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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Η παρούσα τεχνική έκθεσηα φορά την κατασκευή ισόγειου κτιρίου µε χρήση 
εµπορικής αποθήκης. Η αποθήκη θα έχει εµβαδόν 1083,00 m2 και όγκο 
8609,85 m3, θα κατασκευαστεί σε γήπεδο έκτασης 8639,30 m2 σε εκτός 
σχεδίου περιοχή (ΦΕΚ 270 Α/01). 
 
Αναλυτικά, όσον αφορά την εµπορική αποθήκη, βρίσκεται σε περιοχή γενικής 
κατοικίας σύµφωνα µε το άρθρο 1§2 του Π.∆.84/84 (που σύµφωνα µε το 
49808/4822/02 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του ΥΠ.Ε.ΧΩ.∆Ε. 
εξακολουθεί να ισχύει και µετά την δηµοσίευση του Νόµου 2965/01). 
 
Αρτιότητα-Οικοδοµησιµότητα: Άρτιο κατά κανόνα Ε ≥ 20.000m2 

Άρτιο κατά παρέκκλιση προ 16/10/78 
Ε≥4000m2 

 
Για συναρµολογούµενη κατασκευή: Κάλυψη ≤ 40%× Εοικ. 
       Συντελεστής ∆όµησης: 0,4: 

∆όµηση = 0,4×Εοικ. 
       ‘Ογκος ως ΓΟΚ 
       Πλάγιες Αποστάσεις 
 
 
Έτσι το οικόπεδο Α,Β,Γ,∆,Ε,Ζ,Η,Α έχει εµβαδόν Ε=8639,30µ² ≥ 4.000,00µ²  
άρα είναι άρτιο και οικοδοµήσιµο κατά παρέκκλιση. Όσον αφορά τα 
επιτρεπόµενα στοιχεία δοµήσεως φαίνονται αναλυτικά παρακάτω: 

• Κάλυψη ≤ 40%× Εοικ. → Κ ≤ 40%×8639,30 = 3455,70m2 

• Ύψος ≤ 7,50µ + 2,00m στέγη 

• Συντελεστής ∆όµησης: 
0,4 ∆όµηση = 0,4×Εοικ. → ∆ ≤ 0,4×8639,30 = 3455,70m2 

• Πλάγιες αποστάσεις = 15,00m. 
 
Συνυπολογίζοντας τους όρους δοµήσεως, συνεπάγεται η κατασκευή 
µεταλλικής αποθήκης µε πραγµατοποιούµενα στοιχεία ως εξής: 
 

• Κάλυψη: Κ = (57,00×19,00) = 1083,00m2 < 3455,70m2 
(επιτρεπόµενο) 
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• ∆όµηση: ∆ = (57,00×19,00) = 1083,00m2 < 3455,70m2 
(επιτρεπόµενο) 

• Όγκος: V = (1083.00×7,20) + (1/2×1,50×1083,00) = 8609,85m3  

• Ύψος:  Υ = 7,20µ + 1,50m στέγη ≤ 7,50m + 2,00m στέγη 
(επιτρεπόµενο) 

• Πλάγιες Αποστάσεις: 15,00m. 

• Θέσεις Στάθµευσης: 1083.00m2/80,00m2 = 13,54  → 14 θέσεις 
(σύµφωνα µε το Π.∆. 230/ ΦΕΚ 94Α/15.3.93) άρα δεσµεύονται 14 
θέσεις µε εµβαδόν Ε (I,II,III,IV) = 37,80×9,00 = 340,20m2 

• Έλεγχος Φύτευσης: α = 2/3×0,60×8639,30m2 = 3455,72m2 

• β =  8639,30m2 - 1083,00m2 - 340,20m2 = 7216,10m2 ≥3455,70m2 
 
 
‘Ετσι, όσον αφορά το µεταλλικό στοιχείο της κατασκευής, ελείφθησαν υπ΄ 
όψην συγκεκριµένες παραδοχές, οι οποίες ισχύουν σε όλες τις κατασκευές 
γενικά. Αρχικά, για τα υλικά της κατασκευής κτιρίων, το οπλισµένο σκυρόδεµα 
της οικοδοµής είναι κατηγορίας C20/25, ο νευροχάλυβας οπλισµών είναι 
κατηγορίας S500, το δοµικό πλέγµα είναι κατηγορίας S400 και ο δοµικός 
χάλυβας κατηγορίας Fe360 en10025 (ST 37-2DIN 17100). 
 
Για τα µόνιµα φορτία το Ίδιο Βάρος του σκυροδέµατος επελέγει το 25,00 
KN/m³, οι µπατικές οπτοπλινθοδοµές 3,60 KN/m², οι δροµικές 
οπτοπλινθοδοµές 2,10 KN/m², οι επικαλύψεις δαπέδων γενικά 1,50 KN/m² και 
οι ψευδοροφές 0,30 KN/m². 
 
Για τα κινητά φορτία οι βιοµηχανικοί χώροι είναι 5,0 KN/m²,οι αποθήκες 
10,0KN/m², οι χώροι προσπέλασης οχηµάτων για όχηµα 30Τ (DIN 1072), για 
το χιόνι υπολόγιζεται 1,25 KN/m² και για τον άνεµο 0,96 KN/m². 
 
Το έδαφος στο οποίο πραγµατοποιήθηκε η εκσκαφή για την τοποθέτηση 
πεδίλων και συνδετήριων δοκαριών, µε σκοπό την ανέγερση του κτιρίου, είναι 
κατηγορίας Β. Η εκσκαφή πραγµατοποιήθηκε σε στάθµη 1,50µ. από την 
επιφάνεια του εδάφους. Η θεµελίωση είναι από οπλισµένο σκυρόδεµα και σε 
απόσταση 2,00µ. περιµετρικά. Όλη η υπόλοιπη επιφάνεια, στη συνέχεια, 
καλείφθηκε από µπάζα. 
 
Ο φέρων οργανισµός του κτιρίου είναι από µεταλλικό σκελετό πυράντοχης 
επεξεργασίας και µε επικαλύψεις και πλαγιοκαλύψεις από panell 
(πολυουρεθάνης), βαµµένη εσωτερικά και εξωτερικά. Η επικάλυψη της 
οροφής αποτελείται από στέγη (ζευκτό) από πάνελλ. 
 
Εκτός από τις εξωτερικές τοιχοποιίες από panell, υπάρχουν και εσωτερικά 
χωρίσµατα από το ίδιο υλικό. Πιθανολογείται η τοποθέτηση ραφιών, αν 
απαιτηθεί, µε διαστάσεις 0,80×1,20×1,80 και µε διαδρόµους 2,90µ. 
 
Οι χρωµατισµοί  που προτείνονται στο κτίριο είναι: 
 

α) σιδερένια συρόµενη (µπατική) πόρτα χρώµατος µπλε, 
β) επιφάνειες από πάνελλ, 
γ) επικάλυψη στέγης χρώµατος µπλε, 
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δ) πλαγιοκάλυψη στο χρώµα του αλουµινίου (γκρί ανοιχτό) για 
καλύτερη αντανάκλαση των ακτίνων του ηλίου και κατά συνέπεια 
µειωµένη απορρόφηση θερµοκρασίας, 

ε) Περιµετρικό τοιχείο από σκυρόδεµα σοβαντισµένο και  
στ) εξωτερικά κουφώµατα αλουµινίου χρώµατος µπλε µε διπλό τζάµι. 

Το σύνολο των χρωµάτων συµπληρώνει µια λωρίδα κάτω από την 
στέγη και πάνω από τα παράθυρα πλάτους 0,40µ κόκκινη. 

 
Η επίστρωση των δαπέδων της αποθήκης θα πραγµατοποιηθεί µε 
βιοµηχανικό δάπεδο. Η χρήση θα γίνεται από τις δύο πλευρές, κατά µήκος της 
αποθήκης για καλύτερη εξυπηρέτηση. Έχουν προβλεφθεί µία κυρία είσοδος 
και δύο τουλάχιστον βοηθητικές, σαν ελάχιστες έξοδοι διαφυγής. 
 
Έτσι µε την πρόταση αυτή, καλύπτονται όλες οι ανάγκες µιας εµπορικής 
αποθήκης µε χώρους στάθµευσης, σύµφωνα µε προδιαγραφές όπως 
προκύπτουν αναλυτικότερα και παρακάτω απ’ τις µελέτες, οι οποίες είναι 
βασισµένες στους Ελληνικούς κανονισµούς. 
 
 
 

Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 
 

Oι φοιτητές 
 

  Γιωννάς Γρηγόριος , Γκρέκας Γεώργιος, Καραµπούλα Μαργαρίτα 
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1. Τρόπος κατασκευής 
 
1.1. Γενικά 
 
Η κατασκευή έχει διαστάσεις 19.0 m x 57.0 m και αποτελείται από: 
 

1. Θεµελίωση µε πέδιλα και συνδετήριες δοκούς από οπλισµένο 
σκυρόδεµα  

2. Μεταλλικά υποστυλώµατα, περιµετρικές δοκούς και µία κεντρική δοκό  
3. Μεταλλικά χωροδικτυώµατα ως ζευκτά τα οποία εδράζονται στις 

περιµετρικές δοκούς και στην κεντρική δοκό. 
4. Μεταλλικές τεγίδες εδραζόµενες στα ζευκτά 
5. Επικάλυψη στέγης από πάνελ 
6. Πλαγιοκάλυψη κτιρίου από πάνελ 

 
Το ύψος της στέγης στο µέσο είναι h=1.50 m. Άρα η γωνία της στέγης είναι  
a = Arctan(h/(L/2)) = Arctan(1.50/9.50) -> a = 8.97 µοίρες. 
 

1.2 Ζευκτά 
 
Τα ζευκτά είναι χωροδικτυώµατα αποτελούµενα από ράβδους κυλινδρικής 
διατοµής CHS που συνδέονται µεταξύ τους µε µεταλλικές σφαίρες. Τα ζευκτά 
διατάσσονται σε απόσταση L = 5.91 m µεταξύ τους και στηρίζονται στην 
περιµετρική και στην κεντρική δοκό. Το άνοιγµα του ζευκτού είναι 19.00 m, το 
µήκος του 19.00 m και το πλάτος του 3.80 m. 
 

1.3 Τεγίδες 
 
Οι Τεγίδες είναι υψίκορµες, διατοµής ΙΡΕ, εδράζονται πάνω στα ζευκτά, η 
οριζόντια απόστασή τους είναι t = 1.90 m και η κεκλιµένη t’ = 1.924 m. 
 

1.4 Περιµετρική και κεντρική δοκός 
 
Οι δοκοί είναι υψίκορµες, διατοµής ΙΡΕ και τα ζευκτά εδράζονται αρθρωτά 
στην κεντρική δοκό και µε κύλιση στην περιµετρική δοκό κατά την κύρια 
κατεύθυνσή τους. 
 

1.5 Υποστυλώµατα 
 
Τα υποστυλώµατα είναι διατοµής IPB και έχουν ύψος Η = 6.0 m. 
 

1.6 Αντιανέµιοι σύνδεσµοι 
 
Για την παραλαβή των δυνάµεων του ανέµου κατασκευάζεται αντιανέµιος 
σύνδεσµος στέγης, ο οποίος διατάσσεται στην άνω πλευρά των ζευκτών και 
χρησιµεύει επίσης για τη διαµόρφωση φορέα στο χώρο. Για τους ίδιους 
λόγους κατασκευάζεται πλευρικός διαµήκης αντιανέµιος σύνδεσµος καθώς και 
µετωπικός αντιανέµιος στις όψεις του κτιρίου. 
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1.7 Πέδιλα και συνδετήριες δοκοί 
 
Για την ασφαλή µεταφορά των φορτίων του φορέα στο έδαφος, 
κατασκευάζεται θεµελίωση των υποστυλωµάτων µε πέδιλα, συνδεόµενα 
µεταξύ τους µε συνδετήριες δοκούς.  
 

2. Υλικά 
 
Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν είναι: 
 
Σκυρόδεµα µπετόν καθαριότητας      C12/16 
Σκυρόδεµα πεδίλων και συνδετήριων δοκών    C20/25 
Χάλυβας  µεταλλικών στοιχείων     S235 (Fe360) 
Χάλυβας σφαιρών χωροδικτυωµάτων     C45 
Ήλοι σύνδεσης ράβδων       8.8 
 

3. Κανονισµοί 
 
Για την εκπόνηση της µελέτης χρησιµοποιήθηκαν οι παρακάτω κανονισµοί: 
 

• EC1 και Β.∆./45 για τον υπολογισµό των στατικών φορτίων  

• ΕΑΚ2000 για τον υπολογισµό των σεισµικών φορτίων  

• ΝΚΩΣ για τη διαστασιολόγηση των στοιχείων από οπλισµένο 
σκυρόδεµα  

• EC3 για τη διαστασιολόγηση των µεταλλικών στοιχείων  
 

4. Προγράµµατα Η/Υ 
 
Για τον υπολογισµό της κατασκευής χρησιµοποιήθηκαν προγράµµατα 
ανάλυσης και σχεδιασµού µεταλλικών κατασκευών: 
 

1. ΝΕΧΤ της εταιρίας COMPUTEC  
2. ROBOT Structural Office της εταιρίας ROBOBat. 

 

5. Φορτία 
 
5.1 Μόνιµα (Φόρτιση G) 
 
Ως µόνιµο φορτίο έχει ληφθεί: 
 

1. Τo ίδιο βάρος των στοιχείων, 80 kN/m3 για τα στοιχεία από χάλυβα 
και 25 kN/m3 για τα στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα.  

2. Το βάρος της επικάλυψης της στέγης, ίσο προς 0.3 kN/m2 . 
3. Το βάρος των τεγίδων ίσο προς 0.2 kN/m2. 

 

5.2 Χιόνι (Φόρτιση S) 
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Λαµβάνεται ύψος χιονιού 1.00 m και ειδικό βάρος χιονιού 1.25 kN/m3. Η 
φόρτιση του χιονιού λαµβάνεται σε επιφάνεια οριζόντιας προβολής. 
 

5.3 Άνεµος (Φόρτιση W) 
 
Η κατεύθυνση του ανέµου λαµβάνεται οριζόντια. Επειδή ο λόγος H/L είναι 
µικρότερος του 5 λαµβάνεται c = 1.2. 
Επειδή Η < 25.0 m λαµβάνεται Wo = 0.8 kN/ m2 και επειδή η γωνία της στέγης 
a είναι µικρότερη από 25 µοίρες παραλείπεται η επιρροή της οριζόντιας 
πίεσης και λαµβάνεται υπόψη µόνο η κατακόρυφη συνιστώσα. Εποµένως 
W=c*Wo = 1.2 * 0.8 -> W = 0.96 kN/ m2 και η κατακόρυφη συνιστώσα είναι Wd 
= W*sin(a)= O.96*sin(8.97) -> Wd = 0.15 kN/ m2. 
 

5.4 Σεισµός (Φόρτιση Ε) 
 
Το έργο βρίσκεται στη σεισµική ζώνη II µε σεισµική επιτάχυνση εδάφους 
α=0.16. Το έργο είναι σπουδαιότητας Σ2, οπότε ο συντελεστής 
σπουδαιότητας είναι γ = 1.00. Το έδαφος είναι κατηγορίας Β οπότε οι τιµές 
των χαρακτηριστικών περιόδων του φάσµατος σχεδιασµού είναι Τ1=0.15 και 
Τ2 = 0.60. Για το χωροδικτύωµα λαµβάνεται συντελεστής συµπεριφοράς 
q=2.00, και για το χωρικό πλαίσιο q = 4.00. Για την κατασκευή λαµβάνεται 
συντελεστής θεµελίωσης θ = 1.00. Το ποσοστό απόσβεσης για την κατασκευή 
είναι ζ = 4% (µε κοχλιώσεις). 
 

6. Συνδυασµοί φορτίσεων 
 
Για τον υπολογισµό των δράσεων σχεδιασµού λαµβάνονται υπόψη οι 
παρακάτω συνδυασµοί για τις καταστάσεις λειτουργικότητας και αντοχής: 
 

1. G*1.35 + W*1.50 + S*0.90  
2. G*1.35 + W*1.50  
3. G*1.35  
4. G*1.00 + W*1.50 + S*0.90  
5. G*1.00 + W*1.50  
6. G*1.35 + W*0.90 + S*1.50  
7. G*1.35 + S*1.50  
8. G*1.00 + W*0.90 + S*1.50  
9. G*1.00 + S*1.50  
10. G*1.00 + W*1.00 + S*0.60  
11. G*1.00 + W*1.00  
12. G*1.00 + W*0.60 + S*1.00  
13. G*1.00 + S*1.00  
14. G*1.00 + W*0.60 + S*0.30  
15. G*1.00 + W*0.60  
16. G*1.00 + S*0.60  
17. G*1.00 + S*0.30  
18. G*1.00 + W*0.60 + S*0.30 + Ε*1.00  
19. G*1.00 + W*0.60 + Ε*1.00  
20. G*1.00 + Ε*1.00  
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21. G*1.00 + W*0.60 + S*0.30 - Ε*1.00  
22. G*1.00 + W*0.60 - Ε*1.00  
23. G*1.00 - Ε*1.00  
24. G*1.00 + S*0.60 + Ε*1.00  
25. G*1.00 + S*0.60 - Ε*-1.00  

 

7. Φόρτιση, επίλυση και διαστασιολόγηση τεγίδων 
 

7.1 Φόρτιση 
 
Σε κάθε τεγίδα ενεργεί µόνιµο φορτίο, φορτίο χιονιού και φορτίο ανέµου: 
 
Μόνιµο 

Βάρος επικάλυψης gd = 0.3 kN/m2  
Ίδιο βάρος τεγίδων gp = 0.2 kN/m2  

 
Άρα ανά µεσοτεγίδα το φορτίο είναι g= gd*t' + gp*t = 0.3*1.924 + 0.2*1.90 -> g 
= 0.96 kN/m.  
 
 
Χιόνι 
Το φορτίο του χιονιού είναι ίσο 'προς 1.00*1.25 = 1.25 kN/m2 οριζόντιας 
προβολής. Το φορτίο που παραλαµβάνει κάθε τεγίδα είναι s = 1.25*t = 
1.25*1.90 -> S = 2.38 kN/m. 
 
Άνεµος 
Λαµβάνεται υπόψη µόνο η κάθετη στη στέγη συνιστώσα του οριζόντιου 
ανέµου προσαυξηµένη κατά 25%. Οπότε w = 1.25*Wd*t' = 1.25*0.15*2.924 -> 
w = 0.55 kN/m. 
 

7.2 Ανάλυση φορτίων 
 
Τα φορτία αναλύονται στους δύο κύριους άξονες y και z της διατοµής της 
τεγίδας. 
 
gy = g*cos(a) = 0.96*0.988 = 0.95 kN/m 
gz = g*sin(a) = 0.96*0.156 = 0.15 kN/m 
 
sy = s*cos(a) = 2.38*0.988 = 2.35 kN/m 
sz = s*sin(a) = 2.38*0.156 = 0.37 kN/m 
 
wy = w = 0.55 kN/m 
 

7.3 Επίλυση 
 
Για τον υπολογισµό των ροπών, η τεγίδα λαµβάνεται ως αµφιέρειστη και κατά 
τις δύο διευθύνσεις οπότε η ροπή είναι Μ = qL2/8. 
Για τη διεύθυνση y, το άνοιγµα  L είναι L = 4 m λόγω του τρόπου στήριξης των 
τεγίδων. 
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Για τη διεύθυνση z, το άνοιγµα L λαµβάνεται L = 5.91/3 -> 2.0 m λόγω της 
τοποθέτησης ελκυστήρων στα τρίτα του ανοίγµατος κατά τη διεύθυνση αυτή 
και επιλύεται σαν συνεχής δοκός τριών ανοιγµάτων οπότε Μ = qL2/11. 
 
Οπότε οι ροπές είναι: 
 
Mgy = 0.95*4.002/8 = 1.90 kNm  
Mgz = 0.15*2.002/11 = 0.05 kNm 
 
Msy = 2.35*4.002/8 = 7.12 kNm 
Msz = 0.37*2.002/11 = 0.13 kNm 
 
Mwy = 0.55*4.002/8 = 1.10 kNm  
 
Οι ροπές αυτές συνδυάζονται σύµφωνα µε τους συνδυασµούς φορτίσεων που 
αναφέρθηκαν πιο πάνω και προκύπτουν οι εξής δυσµενέστερες ροπές: 
 
My,sd = 1.35*1.90 + 1.50*7.12 + 0.90*1.10 -> My,sd = 14.24 kNm 
Mz,sd = 1.35*0.05 + 1.50*0.13 -> Mz,sd = 0.26 kNm 
 

7.4 ∆ιαστασιολόγηση 
 
Μεσοτεγίδες 
 
Εκλέγω διατοµή IPE140 µε  Wy = 77.3*10-6 m3 και Wz = 12.3*10-6 m3, 
Wply = 88.3*10-6 m3 και Wplz = 19.2*10-6 m3 και βάρος g=0.129 kN/m 
My,rd = Wply*235000/1.1 = 88.3*10-6*235000/1.1 -> My,rd = 18.86 kNm 
Mz,rd = Wplz*235000/1.1 = 19.2*10-6*235000/1.1 -> Mz,rd = 4.10 kNm 
 
Σύµφωνα µε τον EC3 πρέπει να ισχύει: 
(My,sd/My,rd)

2 + (Mz,sd/Mz,rd)
5 < 1.0 

οπότε : 
(14.24/18.86)2 + (0.2614.10)5 = 0.60 < 1.0 
 
Ακροτεγίδες 
 
Για οµοιοµορφία, επιλέγεται ίδια διατοµή µε τις µεσοτεγίδες, αν και 
παραλαµβάνουν µικρότερα εντατικά µεγέθη. 
 
Κορυφοτεγίδες 
 
Τοποθετείται η διατοµή των µεσοτεγίδων δύο φορές για λόγους οµοιοµορφίας, 
αν και παραλαµβάνουν µικρότερα εντατικά µεγέθη. Οι τεγίδες στηρίζονται 
στους κόµβους του ζευκτού µε τη βοήθεια γωνιακών ελασµάτων 100x10. 
∆εδοµένου ότι η τεγίδα υπολογίζεται και µορφώνεται σαν αµφιέρειστη δοκός, 
διακόπτεται σε κάθε ζευκτό και µεταξύ τους απαιτείται µόνο απλή σύνδεση για 
τη στερέωσή τους πάνω στον κόµβο. 
Στη µια πλευρά του κορµού των τεγίδων στερεώνεται το άνω γωνιακό και 
στην άλλη έλασµα 80x10. 
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Ελκυστήρες 
Οι ελκυστήρες τοποθετούνται κάθετα προς τις τεγίδες για προστασία έναντι 
κύρτωσης ως προς τον ασθενή τους άξονα. Τοποθετούνται στα τρίτα του 
ανοίγµατος της τεγίδας. Η αναλαµβανόµενη δύναµη ανά ελκυστήρα είναι: 
S= (gz+sz)*L/3 = (0.15+0.37)*6.00/3 -> S = 1.04 kN 
Οπότε τοποθετείται σιδηρός οπλισµός Φ14. 
 
Η επιφάνεια επιρροής των κατακόρυφων φορτίων για τους µεσαίους κόµβους 
είναι F=5.91x1.90 -> F = 11.23 m2 και F' = 5.91*1.924 -> F' = 11.37 m2 και το 
µήκος των τεγίδων L=6.10 m 
 
Επικάλυψη   0.3*17.57 =   5.27 kN 
Τεγίδες   0.2*5.91 =   1.18 kN 
Σύνολο      6.45 kN 
 
Επειδή το φορτίο µεταφέρεται σε 3 κόµβους, το φορτίο για κάθε µεσαίο κόµβο 
είναι  
6.45/3 = 2.15 kN και για κάθε ακραίο 1.08 kN 
 
 

8.Φόρτιση, επίλυση και διαστασιολόγηση χωροδικτυώµατος 
 

Φόρτιση 
 
Γενικά 
 
Κάθε ενδιάµεσος κόµβος αναλαµβάνει φορτία ανάλογα της επιφάνειας 
επιρροής του. Τα φορτία όλων των ενδιάµεσων κόµβων λαµβάνονται ίσα 
προς το ήµισυ των φορτίων των ενδιάµεσων κόµβων. 
 
Οι επιφάνειες επιρροής είναι: 

Οριζόντια επιφάνεια: F = L*t = 5.91*1.90 -> F = 11.23 m2 
Κεκλιµένη επιφάνεια: F' = L*t' =  5.91*1.924 -> F' = 11.37 m2 

 
Μόνιµα 
 
Τα µόνιµα περιλαµβάνουν το ίδιο βάρος του ζευκτού, των τεγίδων, της 
επικάλυψης και των συνδέσµων. Το ίδιο βάρος του ζευκτού δηµιουργείται 
αυτόµατα σαν φόρτιση στο πρόγραµµα επίλυσης του χωροδικτυώµατος. Τα 
υπόλοιπα φορτία είναι: 
 
Ίδιο βάρος τεγίδων 0.129*L = 0.129*5.90  = 0.76 kN 
Ίδιο βάρος επικάλυψης 0.30*F' = 0.30*11.37  = 3.41 kN 
Ίδιο βάρος συνδέσµων 0.02*F' = 0.02*11.37  = 0.22 kN 
Σύνολο       = 4.39 kN 
Επειδή η τεγίδα εδράζεται σε τρία σηµεία το µόνιµο φορτίο σε κάθε κόµβο θα 
είναι: 
G = 4.39/3 -> G = 1.46 kN για ενδιάµεσο κόµβο 
G = 0.73 kN για ακραίο κόµβο 
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Χιόνι 
 
Το φορτίο χιονιού επιδρά στην οριζόντια προβολή της στέγης, άρα 
1.25*F = 1.25*11.23 = 14.04 kN 
οπότε S = 14.04/3 -> S = 4.68 kN για ενδιάµεσο κόµβο 
S =  2.34 kN για ακραίο κόµβο 
 
Άνεµος 
 
Το φορτίο του ανέµου είναι: 
Wd*F' =  0.15*11.37 = 1.71 kN 
Οπότε 
W = 1.71/3 -> W = 0.57 kN για ενδιάµεσο κόµβο 
W =  0.29 kN για ακραίο κόµβο 
 
 

9.YΠOΛOΓlΣMOΣ ΣΤΥΛΟΥ 
 
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΦΟΡΤΙΑ : 
 
α. Μόνιµα φορτία. 
 
Αντίδραση ι.β. Ζευκτού Vg  = 17.93 kN 
Ιδίο βάρος στύλου + λοιπά  = 6.63 kN 
Σύνολο = 24.56 kN 
 
β. Κινητά φορτία. 
 
Χιόνι Vs = 70.18 kN 
Άνεµος Vw = 8.51 kN  
 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΦΟΡΤΙΑ : 
 
Φόρτιση ανέµου Wd = 960.00 N/m2 W= 960.00* 5.91/1000 = 5.67 kN/m 
 
1. Φορτία διατοµής στύλου χωρίς σεισµό. 
 
Nsd=1.35*G+0.9*1.5*Qs+0.9*1.5*W = 139.39 kN 
Msd=1.35*MG+0.9*1.5*MW = 263.19 kNm 
 
2.Υπολογισµός σεισµικής δύναµης. 
(Εφαρµόζεται η ισοδύναµη στατική µέθοδος.) 
 
Sd=(G+ψ1*Q+ψ2*W+ Ε) Ταλαντούµενη µάζα Μ=G+ψ1*Qs+ψ2*W ψ1 = 0.60 
ψ2 =  0.60 
 
Μ = 24.56 + 0.60*70.18 + 0.60*8.51 = 71.78 kN 
m = Μ/g = 71.78/9.81 = 7.32 kNm-1sec2 
και Τ = 0.09*Η/sqr(L) = 0.09*8.29/sqr(19.00) = 0.17 
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Ε∆ΑΦΙΚΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ Rd(T) = Α*γi*[1+Τ/Τ1(θ/q*β0-1)] γιά Ο < Τ < Τ1 
 
Λαµβάνονται 
Α = 0.24*9.81 =2.35, γί = 1.0, Τ1 = 0.20, Τ2 = 0.80, θ = 1.00, q = 4.0, 
βο = 2.50 
 
οπότε Rd(T) = 2.35*1.0*[1+ 0.17/0.20*(1.00/4.00*2.50-1)]=1.599 
Σεισµική δύναµη Vo = m*Rd(T) = 7.32*1.599 = 11.70 kN 
 
Φορτία στύλου µε σεισµό. 
 
Nsd = 24.56+ 0.60*70.18+ 0.60* 8.51 = 71.78 kN  
Mxsd = 11.70*8.29+0.60*5.67*8.29*8.29/2+0.00*0.00 =  
 = 96.98  +  116.97  +  0.00  = 213.95 kNm 
Mysd =0.30*k*Vo*Hs/2 = 0.30*0.60*11.70*8.29/2 = 8.67 kNm 
 
 
Εκλέγεται διατοµή ΙΡΒ 280 µε 
F = 131.0 cm2, Wx = 1380 cm3, ix=12.10 cm, G=853.87 kg, Wy= 471 cm3, iy= 
7.09 cm 
 
Skx= 2*829 = 1658 cm Sky=0.7*829 = 580 cm 
 
(Κατά τη διεύθυνση x σαν µήκος λυγισµού λαµβάνεται το διπλάσιό του ύψους 
λόγω της λειτουργίας προβόλου, ενώ κατά τη διεύθυνση y λαµβάνεται υπόψη 
το 0.70 του ύψους λόγω πλαισιακής λειτουργίας.) 
 
Η ροπή σεισµού κατά y λαµβάνεται µε την παραδοχή πλαισίου. 
 
Έλεγχος σε λυγισµό και διαξονική κάµψη. 
 
