγμα εκείνης της περιόδου, αποτελεί η διάσωση της πέτρινης σκάλας 

από την πόλη της Πομπηίας, που χρονολογείται ότι κατασκευάστηκε περίπου τον 5οαιώνα π.Χ. 

 

Εικόνα 1.2-5. Κάτοψη Ναού  Α’. Παρατηρούνται τα ερείπια των δυο ελικοειδών κλιμάκων, 480 

π.Χ. 

  

  Εικόνα 1.2-6. Πέτρινη σκάλα που διασώθηκε από την 

καταστροφή της Πομπηίας. 
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Την ίδια περίοδο, (6ος αιωνας π.Χ.) ένα χαρακτηριστικό εύρημα σκάλας συναντάται και στον 

αρχαιολογικό χώρο της Περσέπολης, στη Περσία. Ο αρχαιολογικός χώρος, χρονολογείται κοντά στο 

518 π.Χ. Οι κανόνες διαμόρφωσης της σκάλας, φαίνεται πως ήταν γνωστοί και σε πολλούς αρχαίους 

πολιτισμούς. 

 

 

Στο Μεσαίωνα, υπήρχε ισχυρός ανταγωνισμός για το μονοπώλιο κατασκευής ξύλινης σκάλας 

μεταξύ ξυλουργών και επιπλοποιών. Η κατασκευή αποτελούσε συντεχνιακό μυστικό, που 

μεταδιδόταν από γενιά σε γενιά από τους αρχιτεχνίτες. Οι σκάλες, συχνά τοποθετούνταν σε 

εξωτερικά κλιμακοστάσια με μορφή πύργου. Τέτοια παραδείγματα, μπορούν να χαρακτηριστούν οι 

κίονες που διακοσμούν έως και σήμερα τη Ρώμη (Εικόνες 1.2-9, 1.2-10).  

 

 

 

 

Εικόνα 1.2-9. Τομή του κλιμακοστασίου από τον  Κίονα του 

Αυτοκράτορα Τραϊανού, Ρώμη (113 μ.Χ.),  εσωτερικά παρατηρείται και 

η ελικοειδής σκάλα . 

Εικόνες 1.2-7, 1.2-8.  Η κλίμακα που οδηγεί στην είσοδο της Περσέπολης. Παρατηρούμε,  

ότι όλα τα σκαλοπάτια έχουν το ίδιο χαμηλό ύψος αφού πρόκειται για δημόσιο χώρο. 
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Από την αρχιτεκτονική, δεν έλειψαν και οι σκάλες σε σχήμα σπιράλ-ελικοειδείς. Παρά το γεγονός, 

ότι τα πρώτα παραδείγματα χρονολογούνται από τον 5ο αιώνα π.Χ, η εμφάνιση τους άργησε 

αρκετούς αιώνες, καθώς, η εξοικονόμηση χώρου αποτέλεσε τροχοπέδη στο να κερδίσουν μια θέση 

στην παγκόσμια αρχιτεκτονική. Εν τέλει, οι ελικοειδείς σκάλες λατρεύτηκαν από διάσημους και μη 

αρχιτέκτονες και σχεδιαστές, ενώ κοσμούν πολλά σπουδαία σύγχρονα αλλά και ιστορικά κτίρια. 

 

 

 

 

 

 

  

Εικόνα 1.2-10. Ο Κίονας του Μάρκου Αυρήλιου. Αποτελεί ιστορικό μνημείο και 

χρονολογείται ότι κατασκευάστηκε μεταξύ 161-180 μ.Χ, στη Ρώμη. 

Εικόνα 1.2-11. Η διπλή ελικοειδής σκάλα με τα 377 σκαλοπάτια, 

που οδηγεί στο Άγαλμα της  Ελευθερίας, στη Νέα Υόρκη. 
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     Εικόνα 1.2-12. Η εντυπωσιακή ελικοειδής σκάλα, στο 

μουσείο του Βατικανού. 

Εικόνες 1.2-13, 1.2-14 . Αρχαία ελικοειδής σκάλα με σύγχρονο φωτισμό. Οδηγεί στην 

Άκουα Βίγκρο, που κατά την αρχαιότητα, διοχέτευε στη Ρώμη πόσιμο νερό και σήμερα 

εξακολουθεί να υδρεύει κάποιες διάσημες κρήνες της, όπως τη Φοντάνα Ντι Τρέβι. 

 

http://perierga.gr/?p=64968
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Κατά την περίοδο της Αναγέννησης (14ος - 17ος αιώνας) τους δόθηκε επιβλητικότητα και 

μεγαλοπρέπεια με την οποία κτίζονταν τα ιταλικά αριστοκρατικά παλάτια, όπου στο κέντρο της 

σύνθεσης τους υπήρχε η σκάλα. Σημαντικοί εκφραστές της περιόδου αποτελούσαν αρχιτέκτονες 

όπως ο Μιχαήλ Άγγελος, ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι κ.ά.  

 

  
Εικόνα 1.2-15. H είσοδος στη Λαυρεντιανή βιβλιοθήκη στη Φλωρεντία, έργο 

του Μιχαήλ Άγγελου (1524-1557). 

Εικόνα 1.2-16. Η εξωτερική όψη του Παλάτσο Φαρνέζε, στο Καπραρόλα, με την 

εντυπωσιακή διπλή σκάλα να βρίσκεται στο κέντρο του παλατιού. Έργο του Βινιόλα (1552-

1573). 
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Συνεχίζοντας, ενδιαφέρον παράδειγμα αποτελούν οι σκάλες που βρίσκονται στο εσωτερικό 

του Μεσαιωνικού κάστρου Muszyna, στη Πολωνία. Η κατασκευή χρονολογείται ότι χτίστηκε 

περίπου τον 14ο – 15ο αιώνα. Οι σκάλες είναι επιβλητικές, με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και 

τοποθετούνται στο κέντρο της κατασκευής ( Εικόνες 1.2-17, 1.2-18, 1.2-19). 

 

  

Εικόνες 1.2-17, 1.2-18, 1.2-19. Σκάλες στο εσωτερικό 

του κάστρου. 
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Αργότερα, στην εποχή του Μπαρόκ (16ος -17ος αιώνας) οι σκάλες γίνονται ακόμα πιο 

επιβλητικές και πομπώδεις με μνημειακό χαρακτήρα, δύσχρηστες όμως και άβολες. Αποτελούν 

ένδειξη πλούτου και κοινωνικής θέσης. Έχουν πολύπλοκα σχήματα, βαριές κουπαστές και 

υπερβολικά διακοσμημένα κιγκλιδώματα. 

 
 

 

 

  

Εικόνες 1.2-20, 1.2-21.  Η σκάλα του Παλάτσο Μαντάμα στο Τορίνο, έργο του Γιουβάρρα 

(1718-1721). 
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1.2.1 Εξέχοντα μνημεία 

Συνολικά, μπορούμε να ξεχωρίσουμε ορισμένα μνημεία τα οποία είναι ενδιαφέροντα τόσο για 

την αρχιτεκτονική τους διαφορετικότητα, όσο και για την πολιτισμική τους κληρονομία.  

Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελούν οι σκάλες Ποτέμκιν με τα 200 σκαλοπάτια. Βρίσκονται 

στην Οδησσό της Ουκρανίας και αποτελούν το πιο ιστορικό σύμβολο της πόλης. Σχεδιάστηκαν 

το 1825 από τους αρχιτέκτονες Φ. Κ. Μπόφο (F. K. Boffo) και Αβραάμ Ιβάνοβιτς Μέλνικοφ 

(Avraam Ivanovitch Melnikov) και η κατασκευή τους πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1837 και 1841. 

 Οι σκάλες έχουν ύψος 27 μέτρων, ενώ το κεφαλόσκαλο στην κορυφή τους, είναι 12.5 μέτρα 

και το χαμηλότερο σκαλί στη βάση της σκάλας, είναι 21.7 μέτρα. Μία διάβρωση του εδάφους 

κατέστρεψε τα σκαλοπάτια το 1933. Με τη διαβρωτική επέκταση του λιμανιού, οκτώ σκαλιά 

χάθηκαν κάτω από την άμμο, μειώνοντας έτσι, τον αριθμό τους στα σημερινά 192 σκαλιά. Το 1955, 

οι Σκάλες Πριμόρσκι, όπως αρχικά ονομάζονταν, μετονομάστηκαν σε Σκάλες Ποτέμκιν, για τον 

εορτασμό της 50ης επετείου από την εξέγερση του Θωρηκτού Ποτέμκιν. Μετά την ανεξαρτησία 

όμως της Ουκρανίας, οι Σκάλες Ποτέμκιν ξαναπήραν και πάλι το αρχικό τους όνομα σε Σκάλες 

Πριμόρσκι. 

 

 

 

Εικόνα 1.2.1-1. Οι εντυπωσιακές σκάλες Ποτέμκιν. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CF%83%CF%83%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%89%CF%81%CE%B7%CE%BA%CF%84%CF%8C_%CE%A0%CE%BF%CF%84%CE%AD%CE%BC%CE%BA%CE%B9%CE%BD
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 Μια αξιοσημείωτη περίπτωση αποτελεί η καμπυλόμορφη σκάλα με τη μεγαλοπρεπή 

εμφάνιση στο Πόρτο, της Πορτογαλίας. Κατασκευάστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα και θεωρείται 

ένα αρχιτεκτονικό θαύμα καθώς, ο Xavier Esteves που την σχεδίασε και την κατασκεύασε ήταν 

μηχανικός! Από συγκεκριμένες οπτικές γωνίες, φαίνεται ότι τα «φτερά» της σκάλας διαθέτουν 

ελάχιστη στήριξη, παρόλο που αιωρούνται για περισσότερο από έναν αιώνα (Εικόνες 1.2.1-2, 1.2.1-

3, 1.2.1-4). 

 
 

Εικόνες 1.2.1-2, 1.2.1-3, 1.2.1-4. Η σκάλα στο βιβλιοπωλείο "Livrarial Lello" 

στο Πόρτο (1906). 
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 Ξεχωριστά παραδείγματα αποτελούν και τα εντυπωσιακά έργα ξυλογλυπτικής, τα οποία 

κοσμούν κατασκευές όπως, το κάστρο Peles, στη Sinaia της Ρουμανίας (Εικόνα 1.2.1-5) και την 

καθολική εκκλησία ‘Loretto Chapel’ στη Σάντα Φε (Νέο Μεξικό) της Αργεντινής (Εικόνα 1.2.1-6). 

 

Εικόνα 1.2.1-5. Ξύλινη σκαλιστή σκάλα .Το κάστρο χρονολογείται ότι χτίστηκε μεταξύ 1873 

και 1914. 



 «Σχεδιασμός και κατασκευή ξύλινης κλίμακας »                                

  

21 
 

 

 

Εικόνα 1.2.1-6. “The Miraculous stair”. Η Διπλή ελικοειδής σκάλα υπολογίζεται ότι  

κατασκευάστηκε περίπου το 1877 και αποτελεί ένα εντυπωσιακό έργο ξυλουργικής. 

 

1.3 Η ΣΚΑΛΑ  

1.3.1 Βασικές αρχές 

 Σήμερα η σκάλα αποτελεί σημαντικό κτιριολογικό, αλλά και μορφολογικό στοιχείο μιας 

κατασκευής. Οι λειτουργικές απαιτήσεις της είναι αυξημένες, για να μπορεί να ανταποκρίνεται στις 

γενικές απαιτήσεις ποιότητας των κατασκευών. Πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στην κλίμακα του 

ανθρώπου και στις ανθρωπομετρικές αναλογίες, για να μπορεί κανείς να την ανέβει γρήγορα με 

ασφάλεια, αλλά και να καταβάλλει τη λιγότερη μυϊκή δύναμη. Κατά την ανάβαση όλο το βάρος τους 

σώματος ανυψώνεται καταναλώνοντας ένα ποσό ενέργειας, στην κατάβαση το ανθρώπινο σώμα 

βρίσκεται σε κατάσταση ταλαντευόμενης ισορροπίας γι’ αυτό και τα περισσότερα ατυχήματα 

προκαλούνται κατά τη φάση αυτή.  Επομένως, ο σχεδιασμός και η κατασκευή της πρέπει να 

αποβλέπουν στην εξασφάλιση άνεσης και ασφάλειας.  
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Αναφορικά επομένως με τον σχεδιασμό και την κατασκευή μιας σκάλας, σήμερα  εξάγονται οι 

ακόλουθες απαιτήσεις: 

 Το είδος του ξύλου, οι διαστάσεις, οι συνδέσεις και καταλήξεις, πρέπει να εναρμονίζονται με 

την καταπόνηση της σκάλας. 

 Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ασφάλεια στη κυκλοφορία της σκάλας καθώς, και η 

πυροπροστασία και ηχοπροστασία. 

 Το χρησιμοποιούμενο πλάτος σκάλας πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο. 

 Το πλάτος βήματος (πάτημα) σκαλοπατιού, το ύψος ανάβασης (ρίχτι) καθώς και η 

διαμόρφωση των σκαλοπατιών και πλατύσκαλων πρέπει να συμφωνούν με τους σκοπούς και 

τη σημασία της σκάλας. 

 Τα κιγκλιδώματα πρέπει να διαμορφώνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές, να έχουν τις 

κατάλληλες διαστάσεις και να στερεώνονται αρκετά καλά. 

 Πρέπει να έχει άμεσο φυσικό ή τεχνητό φωτισμό, αερισμό και φυσικά να είναι εύκολα 

προσπελάσιμη. 

 

 Η μορφολογική της αντιμετώπιση έρχεται σε δεύτερη μοίρα, αντίθετα με παλαιότερες 

απόψεις. Η θέση της στο κτίσμα πρέπει να αντιστοιχεί στη κατάλληλη χρήση τους κτίσματος και δεν 

πρέπει να επηρεάζει αρνητικά την διαρρύθμιση του εκάστοτε χώρου. Όταν πρόκειται για σκάλα 

εσωτερικού χώρου, αυτή αποτελεί συνήθως το κυρίαρχο «έπιπλο» και ο συνδυασμός 

λειτουργικότητας και μορφής επισκιάζει κάθε άλλη λειτουργία του χώρου. 
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1.3.2 Ειδική ορολογία  

Γραμμή ανάβασης είναι η θεωρητική γραμμή κινήσεως στη σκάλα, περνάει από το μέσο του 

πλάτους κάθε σκαλοπατιού στην κάτοψη, όταν η σκάλα είναι πλάτους μέχρι και 120 cm. Αν, είναι 

μεγαλυτέρου πλάτους, τότε η γραμμή βρίσκεται σε απόσταση 60-65 cm,  από το εσωτερικό πλαϊνό. 

Το σημείο όπου διέρχεται η γραμμή ανάβασης (κέντρο σκάλας) ορίζει το πάτημα (Εικόνα 1.3.2-1). 

 

 

Εικόνα 1.3.2-1. Η γραμμή κινήσεως (διακεκομμένη γραμμή) και η κλίση της σκάλας 

(α). 

 

Πλάτος σκάλας είναι το καθαρό διάστημα που μπορεί να εκμεταλλευτεί ο χρήστης. Το 

ελάχιστο πλάτος της κύριας σκάλας κατοικίας, πρέπει να είναι 90cm και για κύριες σκάλες 

πολυκατοικιών, 120cm. Σε άλλες περιπτώσεις όπως είναι οι βοηθητικές σκάλες μπορεί να φτάσει 

(μειωθεί) και στα 60cm. 

Ύψος σκάλας ονομάζεται η κατακόρυφη απόσταση δυο επιπέδων που συνδέονται με κλίμακα. 

Μήκος σκάλας είναι η προβολή της σκάλας στο οριζόντιο επίπεδο. Προκύπτει, προσθέτοντας 

όλα τα πατήματα των σκαλοπατιών και τα πλατύσκαλα, αν αυτά υπάρχουν, μεταξύ της αρχής και 

του τέλους της σκάλας.  

Κλίση σκάλας είναι το συνολικό ύψος που ανέρχεται μια σκάλα προς το συνολικό μήκος που 

καλύπτει η κάτοψη της. Η κλίση της σκάλας, εξαρτάται από την χρήση της. Σε γενικές γραμμές, δεν 

πρέπει να ξεπερνά σε κλίση τις 45ο, γιατί τότε  
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είναι πολύ απότομη, τα σκαλοπάτια στενεύουν ιδιαίτερα και γίνεται επικίνδυνη κατά το κατέβασμα.  

Κλάδος ή δρόμος της σκάλας (ή βραχίονας) είναι ο συνεχόμενος αριθμός σκαλοπατιών χωρίς 

διακοπή, δηλαδή, είναι το τμήμα της σκάλας ανάμεσα σε δυο πλατύσκαλα που οδηγεί προς μια 

κατεύθυνση. Ο ελάχιστος αριθμός που πρέπει να έχει ο δρόμος της σκάλας είναι τρία σκαλοπάτια 

ενώ ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός είναι 20-22. Περισσότερα συνεχόμενα σκαλοπάτια κάνουν 

την ανάβαση πολύ κουραστική, οπότε, στην περίπτωση αυτή παρεμβάλλεται η κατασκευή ενός 

πλατύσκαλου για την ξεκούραση του αναβάτη. Κάθε φορά που η σκάλα αλλάζει διεύθυνση με την 

βοήθεια ενός πλατύσκαλου, δημιουργείται και ένας επιπλέον βραχίονας. 

Φανάρι σκάλας ονομάζεται το κενό που σχηματίζεται στο κέντρο μιας σκάλας μεταξύ των 

βραχιόνων της. Το κατάλληλο πλάτος κυμαίνεται από 35 έως 40 cm και δεν πρέπει να είναι 

στενότερο από 10 cm. 

Ουρανός ονομάζεται το τμήμα κάτω από την επιφάνεια της σκάλας.  

 

 

  Εικόνα 1.3.2-2. Βασικά στοιχεία σκάλας. 
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1.3.3 Κανόνες διαμόρφωσης  

Μια σκάλα, προκειμένου να είναι ασφαλής κατά τη χρήση της αλλά και λειτουργική, πρέπει να 

διέπεται από ορισμένους κανόνες κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή της. Ως θεμελιώδη κανόνα 

θεωρούμε ότι όλα τα σκαλοπάτια πρέπει να είναι κατά το δυνατόν ίδια, ως προς το ύψος και το 

πλάτος τους (πάτημα), διότι, ο χρήστης μετά από το δεύτερο σκαλοπάτι συνηθίζει τις αποστάσεις και 

χρησιμοποιεί τη σκάλα χωρίς να χρειάζεται να κοιτάζει διαρκώς κάτω. Από εκεί πέρα τίθενται τα 

ερωτήματα: Πόσο πρέπει να είναι το ύψος αυτό; Πόσο το πλάτος (βάθος) του πατήματος; Είναι αυτό 

ίδιο για όλες τις σκάλες; 

Στα ερωτήματα αυτά έχουν δοθεί απαντήσεις, κυρίως, μέσω εργονομικών παρατηρήσεων, οι 

οποίες έχουν αποτυπωθεί στους ακόλουθους κανόνες.  

Ένας ενήλικας έχει μέσο βήμα με άνετο βάδισμα σε οριζόντιο επίπεδο περίπου 63cm, το οποίο 

κυμαίνεται από 60-65cm ανάλογα με το ύψος του. Όταν για κάποιο λόγο αναγκάζεται να 

πραγματοποιήσει μεγαλύτερα ή μικρότερα βήματα, το βάδισμα του καταλήγει να γίνεται 

κουραστικό. Κατόπιν παρατηρήσεων έχει βρεθεί ότι, για κάθε 1cm ύψους που ανεβαίνουμε, το 

μήκος του βήματος ελαττώνεται κατά 2cm. 