Nsd/(x*Nrd)+kx*Mxsd/Mxrd+ky*Mysd/Myrd < 1 
κατά x-x έχουµε skx/ix/93.9 = 1.46   λ = 1.88 και χ = 0.33  
κατά y-y έχουµε sky/iy/93.9 = 0.86   >>  και χ = 0.62  
 

(1) 
50,918

39,139
 + 

04,339

19,263
 = 0,93 ≤ 1 

(2) 
50,918

78,71
 + 

04,339

95,213
 + 

72,115

67,8
 = 0,78 ≤ 1 

 
για kx= 1 και ky= 1 

 

10. ΥΠΟΛΟΓlΣΜΟΣ Ε∆ΡΑΣΗΣ ΣΤΥΛΟΥ  
 
Εκλέγω πλάκα έδρασης 620x443x t 
µε α = 26.00, β = 24.50, Ipr = 17.00 cm 
Στατικό ύψος Η = S-10 = 52.00 cm  
D = (213.95 + 71.78*0.26) / 0.50 = 460.62 kN 
Ζ = (213.95 + 71.78*0.25) / 0.50 = 388.84 kN 
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H5 = 460621.22 / fcd / 13.00 = 44.29 cm 
 
q = D/0.25*H = 35.43 kN/cm, Μ = 5119.98 kNcm οπότε απαιτούµενο πάχος 
 

t = 

2

y

M0

H5*f

γ*M*6














 = 

2

44,29*23,5

1,1*98,5119*6








 = 5,70 cm (δέχοµαι όµως tmax = 25 mm) 

 
οπότε τίθενται λεπίδες ενίσχυσης 620χ170χ20 και  
 
q1 = 0.80 kN/cm, Ipr1 =  6.95 cm, Μ1 = 19.29 kNcm 
 

t = 

2

y

M0

1*f

γ*M1*6














 = 

2

1,0*23,5

1,1*29,19*6








 = 2,50 cm 

 
Επίσης κατασκευάζεται κάτω από την πλάκα, στύλος Ω. Σ. διαστάσεων 
62x44cm 
 

Έλεγχος αντοχής µπετόν βάσης 
 
Fdmax = 4*D/H5/H = 800.00 <= fcd kN/cm2 
 

Έλεγχος αγκύρωσης βάσης στύλου 
 
Ζ = 388.84 kN Χρησιµοποιούνται 3 ήλοι κατ. 4.8 
∆ύναµη αναλαµβανόµενη από κάθε ήλο Ζ = 388.84/3 = 129.61 kN  
Fαπ = 1.25*129.61/0.90/400 = 450.05 mm2 και d = 4*450.05/3.14 = 23.9mm  
οπότε εκλέγονται 3 Μ 24 
 

Έλεγχος αντοχής ενισχυµένης διατοµής. 
 
Ελέγχεται η αντοχή σε ροπή κάµψης της ενισχυµένης πλέον διατοµής της 
βάσης του στύλου των λεπίδων ενίσχυσης καθώς και της πλάκας έδρασης.  
 
Κέντρο βάρους διατοµής y0 = 5.73 cm, Ροπή αδρανείας Jxx = 5807.32 cm4 και 
ymax = 13.77 cm, οπότε Wminxx = Jxx/ymax = 421.86 cm3 
Mxxrd= Wxx*fy/γΜ0 = 421.86*23.5/1.1 = 9012.45 kNcm>Mxxsd(5119.98) 
 

Έλεγχος συγκόλλησης στύλου µε τη βάση. 
 
Ελέγχεται το σύνολο της συγκόλλησης στη βάση του στύλου, µεταξύ των 
πλευρών του στύλου, των λεπίδων ενίσχυσης, καθώς και της πλάκας 
έδρασης.  yMw =1.25 
Εκλέγεται γενικά πάχος συγκολλήσεων α = 3 mm η δε διατµητκή αντοχή των 
ραφών λαµβάνεται fνw = (fu/1.73)/βw/γmw = 20.78 kN/cm2 όπου 
fu = 360N/mm2 καί βw=0.80 
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Εµβαδόν, Ροπή αδρ. συγκόλλησης: Fολ = 104.49 cm2 ,Jyy = 31311.99 cm4  
σ = -N/F+M/J*y = 20.50 kN/cm2 < 20.78 kN/cm2  
 

Έλεγχος συγκολλήσεων λεπίδας και πλάκας πεδίλου. 
 
F' = 28.80cm2 Jyy' = 11367.60 cm4  
Ν' = Ν*F’/Fολ = 19.78 kN     
Μ' = Μ*Jyy'/Jyy = 7767.35 kNcm  
σ = Ν'/ F'+Μ’/Jyy*y’ = 20.50 kN/cm2 < 20.78 kN/cm2  
 

Έλεγχός συγκολλήσεων λεπίδας και υποστυλώµατος. 
 
Πάχος συγκ. α = 3 mm, Ν = 19.78kN, Μ = 7767.35 kNcm, 
Ιxx = 2245 cm4, Ιyy = 1999 cm4, Id = (Ixx+Iyy)*2 = 8488 cm4 
F = 10.20cm2, σ = N/F = 1.94 kN/bm2, τ =M/Jd*y = 15.56 kN/cm2 
σν = (σ2+τ2)2 = 15.68 kN/cm2 < 20.78 kN/cm2  
 
Συµπέρασµα: Επαρκεί ύψος λεπίδων b = 17cm και πάχους t = 20mm καθώς 
και τα υπόλοιπα στοιχεία της ενίσχυσης και των συγκολλήσεων για την 
παραλαβή των υπαρχουσών δράσεων. 
 

11. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΝΙΕΛΙΩΣΗΣ ΣΤΥΛΟΥ  
 
ΦΟΡΤΙΑ ΠΕ∆ΙΛΟΥ: 
 
Κατακόρυφο Φορτίο στύλου Ρ  = 103.26 kN 
Κατακόρυφα φορτία δαπέδου  = 15.00 kN 
Ιδίο βάρος πεδίλου    = 50.00 kN 

Nsd  = 168.26 kN 
 
Ροπή στη βάση Msd = 213.95 kNm 
 
Έλεγχος τάσεων εδάφους 
 

 e = M / N e’ = e / k σ = 








LY*LX

N
× 








+

LX

e*6
1  

 
Εκλέγεται πέδιλο 2.14χ1.79χ0.70 
 
e = Μ/Ν = 213.95/168.26 = 1.27 
k = 1+ b1*E*v/C/h' k = 3 e'= e/k = 1.27/3 = 0.42 

σ = 








1,79*2,14

168,26
× 








+

2,14

0,42*6
1  = 44,03*2,19 = 96,35 < 100 kN/m2 

 
Ροπή αναλαµβανόµενη από έδαφος Μ =214.0/3 = 71.32 kNm  
 
Οπλισµός πεδίλου. (Κατ'ελάχιστο Φ12/15.)  
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Ροπή παρειάς Μπ = N*(lx-dx)/8 + 0.5*Μ = 34.49+35.66 = 70.15 kNm  
µsd = 0.030, ω1 = 0.031 
τίθεται οπλισµός fe= ω1*b*d*fcd/fyd = 2.97 cm2 
 
Όγκος πεδίλου µε το στύλο µέχρι δάπεδο V = Vστ + Vπεδ = 0.55+1.38 = 1.93m3 
 
Τίθεται επίσης συνδετήρια περιµετρική δοκός 25x70 µε οπλισµό 3Φ14 άνω 
και 3Φ14 κάτω καθώς και µε συνδετήρες Φ8/20 . Κάτωθεν των πεδίλων 
διαστρώνεται σκυρόδεµα καθαριότητας C12 σε πάχος 10 εκ. 
Επίσης κατασκευάζεται περιµετρικά του κτιρίου, τοίχωµα πάχους 25 εκ. και µε 
οπλισµό διπλή εσχάρα Φ8/20 µέχρι τη στάθµη του δαπέδου. Το δάπεδο είναι 
γενικά πλάκα Οπλισµένου  Σκυροδέµατος επί καλώς συµπιεσµένου εδάφους 
µε ένα στρώµα πάχους 30 εκ. αµµοχάλικο, πάχους 15 εκ. µε οπλισµό εσχάρα 
Φ8/25. Η έγχυση του δαπέδου γίνεται µε παρεµβολή αρµών διαστολής κάθε 5 
περίπου µέτρα. 

 
 

12. Αποτελέσµατα ανάλυσης χεροδικτυώµατος 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 1   ΣΗΜΕΙΟ: 3   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=1.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

 

 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

 

 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 

 

 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9615 cm   

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9615 cm    

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 3   ΣΗΜΕΙΟ: 3   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=1.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

 

 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

 

 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 

 

 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9620 cm   

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9620 cm    

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 51   ΣΗΜΕΙΟ: 3   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=1.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

 

 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

 

 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 

 

 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9615 cm   

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9615 cm    

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 52   ΣΗΜΕΙΟ: 3   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=1.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

 

 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

 

 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 

 

 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9620 cm   

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9620 cm    

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 6   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -6.88 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 6.88/72.14 =0.10 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9615 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9615 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 8   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -6.89 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 6.89/72.14 =0.10 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 11   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -6.90 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 6.90/72.14 =0.10 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9615 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9615 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 13   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -6.91 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 6.91/72.14 =0.10 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 16   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -6.91 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 6.91/72.14 =0.10 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9615 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9615 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 18   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -6.92 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 6.92/72.14 =0.10 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 21   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -6.91 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 6.91/72.14 =0.10 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9615 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9615 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 23   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -6.92 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 6.92/72.14 =0.10 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 31   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -6.91 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 6.91/72.14 =0.10 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9615 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9615 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 29 - 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 33   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -6.92 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 6.92/72.14 =0.10 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 36   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -6.91 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 6.91/72.14 =0.10 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9615 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9615 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 31 - 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 41   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -6.90 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 6.90/72.14 =0.10 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9615 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9615 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 43   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -6.91 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 6.91/72.14 =0.10 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 46   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -6.88 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 6.88/72.14 =0.10 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9615 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9615 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 48   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -6.89 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 6.89/72.14 =0.10 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 53   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -49.20 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 49.20/72.14 =0.68 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9617 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9617 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 54   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -47.18 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 47.18/72.14 =0.65 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 55   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -47.23 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 47.23/72.14 =0.65 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 56   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -49.13 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 49.13/72.14 =0.68 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 39 - 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 61   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -39.14 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 39.14/72.14 =0.54 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9617 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9617 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 62   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -36.13 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 36.13/72.14 =0.50 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 63   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -36.17 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 36.17/72.14 =0.50 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 64   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -39.07 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 39.07/72.14 =0.54 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 69   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -25.71 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 25.71/72.14 =0.36 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9617 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9617 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 70   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -28.27 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 28.27/72.14 =0.39 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 71   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -28.30 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 28.30/72.14 =0.39 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 72   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -25.63 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 25.63/72.14 =0.36 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 77   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -14.26 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 14.26/72.14 =0.20 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9617 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9617 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 78   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -18.33 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 18.33/72.14 =0.25 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 79   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -18.35 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 18.35/72.14 =0.25 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 80   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -14.18 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 14.18/72.14 =0.20 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 86   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -8.65 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 8.65/72.14 =0.12 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 87   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -8.65 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 8.65/72.14 =0.12 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 89   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -23.74 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 23.74/72.14 =0.33 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 90   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -19.64 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 19.64/72.14 =0.27 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 91   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -19.63 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 19.63/72.14 =0.27 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 92   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -23.79 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 23.79/72.14 =0.33 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 93   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -22.95 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 22.95/72.14 =0.32 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 94   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -20.43 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 20.43/72.14 =0.28 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 95   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -20.50 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 20.50/72.14 =0.28 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 96   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -22.91 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 22.91/72.14 =0.32 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 97   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -3.80 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 3.80/72.14 =0.05 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9617 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9617 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 98   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -7.26 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 7.26/72.14 =0.10 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 99   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -7.18 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 7.18/72.14 =0.10 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 100   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -3.80 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 3.80/72.14 =0.10 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 105   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -15.81 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 15.81/72.14 =0.22 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9617 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9617 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 106   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -16.78 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 16.78/72.14 =0.23 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 107   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -16.71 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 16.71/72.14 =0.23 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 108   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -15.81 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 15.81/72.14 =0.22 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 113   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -28.37 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 28.37/72.14 =0.39 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9617 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9617 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 114   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -25.61 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 25.61/72.14 =0.35 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 115   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -25.55 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 25.55/72.14 =0.35 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 116   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -28.37 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 28.37/72.14 =0.39 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 121   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -43.88 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 43.88/72.14 =0.61 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9617 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9617 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 74 - 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 122   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -31.39 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 31.39/72.14 =0.44 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 123   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -31.35 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 31.35/72.14 =0.43 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 124   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -43.88 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 43.88/72.14 =0.61 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 129   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -56.42 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 56.42/72.14 =0.78 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9617 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9617 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 130   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -39.96 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 39.96/72.14 =0.55 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 131   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -39.94 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 39.94/72.14 =0.55 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 132   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -56.43 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 56.43/72.14 =0.78 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 157   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -1.45 kN 

Nt.rd = 72.14 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 1.45/72.14 =0.02 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 85   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  5 Seismic Ε.Α.Κ. 2000  

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 0.69 kN 

Nc.rd = 72.14 kN 

Nb.rd = 15.16 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 1.89  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 1.89 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.23  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.23 

λy = 177.62  ky =1.09   λz = 177.62  kz = 1.09 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 0.69/72.14 =0.01 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 0.69/15.16 =0.05 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9617 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9617 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 88   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  5 Seismic Ε.Α.Κ. 2000 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 0.70 kN 

Nc.rd = 72.14 kN 

Nb.rd = 15.16 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 1.89  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 1.89 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.23  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.23 

λy = 177.66  ky =1.09   λz = 177.66  kz = 1.09 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 0.70/72.14 =0.01 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 0.70/15.16 =0.05 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9619 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 103   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 14.27 kN 

Nc.rd = 72.14 kN 

Nb.rd = 15.15 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 1.89  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 1.89 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.23  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.23 

λy = 177.68  ky =1.09   λz = 177.68  kz = 1.50 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 14.27/72.14 =0.20 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 14.27/15.15 =0.94 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 133   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 3.91 kN 

Nc.rd = 72.14 kN 

Nb.rd = 15.16 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 1.89  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 1.89 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.23  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.23 

λy = 177.67  ky =1.50   λz = 177.67  kz = 1.50 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 3.91/72.14 =0.05 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 3.91/15.16 =0.26 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 136   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 0.62 kN 

Nc.rd = 72.14 kN 

Nb.rd = 15.16 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 1.89  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 1.89 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.23  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.23 

λy = 177.67  ky =1.08   λz = 177.67  kz = 1.08 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 0.62/72.14 =0.01 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 0.62/15.16 =0.04 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 87 - 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 139   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 2.65 kN 

Nc.rd = 72.14 kN 

Nb.rd = 15.16 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 1.89  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 1.89 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.23  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.23 

λy = 177.67  ky =1.36   λz = 177.67  kz = 1.36 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 2.65/72.14 =0.04 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 2.65/15.16 =0.17 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 142   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 2.30 kN 

Nc.rd = 72.14 kN 

Nb.rd = 15.16 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 1.89  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 1.89 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.23  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.23 

λy = 177.67  ky =1.31   λz = 177.67  kz = 1.31 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 2.30/72.14 =0.03 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 2.30/15.16 =0.15 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 145   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 1.08 kN 

Nc.rd = 72.14 kN 

Nb.rd = 15.16 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 1.89  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 1.89 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.23  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.23 

λy = 177.67  ky =1.15   λz = 177.67  kz = 1.15 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 1.08/72.14 =0.01 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 1.08/15.16 =0.07 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 148   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 0.48 kN 

Nc.rd = 72.14 kN 

Nb.rd = 15.16 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 1.89  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 1.89 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.23  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.23 

λy = 177.67  ky =1.07   λz = 177.67  kz = 1.07 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 0.48/72.14 =0.01 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 0.48/15.16 =0.03 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 151   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 2.13 kN 

Nc.rd = 72.14 kN 

Nb.rd = 15.16 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 1.89  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 1.89 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.23  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.23 

λy = 177.67  ky =1.29   λz = 177.67  kz = 1.29 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 2.13/72.14 =0.03 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 2.13/15.16 =0.14 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 154   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 1.54 kN 

Nc.rd = 72.14 kN 

Nb.rd = 15.16 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 1.89  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 1.89 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.23  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.23 

λy = 177.67  ky =1.21   λz = 177.67  kz = 1.21 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 1.54/72.14 =0.02 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 1.54/15.16 =0.10 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 160   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 33.7x3.2 

h=3.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=3.4 cm  Ay=1.954 cm2  Az=1.954 cm2  Ax=3.070 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=3.600 cm4  Iz=3.600 cm4  Ix=7.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=2.988 cm3  Wplz=2.988 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 1.43 kN 

Nc.rd = 72.14 kN 

Nb.rd = 15.16 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 1.89  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 1.89 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.23  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.23 

λy = 177.67  ky =1.19   λz = 177.67  kz = 1.19 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 1.43/72.14 =0.02 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 1.43/15.16 =0.09 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή ΟΚ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 4   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 42.4x3.2 

h=4.2 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=4.2 cm  Ay=2.508 cm2  Az=2.508 cm2  Ax=3.940 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=7.620 cm4  Iz=7.620 cm4  Ix=15.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=4.928 cm3  Wplz=4.928 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 27.20 kN 

Nc.rd = 92.59 kN 

Nb.rd = 29.67 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 1.47  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 1.47 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.35  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.35 

λy = 138.32  ky =1.50   λz = 138.32  kz = 1.50 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 27.20/92.59 =0.29 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 27.20/29.67 =0.92 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9618 cm    

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 26   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 42.4x3.2 

h=4.2 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=4.2 cm  Ay=2.508 cm2  Az=2.508 cm2  Ax=3.940 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=7.620 cm4  Iz=7.620 cm4  Ix=15.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=4.928 cm3  Wplz=4.928 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 23.32 kN 

Nc.rd = 92.59 kN 

Nb.rd = 29.68 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 1.47  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 1.47 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.35  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.35 

λy = 138.32  ky =1.50   λz = 138.32  kz = 1.50 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 23.32/92.59 =0.25 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 23.32/29.68 =0.79 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9615 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9615 cm    

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 28   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 42.4x3.2 

h=4.2 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=4.2 cm  Ay=2.508 cm2  Az=2.508 cm2  Ax=3.940 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=7.620 cm4  Iz=7.620 cm4  Ix=15.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=4.928 cm3  Wplz=4.928 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 23.35 kN 

Nc.rd = 92.59 kN 

Nb.rd = 29.65 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 1.47  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 1.47 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.35  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.35 

λy = 138.32  ky =1.50   λz = 138.32  kz = 1.50 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 23.35/92.59 =0.25 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 23.35/29.65 =0.79 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9620 cm    

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 74   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 42.4x3.2 

h=4.2 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=4.2 cm  Ay=2.508 cm2  Az=2.508 cm2  Ax=3.940 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=7.620 cm4  Iz=7.620 cm4  Ix=15.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=4.928 cm3  Wplz=4.928 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 25.36 kN 

Nc.rd = 92.59 kN 

Nb.rd = 29.65 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 1.47  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 1.47 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.35  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.35 

λy = 138.36  ky =1.50   λz = 138.36  kz = 1.50 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 25.36/92.59 =0.27 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 25.36/29.65 =0.86 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9620 cm    

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 75   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 42.4x3.2 

h=4.2 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=4.2 cm  Ay=2.508 cm2  Az=2.508 cm2  Ax=3.940 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=7.620 cm4  Iz=7.620 cm4  Ix=15.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=4.928 cm3  Wplz=4.928 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 25.39 kN 

Nc.rd = 92.59 kN 

Nb.rd = 29.65 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 1.47  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 1.47 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.35  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.35 

λy = 138.36  ky =1.50   λz = 138.36  kz = 1.50 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 25.39/92.59 =0.27 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 25.39/29.65 =0.86 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9620 cm    

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 99 - 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 81   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 42.4x3.2 

h=4.2 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=4.2 cm  Ay=2.508 cm2  Az=2.508 cm2  Ax=3.940 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=7.620 cm4  Iz=7.620 cm4  Ix=15.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=4.928 cm3  Wplz=4.928 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 16.25 kN 

Nc.rd = 92.59 kN 

Nb.rd = 29.66 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 1.47  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 1.47 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.35  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.35 

λy = 138.36  ky =1.50   λz = 138.36  kz = 1.50 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 16.25/92.59 =0.18 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 16.25/29.65 =0.55 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9618 cm    

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 82   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 42.4x3.2 

h=4.2 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=4.2 cm  Ay=2.508 cm2  Az=2.508 cm2  Ax=3.940 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=7.620 cm4  Iz=7.620 cm4  Ix=15.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=4.928 cm3  Wplz=4.928 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 15.72 kN 

Nc.rd = 92.59 kN 

Nb.rd = 29.65 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 1.47  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 1.47 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.35  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.35 

λy = 138.36  ky =1.50   λz = 138.36  kz = 1.50 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 15.72/92.59 =0.17 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 15.72/29.65 =0.53 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9620 cm    

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 83   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 42.4x3.2 

h=4.2 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=4.2 cm  Ay=2.508 cm2  Az=2.508 cm2  Ax=3.940 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=7.620 cm4  Iz=7.620 cm4  Ix=15.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=4.928 cm3  Wplz=4.928 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 15.73 kN 

Nc.rd = 92.59 kN 

Nb.rd = 29.65 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 1.47  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 1.47 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.35  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.35 

λy = 138.36  ky =1.50   λz = 138.36  kz = 1.50 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 15.73/92.59 =0.17 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 15.73/29.65 =0.53 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9620 cm    

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 84   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 42.4x3.2 

h=4.2 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=4.2 cm  Ay=2.508 cm2  Az=2.508 cm2  Ax=3.940 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=7.620 cm4  Iz=7.620 cm4  Ix=15.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=4.928 cm3  Wplz=4.928 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 16.17 kN 

Nc.rd = 92.59 kN 

Nb.rd = 29.65 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 1.47  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 1.47 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.35  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.35 

λy = 138.36  ky =1.50   λz = 138.36  kz = 1.50 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 16.17/92.59 =0.17 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 16.17/29.65 =0.55 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9620 cm    

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 101   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 42.4x3.2 

h=4.2 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=4.2 cm  Ay=2.508 cm2  Az=2.508 cm2  Ax=3.940 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=7.620 cm4  Iz=7.620 cm4  Ix=15.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=4.928 cm3  Wplz=4.928 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 17.63 kN 

Nc.rd = 92.59 kN 

Nb.rd = 29.66 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 1.47  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 1.47 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.35  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.35 

λy = 138.36  ky =1.50   λz = 138.36  kz = 1.50 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 17.63/92.59 =0.19 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 17.63/29.66 =0.59 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9618 cm    

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 102   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 42.4x3.2 

h=4.2 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=4.2 cm  Ay=2.508 cm2  Az=2.508 cm2  Ax=3.940 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=7.620 cm4  Iz=7.620 cm4  Ix=15.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=4.928 cm3  Wplz=4.928 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 14.33 kN 

Nc.rd = 92.59 kN 

Nb.rd = 29.65 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 1.47  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 1.47 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.35  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.35 

λy = 138.36  ky =1.50   λz = 138.36  kz = 1.50 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 14.33/92.59 =0.15 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 14.33/29.65 =0.48 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9620 cm    

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 104   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 42.4x3.2 

h=4.2 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=4.2 cm  Ay=2.508 cm2  Az=2.508 cm2  Ax=3.940 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=7.620 cm4  Iz=7.620 cm4  Ix=15.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=4.928 cm3  Wplz=4.928 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 17.64 kN 

Nc.rd = 92.59 kN 

Nb.rd = 29.65 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 1.47  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 1.47 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.35  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.35 

λy = 138.36  ky =1.50   λz = 138.36  kz = 1.50 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 17.64/92.59 =0.19 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 17.64/29.65 =0.59 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9620 cm    

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 110   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 42.4x3.2 

h=4.2 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=4.2 cm  Ay=2.508 cm2  Az=2.508 cm2  Ax=3.940 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=7.620 cm4  Iz=7.620 cm4  Ix=15.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=4.928 cm3  Wplz=4.928 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 23.80 kN 

Nc.rd = 92.59 kN 

Nb.rd = 29.65 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 1.47  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 1.47 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.35  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.35 

λy = 138.36  ky =1.50   λz = 138.36  kz = 1.50 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 23.80/92.59 =0.26 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 23.80/29.65 =0.80 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9620 cm    

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 111   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 42.4x3.2 

h=4.2 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=4.2 cm  Ay=2.508 cm2  Az=2.508 cm2  Ax=3.940 cm2 

tw=0.3 cm  Iy=7.620 cm4  Iz=7.620 cm4  Ix=15.200 cm4 

tf=0.3 cm  Wply=4.928 cm3  Wplz=4.928 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 23.75 kN 

Nc.rd = 92.59 kN 

Nb.rd = 29.65 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 1.47  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 1.47 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.35  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.35 

λy = 138.36  ky =1.50   λz = 138.36  kz = 1.50 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 23.75/92.59 =0.26 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 23.75/29.65 =0.80 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9620 cm    

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 134   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 48.3x4 

h=4.8 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=4.8 cm  Ay=3.546 cm2  Az=3.546 cm2  Ax=5.570 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=13.800 cm4  Iz=13.800 cm4  Ix=27.600 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=7.871 cm3  Wplz=7.871 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -96.22 kN 

Nt.rd = 130.90 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 96.22/130.90 =0.74 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 135   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 48.3x4 

h=4.8 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=4.8 cm  Ay=3.546 cm2  Az=3.546 cm2  Ax=5.570 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=13.800 cm4  Iz=13.800 cm4  Ix=27.600 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=7.871 cm3  Wplz=7.871 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -96.20 kN 

Nt.rd = 130.90 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 96.20/130.90 =0.73 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 158   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 48.3x4 

h=4.8 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=4.8 cm  Ay=3.546 cm2  Az=3.546 cm2  Ax=5.570 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=13.800 cm4  Iz=13.800 cm4  Ix=27.600 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=7.871 cm3  Wplz=7.871 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -96.23 kN 

Nt.rd = 130.90 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 96.23/130.90 =0.74 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 159   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 48.3x4 

h=4.8 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=4.8 cm  Ay=3.546 cm2  Az=3.546 cm2  Ax=5.570 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=13.800 cm4  Iz=13.800 cm4  Ix=27.600 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=7.871 cm3  Wplz=7.871 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -96.20 kN 

Nt.rd = 130.90 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 96.20/130.90 =0.73 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 2   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 48.3x4 

h=4.8 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=4.8 cm  Ay=3.546 cm2  Az=3.546 cm2  Ax=5.570 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=13.800 cm4  Iz=13.800 cm4  Ix=27.600 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=7.871 cm3  Wplz=7.871 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 45.15 kN 

Nc.rd = 130.90 kN 

Nb.rd = 50.72 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 1.30  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 1.30 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.43  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.43 

λy = 122.20  ky =1.50   λz = 122.20  kz = 1.50 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 45.15/130.90 =0.34 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 45.15/50.72 =0.89 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 5   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 48.3x4 

h=4.8 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=4.8 cm  Ay=3.546 cm2  Az=3.546 cm2  Ax=5.570 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=13.800 cm4  Iz=13.800 cm4  Ix=27.600 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=7.871 cm3  Wplz=7.871 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 45.51 kN 

Nc.rd = 130.90 kN 

Nb.rd = 50.72 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 1.30  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 1.30 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.43  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.43 

λy = 122.20  ky =1.50   λz = 122.20  kz = 1.50 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 45.51/130.90 =0.35 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 45.51/50.72 =0.90 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 47   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 48.3x4 

h=4.8 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=4.8 cm  Ay=3.546 cm2  Az=3.546 cm2  Ax=5.570 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=13.800 cm4  Iz=13.800 cm4  Ix=27.600 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=7.871 cm3  Wplz=7.871 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 34.51 kN 

Nc.rd = 130.90 kN 

Nb.rd = 50.72 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 1.30  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 1.30 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.43  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.43 

λy = 122.20  ky =1.50   λz = 122.20  kz = 1.50 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 34.51/130.90 =0.26 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 34.51/50.72 =0.68 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 49   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 48.3x4 

h=4.8 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=4.8 cm  Ay=3.546 cm2  Az=3.546 cm2  Ax=5.570 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=13.800 cm4  Iz=13.800 cm4  Ix=27.600 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=7.871 cm3  Wplz=7.871 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 48.86 kN 

Nc.rd = 130.90 kN 

Nb.rd = 50.72 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 1.30  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 1.30 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.43  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.43 

λy = 122.20  ky =1.50   λz = 122.20  kz = 1.50 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 48.86/130.90 =0.37 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 48.86/50.72 =0.96 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 50   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 48.3x4 

h=4.8 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=4.8 cm  Ay=3.546 cm2  Az=3.546 cm2  Ax=5.570 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=13.800 cm4  Iz=13.800 cm4  Ix=27.600 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=7.871 cm3  Wplz=7.871 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 34.51 kN 

Nc.rd = 130.90 kN 

Nb.rd = 50.72 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 1.30  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 1.30 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.43  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.43 

λy = 122.20  ky =1.50   λz = 122.20  kz = 1.50 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 34.51/130.90 =0.26 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 34.51/50.72 =0.68 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 58   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 48.3x4 

h=4.8 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=4.8 cm  Ay=3.546 cm2  Az=3.546 cm2  Ax=5.570 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=13.800 cm4  Iz=13.800 cm4  Ix=27.600 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=7.871 cm3  Wplz=7.871 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 43.08 kN 

Nc.rd = 130.90 kN 

Nb.rd = 50.70 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 1.30  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 1.30 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.43  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.43 

λy = 122.24  ky =1.50   λz = 122.24  kz = 1.50 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 43.08/130.90 =0.33 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 43.08/50.72 =0.85 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 59   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 48.3x4 

h=4.8 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=4.8 cm  Ay=3.546 cm2  Az=3.546 cm2  Ax=5.570 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=13.800 cm4  Iz=13.800 cm4  Ix=27.600 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=7.871 cm3  Wplz=7.871 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 43.13 kN 