Ο «Κανόνας διάστασης βήματος» (Βήμα της σκάλας), αποτελεί σημαντικό κομμάτι που 

πρέπει να εφαρμόζεται προκειμένου το βάδισμα να είναι άνετο, οποιαδήποτε κλίση και αν έχει η 

σκάλα. Δίδεται από την σχέση Π+2Υ=63cm όπου, Π το πλάτος πατήματος και Υ το ύψος ριχτιού. Ο 

υπολογισμός σύμφωνα με αυτή τη διατύπωση δίνει σε πολύ μεγάλες κλίσεις, πολύ στενά πατήματα, 

ενώ σε πολύ μικρές κλίσεις, μεγάλα πατήματα. Παρατηρούμε ότι, αυξάνοντας το ύψος του 

σκαλοπατιού ελαττώνεται το πλάτος του πατήματος και αντίστροφα (Εικόνα 1.3.3-1). Οι 

συνδυασμοί που προκύπτουν είναι 14/35, 15/33, 15,5/32, 16/31, 16,5/30, 17/29, 18/27, 19/25, 20/23 

κτλ. Αυτό δεν σημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση είναι σωστό να εφαρμόζονται  οι παραπάνω 

συνδυασμοί στην τύχη.  
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Εικόνα 1.3.3-1. Σχέσεις κλίσεων. 

 

Μια σκάλα με στενό σκαλοπάτι και μεγάλο ύψος ριχτιού, μπορεί να καταλαμβάνει λιγότερο 

χώρο (όπως οι σκάλες σε σοφίτες κλπ.) όμως είναι επικίνδυνο, διότι το άτομο που κινείται στην 

σκάλα δεν πατάει σταθερά. Αντίθετα, η σκάλα που έχει μεγάλο πλάτος σκαλοπατιού-πατήματος 

επιμηκύνεται αρκετά στον χώρο. Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι «συμβατικές» σκάλες κατοικιών.  

Τα συνηθέστερα ύψη σκαλοπατιών (ρίχτια) κατά περιπτώσεις: 

 12-15cm, για υπαίθριους χώρους, κήπους κτλ. 

 15-16cm, για την κεντρική είσοδο μεγάλων κτιρίων κτλ. 

 16cm, σε σχολεία, δημόσια κτίρια, πολυκατοικίες κτλ. 

 17cm, σε μονοκατοικίες. 

 17-19cm, για εσωτερικές σκάλες μονοκατοικιών. 

 19-21cm, σε βοηθητικές σκάλες (υπογείων, παταριών κ.α.). 

Είναι δυνατόν να γίνει κάποια υπέρβαση αν υπάρχουν περιορισμοί στο χώρο, προσπαθώντας 

όμως, όσο γίνεται περισσότερο να τηρηθεί η βασική σχέση Π+2Υ=63cm. Επιπρόσθετα, είναι 

σημαντικό η σκάλα να προσφέρει στον χρήστη το αίσθημα της άνεσης και της ασφάλειας και για τον 

λόγο αυτό, παρακάτω διατυπώνονται οι εξής κανόνες: 

Ο «Κανόνας άνεσης» δίνεται με μαθηματική διατύπωση από τον τύπο Π-Υ=12cm και οι 

κλίσεις που ικανοποιούν αυτή τη σχέση είναι 15/27, 16/28, 17/29, 18/30, 19/31, 20/32. Ο κανόνας 
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είναι καταλληλότερος για τα ύψη μεταξύ 16-18cm, όπου εφαρμογή βρίσκει και ο «κανόνας 

διάστασης βήματος». 

Σκάλες με πλάτος πατήματος μικρότερο από 26cm, δεν είναι άνετες στο περπάτημα, το πέλμα 

δεν μπορεί να καταλάβει αρκετό χώρο και το ένα τμήμα του μένει μετέωρο με κίνδυνο ολίσθησης. 

Εδώ, έρχεται και διατυπώνεται ο «Κανόνας ασφάλειας» όπου δίνεται από τον μαθηματικό τύπο 

Π+Υ=46cm. Η χρήση του δίνει μια σχέση κλίσης, η οποία είναι μεταξύ του «κανόνα διάστασης 

βήματος» και του «κανόνα άνεσης». Ο κανόνας είναι χρησιμοποιήσιμος για όλα τα ύψη 

σκαλοπατιών, ακόμα και σε απότομες σκάλες το πάτημα έχει αρκετό εύρος. Κλίσεις της σκάλας που 

ικανοποιούν αυτή τη σχέση είναι 15/31, 16/30, 17/29, 18/28, 19/27, 20/26.  

Σύμφωνα με τις διατυπωμένες κλίσεις σκάλας (Υ/Π)  η αναλογία που ικανοποιεί όλους τους 

παραπάνω κανόνες είναι 17/29. Με αυτή εξασφαλίζεται και η μικρότερη κατανάλωση ενέργειας από 

την μεριά του χρήστη. 

Σε μια σκάλα με βάση όλα τα παραπάνω ισχύει επίσης: 

Ύψος ριχτιού = ύψος ορόφου / αριθμός υψών 

Πλάτος πατήματος = μήκος σκάλας / αριθμός πατημάτων ή Π=63-2Υ(από τον βασικό τύπο) 

Μήκος σκάλας = αριθμός πατημάτων × πλάτος πατήματος Π. 

 

1.3.4 Μέρη σκάλας 

 

Πλατύσκαλο  

Μπαίνει στην αρχή  και στο τέλος της σκάλας. Εάν το πλατύσκαλο βρίσκεται μεταξύ δυο 

φορών τότε, είναι διατεταγμένο μεταξύ δυο ορόφων. Τα πλατύσκαλα διευκολύνουν την κυκλοφορία 

της σκάλας, βοηθούν στην διαμόρφωση της και τοποθετούνται για την αλλαγή της κατεύθυνσης. 

Σύμφωνα με το DIN18065 για κάθε 18 πατήματα (το ανώτερο) τοποθετείται και ένα πλατύσκαλο. 

Κιγκλίδωμα σκάλας 

Ο ρόλος του κιγκλιδώματος είναι να ασφαλίζει ενάντια στην πτώση παράλληλα και ορθογώνια 

ως προς τη διεύθυνση φοράς, καθώς και να προσφέρει βοήθεια κατά τη κυκλοφορία στην σκάλα. Το 

ύψος του κιγκλιδώματος είναι σημαντικό για την ασφάλεια κατά την κυκλοφορία, σε σκάλες με 

φανάρι 20 cm πρέπει να είναι τουλάχιστον 90 cm, με αρχή μέτρησης πάνω από την μπροστινή ακμή 

σκαλοπατιού ή πλατύσκαλου. Για ύψος μεγαλύτερο των 12 m, το κιγκλίδωμα πρέπει να είναι 1,10 m. 

Τα σημαντικότερα δομικά στοιχεία του κιγκλιδώματος είναι η κουπαστή, οι ορθοστάτες καθώς και 

τα ραβδοειδούς μορφής στοιχεία πλήρωσης (κάγκελα).  
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Με το κιγκλίδωμα τονίζεται η κινητική και οπτική διεύθυνση στο χώρο. Κάθετα μεταξύ τους 

στοιχεία πλήρωσης, όπως ράβδοι και σανίδες, αποδίδουν οπτικά μια άκαμπτη διεύθυνση, που στις 

ελικοειδείς σκάλες, μπορεί να δώσει την αίσθηση κλουβιού. Τα στοιχεία που ακολουθούν με τη 

διάταξη και τη δομή τους την κλίση της σκάλας, οδηγούν σε μια ορμητική ενθουσιώδη κινητική 

οπτική εντύπωση, γιατί τονίζεται η κατεύθυνση της σκάλας. 

 

Εικόνα 1.3.4-1. Κουπαστή και στοιχεία πλήρωσης. 
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Κουπαστή  

Όλες οι σκάλες πρέπει να φέρουν τουλάχιστον μια κουπαστή, η οποία προσφέρει βοήθεια 

χειρολαβής περιμετρικά της σκάλας ή πάνω από το ελεύθερο πλαϊνό. Η κουπαστή (χειρολισθήρας) 

μπορεί επομένως να παραλάβει τη λειτουργία των πλαϊνών ή κεντρικών βαθμιδοφόρων και στο 

απαιτούμενο ύψος, είναι ακόμα ένα ιδιαίτερο οπτικό χαρακτηριστικό. Η διαμόρφωση της κουπαστής 

για αισθητικούς και πρακτικούς λόγους εξαρτάται από τη διαμόρφωση της συνολικής σκάλας καθώς 

και από τα υπόλοιπα μέρη του κιγκλιδώματος. Η κουπαστή πρέπει να διαμορφώνεται έτσι ώστε το 

χέρι του χρήστη να γλιστράει εύκολα πάνω της και ταυτόχρονα να στηρίζεται με ασφάλεια σε αυτή. 

Ορθοστάτες 

Σχηματίζουν το συνδετικό μέλος μεταξύ ελεύθερης κουπαστής και ελεύθερου πλαϊνού ή του 

πλατύσκαλου. Από τον ορθοστάτη, μεταφέρονται οι ενεργούσες από την κουπαστή δυνάμεις. Ο 

ορθοστάτης (παπάς ή μπαμπάς) ενσωματώνεται στην αρχή (είσοδο) και στο τέλος (έξοδο) της 

φέρουσας σκάλας. 

Σκαλοπάτια  

Είναι η βασική μονάδα που επαναλαμβανομένη συγκροτεί τη σκάλα, αποτελείται από το 

πάτημα (βατήρα) και το ύψος (ρίχτι ή μέτωπο σκαλιού). Τα επί μέρους τμήματα της σκάλας, 

τοποθετούνται σε διαφορετικό οριζόντιο επίπεδο το καθένα, όπου πάνω τους γίνεται η κίνηση προς 

τα άνω ή προς τα κάτω. Ο αριθμός τους είναι πάντα ακέραιος και έχουν ορισμένο μήκος, πλάτος και 

ύψος όπου διατηρούνται σταθερά σε όλη την κατασκευή, τουλάχιστον στα ευθύγραμμα τμήματα. Η 

ομοιομορφία αυτή, εξασφαλίζει την ασφαλή άνοδο και κάθοδο στη σκάλα, διότι ο χρήστης κατά το 

βάδισμα αποκτά ένα ρυθμό και σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο χρήστης να 

χάσει το ρυθμό του και να προκληθεί ατύχημα. 

Όταν τα σκαλοπάτια είναι κατασκευασμένα από συμπαγή ξυλεία, η μπροστινή ακμή του 

σκαλοπατιού πρέπει να στρογγυλεύεται για να μην σπάσει εύκολα και αχρηστευτεί αλλά και για 

προστασία των χρηστών σε περίπτωση ολισθήματος. Η ακτίνα καμπύλωσης πρέπει να είναι 3-5 mm. 

Οι σπασμένες ακμές, μπορούν να ανανεωθούν με προστατευτικό ακμών. 
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Εικόνα 1.3.4-2. Διαμόρφωση μπροστινών ακμών σκαλοπατιών. 

 

Τα σκαλοπάτια (βαθμίδες) στηρίζονται συνήθως σε δυο πλαϊνές επικλινείς δοκούς που 

ονομάζονται σκαλομέρια ή βαθμιδοφόροι. Στη ξύλινη σκάλα, συνήθως στη κρεμαστή, είναι οι 

πλευρές πάνω στις οποίες στηρίζονται τα σκαλοπάτια.  

Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Τα χωνευτά, τα οποία «φωλιάζουν» μέσα στα σκαλομέρια 

(Εικόνα 1.3.4-3) και τα καβαλικευτά, τα οποία στηρίζονται - καβαλάνε πάνω στα πλαϊνά, όπου έχουν 

διαμορφωθεί κατάλληλα( Εικόνα 1.3.4-4). 
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         Εικόνα 1.3.4-3. Κρεμαστή σκάλα με χωνευτά σκαλοπάτια 

 

 

Εικόνα 1.3.4-4. Σκάλα με γυάλινα καβαλικευτά σκαλοπάτια. 

 



 «Σχεδιασμός και κατασκευή ξύλινης κλίμακας »                                

  

32 
 

1.4 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΛΙΜΑΚΩΝ 

Για την καλύτερη προσέγγιση της ξύλινης σκάλας τόσο ως προς το σχεδιασμό, αλλά και ως 

προς την κατασκευή και τεχνολογία, έγινε μια ανασκόπηση της υφιστάμενης βιβλιογραφίας και 

επιβεβαίωση των στοιχείων μέσω μιας έρευνας της αγοράς. Σκοπός της έρευνας αυτής, ήταν η 

αναζήτηση, η συλλογή καθώς, και η αξιολόγηση των πληροφοριών που μπορούσαν να αντληθούν, 

με στόχο την γνώση των υλικών που χρησιμοποιούνται, των σχεδίων, των μορφών αλλά και των 

τεχνολογικών εφαρμογών που επηρέασαν την κατασκευή και την ανάπτυξη τους. 

Οι σκάλες ταξινομούνται με βάση ποικίλα κριτήρια, όσο αφορά τη μορφολογία τους, το μέρος 

κατασκευής, το υλικό τους κλπ. Παρακάτω, παραθέτονται οι πιο βασικές κατηγορίες: 

1.4.1 Με βάση τη θέση τους στο κτίριο διακρίνονται σε Εσωτερικές και Εξωτερικές σκάλες. 

 

Εικόνα 1.4.1-1. Εσωτερική σκάλα από ξυλεία οξιάς. 
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Μια σκάλα μπορεί να κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου από ένα υλικό  ( μάρμαρο, πέτρα, σίδηρο, 

ξύλο κ.α.) είτε, από συνδυασμό αυτών των υλικών. Αν πρόκειται για  μονοκατοικίες ή ανισόπεδα 

διαμερίσματα, μπορεί να κατασκευαστεί και μόνο από ξύλο. 

1.4.2 Με βάση το υλικό κατασκευής διακρίνονται σε Λίθινες, Οπλισμένου σκυροδέματος 

(τσιμεντένιες), Ξύλινες, Μεταλλικές και Σύνθετες ( συνδυασμός υλικών).  

 

 

 

Εικόνα 1.4.2-1. Ελικοειδής σκάλα από συμπαγή ξυλεία. Σχεδιάστηκε από τον Patric 

Jouin. 

Εικόνα 1.4.1-2. Εξωτερική κατασκευή σκάλας σε ορεινή τοποθεσία 

από ξυλεία ιρόκο. 
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Εικόνες 1.4.2-2, 1.4.2-3. Ελικοειδής σκάλα με μεταλλικό σκελετό-ξύλινα 

πατήματα και μεταλλική σκάλα με γυάλινα πατήματα αντίστοιχα. 

Εικόνες 1.4.2-4, 1.4.2-5. Πλωτή μεταλλική σκάλα με τη μορφή κορδέλας και 

ελικοειδής σκάλα από ξύλο και γυάλινα στοιχεία. 
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Εικόνα 1.4.2-8. Σκάλα με γυάλινα πατήματα και ίνοξ στοιχεία. 

 

Εικόνες 1.4.2-6, 1.4.2-7. Σκάλα σκυροδέματος και σκάλα εξ ολοκλήρου από 

γυαλί, αντίστοιχα. 
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Εικόνες 1.4.2-11, 1.4.2-12. Εξ ολοκλήρου γυάλινη σκάλα και σκάλα με κεντρικό μεταλλικό  

βαθμιδοφόρο και συμπαγή ξυλεία για σκαλοπάτια, αντίστοιχα. 

Εικόνες 1.4.2-9, 1.4.2-10. Τσιμεντένια σκάλα και σκάλα από μάρμαρο και 

επένδυση. 
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1.4.3  Με βάση τον σκοπό που εξυπηρετούν διακρίνονται στις Κύριες και Δευτερεύουσες ή 

βοηθητικές σκάλες. 

Με τον όρο «δευτερεύουσες» εννοούνται οι σκάλες οι οποίες δεν έχουν βασικό ρόλο σε ένα 

κτίριο, δηλαδή, δεν χρησιμοποιούνται σε καθημερινή βάση. Τέτοιες περιπτώσεις είναι, η σκάλα για 

το πατάρι, το υπόγειο κλπ. Οι κατασκευές αυτού του είδους μπορούν να είναι μόνιμα τοποθετημένες 

στο σημείο ή να είναι αναδιπλούμενες (σπαστές) όπως συμβαίνει στην περίπτωση της σοφίτας. 

 

 

 

  

 

 

  

         Εικόνα 1.4.3-1. Σταθερή κατασκευή ξύλινης σκάλας για 

σοφίτα. 

Εικόνες 1.4.3-2, 1.4.3-3. Αναδιπλούμενες σκάλες από ξύλο και μέταλλο, 

αντίστοιχα. 



 «Σχεδιασμός και κατασκευή ξύλινης κλίμακας »                                

  

38 
 

1.4.4  Με βάση τη μορφολογία διακρίνονται σε Κυκλικές ή ελικοειδείς, Κρεμαστές, Πλωτές και 

σκάλες Επένδυσης. 

Η κατασκευή μιας σκάλας καθορίζεται σύμφωνα με τα δομικά δεδομένα στο χώρο, με τη 

μορφή κάτοψης της σκάλας, το είδος και τη χρήση των συνδεόμενων μεταξύ τους επιπέδων. Κάποια 

από τα βασικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τα είδη σκάλας είναι, το είδος 

και η διαμόρφωση της στήριξης των σκαλοπατιών.  

1.4.4.1 Κυκλικές ή ελικοειδείς 

Οι κυκλικές εξυπηρετούν σχεδόν αποκλειστικά την άμεση σύνδεση δυο επιπέδων. Χωρίζονται 

σε δυο κατηγορίες: i) στρεφόμενες με φανάρι και ii) στρεφόμενες με κεντρικό ορθοστάτη (άξονa). 

1.4.4.1.1  Στρεφόμενες με φανάρι 

Αυτό το είδος αντιστοιχεί στην κατασκευή μιας σκάλας εγκοπής, ανοιχτής ή κλειστής. Η 

διαφορά τους βρίσκεται στην πορεία των πλαϊνών βαθμιδοφόρων και στον τρόπο κατασκευής τους. 

Στην κάτοψη, τα πλαϊνά έχουν κυκλική μορφή και από την επένδυση τους, προκύπτει ένα επίπεδο με 

παράλληλες ακμές. Τα πλαϊνά, σχηματίζονται από τοξοειδή στοιχεία ή από λεπτές στρώσεις κόντρα 

πλακέ, κολλημένες και επιστρωμένες με καπλαμά. Μια άλλη δυνατότητα κατασκευής των πλαϊνών, 

μπορεί να επιτευχθεί με την κόλληση μεμονωμένων καπλαμάδων μεταξύ τους σε ιδιαίτερο 

μηχανισμό. Οι κουπαστές, κατασκευάζονται συνήθως όπως και τα πλαϊνά. 

 

 Εικόνα 1.4.4.1.1-1.Στρεφόμενη με φανάρι. 
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Εικόνα 1.4.4.1.1-2. Ξύλινη σκάλα με φανάρι. 

 

 

Εικόνα 1.4.4.1.1-3. Ξύλινη ελικοειδής σκάλα με εντυπωσιακή αρχιτεκτονική σε 

ξενοδοχείο στο Στρασβούργο. 

 

http://perierga.gr/?p=64968
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  1.4.4.1.2 Στρεφόμενη με κεντρικό ορθοστάτη 

 

Σ’ αυτό το είδος, τα σκαλοπάτια τοποθετούνται πάνω σε φέροντες βραχίονες οι οποίοι 

εισάγονται σε τρύπες του ξύλινου ορθοστάτη και σφηνώνονται. Τα σκαλοπάτια εισάγονται στις 

εγκοπές του ορθοστάτη με τέτοιο τρόπο ώστε να εμποδίζεται η ανατροπή του βραχίονα. Ο 

ορθοστάτης που υπερβαίνει το ύψος σκάλας, έχει διάμετρο 150mm έως 200mm. Τα σκαλοπάτια 

μπορούν επίσης να συνδεθούν και σε χαλύβδινο σωλήνα. Το ύψος ανάβασης επιτυγχάνεται με την 

ενσωμάτωση δακτυλίων διαφοράς από ξύλο ή χάλυβα μεταξύ δυο πατημάτων κάθε φορά. Οι 

δακτύλιοι και τα μεταξύ τους ευρισκόμενα σκαλοπάτια συσφίγγονται σε μια σταθερή μονάδα. 

 

 

Εικόνα 1.4.4.1.2-1. Στρεφόμενη με κεντρικό ορθοστάτη. 
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Εικόνες 1.4.4.1.2- 2, 1.4.4.1.2-3 . Στρεφόμενη με φανάρι και στρεφόμενη με 

ορθοστάτη από συμπαγή ξυλεία, αντίστοιχα. 

Εικόνες 1.4.4.1.2-4, 1.4.4.1.2- 5. Σκάλες με κεντρικό άξονα (ορθοστάτη). 
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Εικόνες 1.4.4.1.2-8, 1.4.4.1.2-9. Ελικοειδής σκάλα μέταλλο-ξύλο και μεταλλική 

ελικοειδής σκάλα με κεντρικό ορθοστάτη. 

Εικόνες 1.4.4.1.2-6, 1.4.4.1.2-7. Ξύλινη κυκλική σκάλα με ορθοστάτη και σκάλα 

ονομαζόμενη και ως «γλυπτό» - κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από ξυλεία σουηδικού 

πεύκου. 
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1.4.4.2  Κρεμαστές 

Οι κρεμαστές σκάλες χωρίζονται με βάση τη διαμόρφωση της στήριξης των σκαλοπατιών 

τους, επομένως έχουμε: 

 

1.4.4.2.1 Κρεμαστή από την σκεπή ή την οροφή 

 

Τα σκαλοπάτια κρεμιούνται σε ελκτικές μεταλλικές ή ξύλινες ράβδους. Οι ελκτικές ράβδοι, 

μεταφέρουν τις δυνάμεις στις οροφές-κατασκευή στέγης ή στην κουπαστή. Το άνοιγμα υποστήριξης 

λόγω της θέσης των ελκτικών ράβδων καθορίζεται από το τέλος των σκαλοπατιών. Στις σκάλες, οι 

οποίες θα κρεμαστούν από τη στέγη ή την οροφή, τα σκαλοπάτια στερεώνονται στη μια ή και στις 

δύο άκρες τους, με ράβδους οι οποίες σα φέροντα δομικά στοιχεία θα πρέπει να είναι σταθερά 

συνδεδεμένες με την κατασκευή. Σε αυτή τη περίπτωση, οι ράβδοι μπορούν να θεωρηθούν και ως 

κιγκλιδώματα. 

 

 Εικόνα 1.4.4.2.1-1. Κρεμαστή σκάλα από τη στέγη ή την οροφή. 
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Εικόνα 1.4.4.2.1-2. Κρεμαστή σκάλα από την οροφή. 

Εικόνα 1.4.4.2.1-3. Σκάλα κρεμαστή και από τις δύο άκρες, από την 

οροφή ή την σκεπή. 
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Στην περίπτωση όπου τα σκαλοπάτια κρεμαστούν και από τις δυο άκρες τους τότε θα πρέπει η 

σκάλα να ασφαλιστεί ενάντια στις εγκάρσιες (προς τη φορά της σκάλας) δυνάμεις ή κινήσεις. Αυτό 

μπορεί να επιτευχθεί, με μια κουπαστή η οποία θα είναι σταθερά συνδεδεμένη με τις ράβδους και 

επίσης, με την αγκίστρωση μερικών σκαλοπατιών στον τοίχο της κατοικίας. 

1.4.4.2.2 Κρεμαστή από την κουπαστή 

 

Με παρόμοιο τρόπο κατασκευάζονται και οι σκάλες που κρέμονται από την κουπαστή. Οι 

δυνάμεις μεταφέρονται διαμέσου των ράβδων στην κουπαστή και από εκεί, μεταφέρονται στο 

πάτωμα ή στην οροφή. Η κουπαστή αναλαμβάνει τη λειτουργία του (φέροντα) βαθμιδοφόρου. 

 

 

Εικόνα 1.4.4.2.2-1. Κρεμαστή από την κουπαστή. 
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1.4.4.2.3  Κρεμαστή από την πλάκα (ορόφου) 

Οι σκάλες κρέμονται από την πλάκα με την βοήθεια των πλαϊνών (βαθμιδοφόρων) που 

στερεώνονται πάνω σε αυτή. Αν η σκάλα, διαθέτει σφηνοειδή σκαλοπάτια, τότε τοποθετείται ένας 

κεντρικός άξονας (ακριβώς κάτω από το «σπάσιμο» που κάνει ο βραχίονας) στον οποίο, 

στερεώνονται οι εξωτερικοί βαθμιδοφόροι και πάνω τους πατάνε τα σκαλοπάτια. Διαφορετικά, αν 

υπάρχει πλατύσκαλο, ο άξονας δεν είναι απαραίτητος διότι, σε αυτή τη περίπτωση το εξωτερικό 

πλαινό ενώνεται με το εσωτερικό και ουσιαστικά, αυτό είναι που συγκρατεί την όλη κατασκευή. 

 

Εικόνα 1.4.4.2.3-1. Κρεμαστή σκάλα από την πλάκα ορόφου με ξύλινα πατήματα και γυάλινη 

περίφραξη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνες  1.4.4.2.3-2, 1.4.4.2.3-3. Κρεμαστή σκάλα με ντουλάπια στο κάτω μέρος για 

εξοικονόμηση χώρου και κρεμαστή ελικοειδής σκάλα από την πλάκα ορόφου. 
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1.4.4.2.4 Συρταρωτή περαστή 

Σε αυτή τη σκάλα οι εγκοπές για την τοποθέτηση των σκαλιών είναι οριζόντιες σε όλο το 

πλάτος των πλαϊνών. Τα σκαλοπάτια προεξέχουν και από τις δυο πλευρές έως 3 cm. Δεν 

χρησιμοποιούνται ρίχτια, μπορεί όμως να τοποθετηθεί επένδυση πίσω, σαν αντιστήριξη και για να 

μην υπάρχει ορατότητα. Σ’ αυτή την περίπτωση, τα σκαλοπάτια πρέπει να φαλτσογωνιάζονται και 

να βρίσκονται περασιά με τα πλαϊνά. 

 

Εικόνα 1.4.4.2.4-1. Συρταρωτή περαστή σκάλα. 

 

  

Εικόνες 1.4.4.2.3-4, 1.4.4.2.3-5. Κρεμαστή σκάλα από ιρόκο και κρεμαστή από την 

πλάκα με ξύλο και χάλυβα, αντίστοιχα. 
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1.4.4.2.5  Συρταρωτή μη περαστή 

Σε αυτή τη μορφή σκάλας τα σκαλοπάτια προεξέχουν μόνο από μπροστά και πρέπει να 

ακολουθούν την κλίση των πλαϊνών έτσι ώστε, η μπροστινή ακμή τους να προεξέχει από την πάνω 

ακμή των πλαϊνών. 

 

 

 

Εικόνα 1.4.4.2.5-1. Συρταρωτή μη περαστή σκάλα. 

 

1.4.4.2.6  Σκάλα εγκοπής ανοιχτή  

Τα σκαλοπάτια οπισθοχωρούν από τα άκρα των πλαϊνών μπροστά και πίσω αρκετά εκατοστά. 

Ρίχτια δεν υπάρχουν, η σκάλα παραμένει ανοιχτή μεταξύ των σκαλοπατιών. Σε αντίθεση με τις 

συρταρωτές, αυτή είναι κατάλληλη και για στρεφόμενες σκάλες. Οι χειροποίητες εγκοπές στα 

πλαϊνά, πραγματοποιούνται με σκαρπέλο, πριόνι προεξοχών και τη φρέζα χεριού (router) για το 

τελικό φρεζάρισμα. 

1.4.4.2.7  Σκάλα εγκοπής κλειστή 

Κατασκευαστικά είναι όμοιες με τις ανοιχτές, με την διαφορά πως αυτές φέρουν και ρίχτια. Τα 

ρίχτια συνδέονται με τα σκαλοπάτια με γκινισιά στο πάνω μέρος και κάτω με ξυλόβιδες ή καρφιά 

όπου στερεώνονται στην πίσω ακμή του σκαλοπατιού. Τα ρίχτια είναι από συμπαγές ξύλο ή 

προϊόντα ξύλου (mdf, κόντρα πλακέ) και έχουν 16mm-20mm πάχος. Σκοπός του ριχτιού, είναι να 

κλείσει το άνοιγμα μεταξύ των σκαλοπατιών και να δώσει στη  
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σκάλα υψηλή σταθερότητα διαμοιράζοντας τα φόρτια. Οι σκάλες εγκοπής ονομάζονται και 

χωνευτές. 

 

Εικόνα 1.4.4.2.7-1. Σκάλα εγκοπής ανοιχτή-κλειστή. 

 

1.4.4.2.8  Με κεντρικό βαθμιδοφόρο (τύπου σέλας)  

Τα σκαλοπάτια της σκάλας τοποθετούνται πάνω σε βαθμιδοφόρους από συμπαγή ξυλεία ή 

ξύλο στρώσεων σανίδων (ενισχυμένο ξύλο). Σ’ αυτή την περίπτωση τα σκαλοπάτια προεξέχουν από 

το βαθμιδοφόρο πλευρικά από μπροστά. Ρίχτια δεν υπάρχουν σ’ αυτό το είδος κατασκευής. Οι 

σκάλες αυτές, δείχνουν ελαφριές και διαφανείς. Οι διαστάσεις της «σέλας» αντιστοιχούν στο ύψος 

και το πάτημα της εκάστοτε σκάλας. 

 

Εικόνα 1.4.4.2.8-1. Σκαλοπάτια εδρασμένα και στερεωμένα με καβίλιες και 

ξύλινα υποστηρίγματα. 
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Εικόνα 1.4.4.2.8-2. Είδη κατασκευής σε σκάλες, τύπου «σέλας». 

 

Οι βαθμιδοφόροι φέρουν υποστηρίγματα (κονσόλες), πόδια υποστήριξης ή μορφοποιημένα 

επίπεδα χαλύβδινων ελασμάτων, για την παραλαβή των σκαλοπατιών. Ιδιαίτερη περίπτωση, 

αποτελούν τα ειδικά μορφοποιημένα σκαλοπάτια συμπαγούς ξύλου, τα οποία τοποθετούνται 

κατευθείαν πάνω στον φέροντα βραχίονα και στερεώνονται. Τα υποστηρίγματα είναι κατά κανόνα 

στενότερα από τους βαθμιδοφόρους για κατασκευαστικούς λόγους. 
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Εικόνα 1.4.4.2.8-3. Σκάλα με κεντρικό μεταλλικό βαθμιδοφόρο και ξύλινα πατήματα. 

 

 

Εικόνα 1.4.4.2.8-4. Σκάλα με μεταλλικό βαθμιδοφόρο και ειδικά μορφοποιημένα ξύλινα 

πατήματα. 
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Εικόνες 1.4.4.2.8-5, 1.4.4.2.8-6. Σκάλα τύπου σέλας από μασίφ ξυλεία Koto. 

Εικόνες 1.4.4.2.8-7, 1.4.4.2.8-8. Σκάλα με μεταλλικό σκελετό, γυάλινα πατήματα και φώτα 

LED και σκάλα μασίφ ξυλείας με κεντρικό βαθμιδοφόρο και ξύλινη περίφραξη, αντίστοιχα. 
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 1.4.4.3  Πλωτές σκάλες 

Αποτελούν εντυπωσιακές κατασκευές, καθώς δίνουν την αίσθηση πως η σκάλα «αιωρείται». 

Τα σκαλοπάτια (πακτωμένα πατήματα) από την εσωτερική πλευρά στερεώνονται με μια ίσια λάμα, η 

οποία τοποθετείται σκαφτά μέσα στον τοίχο και ακολουθεί όλο το μήκος της σκάλας. Έπειτα, 

υπάρχουν τα  στηρίγματα-λάμες, όπου πάνω τους κουμπώνουν τα σκαλοπάτια, συνήθως χωνευτά, 

ειδικά όταν πρόκειται για τα ξύλινα πατήματα. 

   
 

 

 

 

Εικόνες 1.4.4.3-1, 1.4.4.3-2. Πλωτή από γυάλινα πατήματα και πλωτή σκάλα 

με ξύλινα σκαλοπάτια. 

Εικόνα 1.4.4.3-3. Πλωτή σκάλα (floating stair). 
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Εικόνα 1.4.4.3-4. Πλωτή σκάλα με ξύλινα πατήματα 

 

 

 

Εικόνα 1.4.4.3-5. Πλωτή (αιωρούμενη) σκάλα με συμπαγή ξυλεία βελανιδιάς (Δρυός). 
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1.4.4.4 Επένδυσης 

Επένδυσης, θεωρούνται οι σκάλες όπου είναι κατασκευασμένες εξ αρχής  από ένα υλικό, όπως 

για παράδειγμα το σκυρόδεμα και με σκοπό να καλυφθεί το κατασκευαστικό υλικό, τοποθετούνται 

πάνω τους υλικά διαφορετικής σύστασης (μάρμαρο, ξύλο κλπ.) δίνοντας στη κατασκευή μια 

διαφορετική προσέγγιση. 

 

 

 

 

   

Εικόνες 1.4.4.4-3, 1.4.4.4-4. Σκάλες από σκυρόδεμα με ξύλινη επένδυση-σκαλοπάτια και 

διακοσμητικά αυτοκόλλητα όπου δίνουν μια διαφορετική οπτική στη κατασκευή. 

Εικόνες 1.4.4.4-1, 1.4.4.4-2. Ξύλινη σκάλα επένδυσης και σκάλα επένδυσης 

με διακοσμητικά αυτοκόλλητα. 
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1.4.5 Σκάλες με εκκεντρικό design 

 

  

   

Εικόνα 1.4.5-3. Η «εξωστρεφής σκάλα», κατασκευασμένη από καπλαμά Σφενδάμου. Βρίσκεται στο 

Ολυμπιακό μουσείο, στη Γεωργία. Κατασκευάστηκε από το “Architects of Invention”. Εικόνα 1.4.5-4. 

Η μεγαλοπρεπής σκάλα στο Μουσείο Gustave Moreau, στη Γαλλία.  

 

  

Εικόνα 1.4.5-1. Η Ατέρμονη σκάλα (Umschreibung). Πρόκειται για μια σκάλα 9 μέτρων με διπλή 

σπείρα κατασκευασμένη από χάλυβα. Σχεδιάστηκε από τον Olafur Eliasson και ολοκληρώθηκε το 

2004 στο Μόναχο. Εικόνα 1.4.5-2. Πλωτή ξύλινη σκάλα με κρυφό φωτισμό από LED. 
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Εικόνα 1.4.5-7. Γλυπτική σκάλα (Timber stripe staircase) με χρωματιστές 

λωρίδες ξύλου από την «Tetrarc Architects», Γαλλία. 

 

Εικόνα 1.4.5-5. Σκάλα με τη μορφή DNA από τον Ross Lovegrove, 2005. Εικόνα 1.4.5-6. 

“Casa G”. Σκάλα από πεύκο και μέταλλο. Σχεδιαστής: Francesco Librizzi, 2014. 
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Εικόνα 1.4.5-10. Σκάλα από ξύλο. Σχεδιάστηκε από την εταιρεία 

«Arquitecturaen Movimiento», Mumbai στην Ινδία. 

 

Εικόνα 1.4.5-8. Ξύλινη σκάλα με τριγωνικά πατήματα. Σχεδιάστηκε από την «TAF 

Arkitektontor». Εικόνα 1.4.5-9. Σκάλα- βιβλιοθήκη, για εξοικονόμηση χώρου. 
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Εικόνες 1.4.5-11, 1.4.5-12. “Sensualscaping stair” αποτελεί μια γλυπτική σκάλα όπου παράχθηκε 

με την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων. Η ιδέα είναι «Η εντατικοποίηση των απλών γραφικών 

γραμμών-σοβατεπί που βρίσκουν το δρόμο τους μέσα στο σπίτι, καθώς οι γραμμές γυρίζουν τη γωνία 

μοιάζουν να επεκτείνονται σαν ένα τζίνι που απελευθερώνεται από μια λάμπα». Σχεδιάστηκε από την 

«Atmos Studio». 

 

Εικόνα 1.4.5-13. Σκάλα με αποθηκευτικούς χώρους. 



 «Σχεδιασμός και κατασκευή ξύλινης κλίμακας »                                

  

60 
 

 

 

 

 

 

 

Εικόνες 1.4.5-14, 1.4.5-15. “Risa spiral stair”. Ελικοειδής σκάλα από επικολλητή ξυλεία, με 

σκαλισμένα σκαλοπάτια όπου βελτιώνουν το πάτημα. Από τον σχεδιαστή Tron Meyer. 

 

 

 

Εικόνα 1.4.5-16. Πλωτή σκάλα "ORIGAMI" απο την εταιρεία 

«Marretti», Ιταλία. 
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Εικόνες 1.4.5-17, 1.4.5-18. Σκάλα “Helix”. Τα σκαλοπάτια κατασκευάζονται από άοπλο 

σκυρόδεμα το οποίο χύνεται σε ένα ειδικά διαμορφωμένο καλούπι από ξύλο και καουτσούκ, όπου 

παραμένει εκεί για δώδεκα ώρες. Κατασκευάστηκε από το Αμερικανικό στούντιο «Matter 

Design». 

 

 

 

 

Εικόνα 1.4.5-19. Κυκλική σκάλα από "τούβλα" μασίφ ξυλείας. Σχεδιάστηκε 

απο το «Architecture studio QC» , στη Πολωνία. 
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Εικόνα 1.4.5-20. "Villa La Roche".Σκάλα με χαλύβδινα πλέγματα από την εταιρεία 

«Archiplein» στο Rochebaudin, Γαλλία. 

 

  

Εικόνα 1.4.5-21. Ξύλινη σκαλιστή- κουρμπαριστή σκάλα.  Εικόνα 1.4.5-22. Σκάλα  

κατασκευασμένη από μέταλλο, που δίνει την εντύπωση οτι ειναι κατεστραμένη. Απο τον 

σχεδιαστή Vincent Dubourg. 
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Εικόνες 1.4.5-23, 1.4.5-24. Σκάλες κατασκευασμένες εξ ολοκλήρου από κορμούς και κλαδιά δέντρων. 
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Εικόνες 1.4.5-25, 1.4.5-26. Ξύλινη ελικοειδής σκάλα, από τον αρχιτέκτονα Alberto Mozo. 

 

  

Εικόνα 1.4.5-27. Ελικοειδής σκάλα με μεταλλικό σκελετό και μαρμάρινα πατήματα. Εικόνα 1.4.5-28. 

Ξύλινη κρεμαστή κατασκευή. 
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Εικόνα 1.4.5-29. Γλυπτική σκάλα με τη μορφή σπονδυλικής στήλης. Αποτελείται από μεταλλικό 

σκελετό, γυάλινα στοιχεία πλήρωσης και ξύλινα πατήματα. Από τον σχεδιαστή Philip Watts. 

 

1.4.6 Συμπεράσματα Έρευνας 

Με την ολοκλήρωση της έρευνας, είναι ευδιάκριτο πως υπάρχει η δυνατότητα επιλογής 

ποικίλων υλικών (ξύλο, τσιμέντο, γυαλί κλπ.) για την κατασκευή σκάλας. Παλαιότερα, ήταν σύνηθες 

οι κατασκευές να καλύπτουν κυρίως λειτουργικούς σκοπούς. Πλέον, όλες οι κατασκευές έχουν 

διαφοροποιηθεί και εξελιχθεί σε «έργα τέχνης» ώστε να εξασφαλίζεται και η υψηλή αισθητική. 