Nc.rd = 130.90 kN 

Nb.rd = 50.70 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 1.30  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 1.30 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.43  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.43 

λy = 122.24  ky =1.50   λz = 122.24  kz = 1.50 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 43.13/130.90 =0.33 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 43.13/50.70 =0.85 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 65   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 48.3x4 

h=4.8 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=4.8 cm  Ay=3.546 cm2  Az=3.546 cm2  Ax=5.570 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=13.800 cm4  Iz=13.800 cm4  Ix=27.600 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=7.871 cm3  Wplz=7.871 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 39.52 kN 

Nc.rd = 130.90 kN 

Nb.rd = 50.72 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 1.30  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 1.30 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.43  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.43 

λy = 122.21  ky =1.50   λz = 122.21  kz = 1.50 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 39.52/130.90 =0.30 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 43./50.70 =0.85 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 66   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 48.3x4 

h=4.8 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=4.8 cm  Ay=3.546 cm2  Az=3.546 cm2  Ax=5.570 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=13.800 cm4  Iz=13.800 cm4  Ix=27.600 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=7.871 cm3  Wplz=7.871 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 35.27 kN 

Nc.rd = 130.90 kN 

Nb.rd = 50.70 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 1.30  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 1.30 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.43  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.43 

λy = 122.24  ky =1.50   λz = 122.24  kz = 1.50 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 35.27/130.90 =0.27 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 35.27/50.70 =0.70 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 67   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 48.3x4 

h=4.8 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=4.8 cm  Ay=3.546 cm2  Az=3.546 cm2  Ax=5.570 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=13.800 cm4  Iz=13.800 cm4  Ix=27.600 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=7.871 cm3  Wplz=7.871 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 35.31 kN 

Nc.rd = 130.90 kN 

Nb.rd = 50.70 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 1.30  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 1.30 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.43  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.43 

λy = 122.24  ky =1.50   λz = 122.24  kz = 1.50 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 35.31/130.90 =0.27 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 35.31/50.70 =0.70 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 68   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 48.3x4 

h=4.8 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=4.8 cm  Ay=3.546 cm2  Az=3.546 cm2  Ax=5.570 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=13.800 cm4  Iz=13.800 cm4  Ix=27.600 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=7.871 cm3  Wplz=7.871 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 39.45 kN 

Nc.rd = 130.90 kN 

Nb.rd = 50.70 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 1.30  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 1.30 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.43  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.43 

λy = 122.24  ky =1.50   λz = 122.24  kz = 1.50 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 39.45/130.90 =0.30 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 39.45/50.70 =0.78 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 73   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 48.3x4 

h=4.8 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=4.8 cm  Ay=3.546 cm2  Az=3.546 cm2  Ax=5.570 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=13.800 cm4  Iz=13.800 cm4  Ix=27.600 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=7.871 cm3  Wplz=7.871 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 28.09 kN 

Nc.rd = 130.90 kN 

Nb.rd = 50.72 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 1.30  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 1.30 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.43  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.43 

λy = 122.21  ky =1.50   λz = 122.21  kz = 1.50 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 28.09/130.90 =0.21< 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 28.09/50.72 =0.55 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 124 - 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 76   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 48.3x4 

h=4.8 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=4.8 cm  Ay=3.546 cm2  Az=3.546 cm2  Ax=5.570 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=13.800 cm4  Iz=13.800 cm4  Ix=27.600 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=7.871 cm3  Wplz=7.871 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 28.01 kN 

Nc.rd = 130.90 kN 

Nb.rd = 50.70 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 1.30  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 1.30 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.43  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.43 

λy = 122.24  ky =1.50   λz = 122.24  kz = 1.50 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 28.01/130.90 =0.21< 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 28.01/50.72 =0.55 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 109   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 48.3x4 

h=4.8 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=4.8 cm  Ay=3.546 cm2  Az=3.546 cm2  Ax=5.570 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=13.800 cm4  Iz=13.800 cm4  Ix=27.600 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=7.871 cm3  Wplz=7.871 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 29.65 kN 

Nc.rd = 130.90 kN 

Nb.rd = 50.72 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 1.30  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 1.30 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.43  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.43 

λy = 122.21  ky =1.50   λz = 122.21  kz = 1.50 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 29.65/130.90 =0.23< 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 29.65/50.72 =0.58 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 112   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 48.3x4 

h=4.8 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=4.8 cm  Ay=3.546 cm2  Az=3.546 cm2  Ax=5.570 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=13.800 cm4  Iz=13.800 cm4  Ix=27.600 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=7.871 cm3  Wplz=7.871 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 29.65 kN 

Nc.rd = 130.90 kN 

Nb.rd = 50.70 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 1.30  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 1.30 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.43  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.43 

λy = 122.24  ky =1.50   λz = 122.24  kz = 1.50 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 29.65/130.90 =0.23< 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 29.65/50.70 =0.58 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 117   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 48.3x4 

h=4.8 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=4.8 cm  Ay=3.546 cm2  Az=3.546 cm2  Ax=5.570 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=13.800 cm4  Iz=13.800 cm4  Ix=27.600 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=7.871 cm3  Wplz=7.871 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 42.18 kN 

Nc.rd = 130.90 kN 

Nb.rd = 50.72 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 1.30  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 1.30 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.43  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.43 

λy = 122.21  ky =1.50   λz = 122.21  kz = 1.50 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 42.18/130.90 =0.32< 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 42.18/50.70 =0.83 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 118   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 48.3x4 

h=4.8 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=4.8 cm  Ay=3.546 cm2  Az=3.546 cm2  Ax=5.570 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=13.800 cm4  Iz=13.800 cm4  Ix=27.600 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=7.871 cm3  Wplz=7.871 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 32.60 kN 

Nc.rd = 130.90 kN 

Nb.rd = 50.70 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 1.30  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 1.30 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.43  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.43 

λy = 122.24  ky =1.50   λz = 122.24  kz = 1.50 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 32.60/130.90 =0.25< 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 32.60/50.70 =0.64 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 119   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 48.3x4 

h=4.8 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=4.8 cm  Ay=3.546 cm2  Az=3.546 cm2  Ax=5.570 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=13.800 cm4  Iz=13.800 cm4  Ix=27.600 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=7.871 cm3  Wplz=7.871 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 32.56 kN 

Nc.rd = 130.90 kN 

Nb.rd = 50.70 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 1.30  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 1.30 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.43  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.43 

λy = 122.24  ky =1.50   λz = 122.24  kz = 1.50 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 32.56/130.90 =0.25< 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 32.56/50.70 =0.64 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 120   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 48.3x4 

h=4.8 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=4.8 cm  Ay=3.546 cm2  Az=3.546 cm2  Ax=5.570 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=13.800 cm4  Iz=13.800 cm4  Ix=27.600 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=7.871 cm3  Wplz=7.871 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 42.19 kN 

Nc.rd = 130.90 kN 

Nb.rd = 50.70 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 1.30  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 1.30 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.43  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.43 

λy = 122.24  ky =1.50   λz = 122.24  kz = 1.50 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 42.19/130.90 =0.32< 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 42.19/50.70 =0.83 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 126   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 48.3x4 

h=4.8 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=4.8 cm  Ay=3.546 cm2  Az=3.546 cm2  Ax=5.570 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=13.800 cm4  Iz=13.800 cm4  Ix=27.600 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=7.871 cm3  Wplz=7.871 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 38.35 kN 

Nc.rd = 130.90 kN 

Nb.rd = 50.70 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 1.30  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 1.30 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.43  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.43 

λy = 122.24  ky =1.50   λz = 122.24  kz = 1.50 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 38.35/130.90 =0.29< 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 38.35/50.70 =0.76 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 127   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 48.3x4 

h=4.8 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=4.8 cm  Ay=3.546 cm2  Az=3.546 cm2  Ax=5.570 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=13.800 cm4  Iz=13.800 cm4  Ix=27.600 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=7.871 cm3  Wplz=7.871 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 38.32 kN 

Nc.rd = 130.90 kN 

Nb.rd = 50.70 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 1.30  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 1.30 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.43  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.43 

λy = 122.24  ky =1.50   λz = 122.24  kz = 1.50 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 38.32/130.90 =0.29< 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 38.32/50.70 =0.76 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 57   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 60.3x4 

h=6.0 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=6.0 cm  Ay=4.501 cm2  Az=4.501 cm2  Ax=7.070 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=28.200 cm4  Iz=28.200 cm4  Ix=56.400 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=12.700 cm3 Wplz=12.700 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 52.92 kN 

Nc.rd = 166.15 kN 

Nb.rd = 87.74 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 1.03  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 1.03 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.58  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.58 

λy = 96.32  ky =1.50   λz = 96.32  kz = 1.50 

Nsd/Nc.rd = 52.92/166.15 =0.32 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 52.92/87.74 =0.60 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9618 cm    

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ:  60   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 60.3x4 

h=6.0 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=6.0 cm  Ay=4.501 cm2  Az=4.501 cm2  Ax=7.070 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=28.200 cm4  Iz=28.200 cm4  Ix=56.400 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=12.700 cm3 Wplz=12.700 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 52.86 kN 

Nc.rd = 166.15 kN 

Nb.rd = 87.71 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 1.03  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 1.03 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.58  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.58 

λy = 96.34  ky =1.50   λz = 96.34  kz = 1.50 

Nsd/Nc.rd = 52.86/166.15 =0.32 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 52.86/87.71 =0.60 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9620 cm    

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 125   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 60.3x4 

h=6.0 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=6.0 cm  Ay=4.501 cm2  Az=4.501 cm2  Ax=7.070 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=28.200 cm4  Iz=28.200 cm4  Ix=56.400 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=12.700 cm3 Wplz=12.700 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 57.66 kN 

Nc.rd = 166.15 kN 

Nb.rd = 87.74 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 1.03  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 1.03 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.58  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.58 

λy = 96.32  ky =1.50   λz = 96.32  kz = 1.50 

Nsd/Nc.rd = 57.66/166.15 =0.35 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 57.66/87.74 =0.66 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9618 cm    

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 128   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 60.3x4 

h=6.0 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=6.0 cm  Ay=4.501 cm2  Az=4.501 cm2  Ax=7.070 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=28.200 cm4  Iz=28.200 cm4  Ix=56.400 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=12.700 cm3 Wplz=12.700 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 57.67 kN 

Nc.rd = 166.15 kN 

Nb.rd = 87.71 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 1.03  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 1.03 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.58  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.58 

λy = 96.34  ky =1.50   λz = 96.32  kz = 1.50 

Nsd/Nc.rd = 57.67/166.15 =0.35 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 57.67/87.71 =0.66 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9620 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9620 cm    

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 137   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 76.1x4 

h=7.6 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=7.6 cm  Ay=5.768 cm2  Az=5.768 cm2  Ax=9.060 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=59.100 cm4  Iz=59.100 cm4  Ix=118.000 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=20.815 cm3 Wplz=20.815 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -171.30 kN 

Nt.rd = 212.91 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 171.30/212.91 =0.80 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9618 cm    

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9618 cm    

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 138   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 76.1x4 

h=7.6 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=7.6 cm  Ay=5.768 cm2  Az=5.768 cm2  Ax=9.060 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=59.100 cm4  Iz=59.100 cm4  Ix=118.000 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=20.815 cm3 Wplz=20.815 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -171.23 kN 

Nt.rd = 212.91 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 171.23/212.91 =0.80 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9618 cm    

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9618 cm    

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 155   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 76.1x4 

h=7.6 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=7.6 cm  Ay=5.768 cm2  Az=5.768 cm2  Ax=9.060 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=59.100 cm4  Iz=59.100 cm4  Ix=118.000 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=20.815 cm3 Wplz=20.815 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -171.31 kN 

Nt.rd = 212.91 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 171.31/212.91 =0.80 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9618 cm    

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9618 cm    

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 156   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 76.1x4 

h=7.6 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=7.6 cm  Ay=5.768 cm2  Az=5.768 cm2  Ax=9.060 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=59.100 cm4  Iz=59.100 cm4  Ix=118.000 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=20.815 cm3 Wplz=20.815 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -171.23 kN 

Nt.rd = 212.91 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 171.23/212.91 =0.80 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9618 cm    

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9618 cm    

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 7   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 76.1x4 

h=7.6 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=7.6 cm  Ay=5.768 cm2  Az=5.768 cm2  Ax=9.060 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=59.100 cm4  Iz=59.100 cm4  Ix=118.000 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=20.815 cm3 Wplz=20.815 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 89.65 kN 

Nc.rd = 212.91 kN 

Nb.rd = 139.99 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 0.80  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 0.80 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.72  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.72 

λy = 75.31  ky =1.46   λz = 75.31  kz = 1.46 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 89.65/212.91 =0.42 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 89.65/139.99 =0.64 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 9   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 76.1x4 

h=7.6 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=7.6 cm  Ay=5.768 cm2  Az=5.768 cm2  Ax=9.060 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=59.100 cm4  Iz=59.100 cm4  Ix=118.000 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=20.815 cm3 Wplz=20.815 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 104.89 kN 

Nc.rd = 212.91 kN 

Nb.rd = 139.99 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 0.80  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 0.80 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.72  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.72 

λy = 75.31  ky =1.50   λz = 75.31  kz = 1.50 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 104.89/212.91 =0.49 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 104.89/139.99 =0.75 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 10   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 76.1x4 

h=7.6 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=7.6 cm  Ay=5.768 cm2  Az=5.768 cm2  Ax=9.060 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=59.100 cm4  Iz=59.100 cm4  Ix=118.000 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=20.815 cm3 Wplz=20.815 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 89.92 kN 

Nc.rd = 212.91 kN 

Nb.rd = 139.99 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 0.80  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 0.80 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.72  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.72 

λy = 75.31  ky =1.46   λz = 75.31  kz = 1.46 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 89.92/212.91 =0.42 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 89.92/139.99 =0.64 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 12   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 76.1x4 

h=7.6 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=7.6 cm  Ay=5.768 cm2  Az=5.768 cm2  Ax=9.060 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=59.100 cm4  Iz=59.100 cm4  Ix=118.000 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=20.815 cm3 Wplz=20.815 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 120.72 kN 

Nc.rd = 212.91 kN 

Nb.rd = 139.99 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 0.80  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 0.80 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.72  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.72 

λy = 75.31  ky =1.50               λz = 75.31  kz = 1.50 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 120.72/212.91 =0.57 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 120.72/139.99 =0.86 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 15   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 76.1x4 

h=7.6 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=7.6 cm  Ay=5.768 cm2  Az=5.768 cm2  Ax=9.060 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=59.100 cm4  Iz=59.100 cm4  Ix=118.000 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=20.815 cm3 Wplz=20.815 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 120.91 kN 

Nc.rd = 212.91 kN 

Nb.rd = 139.99 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 0.80  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 0.80 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.72  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.72 

λy = 75.31  ky =1.50               λz = 75.31  kz = 1.50 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 120.91/212.91 =0.57 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 120.91/139.99 =0.86 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 37   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 76.1x4 

h=7.6 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=7.6 cm  Ay=5.768 cm2  Az=5.768 cm2  Ax=9.060 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=59.100 cm4  Iz=59.100 cm4  Ix=118.000 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=20.815 cm3 Wplz=20.815 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 117.48 kN 

Nc.rd = 212.91 kN 

Nb.rd = 139.99 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 0.80  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 0.80 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.72  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.72 

λy = 75.31  ky =1.50               λz = 75.31  kz = 1.50 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 117.48/212.91 =0.55 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 117.48/139.99 =0.84 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 40   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 76.1x4 

h=7.6 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=7.6 cm  Ay=5.768 cm2  Az=5.768 cm2  Ax=9.060 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=59.100 cm4  Iz=59.100 cm4  Ix=118.000 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=20.815 cm3 Wplz=20.815 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 117.46 kN 

Nc.rd = 212.91 kN 

Nb.rd = 139.99 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 0.80  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 0.80 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.72  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.72 

λy = 75.31  ky =1.50               λz = 75.31  kz = 1.50 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 117.46/212.91 =0.55 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 117.46/139.99 =0.84 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 42   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 76.1x4 

h=7.6 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=7.6 cm  Ay=5.768 cm2  Az=5.768 cm2  Ax=9.060 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=59.100 cm4  Iz=59.100 cm4  Ix=118.000 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=20.815 cm3 Wplz=20.815 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 83.74 kN 

Nc.rd = 212.91 kN 

Nb.rd = 139.99 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 0.80  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 0.80 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.72  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.72 

λy = 75.31  ky =1.43               λz = 75.31  kz = 1.43 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 83.74/212.91 =0.39 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 83.74/139.99 =0.60 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 44   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 76.1x4 

h=7.6 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=7.6 cm  Ay=5.768 cm2  Az=5.768 cm2  Ax=9.060 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=59.100 cm4  Iz=59.100 cm4  Ix=118.000 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=20.815 cm3 Wplz=20.815 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 116.99 kN 

Nc.rd = 212.91 kN 

Nb.rd = 139.99 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 0.80  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 0.80 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.72  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.72 

λy = 75.31  ky =1.50               λz = 75.31  kz = 1.50 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 116.99/212.91 =0.55 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 116.99/139.99 =0.84 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 45   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 76.1x4 

h=7.6 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=7.6 cm  Ay=5.768 cm2  Az=5.768 cm2  Ax=9.060 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=59.100 cm4  Iz=59.100 cm4  Ix=118.000 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=20.815 cm3 Wplz=20.815 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 83.73 kN 

Nc.rd = 212.91 kN 

Nb.rd = 139.99 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 0.80  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 0.80 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.72  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.72 

λy = 75.31  ky =1.43               λz = 75.31  kz = 1.43 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 83.73/212.91 =0.39 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 83.73/139.99 =0.860 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 140   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 88.9x4 

h=8.9 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=8.9 cm  Ay=6.812 cm2  Az=6.812 cm2  Ax=10.700 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=96.300 cm4  Iz=96.300 cm4  Ix=193.000 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=28.853 cm3 Wplz=28.853 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -225.08 kN 

Nt.rd = 251.45 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 225.08/251.45 =0.90 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 141   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 88.9x4 

h=8.9 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=8.9 cm  Ay=6.812 cm2  Az=6.812 cm2  Ax=10.700 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=96.300 cm4  Iz=96.300 cm4  Ix=193.000 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=28.853 cm3 Wplz=28.853 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -224.95 kN 

Nt.rd = 251.45 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 224.95/251.45 =0.89 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 146   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 88.9x4 

h=8.9 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=8.9 cm  Ay=6.812 cm2  Az=6.812 cm2  Ax=10.700 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=96.300 cm4  Iz=96.300 cm4  Ix=193.000 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=28.853 cm3 Wplz=28.853 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -244.31 kN 

Nt.rd = 251.45 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 244.31/251.45 =0.97 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 147   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 88.9x4 

h=8.9 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=8.9 cm  Ay=6.812 cm2  Az=6.812 cm2  Ax=10.700 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=96.300 cm4  Iz=96.300 cm4  Ix=193.000 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=28.853 cm3 Wplz=28.853 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -244.05 kN 

Nt.rd = 251.45 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 244.05/251.45 =0.97 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 152   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 88.9x4 

h=8.9 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=8.9 cm  Ay=6.812 cm2  Az=6.812 cm2  Ax=10.700 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=96.300 cm4  Iz=96.300 cm4  Ix=193.000 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=28.853 cm3 Wplz=28.853 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -225.08 kN 

Nt.rd = 251.45 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 225.08/251.45 =0.90 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 153   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 88.9x4 

h=8.9 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=8.9 cm  Ay=6.812 cm2  Az=6.812 cm2  Ax=10.700 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=96.300 cm4  Iz=96.300 cm4  Ix=193.000 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=28.853 cm3 Wplz=28.853 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -224.94 kN 

Nt.rd = 251.45 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 224.94/251.45 =0.89 < 1.00 (5.13) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 14   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 88.9x4 

h=8.9 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=8.9 cm  Ay=6.812 cm2  Az=6.812 cm2  Ax=10.700 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=96.300 cm4  Iz=96.300 cm4  Ix=193.000 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=28.853 cm3 Wplz=28.853 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 166.89 kN 

Nc.rd = 251.45 kN 

Nb.rd = 181.36 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 0.68  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 0.68 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.79  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.79 

λy = 64.12  ky =1.50   λz = 64.12  kz = 1.50 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 166.89/251.45 =0.66 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 166.89/181.36 =0.92 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 17   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 88.9x4 

h=8.9 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=8.9 cm  Ay=6.812 cm2  Az=6.812 cm2  Ax=10.700 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=96.300 cm4  Iz=96.300 cm4  Ix=193.000 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=28.853 cm3 Wplz=28.853 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 140.36 kN 

Nc.rd = 251.45 kN 

Nb.rd = 181.36 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 0.68  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 0.68 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.79  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.79 

λy = 64.12  ky =1.44   λz = 64.12  kz = 1.44 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 140.36/251.45 =0.56 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 140.36/181.36 =0.77 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 20   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 88.9x4 

h=8.9 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=8.9 cm  Ay=6.812 cm2  Az=6.812 cm2  Ax=10.700 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=96.300 cm4  Iz=96.300 cm4  Ix=193.000 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=28.853 cm3 Wplz=28.853 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 140.46 kN 

Nc.rd = 251.45 kN 

Nb.rd = 181.36 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 0.68  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 0.68 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.79  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.79 

λy = 64.12  ky =1.44               λz = 64.12  kz = 1.44 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 140.46/251.45 =0.56 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 140.46/181.36 =0.77< 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 22   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 88.9x4 

h=8.9 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=8.9 cm  Ay=6.812 cm2  Az=6.812 cm2  Ax=10.700 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=96.300 cm4  Iz=96.300 cm4  Ix=193.000 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=28.853 cm3 Wplz=28.853 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 148.14 kN 

Nc.rd = 251.45 kN 

Nb.rd = 181.36 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 0.68  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 0.68 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.79  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.79 

λy = 64.12  ky =1.46   λz = 64.12  kz = 1.46 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 148.14/251.45 =0.59 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 148.14/181.36 =0.82 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 25   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 88.9x4 

h=8.9 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=8.9 cm  Ay=6.812 cm2  Az=6.812 cm2  Ax=10.700 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=96.300 cm4  Iz=96.300 cm4  Ix=193.000 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=28.853 cm3 Wplz=28.853 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 148.16 kN 

Nc.rd = 251.45 kN 

Nb.rd = 181.36 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 0.68  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 0.68 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.79  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.79 

λy = 64.12  ky =1.46   λz = 64.12  kz = 1.46 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 148.16/251.45 =0.59 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 148.16/181.36 =0.82 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 27   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 88.9x4 

h=8.9 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=8.9 cm  Ay=6.812 cm2  Az=6.812 cm2  Ax=10.700 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=96.300 cm4  Iz=96.300 cm4  Ix=193.000 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=28.853 cm3 Wplz=28.853 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 147.84 kN 

Nc.rd = 251.45 kN 

Nb.rd = 181.36 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 0.68  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 0.68 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.79  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.79 

λy = 64.12  ky =1.46   λz = 64.12  kz = 1.46 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 147.84/251.45 =0.59 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 147.84/181.36 =0.82 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 30   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 88.9x4 

h=8.9 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=8.9 cm  Ay=6.812 cm2  Az=6.812 cm2  Ax=10.700 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=96.300 cm4  Iz=96.300 cm4  Ix=193.000 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=28.853 cm3 Wplz=28.853 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 147.82 kN 

Nc.rd = 251.45 kN 

Nb.rd = 181.36 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 0.68  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 0.68 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.79  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.79 

λy = 64.12  ky =1.46   λz = 64.12  kz = 1.46 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 147.82/251.45 =0.59 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 147.82/181.36 =0.82 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 32   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 88.9x4 

h=8.9 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=8.9 cm  Ay=6.812 cm2  Az=6.812 cm2  Ax=10.700 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=96.300 cm4  Iz=96.300 cm4  Ix=193.000 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=28.853 cm3 Wplz=28.853 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 138.66 kN 

Nc.rd = 251.45 kN 

Nb.rd = 181.36 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 0.68  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 0.68 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.79  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.79 

λy = 64.12  ky =1.43   λz = 64.12  kz = 1.43 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 138.66/251.45 =0.55 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 138.66/181.36 =0.76 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 35   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 88.9x4 

h=8.9 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=8.9 cm  Ay=6.812 cm2  Az=6.812 cm2  Ax=10.700 cm2 

tw=0.4 cm  Iy=96.300 cm4  Iz=96.300 cm4  Ix=193.000 cm4 

tf=0.4 cm  Wply=28.853 cm3 Wplz=28.853 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 138.64 kN 

Nc.rd = 251.45 kN 

Nb.rd = 181.36 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 0.68  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 0.68 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.79  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.79 

λy = 64.12  ky =1.43   λz = 64.12  kz = 1.43 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 138.64/251.45 =0.55 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 138.64/181.36 =0.76 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 143   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 114.3x5 

h=11.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=11.4 cm  Ay=10.950 cm2  Az=10.950 cm2  Ax=17.200 cm2 

tw=0.5 cm  Iy=257.000 cm4  Iz=257.000 cm4  Ix=514.000 cm4 

tf=0.5 cm  Wply=59.774 cm3 Wplz=59.774 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -257.42 kN 

Nt.rd = 404.20 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 257.42/404.20 =0.64 < 1.00 (5.13) 

 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9618 cm    

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9618 cm    

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 144   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 114.3x5 

h=11.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=11.4 cm  Ay=10.950 cm2  Az=10.950 cm2  Ax=17.200 cm2 

tw=0.5 cm  Iy=257.000 cm4  Iz=257.000 cm4  Ix=514.000 cm4 

tf=0.5 cm  Wply=59.774 cm3 Wplz=59.774 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -257.22 kN 

Nt.rd = 404.20 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 257.22/404.20 =0.64 < 1.00 (5.13) 

 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9618 cm    

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9618 cm    

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 149   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 114.3x5 

h=11.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=11.4 cm  Ay=10.950 cm2  Az=10.950 cm2  Ax=17.200 cm2 

tw=0.5 cm  Iy=257.000 cm4  Iz=257.000 cm4  Ix=514.000 cm4 

tf=0.5 cm  Wply=59.774 cm3 Wplz=59.774 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -257.42 kN 

Nt.rd = 404.20 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 257.42/404.20 =0.64 < 1.00 (5.13) 

 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9618 cm    

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9618 cm    

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 150   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 114.3x5 

h=11.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=11.4 cm  Ay=10.950 cm2  Az=10.950 cm2  Ax=17.200 cm2 

tw=0.5 cm  Iy=257.000 cm4  Iz=257.000 cm4  Ix=514.000 cm4 

tf=0.5 cm  Wply=59.774 cm3 Wplz=59.774 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = -257.21 kN 

Nt.rd = 404.20 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nt.rd = 257.21/404.20 =0.64 < 1.00 (5.13) 

 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9618 cm    

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9618 cm    

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 19   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 114.3x5 

h=11.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=11.4 cm  Ay=10.950 cm2  Az=10.950 cm2  Ax=17.200 cm2 

tw=0.5 cm  Iy=257.000 cm4  Iz=257.000 cm4  Ix=514.000 cm4 

tf=0.5 cm  Wply=59.774 cm3 Wplz=59.774 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 209.03 kN 

Nc.rd = 404.20 kN 

Nb.rd = 319.96 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 0.53  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 0.53 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.87  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.87 

λy = 49.76  ky =1.25   λz = 49.76  kz = 1.25 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 209.03/404.20 =0.52 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 209.03/319.96 =0.65 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9618 cm    

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 24   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 114.3x5 

h=11.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=11.4 cm  Ay=10.950 cm2  Az=10.950 cm2  Ax=17.200 cm2 

tw=0.5 cm  Iy=257.000 cm4  Iz=257.000 cm4  Ix=514.000 cm4 

tf=0.5 cm  Wply=59.774 cm3 Wplz=59.774 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 231.82 kN 

Nc.rd = 404.20 kN 

Nb.rd = 319.96 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 0.53  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 0.53 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.87  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.87 

λy = 49.76  ky =1.27   λz = 49.76  kz = 1.27 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 231.82/404.20 =0.57 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 231.82/319.96 =0.72 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9618 cm    

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 29   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 114.3x5 

h=11.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=11.4 cm  Ay=10.950 cm2  Az=10.950 cm2  Ax=17.200 cm2 

tw=0.5 cm  Iy=257.000 cm4  Iz=257.000 cm4  Ix=514.000 cm4 

tf=0.5 cm  Wply=59.774 cm3 Wplz=59.774 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 232.46 kN 

Nc.rd = 404.20 kN 

Nb.rd = 319.96 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 0.53  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 0.53 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.87  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.87 

λy = 49.76  ky =1.27   λz = 49.76  kz = 1.27 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 232.46/404.20 =0.58 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 232.46/319.96 =0.73 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9618 cm    

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
CODE: EUROCODE 3 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Έλεγχος διατοµής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 

ΜΕΛΟΣ: 34   ΣΗΜΕΙΟ: 1   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: x=0.00 L 

ΦΟΡΤΙΑ: 

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  6 ULS/7/ 1*1.35+2*0.90+3*1.50 

ΥΛΙΚΟ: 

S235 (S235)     fy=235.00 MPa 

 

           ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: CHS 114.3x5 

h=11.4 cm  Gamma M0=1.00  Gamma M1=1.10  

b=11.4 cm  Ay=10.950 cm2  Az=10.950 cm2  Ax=17.200 cm2 

tw=0.5 cm  Iy=257.000 cm4  Iz=257.000 cm4  Ix=514.000 cm4 

tf=0.5 cm  Wply=59.774 cm3 Wplz=59.774 cm3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ: 

N.sd = 212.52 kN 

Nc.rd = 404.20 kN 

Nb.rd = 319.96 kN 

 

Κλάση διατοµής=1 

 

 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΥΓΙΣΜΟΥ: 
 
 Γύρω από άξονα Υ:     Γύρω από άξονα Ζ: 
Ly = 1.92 m  Lambda_y = 0.53  Lz = 1.92 m  Lambda_z = 0.53 

Lfy = 1.92 m  Xy = 0.87  Lfz = 1.92 m  Xz = 0.87 

λy = 49.76  ky =1.25   λz = 49.76  kz = 1.25 

ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Nsd/Nc.rd = 212.52/404.20 =0.53 < 1.00 (5.16) 

Nsd/Nb.rd = 212.52/319.96 =0.66 < 1.00 (5.45) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 Παραµορφώσεις 

Uy= 0.0000 cm < uy max= L/200.00 = 0.9618 cm     

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

Uz= 0.0000 cm < uz max= L/200.00 = 0.9618 cm    

Κυρίαρχη περίπτωση φόρτισης:  1 DL1 

 

 Μετακινήσεις δεν αναλύθηκαν 

 

∆ιατοµή οκ!! 
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Παράρτηµα Α: 

 

Απόσπαµα Ευρωκώδικα 1 Βάση µελέτης και δράσεων 
στις κατασκευές 
 
Μέρος 2-1: ∆ράσεις στις κατασκευές-Ίδια βάρη 

 
 

Μέρος 2ο Ταξινόµηση ενεργειών 
 

 
2.1 Ίδιο βάρος 
 
(1) Τα ίδια βάρη των δοµικών στοιχείων ταξινοµούνται σαν µόνιµες 

δράσεις και γενικά είναι επίσης και σταθερές δράσεις, βλέπε ENV 
1991-1. 