Καθώς, η σκάλα θεωρείται το βασικότερο έπιπλο μέσα στο χώρο, υπάρχει μια πληθώρα από μορφές 

και σχέδια που συνεχώς εξελίσσονται με αποτέλεσμα να καλύπτει και τις πιο απαιτητικές ανάγκες. 
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2.  ΤΟ ΞΥΛΟ ΩΣ ΥΛΙΚΟ 

2.1 Ιστορικά 

Το ξύλο έχει βοηθήσει στην 

επιβίωση του ανθρώπου από την 

παλαιολιθική εποχή ενώ, έχει 

συντελέσει σημαντικά στην ανάπτυξη 

του πολιτισμού. Οι βασικές ανάγκες 

του πρωτόγονου ανθρώπου για 

καυστική ύλη (θέρμανση), όπλα, 

καθώς και η μετέπειτα ανάγκη του για 

στέγαση καλύφθηκαν από το ξύλο. Με 

την εξέλιξη της τεχνολογίας, ο αριθμός 

των προϊόντων που παράγονται από το 

ξύλο με μηχανική ή χημική 

μεταποίηση αυξάνεται συνεχώς.   

Έτσι, φτάσαμε σήμερα στο 

σημείο να παράγονται πάνω από δύο 

χιλιάδες προϊόντα κάποια εκ των 

οποίων είναι, τα καυσόξυλα, 

ξυλάνθρακες, χαρτί, αντικολλητά, 

συνθετικό πετρέλαιο, ξυλαέριο, πίσσα 

και πισσέλαιο. 

 

Εικόνα 2.1-1. Διαμόρφωση ξύλου στα 

αρχαία χρόνια. 

 

2.2 Πλεονεκτήματα- μειονεκτήματα  

Το ξύλο έχει σημαντικά πλεονεκτήματα που το ξεχωρίζουν από τις άλλες πρώτες ύλες, όπως:  

 Αναπαράγεται από τη φύση συνεχώς, δηλ. είναι προϊόν αειφορίας, ενώ οι άλλες πρώτες ύλες 

(πετρέλαιο, μεταλλεύματα) εξαντλούνται. 

 Έχει μεγάλη αισθητική αξία, γιατί είναι διαθέσιμο σε πολυάριθμους συνδυασμούς χρωμάτων 

και σχεδιάσεων, είναι ένα «ζεστό» υλικό με μια ιδιαίτερη αίσθηση στην αφή και στην όραση. Αυτό 

μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό, αν συγκρίνουμε ένα ξύλινο με ένα μεταλλικό ή πλαστικό έπιπλο. 

 Είναι άριστο δομικό υλικό, με τεράστιες κατασκευαστικές δυνατότητες και μεγάλη 

αρχιτεκτονική αξία. Τα κτίρια με ξύλινο σκελετό, παρέχουν αντισεισμική προστασία. 

 Η μηχανική αντοχή και ελαστικότητα σε σχέση με το βάρος του είναι μεγάλη. 

 Είναι μονωτικό υλικό, τόσο στην θερμότητα όσο και στον ηλεκτρισμό. 

 Δεν οξειδώνεται και η κατεργασία του είναι σχετικά εύκολη και με μικρή κατανάλωση 

ενέργειας. 

 Δεν ρυπαίνει το περιβάλλον. 
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Ωστόσο, έχει και κάποια  μειονεκτήματα ως υλικό: 

 Είναι υγροσκοπικό δηλ, προσλαμβάνει υγρασία από την ατμόσφαιρα και διογκώνεται ή 

αποβάλλει υγρασία και ρικνώνεται. Επίσης, είναι ανομοιογενές και ανισόρροπο υλικό δηλ, η δομή 

του, η μηχανική αντοχή του και οι ιδιότητες του, διαφέρουν ως προς τις διάφορες κατευθύνσεις μέσα 

στη μάζα του. 

 Καίγεται και προσβάλλεται από μύκητες, έντομα, βακτήρια, και άλλους μικροοργανισμούς. 

 Η σωστή χρήση του προϋποθέτει γνώση των ιδιοτήτων του, της δομής του, καθώς και των 

πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων του. 

 

 Είναι γεγονός, ότι μπορούμε να εξαλείψουμε ή να περιορίσουμε αρκετά από τα 

μειονεκτήματα του ξύλου, εφαρμόζοντας κάποιους χειρισμούς όπως, α) εμποτισμό με διάφορες 

χημικές ουσίες και έλαια, που το καθιστούν υλικό με σταθερές διαστάσεις, βραδυφλεγές ή 

απρόσβλητο από μύκητες και έντομα, β) άτμιση που το απολυμάνει, το βελτιώνει αισθητικά 

(ομοιόμορφο χρώμα) και το καθιστά πιο ευκατέργαστο και με πλαστικότητα, γ) ξήρανση που το 

προσδίδει διαστασιακή σταθερότητα, δ) θερμική ή χημική τροποποίηση, που βελτιώνουν πολλές 

ιδιότητες όπως, μείωση υγροσκοπικότητας, αύξηση μηχανικής και φυσικής αντοχής, αύξηση 

ανθεκτικότητας σε μύκητες- έντομα κ.ά.  

 

2.3 Ιδιότητες ξύλου 

Η γνώση των ιδιοτήτων του ξύλου όπως και οποιουδήποτε άλλου υλικού (πλαστικών, χάλυβα 

κλπ.) είναι βασική προϋπόθεση σωστής αξιοποιήσεως του σε διάφορα προϊόντα και κατασκευές. 

Παρακάτω, αναφέρονται οι σημαντικότερες ιδιότητες του ξύλου. 

Πυκνότητα: Είναι μέτρο της μάζας που περιέχεται σε ορισμένο όγκο ξύλου και εκφράζεται με 

το πηλίκο μάζας και όγκου. Πρακτικά, είναι συνώνυμη με το ειδικό βάρος. Η πυκνότητα (ή ειδικό 

βάρος) του ξύλου, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως είναι, η υγρασία, η δομή, τα 

εκχυλίσματα και η χημική σύσταση. Η πυκνότητα σχετίζεται στενά και με άλλες τεχνικές ιδιότητες 

και επομένως έχει μεγάλη σημασία ως δείκτης ποιότητας του ξύλου. Από τη πυκνότητα επηρεάζεται 

η υγροσκοπικότητα, η ρίκνωση και διόγκωση, οι μηχανικές, θερμικές, ακουστικές, ηλεκτρικές και 

άλλες βασικές ιδιότητες όπως και οι ιδιότητες, που σχετίζονται με τη βιομηχανική επεξεργασία 

(κατεργασία με μηχανές, ξήρανση κ.α.) του ξύλου. 

Υγροσκοπικότητα: Ιδιότητα του ξύλου να προσλαμβάνει υγρασία από το περιβάλλον. Η 

υγρασία μπορεί να προσλαμβάνεται σε υγρή μορφή ή σε μορφή υδρατμών από την ατμόσφαιρα. Η 

υγροσκοπικότητα, οφείλεται στη χημική συγκρότηση του ξύλου: κυτταρίνη, ημικυτταρίνες, 

πηκτινικές ουσίες, λιγνίνη και ορισμένα εκχυλίσματα όπου είναι υγροσκοπικές ουσίες. Αποτελεί την 

αιτία που το ξύλο πάντοτε περιέχει υγρασία ως σώμα των ζωντανών δέντρων και ως υλικό. 

Πρόκειται για σπουδαία ιδιότητα, γιατί επηρεάζει σημαντικά τις άλλες ιδιότητες του ξύλου και έχει 

σημασία στις διάφορες επεξεργασίες που γίνονται σε βιοτεχνίες και βιομηχανίες όπως, στην 

ξήρανση, συγκόλληση, συντήρηση, κατεργασία με μηχανές, χημική κατεργασία, βαφή, στίλβωση 

κ.α. Η υγροσκοπικότητα, θεωρείται σημαντικό μειονέκτημα, αν το ξύλο δεν ήταν υγροσκοπικό θα 
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ήταν μια ιδανική πρώτη ύλη. Πρακτικά, δεν υπάρχουν εφαρμόσιμες μέθοδοι για την εξάλειψη της 

υγροσκοπικότητας. Για την ορθολογική αξιοποίηση του ξύλου, είναι αναγκαία η γνώση των σχέσεων 

της υγρασίας με άλλες ιδιότητες και επεξεργασίες ώστε να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για να 

αποφεύγονται όσο είναι δυνατό, δυσμενείς συνέπειες στη πράξη. 

Ρίκνωση & διόγκωση: Ρίκνωση, είναι η μείωση των διαστάσεων του ξύλου, όταν η υγρασία 

του ελαττώνεται κάτω από το σημείο ινοκόρου (30%) ενώ διόγκωση, είναι η αύξηση των 

διαστάσεων του, όταν η υγρασία φτάνει μέχρι το σημείο ινοκόρου. Μεταβολές της υγρασίας πάνω 

από το σημείο ινοκόρου άσχετα με το μέγεθος τους, δεν έχουν καμία επίδραση στις διαστάσεις του 

ξύλου. Το ξύλο είναι ανισότροπο υλικό, δηλ, η αυξομείωση των διαστάσεων του για την ίδια 

μεταβολή υγρασίας αλλάζει σε διαφορετικές αυξητικές διευθύνσεις. Συγκεκριμένα, η αυξομείωση 

είναι ελάχιστη στην αξονική διεύθυνση, πολύ μεγαλύτερη στην ακτινική και περισσότερη στην 

εφαπτομενική με τους αυξητικούς δακτυλίους. Η ρίκνωση και η διόγκωση του ξύλου επηρεάζονται 

από πολλούς παράγοντες όπως, υγρασία, πυκνότητα, δομή, εκχυλίσματα, χημική σύσταση και 

μηχανικές τάσεις. Οι παράγοντες πυκνότητα, δομή και εκχυλίσματα είναι καθοριστικοί των 

διαφορών που υπάρχουν ανάμεσα σε διαφορετικά είδη ξύλου. 

 

Εικόνα 2.3-1. Από αριστερά προς τα δεξιά: μούχλα, γκριζάρισμα-ξεθώριασμα, ράγισμα, 

στρέβλωση, θρυμμάτιση, αλλοίωση από υπεριώδη ακτινοβολία, σκάσιμο από καρφί, κύρτωση 

 

Θερμικές ιδιότητες: Το ξύλο όταν θερμαίνεται, αυξάνονται οι διαστάσεις του και αντίστροφα, 

όταν ψύχεται μειώνονται. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται αντίστοιχα διαστολή και συστολή. Από 

πρακτική άποψη, οι μεταβολές αυτές δεν είναι σημαντικές , γιατί είναι πολύ μικρές σε σύγκριση με 

τη ρίκνωση και τη διόγκωση. Οι θερμικές ιδιότητες του ξύλου, είναι συγκεκριμένα: συστολή και 

διαστολή, θερμοαγωγιμότητα, θερμοχωρητικότητα, ειδική θερμότητα, καύση και θερμαντική αξία. 

 Η θερμοαγωγιμότητα, είναι έννοια αντίστροφη από τη θερμομονωτική αξία του ξύλου 

και άλλων υλικών. Το ξύλο έχει μικρή θερμοαγωγιμότητα γιατί έχει πορώδη δομή. 

 Ειδική θερμότητα ενός σώματος ονομάζεται (στη φυσική), το ποσό της θερμότητας 

που χρειάζεται για να αυξηθεί η θερμοκρασία της μονάδας της μάζας κατά 1οC. 
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 Καύση, είναι η ιδιότητα του ξύλου να καίγεται με την επίδραση υψηλών 

θερμοκρασιών. Η ιδιότητα αυτή, το κάνει κατάλληλο για θερμαντικούς σκοπούς, αλλά από άποψη 

αξιοποιήσεως είναι μειονέκτημα, γιατί εμποδίζει την εξάπλωση της χρήσεως του και γίνεται αιτία 

αντικαταστάσεως του από αλλά υλικά σε ορισμένες κατασκευές και προϊόντα. 

 Όταν καίγεται το ξύλο παράγει θερμότητα. Το ποσό της θερμικής ενέργειας που 

παράγεται από την πλήρη καύση ενός κιλού (kg) ξηρού ξύλου, ονομάζεται θερμότητα καύσεως ή 

θερμαντική αξία. 

 

Μηχανικές ιδιότητες: Είναι το μέτρο της μηχανικής αντοχής του ξύλου, δηλ, της αντιστάσεως 

του σε εξωτερικές δυνάμεις που τείνουν να το παραμορφώσουν. Η αντίσταση του ξύλου στις 

δυνάμεις αυτές, εξαρτάται από το μέγεθος τους και τον τρόπο φορτίσεως. Με βάση τον τρόπο 

φορτίσεως ,διακρίνονται σε θλίψη (συμπίεση), μηχανική αντοχή σε εφελκυσμό, διάτμηση, κάμψη, 

σχίση, κρούση, ελαστικότητα και σκληρότητα. Σε αντίθεση με τα ανταγωνιστικά υλικά, το ξύλο έχει 

διαφορετική μηχανική αντοχή σε διαφορετικές αυξητικές διευθύνσεις (αξονικά- εγκάρσια). Οι 

μηχανικές ιδιότητες επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες όπως, υγρασία, θερμοκρασία, διάρκεια 

φορτίσεως και ελαττώματα του ξύλου (ρόζοι, αποκλίσεις από την ευθυίνια, ραγάδες, θλιψιγενές και 

εφελκυσμογενές ξύλο, σήψη κ.α.). 

Ακουστικές ιδιότητες: Αναφέρονται, α) στη παραγωγή ήχων με άμεση κρούση, β) στη 

συμπεριφορά του  ξύλου σε ήχους που παράγονται από άλλες πηγές, μεταδίδονται με τον αέρα και 

προσπίπτουν σε αυτό με τη μορφή ηχητικών κυμάτων. Οι ακουστικές ιδιότητες, επηρεάζονται από 

τα ελαττώματα του ξύλου. Η σχέση αυτή, αξιοποιείται με τη χρησιμοποίηση ακουστικών μεθόδων 

για την ανίχνευση ελαττωμάτων (σήψης, ραγάδων κλπ.) 

Ηλεκτρικές ιδιότητες: Οι σπουδαιότερες ηλεκτρικές ιδιότητες του ξύλου είναι η αντίσταση στη 

δίοδο συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος και οι διηλεκτρικές ιδιότητες κάτω από την επίδραση 

εναλλασσόμενου ρεύματος υψηλής συχνότητας. 

 Ηλεκτρική αντίσταση, είναι το αντίστροφο της ηλεκτρικής αγωγιμότητας. 

Επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες όπως, το είδος ξύλου, τη δομή, την πυκνότητα, την 

θερμοκρασία και την υγρασία. 

 Διηλεκτρικές ιδιότητες ενός υλικού, είναι η διηλεκτρική σταθερά και ο συντελεστής 

ισχύος. Οι ιδιότητες αυτές, έχουν πρακτική σημασία για τη συγκόλληση του ξύλου με ηλεκτρικές 

μεθόδους και την κατασκευή ηλεκτρικών μετρητών της υγρασίας του ξύλου. 

 Το ξύλο έχει πιεζοηλεκτρικές ιδιότητες, όπως συμβαίνει και με άλλα υλικά, με την 

επίδραση των μηχανικών τάσεων (θλίψης, εφελκυσμού) προκαλείται ηλεκτρική πόλωση του ξύλου. 

Επίσης, με την επίδραση ηλεκτρικού πεδίου προκαλείται παραμόρφωση (επιμήκυνση). 

Αλλοιώσεις: Διάφοροι εξωτερικοί παράγοντες, φυτικοί (βακτήρια, μύκητες), ζωικοί (έντομα, 

θαλασσινοί οργανισμοί), κλιματικοί, μηχανικοί, χημικοί και η θερμότητα μπορούν να προκαλέσουν 

αλλοίωση της εμφάνισης, δομής και χημικής σύστασης του ξύλου. Η αλλοίωση αυτή, ποικίλλει από 

απλό μεταχρωματισμό, ως πλήρη αχρήστευση και μπορεί να συμβεί σε ζωντανά δέντρα ή ξύλινες 

κατασκευές. 
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Εικόνα 2.3-2. Μύκητες που προκαλούν σήψη. 

 

 

 

Εικόνα 2.3-3. Κυάνωση σε ξύλο Πεύκης 
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2.4 Κατάλληλη ξυλεία 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, κυρίως, τα μειονεκτήματα που έχει το ξύλο ως υλικό, 

προκύπτει το σημαντικό ερώτημα «ποιο είδος ξύλου είναι κατάλληλο για την κατασκευή σκάλας». 

Από τους αρχαίους χρόνους, πολύτιμος ήταν ο κέδρος του Λιβάνου, του Ταύρου, της Β. 

Αφρικής και της Κρήτης, γιατί είχε μεγάλη διάρκεια ζωής και μεγάλες διαστάσεις. 

Χρησιμοποιούνταν κατά κόρον στην οικοδομική αλλά και στην κατασκευή κλίμακας. Άλλα είδη 

ήταν, η άμπελος που έδινε σκληρό ξύλο με διάρκεια και η φτελιά (αλλιώς καραγάτσι) το οποίο, έδινε 

ξύλο με αντοχή στη σήψη και τις καιρικές μεταβολές, ήταν ίσιο και με μεγάλη διάρκεια. Με αυτό 

κατασκεύαζαν συνήθως τα κιγκλιδώματα.  

Σήμερα, τα είδη αυτά, χρησιμοποιούνται ελάχιστα ή καθόλου στην κατασκευή κλίμακας (λόγω 

έλλειψης διαθέσιμης ξυλείας ή μεγάλων διαστάσεων) ενώ, τη θέση τους έχουν πάρει είδη όπως, 

δρυς, καστανιά, δασική πεύκη (σουηδικό), οξιά, καρυδιά, φράξος (αλλιώς δεσποτάκι ή μέλιο) και 

τροπικά είδη όπως, iroko, teak, doussie, meranti, koto κ.α. Γενικά, τα ξύλα που θα χρησιμοποιηθούν 

σε μια τέτοια κατασκευή, πρέπει να είναι σκληρά, ανθεκτικά και με μεγάλη διάρκεια. 

Βασικό κριτήριο για την επιλογή της κατάλληλης ξυλείας, είναι το μέρος όπου προορίζεται να 

τοποθετηθεί μια ξύλινη σκάλα. Αν η κατασκευή δηλαδή, θα τοποθετηθεί εσωτερικά ή εξωτερικά του 

κτιρίου. Σε «δεύτερη μοίρα»  έρχεται το σημείο που θα στηθεί η κατασκευή, αν έχει κύριο ρόλο 

μέσα στο χώρο ή δευτερεύον . Με γνώμονα αυτά, επιλέγεται η απαραίτητη ξυλεία. Παρακάτω, 

αναλύονται μερικά από τα συνηθέστερα χρησιμοποιούμενα είδη:  

i. Iroko: Τροπική ξυλεία με βοτανική ονομασία Chlorophora Excelsa. Είναι βαρύ ξύλο, με 

μέτρια πυκνότητα που κυμαίνεται από 0,55 g/cm3 έως 0,78 g/cm3, με μέση πυκνότητα 0,64 

g/cm3. Πολλές φορές θεωρείται ως καλό «υποκατάστατο» του teak και χρησιμοποιείται 

περισσότερο στη κατασκευή εξωτερικής ξύλινης σκάλας για οικονομικούς λόγους. Είναι ξύλο 

μέτριας σκληρότητας και καλής διαστασιακής σταθερότητας. Πολύ ανθεκτικό σε φυσική 

διάρκεια και αρκετά ανθεκτικό στα ξυλοφάγα έντομα, με ευαισθησία στο γένος Lyctus. Η 

κατεργασία του γίνεται σχετικά εύκολα, είτε με μηχανήματα είτε με εργαλεία χειρός.  

 

Εικόνα 2.4-1. Ξύλο Ιρόκο. 
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ii. Δρυς (oak): Είναι ξύλο αρκετά ανθεκτικό, μεγάλης σκληρότητας, βαρύ, με πυκνότητα που 

κυμαίνεται από 0,65 g/cm3 έως 0,70 g/cm3. Έχει έντονα νερά και στην εφαπτομενική του 

πλευρά εμφανίζει την λεγόμενη «χρυσαλίδα». Κατά την κατεργασία δεν καταπονεί ιδιαίτερα 

τα κοπτικά μέσα.  