 
(2) Φορτία χώµατος σε σκεπές και βεράντες θα θεωρούνται σαν 

µεταβλητές δράσεις. Η πίεση σε τοίχους υπογείων που προκαλείται 
από φορτία γαιών θα θεωρείται όµως σαν µία µόνιµη δράση. Η πίεση 
του νερού των πόρων του εδάφους θα θεωρείται επίσης σαν µία µόνιµη 
δράση. 

 
Σηµείωση: Για πιο λεπτοµερείς πληροφορίες. βλ ENV 1997. 

 
(3) Φορτία που οφείλονται σε σκύρα θα θεωρούνται µεταβλητές δράσεις. 

 
2.2 Επιβαλλόµενα φορτία 
 
(1) Τα επιβαλλόµενα φορτία ταξινοµούνται σαν µεταβλητές και ελεύθερες 

δράσεις, βλ. ENV 1991-1. 
 

Σηµείωση: Όπου n κρούση από οχήµατα ή από τυχαία φορτία από 
µµηχανές µµπορεί να είναι σχετική σε περιπτωσιακές 
καταστάσεις τα φορτία θα πρέπει να λαµβάνονται από το 
ENV 1991- 2-7. 

 
(2) Τα επιβαλλόµενα φορτία θα πρέπει να θεωρηθούν σαν στατικά φορτίο. 

έχοντας λάβει υπόψη µη-αντηχητικές δυναµικές επιδράσεις. 
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Μέρος 3ο Καταστάσεις σχεδιασµού 
 
3.1 Γενικό 
 
(1) Τα ίδια-βάρη και τα επιβαλλόµενα φορτία θα προσδιορίζονται για κάθε 

κατάσταση σχεδιασµού που ορίζεται σύµφωνα µε το ENV 1991-1 
'Βάση σχεδιασµού’. 

 
(2) Η προέλευση και το περιεχόµενο σε υγρασία των υλικών σε µορφή 

χύµα θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη σε περιπτώσεις σχεδιασµού 
κτιρίων που χρησιµοποιούνται για αποθηκευτικούς σκοπούς. 

 
3.2 Ίδιο βάρος  
 
(1) Πρόσθετα επιχρίσµατα µετά την κατασκευή και/ή κυκλώµατα διανοµής 

θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη σε καταστάσεις σχεδιασµού. 
 
 
(2) Η πηγή και η περιεκτικότητα σε υγρασία ογκωδών υλικών θα πρέπει να 

λαµβάνεται υπόψη σε καταστάσεις σχεδιασµού κτιρίων που 
χρησιµοποιούνται για αποθήκευση. 

 

3.3 Επιβαλλόµενα φορτία 
 
(1) Για περιπτώσεις που περιλαµβάνουν αλληλεπίδραση µε άλλα είδη 

φορτίων (π.χ. άνεµο), το συνολικό επιβαλλόµενο φορτίο σε ένα κτίριο 
θα θεωρηθεί σαν µία µοναδική δράση. 

 
(2) Στις περιπτώσεις όπου η χαρακτηριστική τιµή του επιβαλλόµενου 

φορτίου µειώνεται κατά παράγοντες Ψ σε συνδυασµό µε άλλες 
δράσεις, τα φορτία θα υποτεθεί ότι δρουν σε όλα τα επίπεδα χωρίς 
µείωση κατά τον παράγοντα αn 

 
(3) Αυτό το µέρος δεν προσδιορίζει φορτία κόπωσης. 
 
(4) Στην περίπτωση περιοχών παραγωγής όπου ο αριθµός των 

µεταβολών των φορτίων ή οι επιδράσεις ταλαντώσεων µπορεί να 
προκαλέσουν κόπωση, ένα µοντέλο φορτίου κόπωσης θα 
δηµιουργείται για την συγκεκριµένη περίπτωση. 
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Μέρος 4ο Πυκνότητες υλικών κτιρίων και αποθηκευµένων 
υλικών 

 
4.1 ορισµοί 
 
(1) Η πυκνότητα ενός υλικού σε κατάσταση χύµα είναι το ολικό βάρος ανά 

µονάδα όγκου ενός υλικού, συµπεριλαµβάνοντας µία κανονική 
κατανοµή κενών και πόρων. Σε καθηµερινή χρήση αυτός ο όρος συχνά 
συντοµεύεται σαν 'πυκνότητα' (η οποία, οριζόµενη αυστηρά, είναι µάζα 
ανά µονάδα όγκου). 

 
(2) Η φυσική γωνία στήριξης είναι η γωνία που σχηµατίζει η φυσική κλίση 

των πλευρών ενός σωρευµένου όγκου (σωρού) από χαλαρό υλικό µε 
την οριζόντιο. 

 
4.2 Πίνακες 
 
(1) Οι πυκνότητες και οι φυσικές γωνίες στήριξης µερικών υλικών µπορεί 

να διαφέρουν από αυτές που υποδεικνύονται ανάλογα µε την 
περιεκτικότητα σε υγρασία, την καθίζηση και το βάθος της 
αποθήκευσης. 

 

 
Πίνακας 4.1: Υλικά κατασκευών 
 

Υλικά Πυκνότητα γ 
[kN/m3] 

Σκυρόδεµα (βλ. ENV 206)  

Ελαφρύ  

Κλάση πυκνότητας 1,0 9-10 

Κλάση πυκνότητας 1,2 10-12 

Κλάση πυκνότητας 1,4 12-14 

Κλάση πυκνότητας 1,6 14-16 

Κλάση πυκνότητας 1,8 16-18 

Κλάση πυκνότητας 2,0 18-20 

Κανονικού βάρους *24 

Βαρύ >28 

Ενισχυµένο και προεντεταµένο σκυρόδεµα +1 

Μη σκληρυθέν σκυρόδεµα +1 

Μέταλλα  

αλουµίνιο 27 

Μπρούτζος-ορείχαλκος 83 

Κασσιτερόχαλκος-ορείχαλκος 83 

Χαλκός 87 

Χυτοσίδηρος 71 

Κατεργασµένος σίδηρος 76 

Μόλυβδος 112 

Χάλυβας 77 
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Ψευδάργυρος 71 

Άλλα υλικά  

Γυαλί, σε φύλλα 25 

Πλαστικά:  

Φύλλο ακρυλικού 12 

Πολυστερίνη, ανεπτυγµένη µε κενά 
αέρα(expanded), σε κόκκους (granules) 

0,25 

σχιστόλιθος 29 

 
 
 

Μέρος 5ο Ίδιο βάρος υλικών κατασκευής 
 

5.1 Αναπαράσταση δράσεων 
 
(1) Τα κατασκευαστικά στοιχεία περιλαµβάνουν δοµικά και µη-δοµικά 

στοιχείο. 
 
(2) Για τους σκοπούς αυτής της ενότητας, το ίδιο βάρος των µη δοµικών 

στοιχείων θα περιέχει το βάρος σταθερών µηχανηµάτων και, για 
παράδειγµα, χώµατος και σκύρων. 

 
(3) Τα µη δοµικά υλικά περιλαµβάνουν: 

-στέγες 
-επιστρώσεις και καλύµµατα 
-µη-δοµικούς διαχωριστικούς τοίχους και επενδύσεις 
-κάγκελα, φράχτες ασφάλειας, παραπέτα, στηθαία και κράσπεδα 
-επενδύσεις τοίχων 
-ανηρτηµένες οροφές 
-µόνωση 
-σταθερά µηχανήµατα 
-χώµα και σκύρα 

 
(4) Τα σταθερά µηχανήµατα περιλαµβάνουν: 

-ανελκυστήρες και κυλιόµενες σκάλες 
-εξοπλισµό θέρµανσης, αερισµού και κλιµατισµού 
-ηλεκτρικό εξοπλισµό 
-σωλήνες χωρίς τα περιεχόµενα τους 
-οδηγούς καλωδίων και αγωγούς 

 
(5) Φορτία που οφείλονται σε κινητά διαχωριστικά θα αντιµετωπίζονται σαν 

επιβαλλόµενα φορτία (βλ. µέρος 6, 'Επιβαλλόµενα φορτία'). 
 
(6) Το ίδιο βάρος βιοµηχανικού εξοπλισµού θα πρέπει να θεωρείται 

επιβαλλόµενο φορτίο. Μόνο ίδια βάρη του εξοπλισµού που 
ενσωµατώνεται στην κατασκευή θα ταξινοµούνται σαν µόνιµες δράσεις. 
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(7) Όταν υπάρχει µία λογική πιθανότητα ότι κάποιες υπηρεσίες θα 
αλλάξουν θέση στο κτίριο, φορτία που οφείλονται σε αυτές τις 
υπηρεσίες θα θεωρούνται σαν επιβαλλόµενα φορτία. 

 
 

5.2 ∆ιατάξεις φορτίων 
 
(1) Στην περίπτωση που το ίδιο-βάρος ταξινοµείται σαν µια σταθερή 

δράση µπορεί να υποτεθεί ότι οι µεταβολές των πυκνοτήτων καθώς και 
οι διαφορές µεταξύ των ονοµαστικών και πραγµατικών διαστάσεων των 
κατασκευαστικών στοιχείων δεν αλλάζουν σε µία δεδοµένη κατασκευή. 

 
 

5.3 Ίδια Βάρη - χαρακτηριστικές τιµές 
 
5.3.1 Εκτίµηση του ιδίου-Βάρους 
 
5.3.1.1 Χαρακτηριστική τιµή 
 
(1) Τα βάρη των µερών των κατασκευών και των µη δοµικών στοιχεί ων θα 

προσδιορίζονται από τα βάρη των στοιχείων από τα οποία 
αποτελούνται. 

 
(2) Αν δεν παρέχονται πιο αξιόπιστα δεδοµένα (π.χ. από προδιαγραφές 

των προϊόντων, τον προµηθευτή ή µε απευθείας ζύγισµα), η 
χαρακτηριστική τιµή του βάρους των ιδιαίτερων στοιχείων θα εκτιµάται 
από τις ονοµαστικές διαστάσεις και τις ονοµαστικές πυκνότητες των 
συστατικών τους υλικών. 

 
(3) Παρόλα αυτά, σε συµφωνία µε τον ENV 1991-1 'Βάση σχεδιασµού', 

µπορεί να είναι αναγκαίο να θεωρηθούν τόσο ανώτερες όσο και 
κατώτερες χαρακτηριστικές τιµές για το ίδιο βάρος. Αυτό µπορεί να 
εφαρµόζεται σε λεπτά µέλη από σκυρόδεµα, είτε σε περιπτώσεις όπου 
υπάρχει αβεβαιότητα για την ακριβή τιµή του ιδίου βάρους, είτε όπου 
εναλλακτικές για τις διαστάσεις και τον τύπο των υλικών που θα 
χρησιµοποιούνται παραµένουν ανοιχτές κατά το στάδιο του 
σχεδιασµού. 

 
 

5.3.1.2 ∆ιαστάσεις 
 
(1) Γενικά οι ονοµαστικές διαστάσεις θα πρέπει να είναι εκείνες που 

παρουσιάζονται στα σχέδιο. 
 
(2) Γενικά, όπου το βάρος λεπτών τελειωµάτων είναι µµικρό σε σύγκριση 

µε το βάρος των στοιχείων στα οποία τοποθετούνται, δεν είναι 
απαραίτητο να ληφθούν υπ' όψη οι µεταβολές του πάχους του 
τελειώµατος. Πάντως, µεταβολή του πάχους µπορεί να είναι αναγκαίο 
να θεωρηθεί όταν το πάχος εξαρτάται από την απόκλιση (βέλος 
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κάµψεως) του κατασκευαστικού µέλους στο οποίο τοποθετείται το 
τελείωµα ή όταν η συντήρηση του τελειώµατος µπορεί να περιλαµβάνει 
την προσθήκη επιπλέον στρωµάτων υλικού. 

 
 

5.3.1.3 Πυκνότητες 
 
(1) Για την εκτίµηση των ονοµαστικών πυκνοτήτων θα πρέπει να 

χρησιµοποιηθεί το 4ο µέρος. 
 
(2) Α ν η πυκνότητα του υλικού είναι πιθανό να αποκλίνει σηµαντικά από 

την καθορισµένη τιµή, µία τέτοια απόκλιση θα λαµβάνεται υπόψη. 
 
(3) Για κατασκευές όπου απαιτούνται πιο ακριβείς τιµές, για παράδειγµα 

όταν ένας σχεδιασµός είναι πιθανό να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος σε 
µεταβολές του µόνιµου φορτίου, ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα των 
υλικών που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να δοκιµαστεί µε 
αντιπροσωπευτικά ποσοστά υγρασίας. Χαρακτηριστικές και 
αντιπροσωπευτικές τιµές θα πρέπει τότε να προσδιορισθούν συµφωνά 
µε το ENV 1991-1 'Βάση σχεδιασµού. 

 
(4) Για ορισµένα υλικά η πυκνότητα του υλικού χύµα έχει σηµαντική 

µεταβλητότητα και µπορεί να εξαρτάται από την προέλευση (πηγή) και 
την περιεκτικότητα σε υγρασία Γι' αυτά τα υλικά, το 40 µέρος δίνει µία 
κλίµακα χαρακτηριστικών τιµών που σχετίζονται µε την περιεκτικότητα 
σε υγρασία για τις καταστάσεις στις οποίες βρίσκεται συνήθως το υλικό. 

 
 

5.3.2 Ίδια βάρη για κτήρια 
 
5.3.2.1 Πατώµατα και τοίχοι και διαχωριστικό 
 
(1) Για να προσδιορισθεί η επίδραση του ιδίου-βάρους που οφείλεται σε 

διαχωριστικά, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα ισοδύναµο οµοιόµορφα 
κατανεµηµένο φορτίο. 

 
(2) Πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα κενά που δηµιουργούνται για 

θερµική µόνωση ή για την µείωση του βάρους. 
 
(3) Για ανηρτηµένες δοκούς και συµπαγείς πλάκες (suspended beαm and 

block floors) και για πλακοδοκούς (κρυφοδοκούς) µε κυψελωτές πλάκες 
(beam and hollow-pot floors), µπορούν να δοθούν πληροφορίες από 
τον κατασκευαστή. Όταν οι διαστάσεις των λεπτών τσιµεντένιων 
πλακών δεν είναι πιθανό να ελέγχονται εντός των ορίων ±5% των 
ονοµαστικών τιµών τους, θα λαµβάνεται υπόψη µία κλίµακα τιµών για 
το µόνιµο φορτίο και θα αντιµετωπίζεται όπως υποδεικνύεται στο ENV 
1991-1 "Βάση σχεδιασµού". 
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(4) Για τον προσδιορισµό του βάρους των ανεπίχριστων τοιχοποιιών, θα 
λαµβάνεται υπόψη το βάρος του κονιάµατος. 

 
 

5.3.2.2 Στέγες 
 
(1) Τα βάρη θα υπολογίζονται από το βάρος των συστατικών υλικών και 

από τη γεωµετρία (π.χ. πλακάκια πισσασφάλτου/τετρµέτρο). 
 
(2) Πληροφορίες µπορούν να λαµβάνονται από τα έγγραφα που παρέχει ο 

κατασκευαστής. 
 

5.3.2.3 Επενδύσεις και τελειώµατα 
 
(1) Για τον σκοπό αυτού του µέρους θα ,θεωρηθεί ότι οι επενδύσεις 

περιλαµβάνουν παραπετάσµατα τοίχων (µαζί µε τη στερέωση), υπερ-
επενδύσεις (µαζί µε τη στερέωση) και καλύµµατα στέγης. 

 
(2) Όταν σχεδιάζονται ατοµικά δοµικά στοιχεία ο υπολογισµός του βάρους 

θα περιλαµβάνει το βάρος των επενδύσεων και των τελειωµάτων, 
εκτός αν έχει γίνει εναλλακτική πρόβλεψη (βλ. 5.3.1). Τα τελειώµατα 
περιλαµβάνουν επιτόπου τελειώµατα (όπως ο σοβάς και οδηγοί για το  
σοβάτισµα), προκατασκευασµένα τελειώµατα για πλαίσια τοίχων και 
ξύλινα και άλλα τελειώµατα πατωµάτων. 

 
 

Μέρος 6ο Επιβαλλόµενα φορτία σε κτίρια 
 
6.1 Αναπαράσταση δράσεων 

 
(1) Τα επιβαλλόµενα φορτία σε κτίρια είναι αυτά που προκύπτουν από 

χρήση. Μπορεί να προκληθούν από: 
- κανονική χρήση από ανθρώπους 
- έπιπλα και κινητά αντικείµενα (π.χ. ελαφρά κινητά διαχωριστικά, 

αποθήκευση, τα περιεχόµενα των κιβωτίων) 
- µηχανήµατα και οχήµατα 
- περιστασιακή χρήση, όπως περιστασιακές συγκεντρώσεις ανθρώπων 

και επίπλων, ή η µετακίνηση ή σώρευση πραγµάτων που µπορεί να 
συµβούν σε περιπτώσεις νέας οργάνωσης των χώρων ή 
διακόσµησης. 

 
(2) Το ίδιο-βάρος δοµικών και µη-δοµικών στοιχείων και σταθερού 

εξοπλισµού θα λαµβάνονται υπ' όψη σύµφωνα µε το µέρος 5 'Ίδια 
βάρη δοµικών στοιχείων'. 

 
(3) Τα επιβαλλόµενα φορτία µοντελοποιούνται από οµοιόµορφα 

κατανεµηµένα φορτία ή συγκεντρωµένα φορτία ή από συνδυασµούς 
αυτών των φορτίων. 
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(4) Οι χαρακτηριστικές τιµές των φορτίων καθορίζονται για µία περίοδο 
αναφοράς, βλ. ENV 1991-1. 

 
(5) Οι χαρακτηριστικές τιµές των φορτίων συντίθενται από µεγάλης -

διάρκειας, µεσαίας-διάρκειας και µικρής-διάρκειας συνιστώσες που, 
ανάλογα µε τη διάρκειά τους, µπορεί να έχουν διαφορετικές επιδράσεις 
σε υλικά ευαίσθητα σε χρονικά εξαρτηµένες δράσεις. 

 
 

6.2 ∆ιατάξεις φορτίων 
 
6.2.1 Οριζόντια µέλη 
 
(1) Για τον σχεδιασµό των στοιχεί ων ενός πατώµατος σε έναν όροφο n 

δράση θα θεωρείται ως µία ελεύθερη δράση 'στη λιγότερο ευνοϊκή 
ζώνη συνεισφοράς της περιοχής επιρροής. Στις περιπτώσεις όπου τα 
φορτία σε άλλα πατώµατα είναι σχετικά, µπορεί να θεωρούνται ότι 
κατανέµονται οµοιόµορφα (σταθερές δράσεις). 

 
(2) Επιβαλλόµενα φορτία από µία µµοναδική χρήση µπορούν να 

ελαττωθούν ανάλογα µε την περιοχή συνεισφοράς κατά ένα παράγοντα 
ελάττωσης αΑ σύµφωνο µε τις 6.3.1.2(3) και 6.3.2.2(4). 

 
(3) Για να εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο τοπικής αντίστασης της κατασκευής 

του πατώµατος θα πραγµατοποιηθεί µία χωριστή επαλήθευση µε ένα 
συγκεντρωµένο φορτίο που, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, δεν θα 
συνδυάζεται µε τα οµοιόµορφα κατανεµηµένα φορτία ή άλλα µεταβλητά 
φορτία. 

 
 

6.2.2. Κατακόρυφα µέλη 
 
(1) Για τον σχεδιασµό υποστυλωµάτων ή τοίχων που ενεργούν ως 

κατακόρυφα µέλη, µε φόρτιση από µερικούς ορόφους, τα φορτία στο 
πάτωµα κάθε ορόφου θα θεωρούνται ότι κατανέµονται οµοιόµορφα  
(σταθερές δράσεις). 

 
(2) Σε περιπτώσεις που τα επιβαλλόµενα φορτία από µερικούς ορόφους 

είναι σχετικά, τα φορτία µπορούν να ελαττωθούν κατά ένα συντελεστή 
µείωσης αn, σύµφωνα µε τις 6.3.l2( 4) και 6.3.2.2(5). 

 
 

6.3 Επιβαλλόµενα φορτία – χαρακτηριστικές τιµές 
 
6.3.1 Περιοχή κατοικίας, κοινωνική, εµπορική και διοικητική 
περιοχή 
 
6.3.1.1 Κατηγορίες 
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(1) Περιοχές µέσα σε κτίρια κατοικίας, κοινωνικά, εµπορικά και διοlκη"ί1κά 

κτίρια χωρίζονται σε πέντε κατηγορίες σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες 
χρήσεις τους που παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.1 

 

Κατηγορία Ειδική χρήση Παραδείγµατα 

A Περιοχές για οικιακές 
δραστηριότητες 

∆ωµάτια σε κτίρια 
κατοικίας και σπίτια 
δωµάτια και πτέρυγες 
νοσοκοµείων 
υπνοδωµάτια σε 
ξενοδοχεία και 
πανδοχεία κουζίνες και 
τουαλέτες. 

B Περιοχές γραφείων  

C Περιοχές συγκέντρωσης 
ανθρώπων (µε εξαίρεση 
των περιοχών που 
ορίζονται στις κατηγορίες 
A,B,D και E 

C1: περιοχές µε 
τραπέζια, κτλ., π.χ. 
χώροι σχολείων, 
καφενείων, εστιατορίων, 
αιθουσών εστίασης, 
αναγνωστήριων, χώρων 
υποδοχής κτλ. 
C2: περιοχές µε σταθερά 
καθίσµατα, π.χ. χώροι 
εκκλησιών, θέατρα και 
κινηµατογράφοι, χώροι 
συνεδρίων, αίθουσες 
διαλέξεων, χώροι 
συναθροίσεων, αίθουσες 
αναµονής κτλ. 
C3: περιοχές χωρίς 
εµπόδια στην µετακίνηση 
ανθρώπων, π.χ. χώροι 
µουσείων, αίθουσες 
εκθέσεων κτλ., και 
περιοχές πρόσβασης σε 
δηµόσια κτίρια και κτίρια 
διοίκησης, ξενοδοχεία 
κτλ. 
C4: Περιοχές µε πιθανές 
φυσικές δραστηριότητες, 
π.χ. αίθουσες χορού, 
γυµναστήρια, σκηνές 
θεάτρου, κτλ. 
C5: Περιοχές 
υποκείµενες σε 
συνωστισµό, π.χ. σε 
κτίρια για δηµόσια 
γεγονότα όπως αίθουσες 
συναυλιών, αίθουσες 
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άθλησης 
συµπεριλαµβανοµένων 
εξεδρών, αναβαθµίδων 
και περιοχών 
πρόσβασης, κτλ.  
 

D Εµπορικές περιοχές 
(αγοράς) 

D1: Περιοχές σε γενικά 
καταστήµατα λιανικής 
πώλησης, π.χ. περιοχές 
χώροι αποθηκών, 
χαρτοπωλεία και 
καταστήµατα ειδών 
γραφείου, κτλ. 
 

E Περιοχές υποκείµενες σε 
συσσώρευση 
προϊόντων, 
συµπεριλαµβανοµένων 
των περιοχών 
πρόσβασης 

Περιοχές για 
αποθήκευση 
συµπεριλαµβανοµένων 
βιβλιοθηκών. Τα φορτία 
που ορίζονται στον 
Πίνακα 6.2 θα 
λαµβάνονται σαν 
ελάχιστα φορτία εκτός 
εάν ορίζονται πιο 
κατάλληλα φορτία για 
την συγκεκριµένη 
περίπτωση. 
Περισσότερες οδηγίες 
δίνονται στον Πίνακα 4.8. 

 

 
 
 
 
 
 
6.3.1.2 Τιµές δράσεων 
 
(1) Οι χαρακτηριστικές τιµές των qk και Qk δίνονται στον Πίνακα 6.2. 
 
(2) Για τοπικές επαληθεύσεις, θα θεωρείται ένα συγκεντρωµένο φορτίο Qk, 

να δρα µόνο του. Οι χαρακτηριστικές τιµές Qk δίνονται στον Πίνακα 6.2. 
Στις περιπτώσεις όπου µπορεί να αναµένονται συγκεντρωµένα φορτία 
από ράφια αποθήκευσης ή από εξοπλισµό ανυψώσεως το Qk θα 
προσδιορίζεται για την κάθε ιδιαίτερη περίπτωση (Βλ. 6.3.3) 

 
Το τοπικό συγκεντρωµένο φορτίο θα θεωρείται ότι ενεργεί σε οποιοδήποτε 
σηµείο του πατώµατος, του µπαλκονιού ή στα σκαλιά και ότι n περιοχή 
εφαρµογής του περιλαµβάνει ένα τετράγωνο µε πλευρά 50 mm. 
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Πίνακας 6.2: Επιβαλλόµενα φορτία σε πατώµατα κτιρίων 
 

Φωρτιζόµενες περιοχές qk 
[kN/m2] 

Qk 
[kN] 

Κατηγορία A 
- γενικά 
- κλιµακοστάσια 
- µπαλκόνια 

 
2,0 
3,0 
4,0 

 
2,0 
2,0 
2,0 

Κατηγορία B 3,0 2,0 

Κατηγορία C 
- C1 
- C2 
- C3 
- C4 
- C5 

 
3,0 
4,0 
5,0 
5,0 
5,0 

 
4,0 
4,0 
4,0 
7,0 
4,0 

Κατηγορία D 
- D1 
- D2 

 
5,0 
5,0 

 
4,0 
7,0 

Κατηγορία E 6,0 7,0 

 
(3) Ο συντελεστής µείωσης αΑ. Για τις κατηγορίες Α µέχρι Ε θα πρέπει να 

προσδιοριστεί ως εξής: 
 
αΑ = 5/7×Ψ0+Α0/Α ≤ 1,0  (6.1) 
 
Με τον περιορισµό για τις κατηγορίες C και D: αΑ ≥ 0.6 
 
όπου:  

Ψ0 είναι ο συντελεστής σύµφωνα µε το ENV 1991-1'Βάσn σχεδιασµού' 
Α0 =10,0 m² 
Α είναι n φορτιζόµενη περιοχή 
 

(4) Ο συντελεστής µείωσης από για τις κατηγορίες Α µέχρι Ε θα πρέπει να 
προσδιοριστεί ως εξής: 

 
αn = [2+(n-2)Ψ0]/n (6.2) 
 
όπου: 

n είναι ο αριθµός των ορόφων (>2) πάνω από τα φορτιζόµενα δοµικά 
στοιχεία. 

 
 

6.3.3 Περιοχές για αποθήκευση και βιοµηχανικές 
δραστηριότητες 
 
(1) Η χαρακτηριστική τιµή του επιβαλλόµενου φορτίου και επίσης n διάταξη 

του φορτίου (ελεύθερες ή σταθερές δράσεις) θα ορίζονται, αντίστοιχα, 
από τη µέγιστη τιµή παίρνοντας υπ' όψη τις δυναµικές επιδράσεις αν 
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υπάρχουν και την πιο δυσµενή συνθήκη που εµφανίζεται κατά την 
λειτουργία. 

 
(2) Τα µέγιστα επιτρεπόµενα φορτία θα πρέπει να υποδεικνύονται µε 

σήµανση στα δωµάτια (χώρους) που τα αφορούν. 
 
(3) Για µεταβαΤ1κές καταστάσεις που οφείλονται στην εγκατάσταση και 

επανεγκατάσταση µηχανηµάτων, µονάδων παραγωγής κλπ. δίνονται 
οδηγίες στο ENV 1991-2-6. 'Φορτία και παραµορφώσεις που 
επιβάλλονται κατά την εκτέλεση'. 

 
(4) Οι χαρακτηριστικές τιµές κατακόρυφων φορτίων σε περιοχές 

αποθήκευσης µπορούν να. υπολογίζονται παίρνοντας υπόψη τις :τιµές 
που δίνονται στο 40 µέρος και τις µέγιστες τιµές σχεδιασµού για τα ύψη 
αποθήκευσης. Όταν το αποθηκευµένο υλικό ασκεί οριζόντιες δυνάµεις 
σε τοίχους κλπ., η οριζόνΤ1α δύναµη θα προσδιορίζεται από τους 
κανόνες που περιέχονται στο ENV 1991-4 • ∆ράσεις σε σιλό και 
δεξαµενές'. Οποιεσδήποτε επιδράσεις από γέµισµα ή άδειασµα θα 
λαµβάνονται υπ' όψη. 

 
(5) Φορτία για περιοχές αποθήκευσης βιβλίων και φακέλων θα 

προσδιορίζονται από την φωτιζόµενη περιοχή και το ύψος των 
βιβλιοθηκών, χρησιµοποιώντας τις τιµές της πυκνότητας που δίνονται 
στο 40 µέρος. 