 

 

                Εικόνα 2.4-2. Ξύλο Δρυός. 

 

iii. Meranti: Είναι τροπική ξυλεία που ανήκει στο γένος Shorea (dark red meranti, white meranti, 

yellow meranti κ.α.). Κατατάσσεται στα βαριά ξύλα, με πυκνότητα 0,65 g/cm3. Επιλέγεται 

συχνά για την κατασκευή επίπλων εξωτερικού χώρου καθώς, όπως και το τικ είναι πυκνό και 

έχει υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι, χαρακτηριστικά, που το καθιστούν πολύ ανθεκτικό σε 

μύκητες, στο σάπισμα, στα παράσιτα και στο χρόνο. Είναι γνωστό για την μεγάλη φυσική 

στιλπνότητα, ενώ το χρώμα του ποικίλλει από σκούρο καφέ έως βαθύ κόκκινο. 

 

 

Εικόνα 2.4-3. Ανοιχτό- κόκκινο Μεράντι και σκούρο-κόκκινο Μεράντι, 

αντίστοιχα. 

 

iv. Teak: Τροπική ξυλεία με βοτανική ονομασία Tectona Grandis. Αρκετά  σκληρό και βαρύ 

ξύλο, με πυκνότητα που κυμαίνεται από 0,64 g/cm3 έως 0,68 g/cm3. Είναι φημισμένο για την 

μεγάλη αντοχή και την ανθεκτικότητα του στις προσβολές από μύκητες και τερμίτες, ενώ το 

teak oil που περιέχει, λειτουργεί ως φυσική απωθητική ουσία για τα ξυλοφάγα έντομα. 

Χρησιμοποιείται κατά κόρον, στη ξυλοναυπηγική και για κατασκευές γενικής χρήσεως σε 
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εξωτερικούς χώρους, καθώς ,έχει έξοχη εμφάνιση στην διακόσμηση χώρων. Το χρώμα του 

μπορεί να ποικίλλει από απαλό κίτρινο-καφέ μέχρι σκούρο χρυσό-καφέ, ενώ κατά την έκθεση 

του σκουραίνει σημαντικά σε σκούρο καστανό.  

 

 

Εικόνα 2.4-4. Αποχρώσεις του Τικ. 

 

 

v. Πεύκη (pine): Ανήκει στο γένος Pinus. Ξύλο «μαλακό», ελαφρύ, με έντονα νερά και 

πυκνότητα που κυμαίνεται, από 0,49 g/cm3 έως 0,75 g/cm3 μεταξύ των διάφορων ειδών (P. 

Nigra, P. Sylvestris, P. Halepensis κ.α.). Είναι ανοιχτόχρωμη ξυλεία, με αποχρώσεις κίτρινο-

καφέ έως καστανό. Η κατεργασία του πεύκου γίνεται σχετικά εύκολα και δεν καταπονεί τα 

κοπτικά μέσα.  

 
Εικόνα 2.4-5. Ξύλο Πεύκης. 

 

vi. Οξιά (Beech): Ανήκει στο γένος Fagaceae. Η πιο κοινή είναι η Ευρωπαϊκή οξιά (Fagus 

Sylvatica). Ξύλο αρκετά βαρύ, σκληρό και με πυκνότητα  περίπου 0,68 g/cm3. Το χρώμα του 

κυμαίνεται από ελαφρώς ροζέ ως κοκκινωπό. Έχει χαρακτηριστική σχεδίαση, τη λεγόμενη 

«βροχή», που εμφανίζεται στην ακτινική επιφάνεια. Κατά την κατεργασία, δεν καταπονεί 

ιδιαίτερα τα κοπτικά μέσα. 
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Εικόνα 2.4-6. Ξύλο οξιάς. 

 

 

2.4.1 Κατηγοριοποίηση ειδών 

Με βάση τα είδη που αναφέρθηκαν  είναι σημαντικό να τονιστεί, πως δεν είναι όλα τα είδη 

ξύλου κατάλληλα, για όλες τις περιπτώσεις κατασκευής. Αυτό, γιατί δεν είναι εξίσου το ίδιο 

αποτελεσματικά και ανθεκτικά στους εξωτερικούς παράγοντες. Έτσι, μπορούν να χωριστούν σε δύο 

κατηγορίες:   

 Για εσωτερικούς χώρους, συνήθως χρησιμοποιείται ξυλεία δρυός (Αμερικανική, 

Σλοβένικη κ.α.), καστανιάς, οξιάς, iroko, doussie και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, 

σουηδικού πεύκου1. 

 Για εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιούνται τροπικά είδη όπως, iroko, διάφορα μαόνια 

και σπανιότερα teak (για οικονομικούς λόγους), καθώς έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και 

δεν απαιτούν τακτική συντήρηση. 

 

 

 

 

 

1Στην περίπτωση του πεύκου, όπου κατατάσσεται στη «μαλακή ξυλεία», με το πέρασμα του 

χρόνου, τα σκαλοπάτια ενδεχομένως, να αποκτήσουν κάποια σημάδια. Γι’ αυτό το λόγο, 

χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου η σκάλα δεν έχει κύριο ρόλο μέσα στο χώρο. Ένα τέτοιο 

παράδειγμα, αποτελούν οι σοφίτες ή τα πατάρια που δεν υπάρχει συχνή πρόσβαση. 
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2.5  ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΞΥΛΙΝΗΣ ΣΚΑΛΑΣ 

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούν τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μιας 

ξύλινης σκάλας, με τη χρήση της κλασικής και σύγχρονης τεχνολογίας όπως επίσης, θα αναλυθεί και 

ο τρόπος παραγωγής των επιμέρους στοιχείων μιας κλίμακας. 

 

2.5.1 Κλασική τεχνολογία 

Παλαιοτέρα, η παραγωγή της ξύλινης σκάλας και των επιμέρους στοιχείων που την 

αποτελούσαν, γινόταν κυρίως με εργαλεία χειρός (πριόνια, πλάνες, σκαρπέλα κλπ.) με αποτέλεσμα, 

η μορφή της να ήταν σχετικά απλή και τα κάγκελα να ήταν στην πιο απλοποιημένη μορφή τους 

(τετράγωνη μορφή ή πελεκητή). Αργότερα, άρχισαν να μπαίνουν στον τομέα της κατασκευής τα 

συμβατικά μηχανήματα (πριονοκορδέλα, τόρνος, πλάνη, σβούρα κλπ.) και με τον καιρό, 

αντικαθιστούσαν αρκετά από τα εργαλεία χειρός. Καθώς, τα μέσα κατασκευής εξελίσσονταν, η 

μορφή της σκάλας άρχισε να γίνεται πολύπλοκη και πλέον, τα επιμέρους στοιχεία μπορούσαν να 

πάρουν οποιαδήποτε μορφή. Η παραγωγή των φέροντων στοιχείων,  απαιτεί αρκετό χρόνο και 

ιδιαίτερη εμπειρία από τον τεχνίτη, τόσο στην υλοποίηση τους, όσο και στη τελική συναρμολόγηση. 

Παρακάτω, περιγράφονται ενδεικτικά οι τρόποι παραγωγής κάποιον σημαντικών στοιχείων. 

 

2.5.1.1 Κατασκευή κιγκλιδωμάτων 

Τα κιγκλιδώματα κατασκευάζονται για να προστατεύουν από τις υψομετρικές διαφορές και σε 

κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι ασφαλή και να τηρούν τις κατάλληλες προδιαγραφές. Η διάμετρος 

τους ποικίλλει ανάλογα με το επιθυμητό σχέδιο και τη μορφή της σκάλας που θα περικλείουν. 

Επομένως, μπορεί να ξεκινήσει από 4,5 cm και να φτάσει έως και 7,5 cm. Στην περίπτωση του 

ορθοστάτη (παπά), η διάμετρος είναι μεγαλύτερη καθώς αποτελεί το συνδετικό μέρος που συγκρατεί 

την κουπαστή, συνεπώς, ξεκινάει από 8 cm και μπορεί να φτάσει έως 12 cm.   

 

Εικόνα 2.5.1.1-1. Κάγκελα και παπάδες, σε διάφορες διαμέτρους. 
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Σαν πρώτη ύλη, χρησιμοποιείται συμπαγή ξυλεία χωρίς ελαττώματα, στις απαιτούμενες 

διαστάσεις σύμφωνα πάντα με τη διάμετρο που θα έχουν τα τελικά κιγκλιδώματα. Η κατασκευή τους 

πραγματοποιείται σε τόρνο αντιγραφής. Αρχικά, τοποθετείται το στοιχείο προς αντιγραφή, το οποίο 

μπορεί να είναι κάγκελο ή καλούπι κατάλληλα διαμορφωμένο (από mdf) και έπειτα, ακολουθεί η 

διαδικασία τορναρίσματος του ξυλοτεμαχίου όπου θα πάρει την τελική του μορφή, με βάση το 

πρωτότυπο. 

 

 

 

 

Στάδια παραγωγής 

Στο αρχικό στάδιο κατεργασίας, πραγματοποιείται σταδιακά η αφαιρετική διαδικασία του 

υλικού και το ξύλινο στοιχείο αρχίζει να αποκτά από τετραγωνική, κυλινδρική μορφή (εικόνα 

2.5.1.1-3). 

 

Εικόνα 2.5.1.1-3. Πρώτο στάδιο διαμόρφωσης. 

Εικόνα 2.5.1.1-2. Καλούπια από mdf, για την παραγωγή 

κιγκλιδωμάτων. 
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Έπειτα, στο δεύτερο στάδιο κατεργασίας, το βάθος κοπής αλλάζει μερικά χιλιοστά και το 

μαχαίρι επαναλαμβάνει τη διαδικασία, ώστε να αφαιρέσει περισσότερο υλικό και το στοιχείο να 

αποκτά εν τέλει τη τελική του διάμετρο. Τα περάσματα του μαχαιριού δεν είναι καθορισμένα καθώς, 

αυτό εξαρτάται κάθε φορά από το σχέδιο. Στο πίσω μέρος της μηχανής, φαίνεται το προς αντιγραφή 

στοιχείο (Εικόνα 2.5.1.1-4). 

 

Εικόνα 2.5.1.1-4. Δεύτερο στάδιο κατεργασίας- δεύτερο πέρασμα του μαχαιριού. 

 

Στην περίπτωση που θέλουμε το μαχαίρι να αφαιρέσει με το πρώτο πέρασμα όλο το υλικό και 

το τεμάχιο να φτάσει στη σωστή διάμετρο, τοποθετείται ένα κατάλληλο εξάρτημα- «δαχτυλίδι», 

όπου συγκρατεί το ξύλινο στοιχείο από πιθανά τραντάγματα (Εικόνα 2.5.1.1-5). Το δαχτυλίδι κάθε 

φορά προσαρμόζεται ανάλογα με τη διάμετρο του τεμαχίου προς κατεργασία.  

 

Εικόνα 2.5.1.1-5. Τορνάρισμα με τη βοήθεια εξαρτήματος. 
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2.5.1.2  Κατασκευή κουπαστής  

Η κουπαστή (αλλιώς χειρολισθήρας), αποτελούσε πάντα μια πρόκληση για τον τεχνίτη 

ιδιαίτερα όταν αυτή, προοριζόταν για κυκλική σκάλα ή κυκλική περίφραξη (εικόνα 2.5.1.2-1). Είναι 

σημαντικό να τονιστεί πως η κουπαστή πρέπει να ακολουθεί ομαλά την πορεία της σκάλας, 

οποιαδήποτε μορφή και αν έχει αυτή. 

 

        Εικόνα 2.5.1.2-1. Κουπαστή κυκλικής περίφραξης. 

Οι διαστάσεις της κυμαίνονται με βάση την μορφή και το σχέδιο. Παρ ‘όλα αυτά, σαν άτυπος 

κανόνας ισχύει ότι το πάχος της κουπαστής πρέπει να είναι 4,5 ή 5,5 cm και τα συνηθέστερα πλάτη 

(φάρδος) να κυμαίνονται μεταξύ 6 και 8,5 cm, με κάποιες εξαιρέσεις όπου μπορεί να φτάσει και τα 

10 cm. Γενικά, είναι καλό το φάρδος της κουπαστής να μην είναι αρκετά μεγάλο, για να μπορεί 

οποιοσδήποτε να στηριχτεί-κρατηθεί πάνω της με ασφάλεια, χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος 

γλιστρήματος.

2.5.1.2.1  Σπαστή κουπαστή 

Αυτού του είδους η κουπαστή, κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου από συμπαγή ξυλεία. 

Μπορεί να είναι είτε μονοκόμματη, είτε με σπάσιμο («σπαστή»), καθώς ακολουθεί τη μορφή της 

σκάλας. Η σπαστή, συναντάται σε πολλές περιπτώσεις όπως, κρεμαστές με βραχίονα, σε 

κλιμακοστάσιο κλπ. Ανάλογα με τη πορεία της σκάλας κατασκευάζεται και η κουπαστή. 

Αν πρόκειται  για ευθεία σκάλα, όπου όλα τα πατήματα είναι ίδια -γίνεται μέτρηση του 

πρώτου σκαλοπατιού ενδεικτικά, για να βρεθεί το ύψος ριχτιού και το φάρδος πατήματος, το 

μόνο που πρέπει να είναι γνωστό είναι το συνολικό της μήκος. Έπειτα σχεδιάζεται ένα πατρόν 

με το  αντίστοιχο μήκος και κατασκευάζεται η κουπαστή. 

Σε αντίθετη περίπτωση, η διαδικασία για την αποτύπωση της κουπαστής είναι η εξής: 

Γίνεται μέτρηση των ριχτιών και των πατημάτων όλων των σκαλοπατιών. Σε ένα μελιμετρέ 

χαρτί, σχεδιάζεται η σκάλα σε κλίμακα 1:10 (Εικόνα 2.5.1.2.1-1). Έπειτα, γίνεται η ένωση των 

πάνω ακμών (των σκαλοπατιών) με μία γραμμή, ώστε να βρεθεί το σημείο που γίνεται το 

σπάσιμο της κουπαστής. Επαναλαμβάνεται ξανά, η μέτρηση κάθε κομματιού της κουπαστής 
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χωριστά. Τέλος, σχεδιάζεται το πατρόν, σε πραγματικό μέγεθος, με βάση το σχέδιο στο 

μελιμετρέ χαρτί. 

 

 

 

 

Παραδείγματα κουπαστών 

 

 

Εικόνα 2.5.1.2.1-2. Σπαστές κουπαστές κλιμακοστασίου, όπου ακολουθούν τη πορεία της σκάλας 

Εικόνα 2.5.1.2.1-1. Σχεδιασμός κουπαστής όπου διακρίνονται: α) πάτημα 

σκαλοπατιού, β) ύψος ριχτιού, γ) το σημείο που γίνεται το σπάσιμο 
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Εικόνες 2.5.1.2.1-3, 2.5.1.2.1-4. Μασίφ κουπαστή σε ευθεία κρεμαστή σκάλα. 



 «Σχεδιασμός και κατασκευή ξύλινης κλίμακας »                                

  

81 
 

2.5.1.2.2 Κουπαστή κυκλικής σκάλας 

Η περίπτωση της κυκλικής κουπαστής, είναι ιδιαίτερη και αρκετά απαιτητική καθώς, ο 

κατασκευαστής πρέπει να γνωρίζει τους απαραίτητους χειρισμούς που πρέπει να 

πραγματοποιηθούν ώστε η κουπαστή να πάρει την ακριβή φόρμα της σκάλας και το 

αποτέλεσμα που θα δίνει, να είναι αρμονικό. 

Στάδια παραγωγής 

Η διαδικασία της κατασκευής ξεκινάει από τη λήψη της κατάλληλης ξυλείας χωρίς 

σφάλματα. Εφόσον γίνουν οι απαραίτητες κατεργασίες-πλάνισμα, ξεχόνδρισμα κλπ, 

καταλήγουν σε λωρίδες μερικών χιλιοστών ( συνήθως 0,4 -0,5 mm) από τις οποίες, επιλέγονται 

αυτές χωρίς σπασίματα ή ελαττώματα και γίνεται η ένωση μεταξύ τους -από τα σόκορα, ώσπου 

να φτάσουν στο επιθυμητό μήκος ( Εικόνα 2.5.1.2.2-1). 

 

 

 

Το μήκος της κουπαστής γίνεται γνωστό αν πολλαπλασιαστεί το συνολικό ύψος της 

σκάλας επί δυο. Για παράδειγμα, αν η σκάλα έχει συνολικό ύψος 3 μέτρα τότε, οι λωρίδες θα 

πρέπει να έχουν μήκος 6 μέτρα. Ο αριθμός των φύλλων που θα κολληθούν είναι ανάλογος με το 

επιθυμητό φάρδος της κουπαστής.  

Στη συνέχεια, γίνεται επάλειψη κάθε λωρίδας με αρκετή ποσότητα κόλλας και η 

κουπαστή τοποθετείται απευθείας πάνω στην σκάλα και πρεσάρεται εκεί για περίπου δυο 

ημέρες (Εικόνες 2.5.1.2.2-2, 2.5.1.2.2-3, 2.5.1.2.2-4, 2.5.1.2.2-5). Η συγκράτηση γίνεται με 

σφικτήρες μέχρις ότου, πολυμεριστεί η κόλλα και σταθεροποιηθεί πλήρως η κατασκευή. 

Εικόνα 2.5.1.2.2-1. Λωρίδες μασίφ ξυλείας δρυός 

(βελανιδιά). 
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Εικόνες  2.5.1.2.2-2, 2.5.1.2.2-3. Διαδικασία πρεσαρίσματος της κουπαστής απευθείας πάνω στην 

σκάλα και σταθεροποίηση της με σφιγκτήρες. 
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Εικόνες 2.5.1.2.2-4, 2.5.1.2.2-5. Τελική εμφάνιση της κυκλικής σκάλας κατά το 

πρεσάρισμα. Πάνω: Σκάλα από ξυλεία ιρόκο, κάτω: Σκάλα από ξυλεία δρυός. 
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Επόμενο στάδιο, είναι η τελική μορφοποίηση της κουπαστής. Σημαντικό είναι να 

αναφερθεί, πως πριν από οποιαδήποτε κατεργασία θα πρέπει η κουπαστή να σταθεροποιηθεί 

στην θέση της πάνω στη σκάλα, ώστε να είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι 

χειρισμοί.  

 

 

 

Στάδια Παραγωγής  

Εφόσον σταθεροποιηθεί η κουπαστή προσωρινά πάνω στη σκάλα με την βοήθεια των 

σφιγκτήρων, ακολουθεί η μορφοποίηση της. 

Η μορφοποίηση ξεκινάει με την πλάνη χειρός, όπου αφαιρούνται όλα τα υπολείμματα 

κόλλας (Εικόνα 2.5.1.2.2-7). Στη συνεχεία γίνεται πέρασμα με τον τροχό- γυαλόχαρτο, για 

λείανση και μορφοποίηση της επιφάνειας. (Εικόνα 2.5.1.2.2-8). 

 

Εικόνα 2.5.1.2.2-6. Η  μορφή της κουπαστής μετά το 

πρεσάρισμα. 
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Εικόνα 2.5.1.2.2-7. Πλάνη χειρός. 

 

Εικόνα 2.5.1.2.2-8. Λείανση με το τροχάκι. 

  

Μετά το καθάρισμα, η κουπαστή πρέπει να σημαδευτεί και να τρυπηθεί στις κατάλληλες 

θέσεις, ώστε να «φωλιάσουν» τα κιγκλιδώματα και να μπορέσει να σταθεροποιηθεί πάνω στη 

σκάλα. Η διάμετρος των οπών εξαρτάται πάντα από τη διάμετρο των κιγκλιδωμάτων.  

Για τη σταθεροποίηση της κουπαστή πάνω στη σκάλα, τοποθετούνται πρώτα δοκιμαστικά 

μερικά από τα κιγκλιδώματα και έπειτα η κουπαστή «κουμπώνει» πάνω σε αυτά (Εικόνα 

2.5.1.2.2-9). Στο τελικό μοντάρισμα πριν το φινίρισμα, τοποθετούνται και τα υπόλοιπα κάγκελα 

για τον τελικό έλεγχο.  
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Εικόνα 2.5.1.2.2-9. Σταθεροποίηση της κουπαστής πάνω στη σκάλα. 

 

Ακολουθεί το πέρασμα με τη φρέζα χειρός (ρούτερ) στο πάνω μέρος και στις δύο πλευρές 

της κουπαστής, για να πάρει την απαραίτητη καμπυλότητα (Εικόνα 2.5.1.2.2-10).  

Αν η κουπαστή διαθέτει λούκι («αυλάκι» -για σταθερό κράτημα) τότε, αυτό δημιουργείται 

στη σβούρα πριν από το πρεσάρισμα, στα δύο εξωτερικά φύλλα (Εικόνα 2.5.1.2.2-11). 

   

Εικόνα 2.5.1.2.2-10.Διαδικασία καμπυλότητας της κουπαστής. Εικόνα 2.5.1.2.2-11. Δρύινη 

κουπαστή με λούκι. 
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2.5.1.2.3 Κουπαστή κυκλικής περίφραξης 

 

Στάδια παραγωγής 

Όταν πρόκειται για περίφραξη κυκλικής σκάλας, η κουπαστή πρεσάρεται σε ένα 

αυτοσχέδιο ειδικό καλούπι- κατάλληλα διαμορφωμένο σε μορφή κύκλου. Εκεί ανάλογα με την 

επιθυμητή διάμετρο της περίφραξης, τοποθετούνται τα κάθετα μεταλλικά στηρίγματα στην 

αντίστοιχη θέση, μετρώντας την ακτίνα από το κέντρο του κύκλου μέχρι το σημείο μέτρησης- 

άκρο. Αμέσως μετά, τοποθετείται πάνω η κουπαστή και αρχίζει η διαδικασία πρεσαρίσματος, 

ομοίως με την περίπτωση της κυκλικής σκάλας. Συγκρατείται σε αυτή τη θέση με σφικτήρες για 

δυο ημέρες (Εικόνες 2.5.1.2.3-1, 2.5.1.2.3-2). 

 

 

Εικόνα 2.3.1.2.3-1. Πρεσάρισμα κουπαστής στο καλούπι. 
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Εικόνα 2.5.1.2.3-2.  Η κουπαστή κατά τη διάρκεια του πρεσαρίσματος. 

 

Κατόπιν, η κουπαστή αφαιρείται από το καλούπι και ακολουθούν παρόμοια στάδια 

μορφοποίησης με αυτά της κουπαστής σκάλας.  

Συγκεκριμένα, περνάει από τον ξεχονδριστήρα, ώστε να καθαρίσουν οι δυο πλευρές 

(πάνω- κάτω) από τα υπολείμματα κόλλας. Ακολουθεί, η λείανση στην σβούρα με το 

γυαλόχαρτο και τέλος, γίνεται ακόμα ένα πέρασμα στη σβούρα ώστε να πάρει την καμπυλότητα 

στις ακμές  της -το στρογγύλι.  

 

Εικόνα 2.5.1.2.3-3. Η μορφή της κυκλικής κουπαστής μετά από το καλούπι πρεσαρίσματος. 
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Παραδείγματα κουπαστών περίφραξης 

 

   

 

 

  

Εικόνες 2.5.1.2.3-4, 2.5.1.2.3-5. Δείγματα κουπαστών κυκλικής 

περίφραξης. 



 «Σχεδιασμός και κατασκευή ξύλινης κλίμακας »                                

  

90 
 

2.5.1.3 Κατασκευή καρουλιών 

Καρούλια ονομάζονται τα ξύλινα στοιχεία-συνήθως σε κυλινδρική μορφή, που 

καλύπτουν τον άξονα στήριξης της σκάλας και εν μέρει, στηρίζονται πάνω τους τα 

σκαλοπάτια και τα σκαλομέρια. Στην κυκλική σκάλα, έχουν ιδιαίτερη σημασία καθώς 

παίζουν το ρόλο του ριχτιού. Αυτά ουσιαστικά διαμορφώνουν το πάτημα της σκάλας. 

 

 

 

Διαδικασία παραγωγής 

Κατασκευάζονται από τέσσερα κομμάτια πριστής ξυλείας που ενώνονται μεταξύ τους με 

γκινισόπηχη-κόλλα. Έπειτα, τοποθετούνται στην πρέσα και πρεσάρονται για μια ημέρα. Στη 

συνέχεια, για να μπορέσουν να τορναριστούν διαμορφώνονται κατάλληλα στην πριονοκορδέλα 

(Εικόνα 2.5.1.3-2). 

 

Εικόνα 2.5.1.3-2. Διακρίνεται η ένωση μεταξύ των κομματιών με το πηχάκι 

(γκινισόπηχη). Αριστερά, η αρχική μορφή και δεξιά, η μορφή που του δίνεται 

πριν το τορνάρισμα. 

 

Εικόνα 2.5.1.3-1. Καρούλια διαφορετικού 

ύψους. 
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Το επόμενο στάδιο που ακολουθεί είναι το τορνάρισμα. Τα τεμάχια τοποθετούνται στον 

τόρνο και με τη βοήθεια ενός αυτοσχέδιου- διαμορφωμένου καλουπιού που εξυπηρετεί στην 

στήριξη τους, τορνάρονται (Εικόνες 2.5.1.3-3, 2.5.1.3-4). 

 

 

Εικόνα 2.5.1.3-3. Στη διάρκεια του τορναρίσματος, όπου σταδιακά αποκτά τη κυλινδρική μορφή. 

 

 

 

 

  

Εικόνα  2.5.1.3-4. Διακρίνεται το πρόσθετο κομμάτι (καλούπι), που χρησιμοποιείται για την 

συγκράτηση του στοιχείου. 
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2.5.2 Σύγχρονη τεχνολογία 

Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, όλο και περισσότερο οι υπολογιστές εισχωρούν στον 

τομέα παραγωγής και ειδικότερα, στον τομέα κατασκευής ξύλινης κλίμακας. Διευκολύνουν σε 

μεγάλο βαθμό στην υλοποίηση, κυρίως όταν πρόκειται για μαζική παραγωγή, όπως γίνεται με 

τις τυποποιημένες σκάλες παγκοσμίως. Στα σύγχρονα μέσα ανήκουν οι τόρνοι CNC, που έχουν 

μεγάλες δυνατότητες στην παραγωγή κιγκλιδωμάτων και γενικότερα τα κέντρα εργασίας. 

Με τον όρο Μηχανήματα Ψηφιακής Καθοδήγησης αναφερόμαστε σε μηχανήματα τα οποία 

συνοδεύονται από συστήματα ψηφιακής καθοδήγησης του μηχανολογικού εξοπλισμού, που 

αποδίδεται στη διεθνή ορολογία με τον όρο Computer Numerically Controlled Systems (CNC-

Systems). Τα συστήματα αυτά, χρησιμοποιούν ειδικό υπολογιστή μέσω του οποίου 

μεταβιβάζονται ηλεκτρονικά διάφορες εντολές στα μέσα κατεργασίας του μηχανήματος και 

εκτελούνται οι διάφορες μορφές κατεργασίας. Ένα CNC έχει τουλάχιστον τρεις άξονες κίνησης 

των μέσων κατεργασίας, τους X και Υ που αναφέρονται στην οριζόντια κίνηση και τον Z που 

αναφέρεται στην κατακόρυφη κίνηση. Υπάρχει η δυνατότητα να έχει και άλλους, όπως του 

άξονες Α, Β και Γ ως άξονες περιστροφής γύρω από τους άξονες Χ,Υ,Ζ. Ο κάθε άξονας 

προσδίδει στη μηχανή και ένα βαθμό ελευθερίας. 

Στον χώρο της δεύτερης κατεργασίας του ξύλου, μπαίνουν τα κέντρα εργασίας 

μορφοποίησης (Machining Centers) όπου, η τεχνολογία CNC εφαρμόζεται κυρίως στις 

κατακόρυφες ηλεκτρονικές φρέζες (CNC Routers) και στα ηλεκτρονικά πολυτρύπανα (Point to 

Point Machines). Τελευταία άρχισε να επικρατεί η ενιαία ονομασία «Κέντρα Εργασίας» (CNC 

Machining Centers) καθώς, οι δυο μηχανές έρχονται όλο και πιο κοντά η μια στην άλλη. Τα 

μηχανήματα αυτά διαθέτουν μια ή περισσότερες κεφαλές που φέρουν τα κοπτικά εργαλεία και 

μια τράπεζα εργασίας όπου και τοποθετούνται τα προς κατεργασία τεμάχια. Είναι σύνθετα 

μηχανήματα μεγάλης ακρίβειας, ευελιξίας και υψηλής παραγωγικότητας που συνδυάζουν 

ταυτόχρονα πολλές εργασίες. Έχουν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται τόσο μασίφ ξύλο όσο και 

ξυλοπλάκες. Επίσης, μπορούν να εργάζονται αυτόνομα, όσο και μέσα σε κάποια γραμμή 

παραγωγής. Με τα κέντρα εργασίας μπορούν να εκτελεστούν κάθετες και οριζόντιες διατρήσεις 

σε διαφορετικά βάθη και διαμέτρους, χαράξεις γκινισιάς κάθετα σε επιφάνειες, είτε υπό κλίση, 

μορφοποιήσεις στις άκρες ενός στοιχείου, τραβήγματα εργαλείων στο εσωτερικό μιας 

επιφάνειας, πρίσεις, λειάνσεις κλπ.      
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2.5.2.1 Τυποποιημένες σκάλες 

Είναι γεγονός, πως οι τυποποιημένες σκάλες (standard staircase) είναι αρκετά 

διαδεδομένες εξαιτίας του περιορισμένου όγκου που καταλαμβάνουν, της εύκολης τοποθέτησης 

τους και κυρίως είναι οικονομικές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, μεγάλες εταιρείες παραγωγής 

σκαλών παγκοσμίως να παράγουν τυποποιημένες σκάλες και να τις διανέμουν. Η ευθύγραμμη 

τυποποιημένη σκάλα (flat-pack straight staircase) είναι η πιο απλή μορφή και αποτελεί μια 

εύκολη λύση τόσο στην υλοποίηση όσο και στο κόστος παραγωγής της. Αυτού του είδους οι 

σκάλες προσφέρονται με ή χωρίς τα κιγκλιδώματα και υπάρχει η δυνατότητα επιλογής, δηλ. να 

την παραλάβει κάποιος είτε συναρμολογημένη είτε στη μορφή πακέτου "DIY" (Do it yourself). 

Επίσης, κατά την παραγγελία μπορεί κάποιος να επιλέξει το φάρδος και το ύψος της σκάλας. 

  

Εικόνες 2.5.2.1-1, 2.5.2.1-2. Τυποποιημένη σκάλα σε μορφή πακέτου και η σκάλα 

συναρμολογημένη, αντίστοιχα. 

 

Διαδικασία κατασκευής  

Όλα τα κομμάτια κατασκευάζονται σε πενταξονικό (5 αξόνων) CNC. Τα σκαλοπάτια όπως 

και τα ρίχτια (αν αυτά υπάρχουν) κόβονται στις διαστάσεις που απαιτεί η κατασκευή. Στη 

περίπτωση των βαθμιδοφόρων η διαδικασία είναι η εξής:  

Τοποθετούνται τα προς κατεργασία κομμάτια με τις ακριβείς διαστάσεις στο κέντρο 

εργασίας, διαμορφώνονται κατάλληλα οι άκρες των κομματιών και ακολουθεί το πέρασμα με τη 

φρέζα (ρούτερ) από την εσωτερική πλευρά του πλαϊνού για την δημιουργία των εγκοπών, όπου 

θα «φωλιάσουν» τα σκαλοπάτια και τα ρίχτια. Αν η σκάλα δεν διαθέτει ρίχτια, τότε η κάθετη 

εγκοπή (των ριχτιών) παραλείπεται. 
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Εικόνα 2.5.2.1-3.  Κομμάτια τυποποιημένης σκάλας προς συναρμολόγηση. Στο 

εσωτερικό μέρος του βαθμιδοφόρου, διακρίνονται οι εγκοπές των σκαλοπατιών και 

των ριχτιών. 

 

2.5.2.2. Καμπύλα σκαλομέρια 

Για την κατασκευή ελικοειδών στοιχείων, χρησιμοποιείται η προηγμένη τεχνολογία του 

ρομποτικού βραχίονα και των συστημάτων cad-cam. Με τη βοήθεια του βραχίονα 

κατασκευάζονται τα σκαλομέρια ελικοειδούς μορφής. Προκειμένου να πάρουν την μορφή που 

απαιτείται, μπαίνουν σε ειδικό καλούπι με την απαραίτητη καμπυλότητα. Εκεί πάνω ο 

ρομποτικός βραχίονας αρχίζει να κατεργάζεται το σκαλομέρι και να το μορφοποιεί κατάλληλα 

(Εικόνα 2.5.2.2-1). 

 

 

 

Εικόνα 2.5.2.2-1. O ρομποτικός βραχίονας, καθώς 

επεξεργάζεται το τεμάχιο πάνω στο διαμορφωμένο καλούπι. 
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Εικόνες 2.5.2.2-2, 2.5.2.2-3. Όψη βαθμιδοφόρου με τα απαραίτητα κοψίματα κατά τη διάρκεια 

της κατεργασίας. Εικόνα 2.5.2.2-4. Η τελική εμφάνιση του πλαϊνού. 
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2.5.2.3 Παραγωγή Κουπαστών 

Μια αξιοσημείωτη περίπτωση είναι η κατασκευή τελειώματος κουπαστής σε καμπύλη 

μορφή. Υλοποιείται σε κέντρο εργασίας πέντε αξόνων, με κοπτικό ρούτερ. Τοποθετείται στην 

τράπεζα εργασίας το ξύλινο στοιχείο (έτοιμο στις διαστάσεις που χρειάζεται)  και με την 

εναλλαγή κοπτικών εργαλείων διαμορφώνεται  το κομμάτι. Κατά την διαδικασία το CNC 

αλλάζει 4 με 5 διαφορετικής διαμέτρου κοπτικά για να μπορεί να δημιουργηθεί το προφίλ 

(Εικόνες 2.5.2.3-1, 2.5.2.3-2, 2.5.2.3-3). 

 

 

 

 

Εικόνα 2.5.2.3-1. Τεμάχιο στην αρχική του μορφή. Εικόνες 2.5.2.3-2, 2.5.2.3-3. Στάδιο 

διαμόρφωσης στοιχείου και τελικό πέρασμα με το ρούτερ. 
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 Ένα κέντρο εργασίας έχει τη δυνατότητα να κατασκευάσει μια κουπαστή ολόκληρη ή σε 

πολλά κομμάτια. Όσο αφορά τη δεύτερη περίπτωση, το CNC 5 αξόνων, παράγει αρκετά 

πανομοιότυπα κομμάτια μικρών διαστάσεων, τα οποία αργότερα ενώνονται με καβίλιες. Ο 

τρόπος παραγωγής τους δεν διαφέρει σε καμία περίπτωση από αυτόν του καμπύλου κομματιού, 

με την μόνη διαφορά πως σε αυτά γίνεται και τρύπημα στα σόκαρα για την τοποθέτηση 

καβιλιών ( Εικόνες 2.5.2.3-4, 2.5.2.3-5, 2.5.2.3-6).  

    

 

 

 

Εικόνα 2.5.2.3-7. Αριστερά, κομμάτια κουπαστής με τρύπημα στο σόκορο. Στην πάνω πλευρά, 

γίνεται τρύπα (φρέζα) ώστε να βιδωθούν τα κομμάτια μεταξύ τους για σταθερότητα. Δεξιά, η 

ένωση των κομματιών. Διακρίνονται και οι τάπες που τοποθετούνται για κάλυψη των βιδών. 

  

Εικόνες 2.5.2.3-4, 2.5.2.3-5, 2.5.2.3-6. Διάφορα στάδια διαμόρφωσης κομματιού κουπαστής. Είναι 

κατασκευασμένο από επικολλητή ξυλεία και η διαμόρφωση του γίνεται με ρούτερ- φρέζα. 
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2.5.2.4 Παραγωγή Κιγκλιδωμάτων  

Η μορφολογία των κιγκλιδωμάτων έχει αλλάξει σημαντικά καθώς τα μέσα παραγωγής 

τους έχουν εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια. Είναι πλέον γνωστό, πως μεγάλες γραμμές παραγωγής 

χρησιμοποιούν για την κατασκευή κιγκλιδωμάτων τόρνους CNC. Είναι εξειδικευμένοι και 

μπορούν να παράγουν οποιαδήποτε μορφή, πράγμα που δεν συμβαίνει με τους συμβατικούς 

τόρνους.  

Υπάρχουν δυο περιπτώσεις για την κατεργασία: α) το προς κατεργασία κομμάτι 

περιστρέφεται και το κοπτικό κάνει κάθετη κίνηση μπροστά και πίσω καθώς το επεξεργάζεται 

(Εικόνα 2.5.2.4-6), β) τα κοπτικά είτε οριζόντια, είτε κάθετα, παραμένουν σταθερά καθώς το 

κομμάτι κάνει κίνηση μπρος και πίσω με ταυτόχρονη περιστροφή (Εικόνες 2.5.2.4-1, 2.5.2.4-4, 

2.5.2.4-5). 

 

Εικόνα 2.5.2.4-1. CNC με σταθερό κοπτικό, το προς κατεργασία 

τεμάχιο περιστρέφεται αργά όσο το κοπτικό αφαιρεί το υλικό 

εσωτερικά 
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Εικόνες 2.5.2.4-2, 2.5.2.4-3. Δείγματα από κάγκελα που 

παράχθηκαν σε CNC. 

 

 

 

Εικόνες 2.5.2.4-4, 2.5.2.4-5. Τεσσάρων αξόνων CNC. Τα κοπτικά (οριζόντια και 

κάθετα) παραμένουν σταθερά σε όλη τη διαδικασια. 
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Εικόνα 2.5.2.4-6. Παραγωγή κιγκλιδωμάτων με το κοπτικό να κάνει την κίνηση. 

Διακρίνεται το «δαχτυλίδι» που είναι τοποθετημένο μπροστά απο το κοπτικό για 

την συγκράτηση του στοιχείου. 

 

 

2.5.3 Συμπεράσματα 

Γίνεται επομένως εύκολα αντιληπτό, πως η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει βοηθήσει 

σημαντικά στην πορεία της σκάλας μέχρι σήμερα. Κατά τη κατεργασία με τα κέντρα εργασίας, 

υπάρχει μεγάλη ακρίβεια έως και 0,1 mm που σημαίνει καλύτερη αξιοποίηση του ξύλου ως 

υλικό και παράλληλα μικρότερο ποσοστό φύρας. Ένα ακόμη πλεονέκτημα των CNC είναι η 

μείωση του κόστους παραγωγής καθώς μειώνεται το εργατικό-δυναμικό και  κυρίως, απαιτείται  

λιγότερος  χρόνος για την κατασκευή μιας κλίμακας. Έτσι, υπάρχει η δυνατότητα να παραχθούν 

αρκετά τεμάχια σε μικρό χρονικό διάστημα, πράγμα που δεν ήταν εφικτό με την κλασική 

τεχνολογία παραγωγής.  
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3.ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Η αγάπη για το ξύλο και ειδικότερα για τη σκάλα, αποτέλεσαν εναρκτήριο δίαυλο για την 

ενασχόληση μου με τον σχεδιασμό της ξύλινης κλίμακας. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι 

η παρουσίαση ενός σχεδίου σκάλας, μέσω του οποίου θα δοθεί η δυνατότητα προβολής της 

δυναμικότητας που έχει στο χώρο, ως κυρίαρχο έπιπλο. Ενώ παράλληλα, θα αναδεικνύει τα 

φυσικά χρώματα, την «ζεστασιά» και την ομορφιά του ξύλου ως υλικό. Έχοντας υπόψη την 

έρευνα αγοράς και τις αρχιτεκτονικές επιλογές που προσφέρονται, προχώρησα στο σκιτσάρισμα 

των ιδεών και στην επιλογή της τελικής ιδέας προς υλοποίηση.  
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4. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

MIND MAP- ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΧΕΔΙΩΝ 

 

4.1 Brainstorming 

Ο όρος ιδεοκαταιγισμός (αλλιώς ‘brainstorming’) χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από 

τον αντιπρόεδρο διαφημιστικής εταιρείας Alex Faickney Osborn, το 1939 στις ΗΠΑ. Είναι μια 

τεχνική δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων μέσω ανταλλαγής ιδεών. Κατά τον καταιγισμό 

ιδεών, η δημιουργία ενός χάρτη (Mind map) βοηθάει στη κατηγοριοποίηση των ανοργάνωτων 

ιδεών με σκοπό την επίλυση ενός πρακτικού προβλήματος.  