 
(6) Τα φορτία σε βιοµηχανικές περιοχές µπορεί να περιλαµβάνουν 

µηχανήµατα, µονάδες παραγωγής, βαριές µηχανές κυλινδρισµού που 
µπορεί να έχουν µια καθορισµένη γραµµή, ανηρτηµένους γερανούς, 
κλπ. που δεν µπορούν να µοντελοποιηθούν µε οµοιόµορφα 
κατανεµηµένα φορτία αλλά χρειάζονται πιο λεπτοµερή µοντελοποίηση. 

 
(7) Τα επιβαλλόµενα φορτία που θα θεωρούνται για επαλήθευση της 

οριακής κατάστασης λειτουργίας θα προσδιορίζονται σε συµφωνία µε 
τις συνθήκες λειτουργίας και τις απαιτήσεις που αφορούν την επίδοση 
της κατασκευής. 
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6.3.4 Στέγες 
 
6.3.4.1 Κατηγορίες 
 
 
(1) Οι στέγες χωρίζονται, ανάλογα µε την προσβασιµότητά τους, σε τρεις 

κατηγορίες, όπως φαίνεται στον Πίνακα 6.5. 
 

 
Πίνακας 6.5: Ταξινόµηση στεγών 
 

Κατηγορίες Ειδική χρήση 

H Στέγες που δεν είναι προσβάσιµες εκτός για κανονική 
συντήρηση, επισκευές, βαφή και µικροδιορθώσεις 

I Στέγες προσβάσιµες µε χρήση σύµφωνη µε τις 
κατηγορίες A - G 

K Στέγες προσβάσιµες για ειδικές υπηρεσίες, όπως 
προσγείωση ελικοπτέρων 

 
(2) Φορτία για στέγες της κατηγορίας Η δίνονται στον πίνακα 6.6. Φορτία 

για στέγες της κατηγορίας Ι δίνονται στους πίνακες 6.2 και 6.4 ανάλογα 
µε τη συγκεκριµένη χρήση. Για στέγες της κατηγορίας Κ τα φορτία θα 
πρέπει να υπολογίζονται για τη συγκεκριµένη περίπτωση. 

 

 
6.3.4.2 Τιµές δράσεων 
 
(1) Οι χαρακτηριστικές τιµές Qk και qk και δίνονται στον Πίνακα 6.6. 

Σχετίζονται µε την προβεβληµένη επιφάνεια της εξεταζόµενης στέγης. 
 

 
Πίνακας 6.6: Επιβαλλόµενα φορτία σε στέγες. 
 

Στέγες qk 
[kN/m2] 

Qk 
[kN] 

Κατηγορία H     κλίση στέγης < 20° 
                         κλίση στέγης > 40° 

0,75* 
0,0* 

1,5 
1,5 

 
 
* Για κλίσεις µεταξύ 20° και. 40° οι τιµές του qk µπορούν να καθορισθούν µε 
γραµµική παρεµβολή. 
 
(2) Χωριστή επαλήθευση θα πραγµατοποιείται για το συγκεντρωµένο 

φορτίο  Qk και το οµοιόµορφα κατανεµηµένα φορτίο qk ενεργώντας 
ανεξάρτητα. 



 - 187 - 

(3) Για τοπικούς ελέγχους το συγκεντρωµένο φορτίο Qk δίνεται στον 
Πίνακα 6.6. Η περιοχή εφαρµογής του Qk περιλαµβάνει ένα τετράγωνο 
µε πλευρά 50 mm. 

 
(4) Ο συντελεστής µείωσης αΑ για την κατηγορία Η θα θεωρείται ως εξής: 

αΑ = 1,0 (6.5) 
 
(5) Σκάλες πρόσβασης και διάδροµοι θα θεωρούνται ότι φορτίζονται 

σύµφωνα µε τον Πίνακα 4.3 για στέγη κλίσης<20°. Για διαδρόµους που 
αποτελούν µέρος µιας ορισµένης διαδροµής διαφυγής το qk θα 
θεωρείται ίσο µε: 

 qk = 3.0 kN/m2 (6.6) 
(6) Οι επιδράσεις του νερού που λιµνάζει στις στέγες θα πρέπει να 

λαµβάνεται υπ' όψη. 
 
 

6.4 Οριζόντια φορτία σε διαχωριστικούς τοίχους και φράκτες 
που οφείλονται σε ανθρώπους 
 
(1) Οι χαρακτηριστικές τιµές του γραµµικού φορτίου που ενεργεί στο ύψος 

κιγκλιδώµατος αλλά όχι σε ύψος µεγαλύτερο του 1,20 m δίνονται στον 
Πίνακα 6.7. 

 

 
Πίνακας 6.7: Οριζόντια φορτία σε διαχωριστικούς τοίχους και 
φράκτες/εµπόδια που οφείλονται σε ανθρώπους 
 

Φορτιζόµενες περιοχές qk [kN/m2] 

Κατηγορία A 0.5 

Κατηγορία B και C1 1.0 

Κατηγορία C2 – C4 και D 1.5 

Κατηγορία C5 3.0 

 
(2) Για περιοχές που είναι υποκείµενες σε µεγάλες συγκεντρώσεις 

πλήθους, που έχουν σχέση µε δηµόσια γεγονότα π.χ. για αθλητικά 
στάδιο, εξέδρες, σκηνές θεάτρου, αίθουσες συγκεντρώσεων ή αίθουσες 
συνεδρίων, το γραµµικό φορτίο θα λαµβάνεται σύµφωνα µε την 
κατηγορία C5. 
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Μέρος 2-3: Φορτία χιονιού 
 
 

 

 

 

Τοµέας 4 Παρουσίαση των επιδράσεων 
 

4.1  Φύση του φορτίου 
 
(1) Το χιόνι µπορεί να εναποτεθεί πάνω στην σκεπή κατά πολλούς 

διαφορετικούς τρόπους ,που εξαρτώνται από το σχήµα της σκεπής, τις 
θερµικές της ιδιότητες, την τραχύτητα της επιφάνειας, το ποσό της 
θερµότητας που παράγεται κάτω από την σκεπή, την εγγύτητα των 
παρακειµένων κτιρίων, το περιβάλλον έδαφος και τις τοπικές 
µετεωρολογικές και κλιµατολογικές συνθήκες ιδίως, ως προς την 
ταχύτητα του ανέµου, τις µεταβολές της θερµοκρασίας και της έντασης 
των βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων .Επιπλέον οι χιονοστιβάδες 
µπορεί να προέρχονται είτε συνεπεία µετακινήσεων χιονιού, από 
διαφορετικές κατευθύνσεις, είτε από µία ή περισσότερες πτώσεις 
χιονιού στις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. 
 

4.2  Μορφή του φορτίου 
 
(1) Για τον υπολογισµό του φορτίου χιονιού, είναι σύνηθες να µελετάται 

αρχικά η οµοιοµορφία του χιονιού που έχει συσσωρευτεί κάτω από 
ήπιες καιρικές συνθήκες, το σχήµα της σκεπής και της χιονοστιβάδας 
που έχουν δηµιουργηθεί υπό συνθήκες ανέµου. 

 

 

 
Τοµέας 5 Καθορισµός του φορτίου 

 
5.1 Φορτίο χιονιού στις στέγες 
 
(1) Το φορτίο χιονιού στην σκεπή υπολογίζεται από:  

 

S = µi Ce Ct Sk  

 

όπου: 

 
µi είναι ο συντελεστής του σχήµατος του φορτίου χιονιού (βλέπε 

τοµέα 7)  

Sk είναι: η χαρακτηριστική τιµή του φορτίου χιονιού στο έδαφος 
[kN/m2] (βλέπε τοµέα 6) 

Ce είναι ο συντελεστής έκθεσης (στις καιρικές επιδράσεις) που 
συνήθως έχει την τιµή 1,0  

Ct είναι ο θερµικός συντελεστής, που συνήθως έχει την τιµή 1,0  
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(2)  Το φορτίο θα θεωρηθεί ότι επιδρά κατακόρυφα και θα αναφέρεται σε 

µία οριζόντια προβολή της εκτάσεως της στέγης  

 

(3) Τα φορτία, σύµφωνα µε αυτό το τµήµα, δηµιουργούνται από φυσικές 
εναποθέσεις διαφόρων σχηµάτων και δεν ερµηνεύονται ως τοπικές 
ανοµοιοµορφίες, εξαιτίας της τεχvιτής µετακίνησης ή της διασποράς του 
χιονιού στην στέγη. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να εξετάζεται η 
κατάλληλη κατανοµή του φορτίου. 

 
(4) Οι συντελεστές σχηµάτων φορτίου χιονιού προσδιορίζονται στο τοµέα 

7, θεωρώντας σαν δεδοµένο ότι συντελεστής έκθεσης (στις καιρικές 
συνθήκες) είναι ίσος µε 1,0.Μείωση στο φορτίο χιονιού στην στέγη 
µπορεί να επιτραπεί, εφόσον εισαχθούν τιµές συντελεστών έκθεσης (σε 
καιρικές συνθήκες) µικρότερες από 1,0, λαµβάνοντας υπόψη την 
επίδραση ποικιλόµορφων συνθηκών ανέµου.  

 
(5) Για συνήθεις θερµικές µονώσεις, ο θερµικός συντελεστής θεωρείται ότι 

είναι ίσος µε 1,0. Μείωση του φορτίου χιονιού στην σκεπή µπορεί να 
επιτραπεί, µε την εισαγωγή τιµών θερµικού συντελεστή µικρότερων του 
1,0 ,λαµβάνοντας υπόψη την επίδραση απώλειας θερµότητας µέσα 
από την στέγη. 

 
 
5.2 Αναρτώµενο χιόνι στην άκρη στέγης 
 
(1) Κατά τον σχεδιασµό αυτών των µερών της σκεπής που προβάλουν 

πέραν των τοίχων θα υπολογίζεται το χιόνι που επικρέµεται στην άκρη 
της σκεπής, µαζί µε το φορτίο πάνω σε αυτό το τµήµα της σκεπής. Τα 
φορτία εξαιτίας του αναρτώµενου χιονιού θα θεωρείται ότι επιδρούν 
στην άκρη της σκεπής, και θα υπολογίζονται ως εξής: 

 
 Se= K µi

2 Sk
2 / γ 

 
όπου: 
 
Se είναι το φορτίο χιονιού ανά µέτρο πλάτους, εξαιτίας της 

αναρτήσεως [KN/m] 
 
µί είναι ο συντελεστής σχήµατος του φορτίου χιονιού, ανάλογα µε 

την στέγη 
 
Sk είναι το φορτίο χιονιού στο έδαφος [kN/m2] 
 
Κ  είναι ο συντελεστής που λαµβάνει υπόψη την ακανόνιστη µορφή 

του χιονιού, και θα κυµαίνεται στην κλίµακα από 0,0 έως 2 
ανάλογα µε το κλίµα και τα υλικά της σκεπής 

 
γ είναι το ειδικό βάρος του χιονιού, που για αυτόν τον υπολογισµό 

δύναται να ληφθεί ως 3KN/m3 
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Σχήµα 5.1 Αναρτώµενο χιόνι στην άκρη σκεπής  
 
 
5.3 Φορτία χιονιού σε προστατευµένους διόδους και 
σκέπαστρα  
 
(1) Ο συντελεστής τριβής µεταξύ χιονιού και στέγης λαµβάνεται ίσος µε το 

µηδέν. Κατά συνέπεια η δύναµη Fs που ασκείται από µία ολισθήσασα 
µάζα χιονιού, στην κατεύθυνση της ολίσθησης ανά µονάδα πλάτους θα 
είναι: 
 
Fs= S b sina  
 
όπου: 
 
S = µι Sk το φορτίο χιονιού στην σκεπή [KN/m2] 
 
B είναι η απόσταση από το σκέπαστρο ως την οριζόντια δοκό [m] 
 
α κλίση της στέγης µετρούµενη από την οριζόντια [0] 
 
µ είναι ο συντελεστής µορφής του φορτίου χιονιού, ανάλογα µε τη 

σκεπή 
 
(2) Το φορτίο χιονιού στην σκεπή λαµβάνεται σύµφωνα µε τα 

αναγραφόµενα στην παρ. 5.1 (1) και αντιστοιχεί στα πλέον δυσµενή 
κατανεµηµένα φορτία χιονιού. 
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Τοµέας 6 Φορτία χιονιού στο έδαφος-χαρακτηριστικές τιµές 
 
 
(1)  Οι χαρακτηριστικές τιµές του φορτίου χιονιού στο έδαφος, που 

χρησιµοποιούνται στον σχεδιασµό, για κάθε ένα από τα κράτη µέλη της 
CEN, προσδιορίζονται στο παράρτηµα Α. Υψόµετρο, 
επαναλαµβανόµενη περίοδος (εµφάνισης του ιδίου µέγιστου φορτίου 
χιονιού) και λοιποί διορθωτικοί παράγοντες δίδονται στο παράρτηµα Α 
και θα πρέπει να εφαρµόζονται αναλόγως. 

 
Σηµείωση: Το φορτίο χιονιού στο έδαφος εξαρτάται από την 
γεωγραφική θέση και το υψόµετρο του εργοταξίου για το οποίο 
µελετάται. Η χαρακτηριστική τιµή του φορτίου χιονιού στο έδαφος 
βασίζεται στην ετήσια πιθανότητα υπέρβασης της τιµής του 0,02 και θα 
πρέπει να καθορίζεται από τα εθνικά στοιχεία φορτίου χιονιού. 

 
- Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, η χαρακτηριστική τιµή του φορτίου χιονιού, 
στο έδαφος Sk, λαµβάνεται από µία ανάλογη στατιστική ανάλυση 
εκτεταµένων καταγραφών φορτίου χιονιού, που λαµβάνουν χώρα σε 
µία καλά καλυπτόµενη περιοχή κοντά στο εργοτάξιο. Καθώς είναι 
συνήθης µία σηµαντική διακύµανση σε καταγεγραµµένες µέγιστες 
χειµερινές τιµές, µετρήσεις για .περιόδους µικρότερες των 20 ετών δεν 
είναι γενικά κατάλληλες. Η στατιστική ανάλυση θα πρέπει να καταλήγει 
σε ένα χαρακτηριστικό φορτίο προσαρµοσµένο µε το 6 (1). 
Παρόλα αυτά για ορισµένες κλιµατολογικές περιοχές είναι προτιµότερο 
να λαµβάνεται σαν χαρακτηριστική τιµή, µία τιµή προσδιορισµένη από 
την αρµόδια Αρχή. 

 
(2) Σε ορισµένες περιοχές, οι µετρήσεις των φορτίων χιονιού δείχνουν 

µεµονωµένες ακραίες τιµές, που δεν δύνανται να επεξεργασθούν, µε 
τις συνήθεις στατιστικές µεθόδους που χρησιµοποιούνται για την 
αξιολόγηση της χαρακτηριστικής τιµής ,όπως αυτή καθορίζεται 
σύµφωνα µε την 6 (1).  
Για τις περιοχές αυτές, οι ακραίες τιµές δύνανται να θεωρηθούν σαν 
τυχαία φορτία. 
 
 
 

Τοµέας 7 Συντελεστής σχήµατος φορτίου χιονιού 
 
 

7.1 Γενικά 
 

(1) Γενικά θα πρέπει να χρησιµοποιούνται οι συντελεστές σχήµατος που 
δίδονται σε αυτή την διάταξη. Εν τούτοις, ανάλογα µε τις κλιµατολογικές 
συνθήκες µιας περιοχής, δύναται να χρησιµοποιείται ο συντελεστής 
σχήµατος του φορτίου χιονιού που αναφέρεται στο παράρτηµα Β. Οι 
προσδιοριζόµενες τιµές του συντελεστή φορτίου χιονιού είναι 
ονοµαστικές τιµές. 
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(2) Γενικά δύνανται να προσδιοριστούν τρεις αρχικές ταξινοµήσεις φορτίου 

(περιπτώσεις φορτίσεως) και ερµηνεύονται για τους συντελεστές της 
7.2 
 
- Αυτή που απορρέει από µία οµοιόµορφα κατανεµηµένη επίστρωση 
χιονιού πάνω σε όλη τη στέγη, όπως είναι πιθανό να προκύψει όταν το 
χιόνι πέφτει µε ασθενή άνεµο. 
 
- Αυτή που απορρέει από, είτε µία αρχικά ανισσόροπη κατανοµή, 
τοπική συσσώρευση συνεπεία προεξεχουσών κατασκευών, είτε µία 
ανακατανοµή του χιονιού , η οποία επηρεάζει την κατανοµή φορτίου σε 
ολόκληρη τη στέγη πχ. χιόνι που µεταφέρεται από την προσήνεµο 
πλευρά αυτής συνεπεία στροβιλίσµατος. 
 
- Αυτή που απορρέει από µία ανακατανοµή του χιονιού από ένα 
ανώτερο τµήµα του κτιρίου συνεπεία ολίσθησης. 

 

7.2 Κεκλιµένες στέγες 
 
(1) Οι τιµές του συντελεστή σχήµατος του φορτίου χιονιού για τις στέγες 

που αναφέρονται λεπτοµερώς σε αυτήν την διάταξη, συνοψίζονται στο 
σχήµα 7.1 
 

 
 

Σχήµα 7.1 Συντελεστές σχήµατος φορτίου χιονιού-κεκλιµένες 
στέγες 
 
∆υκλινείς στέγες 
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(5) Οι συντελεστές τιµών του φορτίου χιονιού σε δυκλινείς στέγες δίδονται 
στον πίνακα 7.2. Θεωρείται σαν δεδοµένο ότι το χιόνι δεν εµποδίζεται 
να ολισθήσει από την σκεπή. Αν η χαµηλότερη άκρη της στέγης 
καταλήγει, σε προπέτασµα, φράχτη χιονιού, ή άλλο εµπόδιο, τότε ο 
συντελεστής σχήµατος φορτίου χιονιού δεν θα πρέπει να µειώνεται 
κάτω του 0,8. 

 
 

 
 
 
 
Σχήµα 7.3 Συντελεστής σχήµατος φορτίου χιονιού - δυκλινείς 
στέγες  
 
Πίνακας 7.2 Συντελεστές σχήµατος φορτίου χιονιού-δυκλινείς 
στέγες  
Γωνία κλίσεως 
στέγης 

0 ≤ α ≤ 15 15 ≤ α ≤ 30 30 < α < 60 α ≥ 60 

Συντελεστής 
σχήµατος µ1 

0,8 0,8 0,8(60-α) / 30 0,0 

Συντελεστής 
σχήµατος µ2 

0,8 0,8+0,6(α-15) / 30 1,1(60-α) / 30 0,0 

 
 
(6) Η πλέον δυσµενής ταξινόµηση του φορτίου, που φαίνεται στο σχέδιο 

7.3, θα λαµβάνεται υπόψη. 
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Παράτηµα Α (Πληροφοριακά) 
 
Α7 ΕΛΑΣ 
 
Οι εθνικές ζώνες χιονιού φαίνονται στο σχήµα Α5 
 

Α7.1 Εθνική Ζώνη Ι 
 
Περιφέρεια: Πελοπόννησος, ∆υτική Στερεά, Ήπειρος, Νήσοι (εκτός 
υψοµέτρων>600m στις νήσους Εύβοια και Κρήτη) 
 

 
 

Α7.2 Εθνική Ζώνη ΙΙ 
 
Περιφέρειες: Θράκη, Μακεδονία, Θεσσαλία, Ανατ. Στερεά, Εύβοια και Κρήτη 
(Για υψόµετρα> 600 και < 100 µ στα νησιά αυτά) 
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Μέρος 2-4: ∆ράσεις ανέµου 
 
 

Τµήµα 5 Πίεση του ανέµου σε επιφάνειες 
 

5.1 Πεδίον εφαρµογής 
 
(1) Η έκφραση της πιέσεως του ανέµου που δίνεται στο Κεφάλαιο αυτό 

ισχύει για επιφάνειες οι οποίες είναι αρκετά δύσκαµπτες ώστε να 
µπορούν να αγνοηθούν οι ταλαντώσεις συντονισµού που 
προκαλούνται από τον άνεµο, µιας και αυτή είναι η συνήθης 
περίπτωση. 

 
Σηµείωση: Εάν ωστόσο η ιδιοσυχνότητα ταλαντώσεως της επιφάνειας είναι 

µικρή (π.χ. µικρότερη από 5Ηz), οι ταλαντώσεις αυτές ενδέχεται 
να γίνουν σηµαντικές, και πρέπει να λαµβάνονται υπόψη. Τα 
φαινόµενα αυτά δεν καλύπτονται από το Μέρος αυτό. 

 

5.2 Εξωτερική Πίεση 
 
(1) Η πίεση του ανέµου πάνω σε µια εξωτερική επιφάνεια δοµήµατος ,we , 

θα υπολογίζεται από: 
 

we = qref ce (ze) cpe 

 
όπου: 

 
cpe συντελεστής εξωτερικής πιέσεως οριζόµενος στο Κεφάλαιο 10. 

 

5.3 Εσωτερική πίεση 
 
(1) Η πίεση του ανέµου πάνω σε µια εσωτερική επιφάνεια δοµήµατος ,wi , 

θα υπολογίζεται από: 
 

wi = qref ce (zi)·cpi 

 
όπου: 

 
cpi συντελεστής εσωτερικής πιέσεως οριζόµενος στο Κεφάλαιο 10 

 

5.4 Τελική πίεση 
 
(1) Η τελική πίεση σ' έναν τοίχο ή ένα στοιχείο είναι η διαφορά των 

πιέσεων σε κάθε παρειά λαµβάνοντας κατάλληλα υπόψη τα πρόσηµα 
τους. (Πίεση µε κατεύθυνση προς την επιφάνεια θεωρείται θετική, και η 
υποπίεση η οποία αποµακρύνεται από την επιφάνεια θεωρείται 
αρνητική). Παραδείγµατα δίνονται στο Σχήµα 5.1. 
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Σχήµα 5.1: Πρόσηµα των πιέσεων σε επιφάνειες 
 
 
 

Τµήµα 6 ∆υνάµεις ανέµου 
 
 

6.1 ∆υνάµεις ανέµου λόγω πιέσεων 
 
(1) Οι δυνάµεις του ανέµου που αναπτύσσονται σε ένα δόµηµα ή σε ένα 

δοµικό στοιχείο µµπορούν να υπολογίζονται µε δύο τρόπους: 
 

• είτε από τις συνολικές δυνάµεις 

• είτε ως άθροισµα των επιµέρους πιέσεων που αναπτύσσονται στις 
επιφάνειες υπό την προϋπόθεση ότι το δόµηµα ή το δοµικό στοιχείο 
δεν είναι ευαίσθητο σε δυναµικές δράσεις (Cd< 1.2, βλέπε Κεφ. 9) 

 
(2) Η συνολική δύναµη, Fw , θα υπολογίζεται από την σχέση: 
 

Fw = qref ·ce ·(ze)·cd·cf ·Aref      (6.1) 
 

όπου: 
 
cf  συντελεστής δυνάµεως ο οποίος υπολογίζεται στο Κεφ. 10. 
 
Aref η επιφάνεια αναφοράς για τον Cf (γενικώς η προβολή της 

επιφάνειας κάθετα στην διεύθυνση του ανέµου) όπως ορίζεται 
στο Κεφ. 10. 
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(3) Για δικτυώµατα και κατακόρυφους προβόλους µε λόγο ύψους / 
πλάτος>2 και µε πρακτικώς σταθερή διατοµή (Π.χ. υψηλά κτίρια, 
καµινάδες, πύργοι) η δύναµη, Fwj, στην στοιχειώδη επιφάνεια Aj που 
βρίσκεται σε ύψος zj είναι: 

 
Fwj = qref ·ce ·(zj) ·cd ·cfj ·Aj      (6.2) 

 
όπου: 

 
zj  το ύψος του κέντρου βάρους της στοιχειώδους επιφάνειας Aj 
 
cfj  συντελεστής δυνάµεως για την στοιχειώδη επιφάνεια Aj όπως 

ορίζεται στο Κεφ. 10. 
 
Aj  η στοιχειώδης επιφάνεια 

 
 

6.2 ∆υνάµεις τριβής 
 
 
(1) Για δοµήµατα µε µεγάλες επιφάνειες να σαρώνονται από τον άνεµο 

(π.χ. µεγάλες ελεύθερες-ανοικτές στέγες) ,οι δυνάµεις τριβής, Ffr, 
ενδέχεται να είναι σηµαντικές. Θα υπολογίζονται από την σχέση: 

 
Ffr = qref·ce·(Ze)·Cfr ·Afr      (6.4) 

 
όπου: 

 
cfr συντελεστής τριβής ο οποίος υπολογίζεται από την παρ. 10.13 
 
Afr η επιφάνεια που σαρώνεται από τον άνεµο 

 
 
 
 
 
 

Τµήµα 7 Άνεµος αναφοράς 
 
 

7.1 Πίεση αναφοράς του ανέµου 
 
(1) Η πίεση αναφοράς του ανέµου, qref, θα υπολογίζονται από τα την 

σχέση: 
 

Qref= (p/2)Vref,2       (7.1 ) 
 

όπου: 
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vref  η ταχύτητα αναφοράς του ανέµου όπως ορίζεται στην παρ. 7.2 
 
p  η πυκνότητα του αέρα 

 
Η πυκνότητα του αέρα επηρεάζεται από το υψόµετρο και εξαρτάται από την 
θερµοκρασία και την αναµενόµενη βαροµετρική πίεση στην περιοχή κατά την 
διάρκεια καταιγίδας. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Παράρτηµα Α, η τιµή 
του p θα είναι 1.25kg/m³. 
 

7.2 Ταχύτητα αναφοράς του ανέµου 
 
(1) Η ταχύτητα αναφοράς του ανέµου, vref, ορίζεται ως η µέση ταχύτητα 

δεκάλεπτου, σε ύψος 10m από την επιφάνεια του εδάφους κατηγορίας 
II (βλ. Πίνακα 8.1) και η οποία έχει πιθανότητα να ξεπεραστεί 0.02 
ετησίως (συνήθως αναφέρεται ως έχουσα µέση περίοδο επαναφοράς 
50 έτη). 

 
(2) Θα προσδιορίζεται από την σχέση: 
 
vref = cDIR ·cTEM·cALT ·vref,0 
(7.2)  
 

όπου: 
vref,O η βασική ταχύτητα αναφοράς του ανέµου όπως ορίζεται στο 

Παράρτηµα Α  
cDIR συντελεστής διευθύνσεως, ο οποίος λαµβάνεται ίσος µε 1.0 

εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Παράρτηµα Α 
cTEM συντελεστής προσωρινότητας, ο οποίος λαµβάνεται ίσος µε 1.0 

εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Παράρτηµα Α 
cALT συντελεστής υψοµέτρου, ο οποίος λαµβάνεται ίσος µε 1.0 εκτός 

αν ορίζεται διαφορετικά στο Παράρτηµα Α 
 
(3) Για προσωρινά δοµήµατα, τα οποία είναι: 
 

• δοµήµατα κατά την φάση της δοµήσεως (τα οποία ενδέχεται να 
απαιτούν προσωρινή αντιστήριξη) 

• δοµήµατα µε γνωστή διάρκεια ζωής και η οποία είναι µικρότερη από 
ένα έτος µια µείωση της ταχύτητας αναφοράς ενδέχεται να 
επιτραπεί ανάλογα µε: 

• την διάρκεια της καταστάσεως 

• της δυνατότητας προστασίας ή ενισχύσεως του δοµήµατος κατά την 
διάρκεια καταιγίδων 

• του απαιτούµενου χρόνου για την προστασία ή ενίσχυση του 
δοµήµατος 

• της πιθανότητας εµφανίσεως καταιγίδων 

• της δυνατότητας προβλέψεως των καταιγίδων 

• των συνθηκών που περιγράφονται στο Παράρτηµα Α. 
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Βάσει της παρ. 7.3 και / ή ειδικών τοπικών κλιµατολογικών συνθηκών ο 
εποχικός συντελεστής cTEM περιγράφει την µείωση αυτή σύµφωνα µε 
την εξίσωση (7.2). 

 
(4) Μεταφερόµενα δοµήµατα τα οποία µπορούν να αποσυναρµολογηθούν 

και να συναρµολογηθούν εκ νέου οποιαδήποτε στιγµή δεν θεωρούνται 
ως προσωρινά δοµήµατα. 
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    ειδικές ρυθµίσεις 
 
Σχήµα 7.2: Ευρωπαϊκός χάρτης ταχυτήτων ανέµου 

(ενδεικτικές τιµές µόνον)  
 
 Σηµειώσεις: (1) Οι τελικές ταχύτητες του ανέµου θα καθορισθούν 

από τους εθνικούς οργανισµούς σύµφωνα µε τις 
αρχές του Μέρους αυτού, κατά την διάρκεια της 
δοκιµαστικής εφαρµογής αυτού του Πειραµατικού 
Ευρωπαϊκού Προτύπου. 