 

Εικόνα 4.1-1. Απεικόνιση του χάρτη (mind map). 

 

Η διαδικασία της διαμόρφωσης του τελικού προϊόντος εξαρτάται από τον καθορισμό 

συγκεκριμένων παραμέτρων-στόχων. Για την επιλογή του τελικού σχεδίου, παίζουν καθοριστικό 

ρόλο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να τηρεί η κατασκευή όπως: 

 Κύριος στόχος είναι η χρήση ξύλου ή παράγωγων του, στο μεγαλύτερο μέρος της 

κατασκευής. 

  Βασικοί παράγοντες αποτελούν, η αισθητική, η οικονομία και η οικολογική 

συνείδηση.   

 Λειτουργικότητα.  

 Εργονομία. 

 Πρωτοτυπία σχεδίου. 

 Απλότητα σχεδίου. 
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4.2 Σκιτσάρισμα  

Ακολουθεί, η αποτύπωση των ιδεών στο χαρτί σε μορφή σκίτσων. Στο πρώτο σκέλος, 

παρουσιάζονται ιδέες για την κατασκευή κουπαστών κυκλικής σκάλας κατασκευασμένες εξ 

ολοκλήρου από συμπαγή ξυλεία. Το ‘σκίτσο 1’ αποτελείται από μονοκόμματη κουπαστή, με 

συμπαγή ξυλεία, αποτελούμενη από δύο ίδια τεμάχια. Έχει πρεσαριστεί κατάλληλα, για να πάρει 

τη φόρμα της σκάλας.  

 

 

Σκίτσο 4.2-1. 

 

 Τα επόμενα σχέδια (Σκίτσα 2,3,4)  προορίζονταν για κυκλική σκάλα. Κατασκευαστικά 

όμως, είναι δύσκολο να υλοποιηθούν. Με κάποιες μικρές παραλλαγές, υπάρχει η δυνατότητα να 

κατασκευαστούν για διαφορετικό είδος σκάλας. 

 

Σκίτσα 4.2-2, 4.2-3 ,4.2-4. 
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‘Σκίτσο 5’. Μονοκόμματη κουπαστή που «τρέχει» σε όλο το ύψος της σκάλας. 

Κατασκευασμένη  από φύλλα ξυλείας δρυός. 

 

Σκίτσο 4.2-5. 

‘Σκίτσα 6,7,8’. Διάφορες παραλλαγές κουπαστών αποτελούμενες από λωρίδες ξύλου.  Η 

περίπτωση των χιαστών για κυκλική σκάλα (Σκίτσο 4.2-6) απορρίπτεται, καθώς είναι 

χρονοβόρο και δύσκολο να υλοποιηθούν τα κομμάτια που αποτελούν τις χιαστές. Αυτό επειδή, 

πρέπει να καμπυλωθεί το κάθε κομμάτι  χωριστά για να πάρουν την φόρμα της σκάλας.  

 

Σκίτσα 4.2-6, 4.2-7, 4.2-8.  
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Σκίτσο 4.2-9. Κουπαστή από πρεσαριστά «φύλλα» ξύλου ιρόκο. Μόλις 

σταθεροποιηθεί η κουπαστή γίνονται διάφορα κοψίματα πάνω της, για την 

τελική διαμόρφωση. 

 

 

Σκίτσο 4.2-10. Σκάλα με πρεσαριστή κουπαστή και περίφραξη από κλαδιά διαφορετικών 

διαστάσεων. 
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Στο δεύτερο σκέλος, παρουσιάζονται ιδέες που αφορούν τα σκαλοπάτια της σκάλας, 

καθώς και κάποιες προτάσεις, ως προς τα διάφορα υλικά που θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με το ξύλο, με σκοπό να προσδώσουν μια άλλη οπτική στο 

έπιπλο-σκάλα γενικότερα. 

‘Σκίτσο 11’. Αποτελούνται από μασίφ ξυλεία στην κάτω πλευρά και από πάνω υπάρχουν 

κολλημένες φέτες ξύλου, πάχους μερικών χιλιοστών. Τα μασιφάκια είναι από ξυλεία ιρόκο και 

έχουν διαφορετική φυσική απόχρωση. Για φινίρισμα, θα περαστεί μόνο «άχρωμο» βερνίκι για 

να τονίσει τους χρωματισμούς και τα «νερά» του ξύλου.  

 

Σκίτσο 4.2-11. «Σκαλοπάτια με όψη παρκέ». 

 

Εφόσον, η βασική δομή του σκαλοπατιού παραμένει σταθερή από κάτω, η κατασκευή αποκτά 

αρκετά πλεονεκτήματα: 

 Είναι εύκολο το «φρεσκάρισμα» της σκάλας σε περιπτώσεις φθοράς, ανακαίνισης ή 

ανάδειξης της φυσικής απόχρωσης  του ξύλου (ειδικά όταν πρόκειται για ξυλεία ιρόκο 

που με την πάροδο του χρόνου αρχίζει να σκουραίνει).  

 Τα «πλακάκια», μπορούν να αντικατασταθούν σε περίπτωση φθοράς- αλλοίωσης, χωρίς 

να υπάρχει διάλυση (ξεμοντάρισμα) της σκάλας. 
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 Σε περίπτωση ανακαίνισης η «παλέτα» μπορεί να αλλάζει κάθε φορά ανάλογα με το 

ύφος και τις αποχρώσεις που επιλέγει στη δεδομένη φάση ο σχεδιαστής,  ο διακοσμητής 

ή ο ιδιοκτήτης. 

 

 

Εικόνα 4.2-1. Χρωματική παλέτα ξυλείας ιρόκο. 

 

  

 ‘Σκίτσο 12’. Η αρχική σκέψη ήταν να ενωθούν κομμάτια ξύλου του ίδιου είδους με 

διαφορετική φυσική απόχρωση, παρόμοια με το ‘Σκίτσο 11’. Η διαφορά σε αυτή την ιδέα είναι 

ότι  ενώνονται κομμάτια ξυλείας ιρόκο πάχους 4,5 cm και με το απαραίτητο μήκος, με πλευρική 

ένωση «χτένι» (finger-joint).  
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Σκίτσο 4.2-12. Σκαλοπάτια από κομμάτια διαφορετικής κοπής. 

 

 Η αρχική ιδέα της κατασκευής αυτής απορρίπτεται, καθώς το μειονέκτημα της 

κατασκευής είναι η ξυλεία που χρησιμοποιείται. Με την έκθεση στο φως (κυρίως το ηλιακό) το 

ιρόκο αρχίζει να σκουραίνει σημαντικά. Έτσι, η ετεροχρωμία που υπήρχε ως βασικό κριτήριο 

της κατασκευής, θα εξαλειφθεί, με αποτέλεσμα να «κουράσει» γρήγορα. Αυτό μπορεί να 

επιλυθεί, αν χρησιμοποιηθεί διαφορετικό είδος ξυλείας. Με την διαφορά ότι, δεν θα υπάρχει η 

ίδια έντονη αντίθεση μεταξύ των αποχρώσεων.   

Επιπλέον, με την πάροδο του χρόνου, λόγω των μεταβολών υγρασίας υπάρχει ο κίνδυνος 

να δημιουργηθεί ένα «δόντι» (ανωμαλία) στο σημείο ένωσης των σανίδων, εξαιτίας της 

διαφοράς ακτινικής και εφαπτομενικής διόγκωσης. Παρά το γεγονός πως η σκάλα προορίζεται 

για εσωτερικό χώρο-μικρότερη μεταβολή υγρασίας, είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί αυτό το 

πρόβλημα, περνώντας τη σκάλα με ένα καλό βερνίκι το οποίο θα ελαττώσει σημαντικά την 

αυξομείωση της. 
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‘Σκίτσο 13’. Κυμαίνεται στο ίδιο πλαίσιο με τις ιδέες των σκίτσων 11 και 12. Στη 

προκειμένη περίπτωση, τα επιμέρους κομμάτια της σκάλας αποτελούνται από διαφορετικά είδη 

ξύλου! 

  Στόχος της κατασκευής αυτής, είναι να δείξει τη διαφορετικότητα και την ποικιλία που 

υπάρχει μεταξύ των ειδών (την σχεδίαση, το χρώμα κλπ.) και να αναδείξει τη φυσική ομορφιά 

τους. 

 Αποτελεί μια «ωδή- ύμνο στη φύση» αποδεικνύοντας τις πολλαπλές επιλογές που σου 

δίνει το ξύλο- ως υλικό και η ίδια η φύση! 

 

 

Σκίτσο 4.2-13. Σκάλα με συνδυασμό διάφορων ειδών ξύλου. 
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‘Σκίτσα 14, 15 ’. Σκαλοπάτια με συνδυασμό ξυλείας δρυός και εποξικής ρητίνης.  

 

Σκίτσο 4.2-14. Δρυς με εμποτισμό ρητίνης (κόκκινο χρώμα). 

 

Η εποξική ρητίνη (epoxy resin) αποτελεί ένα αρκετά ανθεκτικό υλικό, είναι αδιάβροχη και 

μπορεί να ανταπεξέλθει στις όποιες καταπονήσεις και στρεβλώσεις της επιφάνειας. Λόγω των 

ιδιοτήτων της χρησιμοποιείται σε πολλές εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων όπως, κατασκευές 

πλοίων, υποβρυχίων, αεροσκαφών κ.ά.  
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Σκίτσο 4.2-15. Κουρμπαριστή σκάλα με συνδυασμό ξύλου και ρητίνης. 

 

Απορρίφθηκε από τελική ιδέα, γιατί το κόστος της ρητίνης που έπρεπε να χρησιμοποιηθεί 

ήταν μεγάλο. Οι παρακάτω εικόνες 4.2-2 και 4.2-3 αποτελούν ένα παράδειγμα για το πώς θα 

ήταν το τελικό αποτέλεσμα των σκαλοπατιών.  
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Εικόνες 4.2-2, 4.2-3.Ρητίνη (μπλε χρώμα) σε ξύλο δρυός. 

  

 

 

4.3  Φωτορεαλιστικά σχέδια ιδεών 

Παρακάτω παραθέτονται τα σχέδια κάποιων πρόχειρων ιδεών, που δημιουργήθηκαν με τη 

βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή και των προγραμμάτων  AutoCAD και 3ds Max. 

 

Σχέδιο I. Αποτελεί, μια απόπειρα κατασκευής κουρμπαριστής σκάλας, 270 μοιρών με 

μονοκόμματη κουπαστή. Διαθέτει μια ξύλινη κουπαστή, η οποία είναι κατασκευασμένη από 

«φέτες» ξυλείας δρυός, πρεσαρισμένες πάνω στη σκάλα για να πάρει τη φόρμα της.  

Κατασκευαστικά απορρίπτεται, καθώς το ύψος της κουπαστής φτάνει το ένα μέτρο και 

πρακτικά είναι αδύνατο να πρεσαριστεί και να σταθεροποιηθεί πλήρως πάνω στη κατασκευή 

χωρίς επιπλέον υποστήριξη όπως, κολόνες, κάγκελα κλπ. Επίσης, είναι πολύ πιθανό να 

εμφανίσει κάποιο ελάττωμα-στρέβλωση αργότερα.  
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   Σχέδιο 4.3-1. Ελικοειδής σκάλα (curved / helical stair). 

 

Σχέδιο II. Το συγκεκριμένο σχέδιο δημιουργήθηκε καθώς ήθελα να δείξω πως είναι εφικτό 

να υπάρξει αρμονία μεταξύ δυο τελείως διαφορετικών υλικών όπως είναι το ξύλο και το 

μέταλλο. Το αποτέλεσμα που δίνει η σύνθεση, είναι πέρα από τα συνηθισμένα και παράλληλα 

μια ενδιαφέρον επιλογή. 

 Η σκάλα είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη από μέταλλο, ομοίως και η κουπαστή, που 

φτάνει σε ύψος το ένα μέτρο. Τα σκαλοπάτια, είναι κατασκευασμένα από ξυλεία δρυός 

(βελανιδιά), τα οποία στηρίζονται στη μεταλλική βάση που υπάρχει από κάτω.      
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               Σχέδιο 4.3-2. Κυκλική σκάλα με συνδυασμό μετάλλου και ξύλου. 

 

Σχέδιο III. Όλη η σκάλα είναι κατασκευασμένη από συμπαγή ξυλεία διαφόρων ειδών 

δρυός (λευκή, κόκκινη κλπ.), εκεί οφείλεται και η ποικιλία των χρωμάτων. Αποτελεί μια 

παραλλαγή του  σκίτσου 12, καθώς εδώ χρησιμοποιείται διαφορετικό είδος ξύλου (πέρα από το 

ιρόκο), για τους λόγους που είχαν προαναφερθεί.   

 Το κάθε σκαλοπάτι είναι κατασκευασμένο από επικολλητή ξυλεία (με ένωση finger-joint) 

προερχόμενη από τα διάφορα είδη.  

Σκοπός του συγκεκριμένου σχεδίου, είναι να αναδειχθούν τα φυσικά χρώματα του ξύλου 

με μια αρμονία. Η αντίθεση των χρωμάτων στη προκειμένη περίπτωση δεν είναι τόσο εμφανής, 

όπως θα συνέβαινε την περίπτωση του ιρόκο. 
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Σχέδιο 4.3-3. Ξύλινη κυκλική σκάλα με ξυλεία δρυός. 
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5. Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

 

5.1 Ιδέα προς ανάπτυξη 

Κατόπιν ανάλυσης και εξέτασης μεμονωμένα όλων των σχεδίων, η ιδέα που επιλέχτηκε 

για περαιτέρω ανάπτυξη είναι αυτή που απεικονίζει το σκίτσο 12, με τον συνδυασμό διαφόρων 

ειδών ξύλου. 

 

Σκίτσο 12. 

 

 Κατά κύριο λόγο, επέλεξα να ασχοληθώ με την συγκεκριμένη ιδέα γιατί ήθελα να 

προβάλω όσο το δυνατόν περισσότερο τις απεριόριστες επιλογές χρωμάτων και σχεδιάσεων που 

δίνει το ξύλο ως υλικό. Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα μίας πληθώρας επιλογών τόσο στον 

συνδυασμό των ειδών, όσο και στον τρόπο υλοποίησης τους πάνω στην κατασκευή.   

Με βάση τη παραπάνω ιδέα, έγινε μια απόπειρα σχεδιασμού κυκλικής σκάλας (Σκίτσο 

5.1-1), με το συνδυασμό μερικών ειδών ξύλου. 
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Σκίτσο 5.1-1. Κυκλική σκάλα από συνδυασμό ειδών ξύλου. 
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5.2 Ανάπτυξη σχεδίου 

 Μετά από το σκιτσάρισμα ιδεών και αρκετό προβληματισμό, που αφορούσε κυρίως το 

κατασκευαστικό κομμάτι, αποφάσισα να κατασκευάσω μια κουρμπαριστή σκάλα με 

καβαλικευτά σκαλοπάτια. Η επιλογή αυτού του είδους σκάλας έγινε γιατί αποτελεί μια από τις 

πιο απαιτητικές κατασκευαστικά περιπτώσεις κλίμακας, ενώ παράλληλα και από τις πιο 

εντυπωσιακές! 

 Λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους που είχαν τεθεί αρχικά, επιλέχθηκε το παρακάτω 

σχέδιο (Σκίτσα 5.2-1, 5.2-2), με το οποίο ικανοποιούνται οι εξής στόχοι:  

 Είναι οικολογικό, καθώς, η πρώτη υλη που χρησιμοποιείται είναι το ξύλο και για τελικό 

φινίρισμα, χρησιμοποιείται μόνο βερνίκι με βάση το νερό (βερνίκι νερού). 

 Όλο το μέρος της κατασκευής είναι εξ ολοκλήρου από συμπαγή ξυλεία.  

 Έχει υψηλή αισθητική αξία. 

 Αποτελεί μία πρωτότυπη σχεδιαστική ιδέα-πρόταση. 

 

Σκίτσο 5.2-1.  Μορφή κιγκλιδωμάτων, κάτοψη σκάλας και πλαϊνή όψη τελικού σχεδίου, 

αντίστοιχα. 
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Σκίτσο 5.2-2.  Μορφή κουπαστής, γύρισμα πλαϊνού και σύνδεση παπάδων με την κουπαστή. 

 

5.3 Στάδια παραγωγής 

 Σαν υπόθεση εργασίας πήραμε μια Κουρμπαριστή σκάλα ύψους 2,20 m, με εξωτερική 

διάμετρο  205 cm και εσωτερική 80 cm. Η διαδικασία ξεκινάει σχεδιάζοντας υπό κλίμακα, την 

κάτοψη της σκάλας με τις ακριβείς διαστάσεις σε ένα μελιμετρέ χαρτί (Εικόνα 5.3-1) 

 

Εικόνα 5.3-1. Κάτοψη σκάλας στο χαρτί. 
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 Κατόπιν, για την δημιουργία των καμπύλων μορφών, πρέπει να κατασκευαστεί ένα 

καλούπι όπου θα έχει την απαραίτητη φόρμα για την καμπύλωση των στοιχείων. 

  Στην προκειμένη περίπτωση, πρέπει να σχεδιαστεί η κάτοψη δύο φορές -μια για κάθε 

σκαλομέρι. Επομένως, γίνεται αποτύπωση της κάτοψης σε ένα αλφαδιασμένο μέρος (Εικόνες 

5.3-2, 5.3-3, 5.3-4, 5.3-5),  στο πραγματικό μέγεθος της κατασκευής για το στήσιμο των 

καλουπιών. 

  

Εικόνες 5.3-2, 5.3-3. Σχεδιασμός της κάτοψης σε αλφαδιασμένο μέρος. 

 

Εικόνα 5.3-4. 
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Εικόνα 5.3-5. Σχεδιασμός σκαλοπατιών-τελικό στάδιο 

 

Έπειτα, γίνεται τοποθέτηση των ξύλινων στοιχείων με το απαραίτητο ύψος (αυτό 

καθορίζεται από το ύψος που θα φτάνει το σκαλομέρι) στην κατάλληλη θέση. Εκεί, 

σταθεροποιούνται με «δέσιμο» μεταξύ τους, για καλύτερη σταθερότητα και εν τέλει, 

διαμορφώνεται το καλούπι καμπύλωσης (Εικόνες 5.3-6, 5.3-7, 5.3-8). 

 

   

Εικόνες 5.3-6, 5.3-7. Διαδικασία στησίματος καλουπιού. 
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Εικόνα 5.3-8. Τελική μορφή καλουπιού καμπύλωσης. Διακρίνεται και η λωρίδα-δεσίματος. 

 

 Στη συνέχεια, φτιάχνουμε ένα πατρόν (τριγωνάκι), με βάση το ύψος ριχτιού και το  

φάρδος πατήματος της σκάλας. Με το τριγωνάκι  αυτό, αρχίζουμε να σχεδιάζουμε πάνω σε ένα 

χαρτόνι τα πατρόν για τα δύο πλαϊνά. Το μήκος που θα έχουν τα πατρόν, θα είναι ανάλογο με το 

μήκος των σκαλομεριών (Εικόνες 5.3-9, 5.3-10). 

 

Εικόνες 5.3-9, 5.3-10. Σχεδιασμός πατρόν πλαϊνού. 
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 Παίρνουμε το πατρόν του σκαλομεριού και το τοποθετούμε πάνω στο καλούπι, για να 

σημαδέψουμε την ακριβή θέση του ( Εικόνες 5.3-11, 5.3-12). Το κάθε πατρόν, αντιστοιχεί και 

στο κατάλληλο καλούπι. 

  

Εικόνες 5.3-11, 5.3-12. 

 

Επόμενο βήμα, είναι η κατασκευή των καμπύλων πλαϊνών. Παίρνουμε ξυλεία η οποία 

πρέπει να είναι όσο το δυνατόν, ελεύθερη από σφάλματα. Αφού πλανιστούν και ξεχονδριστούν, 

βγάζουμε  στην πριονοκορδέλα  «φέτες» ξύλου μερικών χιλιοστών ( Εικόνες 5.3-13, 5.3-14 ), 

που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή της ιδιόχειρης καμπύλης επικολλητής ξυλείας.  
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Εικόνα 5.3-13. Διαδικασία ξεχονδρίσματος. 

 

Εικόνα 5.3-14. Φέτες ξυλείας meranti.  

 

Ακολουθεί, η διαδικασία πρεσαρίσματος των πλαϊνών. Γίνεται επάλειψη στις λωρίδες με 

αρκετή ποσότητα κόλλας και τις τοποθετούμε τη μια πάνω στην άλλη. Στη συνέχεια, παίρνουμε 

το πλαϊνό και το τοποθετούμε πάνω στο καλούπι-στη θέση που είχαμε σημαδέψει νωρίτερα. 

Αρχίζει η διαδικασία συγκράτησης του τεμαχίου με σφιγκτήρες ( Εικόνες 5.3-15, 5.3-16, 5.3-

17). Όταν τοποθετηθεί στην ακριβή του θέση, παραμένει εκεί πρεσαρισμένο για δυο ημέρες. 

Ομοίως γίνεται και με το δεύτερο σκαλομέρι ( Εικόνες 5.3-18, 5.3-19). 
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Εικόνα 5.3-15. Στάδιο πρεσαρίσματος σκαλομεριού. 

.  

Εικόνες 5.3-16, 5.3-17. Πρεσάρισμα εξωτερικού πλαινού. 
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Εικόνες 5.3-18, 5.3-19. Καλούπι και στάδιο πρεσαρίσματος εσωτερικού πλαϊνού. 

 

Επόμενο στάδιο, είναι η κατασκευή των σκαλοπατιών. Για αρχή, βγάζουμε το πατρόν του 

σκαλοπατιού με τις σωστές διαστάσεις.  Παίρνουμε την ξυλεία, την οποία έχουμε κόψει, 

πλανίσει και ξεχονδρίσει, φτάνοντας την στις απαραίτητες διαστάσεις- λαμβάνοντας υπόψη και 

το μέγεθος του σκαλοπατιού. Περνάμε την ξυλεία από την σβούρα, δημιουργώντας  finger joint 

(«χτένι») για καλή κατά πλάτος σύνδεση.  

Καταβλήθηκε προσπάθεια, ώστε όλα τα συνδεόμενα κομμάτια να είναι μόνο ακτινικά ή 

μόνο εφαπτομενικά, για να περιοριστούν τυχόν «δόντια» στους αρμούς από μελλοντική ρίκνωση 

– διόγκωση. 

Αφού  δημιουργηθεί «χτένι» σε όλα τα κομμάτια που θα αποτελούν τα σκαλοπάτια, 

έρχεται η σειρά της συγκόλλησης των τεμαχίων (5.3-20, 5.3-21, 5.3-22), όπου θα παραμείνουν 

σε αυτή τη κατάσταση για μια ημέρα, μέχρι να πολυμεριστεί τελείως η κόλλα.  

 



 «Σχεδιασμός και κατασκευή ξύλινης κλίμακας »                                

  

127 
 

  

 

Εικόνες 5.3-20, 5.3-21, 5.3-22. Δημιουργία finger joint, επάλειψη κόλλας και ένωση και 

συγκράτηση με σφιγκτήρες, αντίστοιχα. 

  



 «Σχεδιασμός και κατασκευή ξύλινης κλίμακας »                                

  

128 
 

 Συνεχίζοντας με την κατασκευή κιγκλιδωμάτων. Βγάζουμε ένα πατρόν με τις ανάλογες 

διαστάσεις και το σχέδιο που θέλουμε να έχει το κάγκελο (πάνω σε ένα mdf)  και ξεγυρίζεται 

στην κορδέλα (Εικόνες  5.3-23, 5.3-24). Έπειτα γίνεται καλή λείανση του  καλουπιού μέχρις 

ότου εξαφανιστούν τα «βήματα» που δημιούργησε η  κατεργασία στην κορδέλα. 

 

 

Εικόνες 5.3-23, 5.3-24. Ένα πρόχειρο σχέδιο με την μορφή του κιγκλιδώματος και το ξεγύρισμα 

του καλουπιού. 

 

 Επόμενο βήμα είναι η τοποθέτηση του καλουπιού και του κομματιού προς κατεργασία, 

στον τόρνο αντιγραφής για την παραγωγή των στοιχείων (Εικόνες 5.3-25, 5.3-26, 5.3-27). Με 

παρόμοιο τρόπο κατασκευάζονται και οι παπάδες- κολόνες στήριξης. 

 

Εικόνα 5.3-25. Συγκράτηση ξυλοτεμαχίου πριν τη διαδικασία τορναρίσματος. 
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Εικόνες 5.3-26, 5.3-27. Διάφορα στάδια τορναρίσματος. 
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Εικόνες 5.3-28, 5.3-29. Μορφή ξυλοτεμαχίου πριν και μετά το τορνάρισμα και κάγκελα διαφόρων 

ειδών ξύλου, αντίστοιχα. 

 

 Με το πέρασμα των δύο ημερών, τα σκαλομέρια βγαίνουν από το καλούπι. Παράλληλα, 

έχουμε βγάλει τριγωνάκια από συμπαγές ξύλο και τα έχουμε ξεγυρίσει στην κορδέλα για να 

πάρουν την καμπυλότητα του πλαϊνού. Τα στερεώνουμε πάνω στο σκαλομέρι ( με βίδα-κόλλα)  

και ξεκινάει η διαδικασία του τροχίσματος (λείανσης), για να πάρει την τελική μορφή. ( Εικόνα 

5.3-30) Μετά το πρώτο στάδιο του τροχίσματος, τα σκαλομέρια στερεώνονται πάνω στο 

καλούπι και συνεχίζεται η ίδια διαδικασία ( Εικόνες 5.3-31, 5.3-32). 
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Εικόνες 5.3-30, 5.3-31, 5.3-32. Διαδικασία λείανσης και στερέωσης σκαλομεριού πάνω στο 

καλούπι για την τελική διαμόρφωση. 

  



 «Σχεδιασμός και κατασκευή ξύλινης κλίμακας »                                

  

132 
 

 Για να καθαρίσουν από την εσωτερική πλευρά τα σκαλομέρια, πρέπει μα ξεγυριστούνε 

στη κορδέλα και στη συνέχεια να επαναληφθεί η λείανση- τρόχισμα ( Εικόνα 5.3-33). 

 

Εικόνα 5.3-33. Διαδικασία ξεγυρίσματος. 

 

 Εφόσον η κόλλα έχει πολυμεριστεί και τα σκαλοπάτια έχουν σταθεροποιηθεί, ξεκινάει η 

διαδικασία λείανσης  των τεμαχίων στο τριβείο- γυαλοχαρτιέρα ( Εικόνες 5.3-34, 5.3-35). 

 

Εικόνες 5.3-34, 5.3-35. Διαδικασία λείανσης και τελική επιφάνεια σκαλοπατιών. 
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 Έπειτα με το πατρόν του σκαλοπατιού, σημαδεύουμε τα τεμάχια (Εικόνες 5.3-36, 5.3-37) 

όπου τα ξεγυρίζουμε στην πριονοκορδέλα (Εικόνες 5.3-38, 5.3-39). Στη συνέχεια, για την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας, πλανίζονται οι δύο πλευρές (Εικόνα 5.3-40). Η πλευρά με το 

καμπύλο μέρος, λειαίνεται στη σβούρα (Εικόνα 5.3-41). 

 

Εικόνα 5.3-36. Πατρόν και τεμάχια διάφορων ειδών που προορίζονται για σκαλοπάτια. 

 

 

Εικόνα 5.3-37. Σημάδεμα τεμαχίων για ξεγύρισμα. 
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Εικόνες 5.3-38, 5.3-39. Ξεγύρισμα στη κορδέλα. 

 

 

Εικόνες 5.3-40, 5.3-41. Πέρασμα πλευράς στη πλάνη για το καθάρισμα και λείανση των 

καμπύλων πλευρών στη σβούρα, αντίστοιχα 
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 Η διαδικασία κατασκευής των κουπαστών, είναι παρόμοια με την κατασκευή των 

καμπύλων πλαϊνών. Παίρνουμε την πλανισμένη και ξεχονδρισμένη ξυλεία ιρόκο και την 

ξεφαρδίζουμε στην κορδέλα, βγάζοντας λεπτές λωρίδες μασίφ ξυλείας στο απαραίτητο μήκος.  

Αφού γίνει επάλειψη με αρκετή ποσότητα κόλλας (Εικόνα 5.3-42), τοποθετείται με τον ίδιο 

ακριβώς τρόπο, όπως το σκαλομέρι,  στο αντίστοιχο καλούπι πρεσαρίσματος (Εικόνες 5.3-43, 

5.3-44). Συγκρατείται με σφικτήρες και παραμένει εκεί για 2 ημέρες.  Μόλις είναι έτοιμη, 

αφαιρείται από το καλούπι και τρίβεται μέχρις ότου φύγουν οι κόλλες. Ακολουθεί το σημάδεμα 

και το τρύπημα στα σημεία όπου θα «φωλιάσουν» τα κάγκελα κατά τη τοποθέτηση (Εικόνες 

5.3-45).  

 

Εικόνα 5.3-42. Κομμένη ξυλεία ιρόκο, λεπτού πάχους. 

  



 «Σχεδιασμός και κατασκευή ξύλινης κλίμακας »                                

  

136 
 

  

Εικόνες 5.3-43, 5.3-44. Διαδικασία πρεσαρίσματος κουπαστής. 

 

 

Εικόνα 5.3-45. Κάτω όψη κουπαστής μετά το τρύπημα. 
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 Το τελευταίο στάδιο αποτελείται από το στήσιμο της σκάλας. Αρχικά, ξεκινάμε με την 

σταθεροποίηση των πλαϊνών (Εικόνες 5.3-46, 5.3-47). Ακολουθεί το αλφάδιασμα και η 

τοποθέτηση των σκαλοπατιών με απευθείας βίδωμα πάνω στο πλαϊνό (Εικόνα 5.3-48). Έπειτα, 

βιδώνονται τα κάγκελα πάνω στα σκαλοπάτια στην κατάλληλη θέση αφού πρώτα έχουμε 

σημαδέψει. Τέλος, μπαίνει η κουπαστή πάνω στα κιγκλιδώματα καθώς αυτά «φωλιάζουν» στις 

οπές (Εικόνες 5.3-52). Η συγκράτηση της κουπαστής γίνεται με την τοποθέτηση των παπάδων 

στο μπροστινό μέρος (στο πρώτο σκαλοπάτι) και το απευθείας βίδωμα μεταξύ τους (Εικόνες 

5.3-53, 5.3-54). 

  

Εικόνες 5.3-46, 5.3-47. Στήσιμο καμπύλων πλαϊνών. 

 

Εικόνα 5.3-48. Σημάδεμα και βίδωμα κιγκλιδωμάτων. 

  



 «Σχεδιασμός και κατασκευή ξύλινης κλίμακας »                                

  

138 
 

 

Εικόνα 5.3-49. Κάγκελα με βίδα στο κάτω μέρος για το βίδωμα στα σκαλοπάτια 

.  

Εικόνες 5.3-50, 5.3-51. Τελικό στήσιμο κιγκλιδωμάτων πάνω στη σκάλα. 
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Εικόνα 5.3-52. Τοποθέτηση κουπαστής πάνω στα κάγκελα. 

  

Εικόνες 5.3-53, 5.3-54. Τοποθέτηση παπάδων στο σκαλοπάτι και βίδωμα της κουπαστής για 

σταθεροποίηση. 
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Εικόνες 5.3-55, 5.3-56. Κόψιμο κουπαστών και επί τόπου διαμόρφωση (καμπυλότητα) με το 

σβουράκι.  

  

Εικόνες 5.3-57, 5.3-58. Τελικό στήσιμο σκάλας. 
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Εικόνες 5.3-59, 5.3-60, 5.3-61. Διάφορες όψεις τελικής κατασκευής. 
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5.3.1 Φινίρισμα 

 Όλα τα επιμέρους κομμάτια της σκάλας, πρέπει να λειανθούν αρκετά καλά πριν από 

οποιοδήποτε φινίρισμα. Το πρώτο πέρασμα γίνεται με γυαλόχαρτο νούμερο 60, ώστε να φύγουν 

όλα τα πιθανά σημάδια - «βήματα» που δημιουργούνται κατά τη διαδικασία της κατεργασίας. 

Το δεύτερο πέρασμα, γίνεται με γυαλόχαρτο νούμερο 120, για λείανση της επιφάνειας πριν από 

το πρώτο πέρασμα του βερνικιού. 

 

Εικόνα 5.3.1-1. Τρίψιμο-λείανση των κιγκλιδωμάτων. 

 

Εικόνα 5.3.1-2. Λείανση σκαλοπατιού με παλινδρομικό τριβείο. 
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 Μετά το τρίψιμο όλων των επιμέρους στοιχείων, γίνεται το πρώτο πέρασμα βερνικιού σε 

όλα τα κομμάτια της σκάλας. Ακολουθεί ένα γυαλοχαρτάρισμα με γυαλόχαρτο νούμερο 120 και 

ακολουθεί το δεύτερο και τελικό πέρασμα βερνικιού. Το βερνίκι που χρησιμοποιείται είναι 

νερού.  

 

 

 

Εικόνες 5.3.1-3, 5.3.1-4.  Τελικό πέρασμα σκαλοπατιών. 
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Εικόνες 5.3.1-5, 5.3.1-6. Πέρασμα βερνικιού στα σόκορα 

 

  

Εικόνες 5.3.1-7, 5.3.1-8. Διαδικασία στεγνώματος πλαϊνών μετά το δεύτερο πέρασμα βερνικιού. 
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Εικόνες 5.3.1-9, 5.3.1-10. Διαδικασία περάσματος βερνικιού και στάδιο στεγνώματος του παπά 

.  

Εικόνες 5.3.1-11, 5.3.1-12. Διαδικασία βαψίματος κιγκλιδωμάτων.  
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Εικόνες 5.3.1-13, 5.3.1-14. Γυαλοχαρτάρισμα- προετοιμασία κιγκλιδωμάτων για το τελικό 

πέρασμα βερνικιού και κάγκελα κατά τη διαδικασία στεγνώματος μετά το δεύτερο πέρασμα. 
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5.4  Η τελική κατασκευή- Αξιολόγηση 

 

 Η σκάλα αποτελείται πλήρως από κομμάτια συμπαγούς ξυλείας έξι διαφορετικών ειδών 

όπως, δρυς, οξιά, iroko, doussie, red meranti και yellow poplar. Tα συγκεκριμένα είδη ξύλου 

επελέγησαν με βάση την καταλληλότητά τους για την συγκεκριμένη ξύλινη κατασκευή 

(μηχανικές – φυσικές ιδιότητες) αλλά και τις χρωματικές αποκλίσεις που εμφανίζουν μεταξύ 

τους. 

 Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση του yellow poplar, το οποίο δεν 

χρησιμοποιείται για την παραγωγή της ξύλινης κλίμακας. Ο λόγος που επιλέχθηκε στην 

παρούσα πτυχιακή είναι για τις ανάγκες του σχεδίου- σχετικά με τις έντονες διαφορές μεταξύ 

των ειδών, επομένως, χρησιμοποιήθηκε μόνο ως κιγκλιδώματα. 

 

Δυσκολίες-Προβληματισμοί 

 Καθώς το σχέδιο της σκάλας ήταν αρκετά απαιτητικό, για την διευκόλυνση της 

διαδικασίας παραγωγής αποφασίστηκε, τα επιμέρους τμήματα να υλοποιηθούν σε διαφορετική 

κλίμακα. Ο λόγος ήταν κυρίως κατασκευαστικός επειδή ορισμένα τμήματα όπως τα σκαλομέρια 

και τα κιγκλιδώματα, ήταν δύσκολο να δουλευτούν-κατεργαστούν με τα κατάλληλα 

μηχανήματα. 

 Κατά τη διαδικασία του τορναρίσματος, εμφανίστηκαν  κάποια προβλήματα γιατί, οι 

διαστάσεις ήταν αρκετά μικρές και τα κάγκελα από ξυλεία οξιάς και yellow poplar δεν άντεχαν 

και  έσπαγαν. Για να εξαλειφθεί το πρόβλημα αυτό, χρειάστηκε να κατεβάσουμε την ταχύτητα 

βήματος- τροφοδοσίας. 

 Ένας επιπλέον προβληματισμός αποτέλεσε και η περίπτωση των καμπύλων πλαϊνών. Τα 

κομμάτια έπρεπε να είναι στις κατάλληλες διαστάσεις ώστε να μπορέσουν να λυγίσουν 

(«σπάσουν») και  να πάρουν την απαραίτητη καμπυλότητα πάνω στο καλούπι. Διαφορετικά, αν 

οι διαστάσεις ήταν πολύ μικρές, τα κομμάτια θα έσπαγαν ή θα άνοιγαν κατά το πρεσάρισμα.  

 

Βασικά στοιχεία σκάλας: 

 Τελικό ύψος κατασκευής: 80 cm. 

 Εσωτερική διάμετρος: 30 cm. 

 Εξωτερική διάμετρος: 80 cm. 

 Αριθμός σκαλοπατιών: 10. 

 Ύψος πατήματος (ρίχτι):  8 cm. 

 Πλάτος πατήματος: Εξωτερικά 12,5 cm / Εσωτερικά 5,5 cm. 
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Εικόνα 5.3-1. Προοπτική εικόνα κατασκευής. 
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Εικόνες 5.3-2, 5.3-3. Πανοραμική όψη σκάλας. 
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Εικόνες 5.3-4, 5.3-5, 5.3-6. Τμήματα κατασκευής. 
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Εικόνα 5.3-7. Πανοραμική φωτογραφία σκάλας. 
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Εικόνα 5.3-8  
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Εικόνες 5.3-9, 5.3-10. 
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Εικόνα 5.3-11 
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Συνοψίζοντας, η κατασκευή ξύλινης κλίμακας είναι εφικτή και όταν χρησιμοποιηθούν 

διαφορετικά είδη ξύλου όπου μέσα από αυτό, μπορεί να βγει ένα εντυπωσιακό αισθητικό 

αποτέλεσμα. 

 Εκείνο που έχει πάντα σημασία είναι ο σωστός σχεδιασμός σε σχέση με τον εκάστοτε 

χώρο και η σωστή και ομοιόμορφη υγρασία των ξύλων ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του 

χρήστη και η διατήρηση της κατασκευής. 

 Εν κατακλείδι, η σκάλα από την αρχή της ύπαρξης της αποτελούσε μια από τις πιο 

αξιοθαύμαστες δομικές κατασκευές στον χώρο της αρχιτεκτονικής παγκοσμίως. Επομένως, θα 

συνεχίσει να είναι στη διάθεση του ανθρώπου για πολλά χρόνια ακόμα.  

  

.  
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