 (2) Λεπτοµερείς πληροφορίες στην φάση αυτή 
δίνονται στο Παράρτηµα Α. 
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10.2.5 ∆ίρριχτες στέγες 
 
(1)  Η στέγη πρέπει να υποδιαιρείται σε ζώνες όπως φαίνεται στο Σχήµα 

10.2.6. 
(2)  Το ύψος αναφοράς ze θα λαµβάνεται ίσο µε h. 
(3)  Οι συντελεστές πιέσεως για κάθε ζώνη δίνονται στον Πίνακα 10.2.4. 
(4)  Για στέγες µεγάλου µήκους, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι 

δυνάµεις τριβής (βλ. παρ. 6.2). 
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Πίνακας 10.2.4:  Συντελεστές εξωτερικής πιέσεως για 
δίρριχτες στέγες 

 
 Ζώνη για διεύθυνση ανέµου Θ=0 

F G H I J Κλίση 
στέγης α cpe.10 cpe.1 cpe.10 cpe.1 cpe.10 cpe.1 cpe.10 cpe.1 cpe.10 cpe.1 

-45° -0.6 -0.6 -0.8 -0.7 -1.0 -1.5 

-30° -1.1 -2.0 -0.8 -1.5 -0.8 -0.6 -0.8 -1.4 

-15° -2.5 -2.8 -1.3 -2.0 -0.9 -1.2 -0.5 -0.7 -1.2 

-5° -2.3 -2.5 -1.2 -2.0 -0.8 -1.2 -0.3 -0.3 

5° -1.7 -2.5 -1.2 -2.0 -0.6 -1.2 -0.3 -0.3 
-0.9 -2.0 -0.8 -1.5 -0.3 15° 

+0.2 +2.0 +0.2 

-0.4 -1.0 -1.5 

-0.5 -1.5 -0.5 -1.5 -0.2 30° 

+0.7 +0.7 +0.4 

-0.4 -0.5 

45° +0.7 +0.7 +0.6 -0.2 -0.3 

60° +0.7 +0.7 +0.7 -0.2 -0.3 

75° +0.8 +0.8 +0.8 -0.2 -0.3 

 
 Ζώνη για διεύθυνση ανέµου Θ=90 

F G H I Κλίση 
στέγης α cpe.10 cpe.1 cpe.10 cpe.1 cpe.10 cpe.1 cpe.10 cpe.1 

-45° -1.4 -2.0 -1.2 -2.0 -1.0 -1.3 -0.9 -1.2 

-30° -1.5 -2.1 -1.2 -2.0 -1.0 -1.3 -0.9 -1.2 

-15° -1.9 -2.5 -1.2 -2.0 -0.8 -1.2 -0.8 -1.2 

-5° -1.8 -2.5 -1.2 -2.0 -0.7 -1.2 -0.6 -1.2 

5° -1.6 -2.2 -1.3 -2.0 -0.7 -1.2 -0.5 
15° -1.3 -2.0 -1.3 -2.0 -0.6 -1.2 -0.5 

30° -1.1 -1.5 -1.4 -2.0 -0.8 -1.2 -0.5 

45° -1.1 -1.5 -1.4 -2.0 -0.9 -1.2 -0.5 

60° -1.1 -1.5 -1.2 -2.0 -0.8 -1.0 -0.5 

75° -1.1 -1.5 -1.2 -2.0 -0.8 -1.0 -0.5 

 
 
Σηµειώσεις: 
(I) Για γωνία 8 = 00 η πίεση εναλλάσσεται µεταξύ θετικών και αρνητικών 

τιµών για κλίσεις στέγης από α = 150 έως 300 στην προσήνεµη 
πλευρά. γι' αυτό δίνονται θετικές και αρνητικές τιµές. 

(II) Μπορεί να γίνεται γραµµική παρεµβολή µµεταξύ οµόσιµων τιµών για 
ενδιάµεσες τιµές των κλίσεων της στέγης.(Για γωνίες µεταξύ α=+50 και 
α =-50 να µην γίνεται παρεµβολή αλλά να χρησιµοποιούνται οι τιµές για 
τις επίπεδες στέγες της παρ. 10.2.3). 

 
 
 



 - 204 - 

 
 

Α.7  ΕΛΛΑ∆Α 
 
(1) Νησιά και παραθαλάσσια ζώνη της ηπειρωτικής χώρας σε βάθος 10 

χλµ από τη θάλασσα:  
 
vref,0 = 36 m/sec  
 

(2) Υπόλοιπο της χώρας:  
 
vref,0 = 30 m/sec  
 

(3) cDIR = 1 
cTEM = 1 
cALΤ = 1 
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ΠΑΡΑΤΗΜΑ Β: 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΕΥΡΩΚΩ∆ΙΚΑ 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ 

 
Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και Κανόνες για τα ∆οµικά 

Έργα 
 
 
2. Βάσεις σχεδιασµού 
 
2.1. Θεµελιώδεις απαιτήσεις 
 
(1) Ένα δόµηµα θα µελετάται και θα κατασκευάζεται έτσι ώστε: 
 

• να παραµένει κατάλληλο, µε αποδεκτή πιθανότητα, για τη χρήση για 
την οποία προορίζεται, λαµβανοµένου υπόψη του επιδιωκόµενου 
χρόνου ζωής του και του κόστους του, και 

• να παραλαµβάνει µε κατάλληλους βαθµούς αξιοπιστίας όλες τις 
δράσεις και άλλες επιδράσεις που πιθανόν να λάβουν χώρα κατά τη 
διάρκεια της κατασκευής και της χρήσης του και να έχει επαρκή 
ανθεκτικότητα σε σχέση µε το κόστος συντήρησης. 

 
(2) Ένα δόµηµα θα σχεδιάζεται επίσης κατά τρόπο ώστε να µην υποστεί 

δυσανάλογα µεγάλες βλάβες από σύµβαντα όπως εκρήξεις, 
προσκρούσεις ή συνέπειες ανθρωπίνου λάθους. 

(3) Οι ενδεχόµενες βλάβες θα πρέπει να περιορίζονται ή να αποφεύγονται· 
µε κατάλληλη επιλογή ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα µέτρα: 

 

• αποφυγή, απάλειψη περιορισµός των κινδύνων που µπορεί να 
επιδράσουν στο δόµηµα 

• επιλογή δοµικού συστήµατος που να έχει µικρή ευαισθησία στους 
θεωρούµενους κινδύνους 

• επιλογή δοµικού συστήµατος και σχεδιασµού για επαρκή ασφάλεια 
έναντι καταρρεύσεως από τυχωµατική κατάρρευση µεµονωµένου 
φέροντος στοιχείου 

• ∆έσιµο ολοκλήρου του δοµήµατος 
 
(4) Οι ανωτέρω απαιτήσεις θα ικανοποιούνται µε την επιλογή κατάλληλων 

υλικών, µε τον κατάλληλο σχεδιασµό, µε προσεγµένες κατασκευαστικές 
λεπτοµέρειες και µε. προδιαγραφή διαδικασιών ελέγχου για την 
παραγωγή, κατασκευή και χρήση κατάλληλων για το συγκεκριµένο 
έργο. 

 
 

2.2 Ορισµοί και ταξινοµήσεις 
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2.2.1. Οριακές καταστάσεις και καταστάσεις σχεδιασµού 
 
2.2.1.1. Οριακές καταστάσεις 
 
(1) Οριακές καταστάσεις είναι εκείνες πέραν των οποίων το δόµηµα δεν 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις λειτουργικότητας-φέρουσας ικανότητας της 
µελέτης. 

 
Οι οριακές καταστάσεις διακρίνονται σε: 

 

• οριακές καταστάσεις αστοχίας 

• οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας 
 
(2) Οριακές καταστάσεις αστοχίας είναι εκείνες που αντιστοιχούν σε 

κατάρρευση ή άλλου είδους αστοχίες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο 
ανθρώπινες ζωές 

 
(3) Καταστάσεις πριν την κατάρρευση του δοµήµατος, που για 

απλούστευση λαµβάνονται αντί της ίδιας της κατάρρευσης, θεωρούνται 
και αντιµετωπίζονται επίσης ως οριακές καταστάσεις αστοχίας. 

 
(4) Στις οριακές καταστάσεις αστοχίας που ενδεχοµένως πρέπει να 

ληφθούν υπόψη περιλαµβάνονται οι: 
 

• απώλεια ισορροπίας του δοµήµατος ή τµήµατος αυτού 
θεωρουµένου ως. απολύτως στερεού 

• αστοχία λόγω υπερβολικών παραµορφώσεων, θραύσης ή 
απώλειας ευστάθειας του δοµήµατος ή τµήµατός του, 
συµπεριλαµβανοµένων των . στηρίξεων και της θεµελίωσης. 

 
(5) Οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας είναι εκείνες πέραν των οποίων 

δεν ικανοποιούνται τα καθορισµένα κριτήρια λειτουργικότητας του 
δοµήµατος  

 
(6) Στις οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας που ενδεχοµένως πρέπει να 

ληφθούν υπόψη περιλαµβάνονται οι: 
 

• µετατοπίσεις ή παραµορφώσεις οι οποίες επηρεάζουν δυσµενώς 
την εµφάνιση ή την χρήση του δοµήµατος (περιλαµβανοµένης της 
καλής λειτουργίας του µηχανικού εξοπλισµού και υπηρεσιών) ή 
προκαλούν βλάβες σε επιχρίσµατα ή µη φέροντα στοιχεία. 

• ταλαντώσεις που προκαλούν ενόχληση στους ενοίκους, βλάβες στο 
κτίριο ή τα περιεχόµενά του, ή περιορίζουν την λειτουργική του 
αποτελεσµατικότητα. 

 

2.2.1.2. Καταστάσεις σχεδιασµού 
 
(1) Ως καταστάσεις σχεδιασµού θεωρούνται οι: 
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• καταστάσεις διάρκειας που αντιστοιχούν σε κανονικές συνθήκες 
χρήσης του δοµήµατος 

• παροδικές καταστάσεις, Π.χ. κατά τη φάση κατασκευής ή 
επισκευών 

• τυχηµατικές καταστάσεις 
 

2.2.2. ∆ράσεις 
 
2.2.2.1. Ορισµοί και κύριες ταξινοµήσεις 
 
(1) Ως δράση (F) εννοείται: 
 

• µία δύναµη (φορτίο) που ασκείται στο δόµηµα (άµεση δράση), ή 

• µία επιβαλλόµενη παραµόρφωση (έµµεση δράση)- Π.χ., 
θερµοκρασιακές µεταβολές ή υποχωρήσεις στηρίξεων. 

 
(2) Οι δράσεις ταξινοµούνται: 
 

(ί) Ως προς τις µεταβολές τους στο χρόνο: 
 

• µόνιµες δράσεις (G), Π.χ.· ίδια βάρη του δοµήµατος, 
προσαρτήµατα, βοηθητικές εγκαταστάσεις και µόνιµος 
εξοπλισµός 

• µεταβλητές δράσεις (Ο), Π.χ. επιβαλλόµενα φορτία, 
φορτία ανέµου ή φορτία χιονιού 

• τυχηµατικές δράσεις (Α), Π.χ. εκρήξεις ή προσκρούσεις 
οχηµάτων. 

 
(ίί) Ως προς τη χωρική τους µεταβολή: 
 

• Καθορισµένες δράσεις, π.χ. ίδιο βάρος (αλλά δες 
2.3.2.3(2)) για δοµήµατα πολύ ευαίσθητα σε µεταβολές 
του ιδίου βάρους). 

• Ελεύθερες δράσεις, οι οποίες οδηγούν σε διάφορες 
διατάξεις των δράσεων, π.χ. κινητά επιβαλλόµενα φορτία, 
ανεµοπιέσεις, φορτία χιονιού. 

 
(3) Συµπληρωµατικές ταξινοµήσεις που σχετίζονται µε την απόκριση του 

δοµήµατος δίνονται στα σχετικά άρθρα. 
 

2.2.2.2. Χαρακτηριστικές τιµές δράσεων 
 
(1)Οι χαρακτηριστικές τιµές Fk ορίζονται: 
 

• στο ENV 1991 Ευρωκώδικας 1 ή σε άλλους σχετικούς κανονισµούς 
φορτίσεων 

• από τον κύριο του έργου. ή το µελετητή σε συνεννόηση µε τον κύριο 
του έργου. υπό την προϋπόθεση τήρησης των ελάχιστων 
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απαιτήσεων που καθορίζονται στους σχετικούς κανονισµούς 
φορτίσεων ή από τις αρµόδιες αρχές. 

 
(2) Για µόνιµες δράσεις των οποίων ο συντελεστής µεταβλητότητας είναι 

µεγάλος ή όταν οι δράσεις είναι πιθανόν να µεταβληθούν κατά τη 
διάρκεια ζωής του δοµήµατος (Π.χ. περιπτώσεις επιβαλλοµένων 
µονίµων φορτίων) διακρίνονται δύο χαρακτηριστικές τιµές, µία άνω (Gk, 

sup) και µία κάτω (Gk, inf). Στις άλλες περιπτώσεις µία µοναδική 
χαρακτηριστική τιµή (Gk) επαρκεί. 

 
(3) To ίδιο βάρος του δοµήµατος µπορεί, τις περισσότερες φορές να 

υπολογίζεται µε βάση ονοµαστικές διαστάσεις και µέσες. πυκνότητες. 
 
(4) Για µεταβλητές δράσεις, η χαρακτηριστική τιµή (Ok) αντιστοιχεί: 
 

• είτε στην άνω τιµή µε την επιδιωκόµενη πιθανότητα µη υπέρβασης-
ή στην κάτω τιµή, µε την' επιδιωκόµενη πιθανότητα να παραµείνει 
χαµηλότερα από αυτή, για την περίοδο αναφοράς που λαµβάνει 
υπόψη την επιζητούµενη διάρκεια ζωής του δοµήµατος ή τη 
θεωρούµενη διάρκεια της κατάστασης σχεδιασµού, ή 

• στην καθοριζόµενη τιµή 
 
(5) Για τυχηµατικές δράσεις, η χαρακτηριστική τιµή Αk. (όταν απαιτείται) 

αντιστοιχεί γενικά σε µία καθοριζόµενη τιµή 
 

2.2.2.3.  Αντιπροσωπευτικές τιµές µεταβλητών δράσεων 
 
(1) Η κύρια αντιπροσωπευτική τιµή είναι η χαρακτηριστική τιµή Qk. 
 
(2) Άλλες αντιπροσωπευτικές τιµές προκύπτουν από την χαρακτηριστική 

τιµή Qk µέσω ενός παράγοντα Ψί. 
Οι τιµές αυτές ορίζονται ως εξής 

• τιµή συνδυασµού  Ψ0Qk (δες 2.3.2.2) 

• συχνή τιµή   Ψ1Qk (δες 2.3.4) 

• ηµι-µόνιµη τιµή  Ψ2Qk (δες 2.3.4) 
 

(3) Συµπληρωµατικές αντιπροσωπευτικές τιµές χρησιµοποιούνται για 
ελέγχους κόπωσης και σε δυναµικές. αναλύσεις. 

 
(4) Οι παράγοντες Ψ0, Ψ1 και Ψ2 ορίζονται: 
 

• στο ENV 1991 Ευρωκώδικας 1 ή σε άλλους σχετικούς κανονισµούς 
φορτίσεων, ή 

• από τον κύριο του έργου, ή τον µελετητή σε συνεννόηση µε τον 
κύριο του έργου, υπό την προϋπόθεση τήρησης των ελάχιστων 
απαιτήσεων που καθορίζονται στους σχετικούς κανονισµούς 
φορτίσεων ή από τις αρµόδιες αρχές. 

 

2.2.2.4. Τιµές δράσεων σχεδιασµού 
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(1) Η τιµή σχεδιασµού Fd µιας δράσης εκφράζεται γενικά ως: 

Fd = γF×Fk        (2.1) 
 

όπου γF είναι ο επιµέρους συντελεστής ασφαλείας για τη θεωρούµενη 
δράση που λαµβάνει υπόψη, επί παραδείγµατι, τη δυνατότητα 
δυσµενών αποκλίσεων των δράσεων, τη δυνατότητα ανακριβειών στην 
προσοµοίωση των δράσεων, αβεβαιότητες στην αποτίµηση των 
συνεπειών των δράσεων και αβεβαιότητες στην. αποτίµηση της 
θεωρούµενης οριακής κατάστασης αστοχίας. 

 
(2) Συγκεκριµένα παραδείγµατα χρήσης του γF είναι: 
 

Gd = yG×Gk 
Qd = γQ×Qk ή γQ×ψi×Qk 
Ad = γA×Ak (αν το Ad δεν οριζεται αµεσα) 

 
(3) Οι άνω και κάτω τιµές σχεδιασµού των µονίµων δράσεων εκφράζονται 

ως εξής: 
 

• όπου χρησιµοποιείται µόνο µια µοναδική χαρακτηριστική τιµή 
Gk (δες 2.2.2.2.(2)) τότε: 
Gd,sup = γG,sup×Gk 
Gd,inf = γG,inf×Gk 

 
 

• όπου χρησιµοποιούνται άνω και κάτω χαρακτηριστικές τιµές 
των µονίµων δράσεων (δες 2.2.2.2.(2)) τότε: 
Gd,sup = γG,sup×Gk, sup 
Gd,inf = γG,inf×Gk, inf 

 
Όπου Gk, inf είναι η κάτω χαρακτηριστική τιµή της µόνιµης 

δράσης 
Gk, sυp είναι η άνω χαρακτηριστική τιµή της µόνιµης 

δράσης 
VG, inf είναι η κάτω τιµή του επιµέρους συντελεστή 

ασφαλείας για την µόνιµη δράση 
VG, sup είναι η άνω τιµή του επιµέρους συντελεστή 

ασφαλείας για τη µόνιµη δράση 
 
 

2.2.2.5 Τιµές σχεδιασµού των αποτελεσµάτων των 
δράσεων 

 
(1) Τα αποτελέσµατα των δράσεων (Ε) είναι οι αποκρίσεις (π.χ. 

εσωτερικές δυνάµεις και ροπές, τάσεις, παραµορφώσεις) του 
δοµήµατος στις δράσεις. Τιµές σχεδιασµού των αποτελεσµάτων των 
δράσεων (Ed) προσδιορίζονται από τις τιµές σχεδιασµού των 
δράσεων, από γεωµετρικά στοιχεία και από τις ιδιότητες των υλικών, 
ανάλογα µε την περίπτωση: 
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Ed = E(Fd,ad,…) 
 
όπου ad όπως ορίζεται στη 2.2.4. 

 

2.2.3. Ιδιότητες υλικών 
 
2.2.3.1. Χαρακτηριστικές τιµές 
 
(1) Μία ιδιότητα υλικού καθορίζεται από µια χαρακτηριστική τιµή Xk, η 

οποία εν γένει αντιστοιχεί σε ένα (ποσοστό) της θεωρούµενης 
στατιστικής κατανοµής της ιδιότητας αυτής, όπως ορίζεται από τις 
σχετικές προδιαγραφές και µετρείται υπό καθορισµένες συνθήκες. 

 
(2) Σε ορισµένες περιπτώσεις µια ονοµαστική τιµή' χρησιµοποιείται ως η 

χαρακτηριστική τιµή. 
 
(3) Ιδιότητες υλικού για χαλύβδινες: κατασκευές καθορίζονται εν γένει µε 

τις ονοµαστικές τιµές, οι οποίες χρησιµοποιούνται ως χαρακτηριστικές. 
 
(4) Μία. ιδιότητα υλικού µπορεί να έχει δύο χαρακτηριστικές τιµές, την άνω 

και την κάτω. Στις περισσότερες περιπτώσεις µόνο η κάτω τιµή 
λαµβάνεται υπόψη. Εν τούτοις, οι υψηλότερες τιµές της αντοχής 
διαρροής, για παράδειγµα, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε ειδικές 
περιπτώσεις όπου είναι δυνατόν να προκύψει µειωµένη ασφάλεια ως 
αποτέλεσµα υπεραντοχών. 

 
 

2.2.3.2. Τιµές σχεδιασµού 
 
(1) Η τιµή σχεδιασµού Xd µιας ιδιότητας υλικού ορίζεται γενικά ως: 

 
Xd = Xk / γΜ 
 
όπου γΜ είναι ο επιµέρους συντελεστής ασφαλείας για την ιδιότητα 
αυτή. 

 
(2) Για χαλύβδινα δοµήµατα, η αντίσταση σχεδιασµού Rd προσδιορίζεται 

εν γένει απ’ ευθείας από τις χαρακτηριστικές τιµές των ιδιοτήτων υλικού 
και από γεωµετρικά στοιχεία: 
 
Rd = R(Xk,ak,…)       (2.3) 
 
όπου γΜ είναι ο επιµέρους συντελεστής ασφαλείας για την αντίσταση. 

 
(3) Η τιµή σχεδιασµού Rd µπορεί να ορισθεί πειραµατικά. 

Οδηγίες δίνονται στο Κεφάλαιο 8. 
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2.2.4. Γεωµετρικά στοιχεία 
 
(1) Τα γεωµετρικά στοιχεία ορίζονται εν γένει µε τις ονοµαστικές τους τιµές: 

 
ad = anom        (2.4) 

 
(2) Σε µερικές περιπτώσεις οι γεωµετρικές τιµές σχεδιασµού ορίζονται ως: 

 
ad = anom + ∆a       (2.5) 
 
Οι τιµές του ∆a δίνονται στις σχετικές διατάξεις. 

 
(3) Για τις ατέλειες που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην ανάλυση του 

φορέα, δες 5.2.4. 
 

2.2.5. ∆ιατάξεις φορτίων και φορτικές καταστάσεις 
 
(1) Μία διάταξη φορτίων αναφέρεται στη θέση, µέγεθος και διεύθυνση µιας 

ελεύθερης δράσης. 
 
(2) Μία φορτική κατάσταση αναφέρεται σε συµβατές διατάξεις φορτίων, 

σύνολα παραµορφώσεων και στις ατέλειες που λαµβάνονται υπόψη για 
ένα .συγκεκριµένο έλεγχο. 

 

2.3. Απαιτήσεις σχεδιασµού 
 
2.3.1. Γενικά 
 
(1) Θα ελέγχεται ότι δεν γίνεται υπέρβαση καµµίας σχετικής οριακής 

κατάστασης. 
 
(2) Θα θεωρούνται όλες οι σχετικές καταστάσεις σχεδιασµού και φορτικές 

καταστάσεις. 
 
(3) Πιθανές αποκλίσεις από τις υποτιθέµενες διευθύνσεις ή θέσεις των 

δράσεων θα λαµβάνονται υπόψη. 
 
(4) Οι υπολογισµοί θα γίνονται χρησιµοποιώντας κατάλληλα 

προσοµοιώµατα σχεδιασµού (που θα συµπληρώνονται. εάν είναι 
αναγκαίο. από πειραµατικές µετρήσεις  στα οποία θα υπεισέρχονται 
όλες οι σχετικές µεταβλητές. Τα προσοµοιώµατα θα είναι επαρκώς 
ακριβή για τον προσδιορισµό της συµπεριφοράς του δοµήµατος, 
συµβατά µε την αναµενόµενη στάθµη κατασκευαστικής ποιότητας και 
µε την αξιοπιστία των στοιχείων στα οποία βασίζεται ο σχεδιασµός.  

 
 

2.3.2. Οριακές καταστάσεις αστοχίας 
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2.3.2.1. Συνθήκες ελέγχων 
 
(1) Όταν εξετάζεται µία οριακή κατάσταση στατικής ισορροπίας ή 

συνολικών µετατοπίσεων ή παραµορφώσεως του δοµήµατος θα 
ελέγχεται ότι: 
 
Ed, dst ≤ Ed, stb 

 
Όπου Ed, dst είναι το αποτέλεσµα σχεδιασµού των δυσµενών δράσεων 
και Ed, stb είναι το αποτέλεσµα σχεδιασµού των ευµενών δράσεων. 

 
(2) Όταν εξετάζεται µία οριακή. κατάσταση θραύσης ή υπερβολικής 

παραµόρφωσης διατοµής, µέλους ή συνδέσεως (εξαιρείται η κόπωση), 
θα ελέγχεται ότι: 
 
Sd ≤ Rd 

 
Όπου Sd είναι η τιµή σχεδιασµού µίας εσωτερικής δύναµης ή ροπής 

(ή ενός διανύσµατος εσωτερικών δυνάµεων και ροπών) 
Και Rd είναι η αντίστοιχη αντίσταση σχεδιασµού, που για καθένα 

από τα δύο αυτά µεγέθη λαµβάνονται υπόψη οι αντίστοιχες 
τιµές σχεδιασµού όλων των δοµοστατικών ιδιοτήτων. 

 
(3) Όταν εξετάζεται η οριακή κατάσταση µετατροής του φορέα σε 

µηχανισµό, θα ελέγχεται ότι δεν προκύπτει µηχανισµός παρά µόνο 
όταν οι δράσεις υπερβαίνουν; τις τιµές σχεδιασµού για υπολογισµούς 
όπου οι αντίστοιχες δοµοστατικές ιδιότητες εισάγονται µε τιµές 
σχεδιασµού. 

 
(4) Όταν εξετάζεται µία οριακή κατάσταση ευστάθειας λόγω φαινόµενων 

δευτέρας τάξεως,_ θα ελέγχεται ότι δεν προκύπτει αστάθεια παρά µόνο 
όταν οι δράσεις υπερβαίνουν τις τιµές σχεδιασµού για υπολογισµούς 
όπου οι αντίστοιχες δοµοστατικές ιδιότητες εισάγονται µε τιµές 
σχεδιασµού. Επιπλέον οι διατοµές θα ελέγχονται σύµφωνα µε την 
παράγραφο (2) ανωτέρω. 

 
(5) Όταν εξετάζεται µια οριακή κατάσταση θραύσης που προκαλείται από 

κόπωση, θα ελέγχεται ότι η τιµή σχεδιασµού. του δείκτη Dd δεν 
υπερβαίνει τη µονάδα (δες Κεφάλαιο 9). 

 
(6) Όταν εξετάζονται αποτελέσµατα δράσεων θα ελέγχεται ότι: 

 
Ed ≤ Cd 

 
όπου Ed είναι η τιµή σχεδιασµού του θεωρουµένου αποτελέσµατος 

δράσεων  
και Cd είναι η αντοχή σχεδιασµού για το αποτέλεσµα αυτό των 

δράσεων. 
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2.3.2.2 Συνδυασµοί δράσεων 
 
(1) Για κάθε φορτική κατάσταση, οι τιµές σχεδιασµού Ed για αποτελέσµατα 

δράσεων θα προσδιορίζονται από τους κανόνες συνδυασµού των 
δράσεων µε. τιµές σχεδιασµού από τον πίνακα 2.1. 

 

Πίνακας 2.1 Τιµές σχεδιασµού δράσεων για χρήση στους συνδιασµούς 
δράσεων 

Μεταβλητές δράσεις Qd Τυχηµατικές 
δράσεις Ad 

Κατάσταση 
σχεδιασµού 

Μόνιµες 
δράσεις 

Gd Κύρια 
µεταβλητή 

δράση 

Συνοδεύουσες 
µεταβλητές 

δράσεις 

 

Επιµένουσες και 
µεταβατικές 

γG×Gk γQ×Qk Ψ0×γQ×Qk  

Τυχηµατικές (αν 
δεν ορίζεται 
διαφορετικά 

αλλού) 

γGA×Gk Ψ1×Qk Ψ0×Qk γA×Ak 
(αν το Ad δεν 

ορίζεται 
απευθείας) 

 
(2) Οι τιµές σχεδιασµού που δίνονται στον. πίνακα 2.1 θα συνδυάζονται 

χρησιµοποιώντας τους ακόλουθους κανόνες (που δίνονται σε 
συµβολική µορφή): 

 

• Επιµένουσες και µεταβατικές καταστάσεις σχεδιασµού πλην 
εκείνων που σχετίζονται µε την κόπωση(θεµελειώδεις 
συνδυασµοί): 

∑
j

jk,jG, Gγ  + γQ,1 + ∑
>1i

ik,i0,iQ, QΨγ     (2.9) 

• Τυχηµατικές καταστάσεις σχεδιασµού (αν δεν ορίζεται διαφορετικά 
αλλού): 

∑
j

jk,jGA, Gγ  + Ad + Ψ1,1 + ∑
>1i

ik,i2, QΨ    (2.10) 

όπου: 
 

Gk,j είναι οι χαρακτηριστικές τιµές των µονίµων δράσεων 
Qk,1 είναι η χαρακτηριστική τιµή µίας των µεταβλητών δράσεων 
Qk,i είναι οι χαρακτηριστικές τιµές των άλλων µεταβλητών δράσεων 
Ad είναι η τιµή σχεδιασµού (καθορισµένη) της τυχηµατικής δράσης  
γG,j είναι ο επιµέρους συντελεστής ασφαλείας για τις µόνιµες 

δράσεις Gk,j 
γGA,j είναι όπως ο γG,j αλλά για τυχηµατικές καταστάσεις σχεδιασµού  
γQ,i είναι ο επιµέρους συντελεστής ασφάλειας για τη µεταβλητή 

δράση Qk,i 
και Ψ0, Ψ1, Ψ2 είναι παράγοντες που ορίζονται στη 2.2.2.3. 

 
(3) Συνδυασµοί για τυχηµατικές καταστάσεις σχεδιασµού- είτε 

περιλαµβάνουν µία συγκεκριµένη τuxηµατική δράση Α ή αναφέρονται 
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σε' κατάσταση µετά το τυχηµατικό γεγονός (Α=Ο). Αν δεν ορίζεται 
διαφορετικά, θα χρησιµοποιείται η τιµή 
 
γGA = 1.0 

 
(4) Στις εκφράσεις (2.9) και (2.1 Ο) θα χρησιµοποιούνται και έµµεσες 

δράσεις όπου αρµόζει 
 
(5) Για κόπωση δείτε Κεφάλαιο 9 
 
(6) Απλοποιηµένοι συνδυασµοί για κτίρια δίνονται στο 2.3.3.1. 
 
 

2.3.2.3. Τιµές σχεδιασµού µονίµων δράσεων 
 
(1) Στους διάφορους συνδυασµούς που ορίζονται ανωτέρω, εκείνες οι 

µόνιµες δράσεις που αυξάνουν τα αποτελέσµατα των µεταβλητών 
δράσεων (π.χ. προκαλούν δυσµενή αποτελέσµατα) θα εισάγονται µε 
τις άνω Τιµές σχεδιασµού ενώ εκείνες που µειώνουν τα αποτελέσµατα 
των µεταβλητών δράσεων (π.χ. προκαλούν ευµενή αποτελέσµατα) θα 
εισάγονται µε τις κάτω τιµές σχεδιασµού (βλέπε 2.2.2.4.(3)). 

 
(2) Όπου τα αποτελέσµατα κάποιου ελέγχου µπορεί να είναι πολύ 

ευαίσθητα σε µεταβολές του µεγέθους µίας ορισµένης µόνιµης δράσης 
από θέση σε θέση µέσα στο δόµηµα, η δράση αυτή θα αντιµετωπίζεται 
ως αποτελούµενη από ξεχωριστά δυσµενή και ευµενή µέρη. Αυτό 
ισχύει ιδίως για ελέγχους στατικής ισορροπίας, βλέπε 2.3.2.4. 

 
(3) Όπου µία ορισµένη µόνιµη δράση αντιµετωπίζεται ως αποτελούµενη 

από χωριστά δυσµενή και ευµενή µέρη, µπορεί να γίνει πρόβλεψη για 
τη σχέση µεταξύ αυτών των µερών µε την υιοθέτηση ειδικών τιµών 
σχεδιασµού (βλέπε 2.3.3.1 (3) για κτίρια). 

 
(4) Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο (2), το σύνολο κάθε 

µόνιµης δράσης εισάγεται στους υπολογισµούς είτε µε την κάτω είτε µε 
την άνω τιµή σχεδιασµού. όποια από Τις δύο οδηγεί στα δυσµενέστερα 
αποτελέσµατα. 

 
(5) Για συνεχείς δοκούς και πλαίσια, η ίδια τιµή σχεδιασµού του ιδίου 

βάρους (που υπολογίζεται κατά την 2.2.2.2.(3)) µπορεί να 
χρησιµοποιείται για όλα τα ανοίγµατα. εκτός των περιπτώσεων που 
περιλαµβάνουν στατική ισορροπία προβόλων (βλέπε 2.3.2.4). 

 
 

2.3.2.4. Έλεγχοι στατικής ισορροπίας 
 
(1) Για τον έλεγχο στατικής ισορροπίας, οι δυσµενείς δράσεις θα 

εισάγονται µε τις άνω τιµές σχεδιασµού και οι ευµενείς δράσεις µε τις 
κάτω τιµές σχεδιασµού (βλέπε 2.3.2.1 (1)). 
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(2) Για ευµενείς επιδράσεις, µόνο εκείνες οι δράσεις που µπορούν 
αξιόπιστα να θεωρηθούν ως ενεργούσες κατά την εξεταζόµενη 
κατάσταση θα περιλαµβάνονται στους σχετικούς συνδυασµούς. 

 
(3) Μεταβλητές δράσεις θα εφαρµόζονται όπου είναι δυσµενείς αλλά θα , 

παραλείπονται όπου είναι ευµενείς. 
 
(4) Θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το ενδεχόµενο µη χρησιµοποίησης ή 

αποµάκρυνσης κάποιων µη φερόντων στοιχείων. 
 
(5) Μόνιµες δράσεις θα εισάγονται µε κατάλληλες τιµές σχεδιασµού, που 

εξαρτώνται από το αν τα δυσµενή και ευµενή τους αποτελέσµατα 
προέρχονται από: 

 

• τα δυσµενή και ευµενή µέρη µίας ορισµένης µόνιµης δράσης, 
βλέπε (α) κατωτέρω, και/ή 

• διαφορετικές µόνιµες δράσεις, βλέπε (10) κατωτέρω. 
 
(6) Τα ίδια βάρη κάποιων φερόντων ή µη φερόντων στοιχείων, ασχέτων 

µεταξύ τους και κατασκευασµένων από διαφορετικά υλικά θα 
αντιµετωπίζονται ως διαφορετικές µόνιµες δράσεις. 

 
(7) Το ίδιο βάρος ενός οµογενούς δοµήµατος θα αντιµετωπίζεται ως µία 

ορισµένη µόνιµη δράση που αποτελείται από χωριστά δυσµενή και 
ευµενή µέρη. 

 
(8) Τα ίδια βάρη ουσιωδώς παρόµοιων τµηµάτων ενός δοµήµατος (ή 

ουσιωδώς οµοιόµορφων µη φερόντων στοιχείων) µπορούν επίσης να 
αντιµετωπίζονται ως ξεχωριστά δυσµενή και ευµενή µέρη µίας 
ορισµένης µόνιµης δράσης. 

 
(9) Για κτίρια, ΟΙ ειδικοί επιµέρους συντελεστές ασφάλειας που δίνονται 

στο 2.3.3.1 (3) έχουν εφαρµογή στα δυσµενή και ευµενή µέρη κάθε 
µιας µόνιµης δράσης, όπως αντιµετωπίζεται στο 2.3.2.3.(2). 

 
(10) Για κτίρια, οι κανονικοί επιµέρους συντελεστές ασφάλειας που δίνονται 

στη 2.3.3.1 (1) εφαρµόζονται στις µόνιµες δράσεις πλην εκείνης της 
περίπτωσης (9). 

 
(11) Για µόνιµες δράσεις µε µικρά όρια µεταβολής ή πολύ καλά ελεγxόµενες 

µικρότεροι λόγοι επιµέρους συντελεστών ασφάλειας µπορεί να 
χρησιµοποιηθούν στα άλλα τµήµατα του Ευρωκώδικα 3. 

 
(12) Όπου αβεβαιότητα στην τιµή µίας γεωµετρικής διάστασης επηρεάζει 

σηµαντικά τον στατικό έλεγχο, η διάσταση αυτή θα εισάγεται στον 
έλεγχο αυτό µε την πιο δυσµενή τιµή που θα µπορούσε λογικά να 
πάρει. 

 
 



 - 216 - 

2.3.3. Επιµέρους συντελεστές ασφάλειας για οριακές 
καταστάσεις αστοχίας 

 
2.3.3.1. Επιµέρους συντελεστές ασφάλειας για κτίρια 
 
(1) Για επιµένουσες και µεταβατικές καταστάσεις σχεδιασµού θα 

χρησιµοποιούνται οι επιµέρους συντελεστές ασφάλειας του πίνακα 2.2. 
 
 
 

Πίνακας 2.2 Επιµέρους συντελεστές ασφαλείας δράσεων σε κτίρια για 
επιµένουσες και µεταβατικές καταστάσεις σχεδιασµού 

Μεταβλητές δράσεις (γQ)  Μόνιµες δράσεις 
(γG) Κύρια µεταβλητή 

δράση 
Συνοδεύουσες 

µεταβλητές 
δράσεις 

Ευµενές 
αποτέλεσµα γF,inf 

1.0*) -**) - 

∆υσµενές 
αποτέλεσµα γF,sup 

1.35*) 1.5**) 1.5 

*) Βλέπε επίσης 2.3.3.1(3) 
**) Βλέπε Ευρωκώδικα 1 σε κανονικές περιπτώσεις για κτήρια  

 
(2) Για τυχηµατικές καταστάσεις σχεδιασµού για τις οποίες εφαρµόζεται η 

(2.10), οι επιµέρους συντελεστές ασφαλείας για µεταβλητές δράσεις 
λαµβάνονται ίσοι προς 1.0. 

 
(3) Όπου σύµφωνα µε την 2.3.2.3.(2) µία ορισµένη µόνιµη δράση 

απαιτείται να θεωρηθεί ως αποτελούµενη από ευµενή και δυσµενή 
µέρη, το ευµενές µέρος µπορεί, εναλλακτικά, να πολλαπλασιασθεί µε: 

 
γG,inf = 1.1 

 
και το δυσµενές µέρος µε: 
 
γG,suρ. = 1.35 
 
υπό την προϋπόθεση ότι εφαρµόζοντας γG,inf = 1.0 και στα δύο 
µέρη, ευµενές και δυσµενές, δεν οδηγεί σε περισσότερο 
δυσµενές αποτέλεσµα. 

 
(4) Όπου οι συνιστώσες ενός διανυσµατικού µεγέθους έντασης-

παραµόρφωσης µπορεί να µεταβάλλονται ανεξάρτητα ευµενείς 
συνιστώσες (Π.χ. η αξονική δύναµη) θα πολλαπλασιάζονται µε ένα 
µειωτικό παράγοντα: 

 
Ψνec = 0.8 
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(5) Ως απλοποίηση για, κτίρια, η έκφραση (2.9) µπορεί να αντικαθίσταται 
από όποιον από τους παρακάτω συνδυασµούς δίνει τη µεγαλύτερη 
τιµή: 

 

• θεωρώντας µόνο την πιο δυσµενή µεταβλητή δράση 

∑
j

jk,jG, Gγ  + γQ,1 QK,1      (2.11) 

• θεωρώντας όλες τις δυσµενείς µεταβλητές δράσεις 

∑
j

jk,jG, Gγ  + 0.9∑
≥1i

ik,iQ, Qγ       (2.12) 

 
 

2.3.3.2. Επιµέρους συντελεστές ασφαλείας για αντιστάσεις 
 
(1) Επιµέρους συντελεστές ασφαλείας για αντιστάσεις δίνονται στις 

σχετικές διατάξεις των Κεφαλαίων 5 και 6. 
 
(2) Οπού οι δοµοστατικές ιδιότητες προσδιορίζονται από µετρήσεις, βλέπε 

Κεφάλαιο 8. 
 
(3) Για ελέγχους κόπωσης βλέπε Κεφάλαιο 9. 
 
 

2.3.4. Οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας 
 
(1) Θα ελέγχεται ότι: 
 

Ed ≤ Cd  ή  Ed ≤ Rd 
 
όπου: 

Cd είναι η ονοµαστική τιµή ή συνάρτηση κάποιων ιδιοτήτων 
σχεδιασµού των υλικών που σχετίζονται προς το θεωρούµενο 
µέγεθος έντασης παραµόρφωσης, και 

 
Ed είναι το µέγεθος έντασης-παραµόρφωσης, προσδιοριζόµενο µε 

βάση έναν από τους συνδυασµούς που ορίζονται κατωτέρω. 
 

Ο απαιτούµενος συνδυασµός ορίζεται στην ιδιαίτερη διάταξη για κάθε 
έλεγχο λειτουργικότητας, βλέπε 4.2.1.(4) και 4.3.1.(4). 

 
(2) Τρεις συνδυασµοί δράσεων για οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας 

είναι οι ακόλουθοι: 
 

Σπάνιος συνδυασµός:  

∑
j

jk,G  + QK,1 + ∑
>1i

ik,iQ, QΨ  

 
Συχνός συνδυασµός 
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∑
j

jk,G  + Ψ1,1 QK,1 + ∑
≥1i

ik,i2, QΨ  

 
Ηµι-µόνιµος συνδυασµός 

∑
j

jk,G  + ∑
≥1i

ik,i2, QΨ  

 
όπου ο συµβολισµός ορίζεται στην 2.3.2.2.(2). 

 
(3) Όπου στις αντίστοιχες διατάξεις δίνονται απλοποιητικοί κανόνες για 

οριακές καταστάσεις λειτουργΙΚ9Inτας, δεν απαιτούνται λεπτοµερείς 
υπολογισµοί µε συνδυασµούς δράσεων. 

 
(4) Όπου ο σxεδιασµός προϋποθέτει λεπτοµερείς υπολογισµούς για 

ικανοποίηση των ελέγχων λειτουργικότητας, απλοποιηµένες εκφράσεις 
µπορούν να χρησιµοποιούνται για κτίρια. 

 
(5) Ως απλοποίηση για κτίρια, η έκφραση (2.14) για τον σπάνιο 

συνδυασµό ,µπορεί να αντικαθίστανται από οποιοδήποτε από τους 
παρακάτω συνδυασµούς δίνει τη µεγαλύτερη τιµή 

 

• θεωρώντας µόνο τη πιο δυσµενή µεταβλητή δράση: 

∑
j

jk,G  + QK,1 

• θεωρώντας όλες τις δυσµενείς µεταβλητές δράσεις: 

∑
j

jk,G  + 0.9 ∑
≥1i

ik,Q  

 
Οι δύο αυτές εκφράσεις µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν αντί της 
έκφρασης (2.15) για τον συχνό συνδυασµό 

 
(6) Οι τιµές του γΜ για όλες τις οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας θα 

λαµβάνονται ίσες προς 1.0, εκτός αν σε ορισµένες διατάξεις αναφέρεται 
διαφορετικά 

 

2.4. Ανθεκτικότητα στο χρόνο: 
 
(1) Για την εξασφάλιση ενός ανθεκτικού (χρονικά) δοµήµατος, θα πρέπει 

να λαµβάνονται υπόψη οι παρακάτω αλληλοσυσχετιζόµενοι 
παράγοντες: 

 

• Η χρήση του δοµήµατος 

• Τα απαιτούµενα κριτήρια συµπεριφοράς 

• Οι αναµενόµενες περιβαλλοντικές συνθήκες 

• Η σύνθεση, ιδιότητες και συµπεριφορά των υλικών 

• Οι τύποι των µελών και οι κατασκευαστικές λεπτοµέρειες 

• Η ποιότητα κατασκευής και το επίπεδο ελέγχου 

• Τα ιδιαίτερα προστατευτικά µέτρα 
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• Η πιθανή συντήρηση κατά τη διάρκεια της σκοπούµενης ζωής του 
δοµήµατος. 

 
(2) Οι εσωτερικές και εξωτερικές περιβαλλοντικές συνθήκες θα εκτιµώνται 

κατά τη φάση σχεδιασµοί. για να αποτιµάται η σηµασία τους σε σχέση· 
µε την ανθεκτικότητα και για να καθίσταται δυνατή η πρόβλεψη 
επαρκών µέτρων προστασίας των υλικών. 

 
 

3. Υλικά 
 
3.1.  Γενικά  
 
(1) Οι ιδιότητες υλικών που δίνονται στο παρόν κεφάλαιο είναι ονοµαστικές 

τιµές που γίνονται δεκτές ως χαρακτηριστικές τιµές στους 
υπολογισµούς σχεδιασµού. 

 
(2) Άλλες ιδιότητες υλικών δίνονται στα σχετικά Πρότυπα Αναφοράς που 

ορίζονται στο κανονιστικό Παράρτηµα Β 
 

3.2 ∆οµικός Χάλυβας 
 
(1) Το τµήµα αυτό 1.1 του Ευρωκώδικα 3 καλύπτει το σχεδιασµό 

δοµηµάτων από χάλυβα που υπόκειται στο Πρότυπο Αναφοράς 1, 
βλέπε κανονιστικό Παράρτηµα Β. 

 
(2) Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί και για άλλους δοµικούς χάλυβες, 

υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να 
δικαιολογούν τους' σχετικούς κανόνες σχεδιασµού και κατασκευής. 
Πειραµατικές διαδικασίες και αποτιµήσεις θα είναι σύµφωνες µε τα 
Κεφάλαια 2 και 8 του παρόντος Τµήµατος 1.1 και οι απαιτήσεις 
πειραµατικών µετρήσεων θα είναι σύµφωνες µε τις προδιαγραφόµενες 
στο Πρότυπο Αναφοράς 1. 

 
(3) Για χάλυβες υψηλής αντοχής βλέπε το κανονιστικό Παράρτηµα D 
 
 

3.2.2 Ιδιότητες υλικού για ελατό χάλυβα εν θερµώ 
 
3.2.2.1 Ονοµαστικές τιµές 
 
(1) Οι ονοµαστικές τιµές της αντοχής διαρροής fy και της οριακής 

ελκυστικής αντοχής αστοχίας fu για ελατό χάλυβα εν θερµώ δίνονται 
στον πίνακα 3.1 για κατηγορίες χάλυβα Fe 360, Fe 430,καl Fe 510 
συµφωνά µε το ΕΝ 10025 και για κατηγορίες χάλυβα FeE 275 και FeE 
355 συµφωνά µε το prEN 10113 

 
Πίνακας 3.1 Ονοµαστικές τιµές αντοχής διαρροής fv και οριακής εφελκυστικής αντοχής 

αστοχίας fu για δοµικούς χάλυβες κατά EN 10025 ή prEN 10113 
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Πάχος t mm*) 

t ≤ 40 mm 40 mm ≤ t ≤ 100 mm**) 

Ονοµαστική 
κατηγορία 

χάλυβα fv (N/mm2) fu (N/mm2) fv (N/mm2) fu (N/mm2) 

EN 10025 
Fe 360 
Fe 430 
Fe 510 

 
prEN 10113 
Fe E 275 
Fe E355 

 
235 
275 
355 

 
 

275 
355 

 
360 
430 
510 

 
 

390 
490 

 
215 
255 
335 

 
 

255 
335 

 
340 
410 
490 

 
 

370 
470 

*) t είναι το ονοµαστικό πάχος του στοιχείου 
**) 63 mm για ελάσµατα και άλλα επίπεδα προϊόντα χαλύβων σε κατάσταση 

παράδοση ΤΜ κατά prEN 10113-3 

 
(2) Οι ονοµαστικές τιµές του πίνακα 3.1 µπορεί να χρησιµοποιούνται στους 

υπολογισµούς ως χαρακτηριστικές τιµές. 
 
(3) Εναλλακτικά, οι τιµές που καθορίζονται στα ΕΝ 10025 και prEN 10113 

για µία µµεγαλύτερη περιοχή τιµών µπορούν να χρησιµοποιούνται. 
 
(4) Παρόµοιες τιµές µπορούν, να χρησιµοποιούνται για κοίλες διατοµές 

διαµορφωµένες εν ψυχρώ. 
 
(5) Για χάλυβα υψηλής αντοχής βλέπε κανονιστικό Παράρτηµα D 
 
 

3.2.2.2 Πλαστική ανάλυση 
 
(1) Πλαστική ανάλυση (βλέπε 5.2.1.4) µπορεί να χρησιµοποιείται για τη 

συνολική ανάλυση των δοµηµάτων ή των στοιχείων τους υπό την 
προϋπόθεση ότι ο χάλυβας υπόκειται και στους ακόλουθους 
πρόσθετους περιορισµούς: 

 

• ο λόγος της καθορισµένης ελάχιστης οριακής ελκυστικής 
αντοχής αστοχίας προς την καθορισµένη ελάχιστη αντοχή 
διαρροής ικανοποιεί την: 
fu / fy ≥ 1.2 

• η επιµήκυνση κατά την αστοχία ενός µήκους δοκιµίου 5.65 iA  

(όπου Α0 είναι η αρχική διατοµή) δεν είναι µικρότερη του 15%. 

• το διάγραµµα τάσεων-παραµορφώσεων δείχνει ότι η οριακή 
ανηγµένη παραµόρφωση αστοχία ς που αντιστοιχεί στην οριακή 
αντοχή αστοχίας fu είναι τουλάχιστον εικοσαπλάσιο: της 
ανηγµένης παραµόρφωσης διαρροής εy που ανιστοιχεί στην 
αντοχή διαρροής fy 

 
(2) Οι κατηγορίες χάλυβα που απαριθµούνται στον Πίνακα 3.1 µπορεί να 

θεωρηθούν ως ικανοποιούσες τις απαιτήσεις αυτές. 
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3.2.2.3 Σκληρότητα θραύσης 
 
(1) Το υλικό θα έχει επαρκή σκληρότητα θραύσης ώστε να αποφεύγεται 

ψαθυρή θραύση στην χαµηλότερη θερµοκρασία λειτουργίας που 
αναµένεται να συµβεί στη διάρκεια της επιδιωκόµενης ζωής του 
δοµήµατος. 

 
(2) Σε κανονικές περιπτώσεις συγκολληµένων ή µη συγκολληµένων µελών 

κτιρίων που υπόκεινται σε στατικές φορτίσεις ή φορτίσεις κόπωσης (όχι 
όµως κρουστικές φορτίσεις) δεν απαιτείται περαιτέρω έλεγχος έναντι 
ψαθυρής θραύσης εφ' όσον πληρούνται οι συνθήκες που δίνονται στον 
πίνακα 3.2. 

 
(3) Για χάλυβα υψηλής αντοχής βλέπε το κανονιστικό παράρτηµα D. 
 
(4) Για όλες τις άλλες ,περιπτώσεις θα αναφέρεστε στο ενηµερωτικό 

παράρτηµα C 
 
 

3.2.3 Ιδιότητες χάλυβα κατεργασµένου εν ψυχρώ 
 
(1) Οι ονοµαστικές τιµές της αντοχής διαρροής και της οριακής ελκυστικής 

αντοχής αστoxίας (που θα θεωρηθούν για τους υπολογισµούς ως 
χαρακτηριστικές τιµές) για χάλυβα κατεργασµένο εν ψυχρώ ορίζονται 
στο ΕΝν 1993·1-3 Εuρωκώδικας 3, Μέρος 1.3 

 
(2) Η µέση αντοχή διαρροής κοίλων διατοµών' διαµορφωµένων εν ψυχρώ' 

θα προσδιορίζεται σύµφωνα µε το Σχ.5.5.2 
3,2,4 ∆ιαστάσεις, µάζα και ανοχές 
 
(1) Οι διαστάσεις και η µάζα όλων των ελατών χαλύβδινων διατοµών, 

ελασµάτων και κοίλων διατοµών, και οι αντίστοιχες ανοχές θα 
υπόκεινται στο Πρότυπο Αναφοράς 2, βλέπε Kανoνιστικό Παράρτηµα Β 
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Πίνακας 3.2 Μέγιστα πάχη φορτιζόµενα φέροντα στοιχεία, χωρίς αναφορά 
στο ενηµερωτικό Παράτηµα C 

Μέγιστο πάχος (mm) για κατώτατη θερµοκρασία 
λειτουργίας 

Κατηγορία και 
ποιότητα 
χάλυβα 0˚C -10˚C -20˚C 

Κατάσταση 
λειτουργίας 

S1 S2 S1 S2 S1 S2 

EN 10025 
 

Fe 360 B 
Fe 360 C 
Fe 360 D 

 
Fe 430 B 
Fe 430 C 
Fe 430 D 

 
Fe 510 B 
Fe 510 C 
Fe 510 D 

Fe 510 DD 
 

prEN 10113 
 

Fe E 275 
KG 

Fe E 275 KT 
 

Fe E 355 
KG 

Fe E 355 KT 

 
 

150 
250 
250 

 
90 

250 
250 

 
40 

106 
250 
250 

 
 
 

250 
250 

 
 

250 
250 

 
 

41 
110 
250 

 
26 
63 

150 
 

12 
29 
73 

128 
 
 
 

250 
250 

 
 

128 
250 

 
 

108 
250 
250 

 
63 

150 
250 

 
29 
73 

177 
250 

 
 
 

250 
250 

 
 

250 
250 

 
 

30 
75 

212 
 

19 
45 

127 
 

9 
21 
52 
85 

 
 
 

192 
250 

 
 

85 
250 

 
 

74 
187 
250 

 
45 

123 
250 

 
21 
52 

150 
250 

 
 
 

250 
250 

 
 

250 
250 

 
 

22 
53 

150 
 

14 
33 
84 

 
6 

16 
38 
59 

 
 
 

150 
250 

 
 

59 
150 

Καταστάσεις λειτουργίας 
 
S1 είτε: 

• µη-συγκολληµένα, ή 

• θλιβόµενα 
S2 Ως έχουν συγκολληθεί υπο εφελκυσµό. 
 
Σε αµφότερες τις περιπτώσεις ο πίνακας αυτός προϋποθέτει τάξη φόρτισης 
R1 και κατάσταση συνεπειών αστοχίας C2, βλέπε ενηµερωτικό Παράτηµα 
C 

Σηµειώσεις: 
(1) Για ελατές διατοµές πάχους άνω. των 100 mm, η ελάχιστη ενέργεια 

Charpy V· εγκοπής που ορίζεται στο ΕΝ 10025 υπόκειται σε 
συµφωνία. Για πάχη µέχρι 150- mm. απαιτείται µια ελάχιστη τιµή 27 J 
στην καθορισµένη θερµοκρασία εκτέλεσης της µέτρησης και 23 J για 
πάχη άνω· των 150 mm έως 250 mm. 

(2) Για κατηγορίες χάλυβα Fe 510 DD κατά ΕΝ 10025, η καθορισµένη 
ελάχιστη ενέργεια Charpy V-εγκοπής είναι 40 J σε -20°C. Οι τιµές της 
σειράς αυτής υποθέτουν µια ισοδύναµη τιµή 27 J στους -30°C. 
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(3) Για χάλυβες σε κατάσταση παράδοσης Ν κατά ρΓΕΝ 10113-2 πάχους 
άνω των 150 mm για στοιχεία µεγάλου µήκους και άνω των 63 mm για 
επίπεδα στοιχεία (ελάσµατα), η ελάχιστη ενέργεια Charpy ν-εγκοπής 
που ορίζεται στο prEN 10113 υπόκειται σε συµφωνία. Για πάχη µέχρι 
150 mm, απαιτείται ελάχιστ τιµή 27 J και για πάχη άνω των 150 mm 
έως 250 mm απαιτείται ελάχιστη τιµή 23 J. Η θερµοκρασία µέτρησης 
θα είναι -30°C για χάλυβες ποιότητας KG και -50°C για χάλυβες 
ποιότητας ΚΤ. 

(4) Για χάλυβα ποιότητας KG κατά prEN 10113, οι καθορισµένες 
ελάχιστες τιµές ενέργειας Charpy V-εγκοπής µειώνονται στο 40 J 
στους -20°C. Οι τιµές στη σειρά αυτή υποθέτουν µια ισοδύναµη τιµή 
27 J στους -30°C. 

(5) Για πλήρεις λεπτοµέρειες ως προς τις καταστάσεις λειτουργικότητας 
αναφερθείτε στο ενηµερωτικό Παράρτηµα C. 

 
 

3.2.5 Τιµές σχεδιασµού µέτρων υλικού 
 
(1) Οι τιµές των µέτρων του υλικού που θα χρησιµοποιούνται στους 

υπολογισµούς για χάλυβες του παρόντος Ευρωκώδικα είναι οι εξής 

• µέτρο ελαστικότητας    E=210.000 N/mm2 

• µέτρο διάτµησης     G=E/2 (1-ν) 

• λόγος Poisson     ν=0.3 

• συντελεστής γραµµικής θερµικής διαστολής α=12×106 ανά °C 

• πυκνότητα     ρ=7850 Kg/m3 
 
 

3.3 Εξαρτήµατα συνδέσεων 
 
3.3.1 Γενικά 
 
(1) Τα εξαρτήµατα συνδέσεων θα είναι κατάλληλα για τη χρήση για την 

οποία προορίζονται. 
 
(2) Στα κατάλληλα εξαρτήµατα περιλαµβάνονται κοχλίες, συσφιγκτήρες 

τριβής, ήλοι και συγκολλήσεις, καθένα σύµφωνα µε το ανάλογο 
πρότυπο αναφοράς, βλέπε κανονιστικό Παράρτηµα Β 

 
 

3.3.2 Κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες 
 
3.3.2.1 Γενικά 
 
(1) Κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες θα είναι σύµφωνα µε το Πρότυπο 

Αναφοράς 3, βλέπε κανονιστικό Παράρτηµα Β. 
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(2) Κοχλίες κατηγορίας χαµηλότερης του 4.6 ή υψηλότερης του 10.9 δεν 
θα χρησιµοποιούνται εκτός εάν πειραµατικές µετρήσεις αποδεικνύουν 
ότι είναι αποδεκτοί για συγκεκριµένη εφαρµογή 

 
(3) Οι ονοµαστικές τιµές της αντοχής διαρροής fyb και της οριακής 

ελκυστικής αντοχής αστοχίας fub (που θα χρησιµοποιούνται ως 
χαρακτηριστικές τιµές στους υπολογισµούς) δίνονται στον πίνακα 3.3 

 

Πίνακας 3.3 Ονοµαστικές τιµές της αντοχής διαρροής fyb και της ορικής 
εφελκυστικής αντοχής αστοχίας fub για κοχλίες 

Κατηγορία 
κοχλία 
fyb 
(N/mm2) 
fub 
(N/mm2) 

 
4.6 
240 
 
400 
 

 
4.8 
320 
 
400 

 
5.6 
300 
 
500 

 
5.8 
400 
 
500 

 
6.8 
480 
 
600 

 
8.8 
640 
 
800 

 
10.9 
900 
 
1000 

 
 

3.3.3.2 Προφορτιζόµενοι κοχλίες 
 
(1) Κοχλίες υψηλής αντοχής µπορούν να χρησιµοποιούνται ως 

προφορτιζόµενοι κοχλίες µε ελεγχόµενη σύσφιξη, εφόσον ικανοποιούν 
τις απαιτήσεις για προφορτισµένους κοχλίες του Προτύπου αναφοράς 
3 

 
(2) Άλλοι κατάλληλοι κοχλίες υψηλής  αντοχής µπορούν επίσης να 

χρησιµοποιηθούν ως προφορτιζόµενοl κοχλίες µε ελεγχόµενη σύσφιξη, 
κατόπιν συµφωνίας µεταξύ του πελάτου, του µελετητή και της αρµόδιας 
αρχής 

 
 

3.3.3 Άλλοι τύποι προφορτιζόµενων συσφιγκτήρων 
 
(1) Άλλοι τύποι κατάλληλων συσφιγκτήρων υψηλής αντοχής (τέτοιοι όπως 

σφιγκτήρες Swaged) µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν ως 
προφορτιζόµενοι συσφιγκτήρες. όταν συµφωνείτε µεταξύ του πελάτου, 
του µελετητή και της αρµόδιας αρχής, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν 
παρόµοιες ιδιότητες µε αυτές που απαιτούνται για προφορτιζόµενους 
κοχλίες και ότι είναι ικανοί να συσφίγγονται αξιόπιστα στις κατάλληλες 
αρχικές προφορτίσεις 

 
 

3.3..4 Ήλοι 
 
(1) Οι ιδιότητες υλικού, διάστασης 'και ανοχές. χαλύβδινων ήλων θα 

ικανoπoιoύν το Πρότυπο Αναφοράς 5, βλέπε κανονιστικό παράρτηµα Β 
 

3.3.5 Αναλώσιµα συγκολλήσεων (ηλεκτρόδια) 
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(1) Όλα τα αναλώσιµα συγκολλήσεων θα ικανοποιούν το Πρότυπο 
Αναφοράς 4, βλέπε κανονιστικό Παράρτηµα Β. 

 
(2) Η καθορισµένη αντοχή διαρροής, οριακή ελκυστική αντοχή αστοχίας, 

επιµήκυνση αστοχίας και η ελάχιστη τιµή ενέργειας Charpy ν -εγκοπής 
του υλικού συγκόλλησης θα είναι είτε ίσες είτε καλύτερες των 
αντιστοίχων τιµών που καθορίζονται για την κατηγορία του 
συγκολλούµενου χάλυβα. 

 
 

4. Οριακές. Καταστάσεις Λειτουργικότητας 
 
 

4.1 Βάσεις 
 
(1) Οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας, βλέπε επίσης 2.2.1.1., για 

χαλύβδινες κατασκευές είναι: 
 

• παραµορφώσεις βέλη κάµψης που επηρεάζουν αρνητικά την 
εµφάνιση ή αποτελεσµατική' χρήση της κατασκευής 
(συµπεριλαµβανοµένων της κατάλληλης λειτουργίας µηχανών ή 
υπηρεσιών) 

• δόνηση, ταλάντωση ή µετακίνηση που προκαλεί δυσχέρεια 
στους ενοίκους ενός κτιρίου ή ζηµιά στα περιεχόµενα του 

• παραµορφώσεις, βέλη κάµψης, δόνηση, ταλάντωση ή 
µετακίνηση που προκαλούν ζηµιά σε τελειώµατα ή άλλα 
κατασκευαστικά στοιχεία. 

 
(2) Για αποφυγή υπέρβασης αυτών των ορίων, είναι απαραίτητο να 

περιορισθούν παραµορφώσεις, βέλη κάµψης και δονήσεις. 
 
(3) Εκτός εάν συµφωνούνται καθορισµένες οριακές τιµές µεταξύ του 

πελάτη, του µελετητή και της αρµόδιας αρχής, πρέπει να εφαρµόζονται 
οι οριακές τιµές που δίνονται στο κεφάλαιο αυτό. 

 
(4) Όταν χρησιµοποιείται καθολική πλαστική ανάλυση για τον 

προσδιορισµό της έσχατης οριακής κατάστασης, πρέπει να διερευνάται 
η δυνατότητα πραγµατοποιήσεως αναδιανοµής δυνάµεων και ροπών 
στην οριακή κατάσταση λειτουργικότητας. Αυτό πρέπει να επιτρέπεται 
µόνον όπου µπορεί να αποδειχθεί ότι δεν θα επαναληφθεί. Πρέπει 
επίσης να λαµβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισµό των 
παραµορφώσεων. 

 
(5) Όπου χρησιµοποιούνται προεντεταµένοι κοχλίες σε συνδέσεις 

κατηγορίας Β (βλέπε 6.5.3.1(3)) πρέπει να ικανοποιούνται οι 
απαιτήσεις που δίδονται στην 6.5.8 για αντίσταση σε ολίσθηση στην 
οριακή κατάσταση λειτουργικότητας. 
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4.2 Βέλη κάµψης 
 
4.2.1 Απαιτήσεις 
 
(1) Χαλύβδινες κατασκευές και στοιχεία αυτών θα πρέπει να 

διαστασιολογούνται έτσι ώστε τα βέλη κάµψης να είναι µέσα στα 
συµφωνηµένα όρια µεταξύ του πελάτη, του µελετητή και της αρµόδιας 
αρχής ως κατάλληλα για την προγραµµατισµένη χρήση και αξιοποίηση 
του κτιρίου και τη φύση των υλικών που πρόκειται να υποβασταχθούν. 

 
(2) Συνιστώµενα όρια για βέλη κάµψης δίνονται στην 4.2.2. Σε µερικές 

περιπτώσεις θα είναι κατάλληλα περισσότερο αυστηρά όρια (ή σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, λιγότερο αυστηρά όρια) για να είναι συµβατά 
µε τη χρήση του κτιρίου ή τα χαρακτηριστικά των υλικών επένδυσης ή 
για να εξασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία ανελκυστήρων κλπ. 

 
(3) Οι τιµές που δίνονται στην 4.2.2. είναι εµπειρικές. Σκοπός τους είναι η 

σύγκριση µε τα αποτελέσµατα υπολογισµών και δεν πρέπει να 
ερµηνεύονται ως κριτήρια συµπεριφοράς 

 
(4) Οι τιµές σχεδιασµού που δίνονται στην 2.3.4 για την περίπτωση του 

σπάνιου συνδυασµού πρέπει να χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε 
όλες τις οριακές τιµές που δίνονται στο άρθρο 4.2. 

 
(5) Τα βέλη κάµψης πρέπει να υπολογίζονται λαµβάνοντας υπόψη τις 

όποιες επιδράσεις δεύτερης-τάξης, τη στροφική δυσκαµψία των όποιων 
ηµιάκαµπτων κόµβων και τη δυνατή εµφάνιση των όποιων πλαστικών 
παραµορφώσεων στην οριακή κατάσταση λειτουργικότητας. 

 
 

4.2.2 Οριακές 
 
(1) Οι οριακές τιµές για κατακόρυφα βέλη κάµψης που δίνονται παρακάτω 

επεξηγούνται µε αναφορά στην αµφιέρειστη δοκό που φαίνεται στο 
σχήµα 4.1, όπου: 

 
δmaχ = δ1-δ2-δ0 

 
δmaχ είναι το µµέγιστο βέλος κάµψης στην τελική κατάσταση σε 

σχέση µε την ευθεία γραµµή που ενώνει τις στηρίξεις 
 
δ0 είναι το αρχικό βέλος κάµψης στην αφόρτιστη κατάσταση 

(κατάσταση Ο) 
 
δ1 είναι η µεταβολή του βέλους κάµψης της δοκού λόγω 

µόνιµων φορτίων αµέσως µετά τη φόρτιση (κατάσταση 1) 
 
δ2 είναι η µεταβολή του βέλους κάµψης της δοκού λόγω 

µεταβλητών φορτίων συν όποιων άλλων χρονικά 
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εξαρτώµενων παραµορφώσεων λόγω µονίµου φορτίου 
(κατάσταση 2). 

 
(2) Για κτίρια, τα συνιστώµενα όρια για κατακόρυφα βέλη κάµψης δίνονται 

στον πίνακα 4.1, στον οποίο L· είναι το άνοιγµα της δοκού. Για δοκούς 
µε πρόβολο, το µήκος Ι που λαµβάνεται υπόψη είναι το διπλάσιο του 
προεξέχοντος µήκους της δοκού.  

(3) Για δοκούς γερανογέφυρας και δοκούς σιδηροτροχιών, τα οριζόντια και 
κατακόρυφα, βέλη κάµψης πρέπει να περιορίζονται σύµφωνα µε τη 
χρήση και την κατηγορία της κατασκευής. 

 
(4) Για κτίρια τα συνιστώµενα όρια για οριζόντια βέλη κάµψης στην κορυφή 

υποστυλωµάτων είναι: 
 

• Ορθογωνικά πλαίσια χωρίς γερανογέφυρες:   h/150 

• Άλλα µονώροφα κτίρια:      h/300 

• Σε ένα πολυώροφο κτίριο: 

• Σε κάθε όροφο:      h/300 

• Στην κατασκευή σαν σύνολο:    h0/500 
 

όπου h είναι το ύψος του υποστυλώµατος ή του ορόφου 
και h0 ε(ναι το ολικό ύψος της κατασκευής 

 
 

4.2.3 Βύθιση λόγω συγκεντρωµένου νερού βροχής 
 
(1) Για να εξασφαλισθεί η σωστή απορροή του νερού βροχής από µία 

επίπεδη ή σχεδόν επίπεδη στέγη, ο σχεδιασµός όλων των στεγών µε 
κλίση µικρότερη από 5% πρέπει να ελέγχεται ώστε να βεβαιώνεται ότι 
το νερό της βροχής δεν µπορεί να συγκεντρώνεται σε µικρές λίµνες. 
Κατά τον έλεγχο αυτό, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη δυνατές 
κατασκευαστικές ανακρίβειες και υποχωρήσεις των θεµελίων, βυθίσεις 
των υλικών της στέγης, βέλη κάµψης των . κατασκευαστικών µελών· 
και οι επιδράσεις αρχικών βελών κάµψης. Αυτό εφαρµόζεται επίσης σε 
στέγες αµαξοστασίων και άλλες πλευρικά ανοικτές κατασκευές. 

 
(2) Η ύπαρξη αρχικού βέλους κάµψης σε δοκούς µπορεί να ελαττώσει την 

πιθανότητα συγκέντρωσης νερού βροχής σε µικρές λίµνες, υπό την 
προϋπόθεση ότι έχουν κατάλληλα τοποθετηθεί απαγωγοί νερού 
βροχής. 

 
(3) Όπου η κλίση της στέγης είναι µικρότερη από 3%, πρέπει να γίνουν 

επιπρόσθετοι υπολογισµοί για να ελεγχθεί ότι δεν θα συµβεί 
κατάρρευση λόγω του βάρους του νερού: 

 

• είτε συγκεντρωµένου σε µικρές λίµνες που µπορεί να 
σχηµατισθούν από βέλη κάµψης κατασκευαστικών µελών ή 
υλικών της στέγης 

• είτε αυτού που παραµένει λόγω χιονιού. 
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Πίνακας 4.1 Συνιστώµενες οριακές τιµές για κατακόρυφα βέλη κάµψης 

 Όρια (βλέπε σχήµα 4.1) 

 δmax δ2 

Στέγες γενικά 
 
Στέγες φέρουσες συχνά 
προσωπικό άλλο από 
αυτό για συντήρηση 
 
Πατώµατα γενικά 
 
Πατώµατα και στέγες 
που υποστηρίζow 
γύψινα ή άλλα ψαθυρά. 
τελειώµατα ή µη 
εύκαµπτα χωρίσµατα 
 
Πατώµατα που 
υποστηρίζουν 
υποστυλώµατα (εκτός 
εάν το βέλος κάµψης 
έχει ληφθεί υπόψη στην 
καθολική ανάλυση για 
τον προσδιορισµό της 
έσχατης οριακής 
Kατάστασnς) 

L/200 
 
 
 

L/250 
 

L/250 
 
 
 
 
 

L/250 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L/400 

L/250 
 
 
 

L/300 
 

L/300 
 
 
 
 
 

L/350 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L/500 

Όπου δmax µπορεί να 
βλάψει την εµφάνισn 
του κτιρίου  

 
 

L/250 

 

 

 
Σχήµα 4.1 Κατακόρυφα βέλη κάµψεως 

 
 

4.3 ∆υναµικές επιδράσεις 
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4.3.1 Απαιτήσεις 
 
(1) Κατά το σχεδιασµό πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλες φροντίδες για 

τις επιδράσεις των εφαρµοζόµενων φορτίων που µπορεί να 
προκαλέσουν κρούση, δόνηση, κλπ. 

 
(2) Οι δυναµικές επιδράσεις που λαµβάνονται υπόψη στην οριακή 

κατάσταση λειτουργικότητας είναι δόνηση που προκαλείται από 
µηχανές και ταλάντωση που προκαλείται από αρµονικό συντονισµό. 

 
(3) Οι ιδιοσυχνότητες των κατασκευών ή µελών των κατασκευών πρέπει 

να είναι επαρκώς διαφορετικές από εκείνες της πηγής διέγερσης για 
αποφυγή . σuvτονισµού. 

 
(4) Οι τιµές σχεδιασµού που δίνονται στη 2.3.4 για την περίπτωση συχνού 

συνδυασµού θα πρέπει να χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε όλες τις 
οριακές τιµές που δίνονται στην παράγραφο 4.3 

 

 
4.3.2 Κατασκευές ανοικτές στο κοινό 
 
(1) Η ταλάντωση και δόνηση κατασκευών πάνω στις οποίες το κοινό 

µπορεί να βαδίζει πρέπει να περιορίζονται για αποφυγή σηµαντικής 
δυσχέρειας στους χρήστες. 

 
(2) Στην περίπτωση πατωµάτων πάνω στα οποία περπατούν τακτικά 

άνθρωποι, όπως τα πατώµατα κατοικιών, γραφείων και τα παρόµοια, η 
χαµηλότατη ιδιοσυχνότητα της κατασκευής του πατώµατος δεν πρέπει 
να είναι χαµηλότερη από 3 κύκλους/δευτερόλεπτο. Αυτή η, συνθήκη θα 
ικανοποιείται εάν το στιγµιαίο ολικό βέλος κάµψης δ1+δ2 (όπως ορίζεται 
στην 4.2.2 αλλά υπολογίζεται χρησιµοποιώντας·, το συχνό συνδυασµό) 
είναι λιγότερο από 28 mm. Αυτά τα όρια µπορούν να χαλαρώσουν 
όπου αυτό δικαιολογείται από υψηλές τιµές απόσβεσης.  

 
(3) Στην περίπτωση πατώµατος υποκειµένου σε πηδήµατα ή χορό κατά 

τρόπο ρυθµικό, όπως το πάτωµα ενός γυµναστηρίου ή αίθουσας 
χορού η χαµηλότατη ιδιοσυχνότητα αυτού του πατώµατος δεν πρέπει 
να είναι λιγότερη από 5 κύκλους/δευτερόλεπτο. Αυτή η συνθήκη θα 
ικανοποιείται εάν το βέλος κάµψης που υπολογίζεται όπως παραπάνω 
δεν είναι µεγαλύτερο από 10 mm. 

 
(4) Εάν είναι απαραίτητο. µπορεί να εκτελεστεί µία δυναµική ανάλυση, για 

να αποδείξει ότι οι επιταχύνσεις και οι συχνότητες που θα παράγονταν 
δεν θα ήταν τέτοιες ώστε να προκαλέσουν σηµαντική δυσαρέσκεια 
στους χρήστες ή ζηµιά στον εξοπλισµό της κατασκευής. 

 
 

4.3.3 Ταλαντώσεις διεγειρόµενες από άνεµο 
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(1)  Ασυνήθιστα εύκαµπτες κατασκευές, όπως λεπτό και υψηλό κτίρια ή 
πολύ µεγάλες στέγες, και ασυνήθιστα· εύκαµπτα στοιχεία, όπως 
ελαφροί ελκυστήρες. πρέπει να διερευνώνται κάτω από δυναµικά 
φ0ρτία ανέµου και για δονήσεις µέσα στο επίπεδό τους καθώς. επίσης 
για δονήσεις κάθετες προς τη διεύθυνση του ανέµου. 

 
(2) Τέτοιες κατασκευές πρέπει να ελέγχονται για: 
 

• δονήσεις προκαλούµενες από ανεµορριπή 

• δονήσεις προκαλούµενες από στροβίλους 
 

(3) Βλέπε επίσης ENV 1991 Ευρωκώδικα 1 
 

 
 
5. Έσχατες οριακές καταστάσεις 
 
 
5.1 Βάσεις 
 
5.1.1 Γενικά 
 
(1) Χαλύβδινες κατασκευές και στοιχεία τους πρέπει να 

διαστασιολογούνται έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι βασικές απαιτήσεις 
σχεδιασµού για την έσχατη οριακή κατάσταση που δίνονται στο 
κεφάλαιο 2 

 
(2) Ο µερικός συντελεστής ασφάλειας γΜ πρέπει να λαµβάνεται ως 

ακολούθως: 
 

• αντοχή διατοµής Κατηγορίας 1, 2 ή 3:    γΜ0=1.1 

• αντοχή διατοµής Κατηγορίας 4:    γΜ1=1.1 

• αντοχή µέλους σε λυγισµό:     γΜ1=1.1 

• αντοχή καθαρής διατοµής σε θέση µε οπές κοχλιών: γΜ2=1.25 

• αντοχή συνδέσεων:    βλέπε Κεφάλαιο 6 
 

5.1.2 Σχεδιασµός πλαισίων 
 
(1) Πλαίσια πρέπει να ελέγχονται για: 
 

• αντοχή διατοµών (5.4) 

• αντοχή µελών (5.5) 

• αντοχή συνδέσεων (Κεφάλαιο 6) 

• ευστάθεια πλαισίου (5.2.6) 

• στατική ισορροπία (2.3.2.4) 
 
(2) Όταν ελέγχεται η αντοχή διατοµών και µελών ενός πλαισίου, κάθε 

µέλος µπορεί να εξετάζεται σαν αποµονωµένο από το πλαίσιο, µε 
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δυνάµεις και ροπές εφαρµοσµένες στο κάθε άκρο του όπως 
προσδιορίζονται από την ανάλυση του πλαισίου. Οι συνθήκες στήριξης 
σε κάθε άκρο πρέπει να προσδιορίζονται θεωρώντας το µέλος ως 
µέρος του πλαισίου και πρέπει να είναι συνεπείς µε τον τύπο της 
ανάλυσης (βλέπε 5.2.1 και 5.2.2) και τον τρόπο αστοχίας (βλέπε 5.2.6). 

 
 
5.1.3 Εφελκυόµενα µέλη 
 
(1) Εφελκυόµενα µέλη πρέπει να ελέγχονται για: 
 

• αντοχή διατοµών (5.4.3) 

 
5.1.4. Θλιβόµενα µέλη 
 
(2) Θλιβόµενα µέλη πρέπει να ελέγχονται για: 
 

• αντοχή διατοµών (5.4.4) 

• αντοχή σε λογισµό (5.5.1) 

 
5.1.5. ∆οκοί 
 
(1) Μέλη υποκείµενα σε κάµψη πρέπει να ελέγχονται για: 
 

• αντοχή διατοµών (5.4) 

• αντοχή σε στρεπτοκαµπτικό λυγισµό (5.5.2) 

• αντοχή σε διατµητικό λυγισµό (5.6) 

• αντοχή σε λυγισµό πελµάτων (5.7.7) 

• αντοχή σε κύρτωση κορµού (5.7.1) 
 

 
5.1.6. Μέλη µε συνδυασµό -αξονικής δύναµης και ροπής 
 
(1) Μέλη υποκείµενα σε συνδυασµό αξονικής δύναµης και ροπής πρέπει 

να ελέγχονται για: 
 

• αντοχή διατοµών σε συνδυασµένες επιρροές (5.4.8) 

• αντοχή µελών σε συνδυασµένες επιρροές (5.5.3 και 5.5.4) 

• τα κριτήριά δοκών (5.1.5) 

• τα κριτήρια για εφελκυόµενα µέλη (5.1.3) ή θλιβόµενα µέλη 
(5.1.4), όποια είναι κατάλληλα. 

 
5.1.7 Κόµβοι και συνδέσεις 
 
(1) Κόµβοι και συνδέσεις πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις που 

καθορίζονται στο Κεφάλαιο 6. 
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5.1.8. Κόπωση 
 
(1) Οπού εφαρµόζονται σε µία κατασκευή επαναλαµβανόµενα και 

διακυµαινόµενα φορτία. πρέπει να ελέγχεται η αντοχή της σε κόπωση. 
 
(2) Για χαλυβδοδιατοµές θερµής έλασης και για κοίλες διατοµές θερµής και 

ψυχρής κατεργασίας, πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις που 
δίνονται στο Κεφάλαιο 9. 

 
(3) Για διατοµές ψυχρής έλασης, οι κανόνες σχεδιασµού που δίνονται στο 

ENV 1993-1-3 Ευρωκώδικα 3: Μέρος 1.3 καλύπτουν µόνο κατασκευές 
που φορτίζονται κυρίως στατικά. ∆ιατοµές ψυχρής έλασης δεν πρέπει 
να χρησιµοποιούνται για κατασκευές στις οποίες επικρατεί κόπωση, 
εκτός εάν είναι διαθέσιµα επαρκή δεδοµένα για την εκτίµηση της 
κόπωσης αυτής και τα οποία αποδεικνύουν ότι η αντοχή σε κόπωση 
είναι επαρκής. 

 
(4) Για κτιριακές κατασκευές έλεγχος σε κόπωση κανονικά δεν απαιτείται, 

εκτός για: 
 

• µέλη στηρίζοντα συσκευές ανύψωσης ή κυλιόµενα φορτία 

• µέλη στηρίζοντα δονούµενα µηχανήµατα 

• µέλη υποκείµενα σε ταλαντώσεις από άνεµο 

• µέλη υποκείµενα σε ταλαντώσεις από συνωστισµό 
 

 
5.2. Υπολογισµός εσωτερικών δυνάµεων και ροπών 
 
5.2.1. Καθολική ανάλυση 
 
5.2.1:1. Μέθοδοι ανάλυσης 
 
(1) Οι εσωτερικές δυνάµεις" και ροπές σε µία στατικά ορισµένη κατασκευή 

πρέπει να υπολογίζονται χρησιµοποιώντας τις εξισώσεις στατικής 
ισορροπίας. 

 
(2) Οι εσωτερικές δυνάµεις και ροπές σε µία στατικά αόριστη κατασκευή 

µπορούν γενικά να προσδιορίζονται χρησιµοποιώντας είτε: 
 

(α) ελαστική καθολική ανάλυση (5.2.1.3) 
(β) πλαστική καθολική ανάλυση (5.2.1.4) 

 
(3) Ελαστική καθολική ανάλυση µπορεί να χρησιµοποιείται σε όλες τις 

περιπτώσεις. 
 
(4) Πλαστική καθολική ανάλυση µπορεί να χρησιµοποιείται µόνον όπου οι 

διατοµές ικανοποιούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην 5.2.7 και 
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5.3.3 και ο χάλυβας ικανοποιεί τις απαιτήσεις. που καθορίζονται στην 
3.2.2.2. 

 
(5) Όταν εκτελείται καθολική ανάλυση εφαρµόζοντας τα φορτία ως µία 

σειρά από επαυξήσεις φορτίων, µπορεί να υποτίθεται ότι είναι επαρκές, 
στην περίπτωση κτιριακών κατασκευών, να υιοθετούνται ταυτόχρονες 
αναλογικές αυξήσεις όλων των φορτίων. 

 
5.2.1.2. Επιδράσεις των παραµορφώσεων 
 
(1) Οι εσωτερικές δυνάµεις και ροπές µπορούν γενικά να προσδιορισθούν 

χρησιµοποιώντας είτε: 
 

(α) θεωρία πρώτης τάξης, βάσει της αρχικής γεωµετρίας της 
κατασκευής  

(β) θεωρία δεύτερης τάξης, λαµβάνοντας υπόψη την επιρροή της 
παραµόρφωσης της κατασκευής. 

 
(2) Θεωρία πρώτης τάξης µπορεί να χρησιµοποιείται για καθολική 

ανάλυση στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 

(α) πλευρικά δύσκαµπτα πλαίσια (5.2.5.3) 
(β) πλαίσια χωρίς πλευρική µετατόπιση (5.2.5.2)  
(γ) µέθοδοι σχεδιασµού που επιτρέπουν έµµεσα να λαµβάνονται 

υπόψη επιδράσεις δεύτερης τάξης (5.2.6). 
 
(3) Θεωρία δεύτερης τάξης µπορεί να χρησιµοποιείται για καθολική 

ανάλυση σε όλες τις περιπτώσεις. 
 

5.2.1.3. Ελαστική καθολική ανάλυση 
 
(1) Ελαστική καθολική ανάλυση πρέπει να βασίζεται στην υπόθεση ότι η 

σχέση τάσεων-ανηγµένων παραµορφώσεων του υλικού είναι γραµµική, 
όποια και να είναι η στάθµη της τάσης. 

 
(2) Αυτή η υπόθεση µπορεί να διατηρείται και για τις δύο πρώτης τάξης και 

δεύτερης τάξης ελαστική ανάλυση, ακόµα και όπου η αντοχή της 
διατοµής βασίζεται στην πλαστική της αντοχή, βλέπε 5.3.3. 

 
(3) Ακολουθώντας µία ανάλυση πρώτης τάξης, οι υπολογιζόµενες ροπές 

κάµψης µπορούν να τροποποιηθούν αναδιανέµοντας µέχρι το 15% της 
µέγιστης υπολογισµένης ροπής σε κάθε µέλος, υπό την προϋπόθεση 
ότι: 

 
(α) οι εσωτερικές δυνάµεις και ροπές στο πλαίσιο παραµένουν σε 

ισορροπία µε τα εφαρµοζόµενα φορτία, και 
(β) όλα τα µέλη στα οποία οι ροπές µειώνονται έχουν διατοµές 

Κατηγορίας 1 ή Κατηγορίας 2 (βλέπε 5.3). 
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(4) Οι υποθέσεις σχεδιασµού για τις συνδέσεις πρέπει να: ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στη 5.2.2. 

 
5.2.1.4. Πλαστική καθολική ανάλυση 
 
(1) Πλαστική καθολική ανάλυση µπορεί να εκτελείται χρησιµοποιώντας 

είτε: 
 

• Άκαµπτες-Πλαστικές µεθόδους. 

• Ελαστικές-Πλαστικές µεθόδους. 
 
(2) Οι ακόλουθες µέθοδοι Ελαστικής-Πλαστικής χρησιµοποιηθούν 
 

• Ελαστικές-Τέλεια Πλαστικές 

• Ελαστο-πλαστικές 
 
(3) Όταν χρησιµοποιείται πλαστική καθολική ανάλυση, πρέπει να 

παρέχονται πλευρικές εξασφαλίσεις σε όλες τις θέσεις πλαστικών 
αρθρώσεων στις οποίες µπορεί να συµβεί στροφή πλαστικής 
άρθρωσης κάτω από οποιαδήποτε περίπτωση φορτίου. 

 
(4) Η εξασφάλιση πρέπει να παρέχεται µέσα σε µια απόσταση κατά µήκος 

του . µέλους από τη θεωρητική θέση πλαστικής άρθρωσης η οποία δεν 
ξεπερνάει το µισό του ύψους του µέλους. 

 
(5) Άκαµπτες-Πλαστικές µέθοδοι δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για 

ανάλυση δεύτερης-τάξης, εκτός εάν αυτό καθορίζεται στηνS.2.6.3. 
 
(6) Στην "Άκαµπτη-Πλαστική" ανάλυση, ελαστικές παραµορφώσεις των 

µελών και των θεµελίων παραµελούνται και οι πλαστικές 
παραµορφώσεις υποτίθεται ότι είναι συγκεντρωµένες στις θέσεις 
πλαστικών αρθρώσεων. 

 
(7) Στην "Ελαστική-Τέλεια Πλαστική" ανάλυση, υποτίθεται ότι η διατοµή 

παραµένει πλήρως ελαστική µέχρις ότου φθάσει κανείς την αντοχή 
πλαστικής ροπής οπότε και η διατοµή γίνεται πλήρως πλαστική. 
Πλαστικές παραµορφώσεις υποτίθενται ότι είναι συγκεντρωµένες στις 
θέσεις πλαστικών αρθρώσεων. 

 
(8) Στην 'Έλαστο-πλαστική" ανάλυση, η διγραµµική σχέση τάσης-

ανηγµένης παραµόρφωσης που φαίνεται στο σχήµα 5.2.1 µπορεί να 
χρησιµοποιείται για τις ποιότητες δοµικού χάλυβα που καθορίζονται 
στο Κεφάλαιο 3 . Εναλλακτικά, µία πιο ακριβής σχέση µπορεί να 
υιοθετείται. Η διατοµή παραµένει πλήρως ελαστική µέχρις ότου η τάση 
στις ακρότατες ίνες φτάσει την αντοχή διαρροής. Καθώς η ροπή 
συνεχίζει να αυξάνεται, η διατοµή διαρρέει βαθµιαία καθώς η 
πλαστικοποίηση διαδίδεται µέσα στη διατοµή και πλαστικές 
παραµορφώσεις εκτείνονται µερικά κατά µήκος του µέλους. 
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Σχήµα 5.2.1 ∆ιγραµµική σχέση τάσης-ανηγµένης παραµόρφωσης 

 
 
 

 
Σχήµα 5.2.2 Εναλλακτική διγραµµική σχέση τάσης-ανηγµένης 

παραµόρφωσης(µόνο για χρήση σε ελαστο-πλαστική ανάλυση) 

 
 
(9) Για αποφυγή δυνατών υπολογιστικών δυσκολιών όταν χρησιµοποιείται 

ηλεκτρονικός υπολογιστής για ελαστοπλαστική ανάλυση, µπορεί να 
χρησιµοποιείται εάν είναι απαραίτητο η εναλλακτική διγραµµική σχέση 
τάσης-ανηγµένης παραµόρφωσης που φαίνεται στο σχήµα 5.2.2. 
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(10) Όταν εκτελείται ελαστική-πλαστική ανάλυση, µπορεί να υποτίθεται ότι 

είναι επαρκές, στην περίπτωση κτιριακών κατασκευών, να 
εφαρµόζονται τα φορτία ως µία σειρά από επαυξήσεις, σταµατώντας 
όταν φτάνει κανείς το πλήρες φορτίο σχεδιασµού, και να 
χρησιµοποιούνται οι προκύπτουσες εσωτερικές δυνάµεις και ροπές για 
να ελεγχθούν οι διατοµές και οι αντοχές λυγισµού των µελών. 

 
(11) Στην περίπτωση κτιριακών κατασκευών, δεν είναι κανονικά 

απαραίτητο. να λαµβάνονται υπόψη οι επιδράσεις εναλλασόµενης 
πλαστικότητας. 

 

 
5.2.2. Υποθέσεις σχεδιασµού 
 
5.2.2.1. Βάση 
 
(1) Οι υποθέσεις που γίνονται για την καθολική ανάλυση της κατασκευής 

πρέπει να είναι συνεπείς µε τον αναµενόµενο τύπο συµπεριφοράς των 
συνδέσεων. 

 
(2) Οι υποθέσεις που γίνονται για το σχεδιασµό των µελών πρέπει να είναι 

συνεπείς µε (ή συντηρητικοί σε σχέση µε) τη µέθοδο που 
χρησιµοποιείται για την καθολική ανάλυση και µε τον αναµενόµενο 
τύπο συµ περιφοράς των συνδέσεων. 

 
(3) Ο πίνακας 5.2.1 δείχνει τον τύπο των απαιτούµενων συνδέσεων για 

διάφορους τύπους πλαισιακής σύνδεσης, πράγµα που εξαρτάται από 
τη χρησιµοποιούµενη µέθοδο καθολικής ανάλυσης. 

 
(4) Οι απαιτήσεις για τους διάφορους τύπους συνδέσεων δίνονται στην 

6.4.2 και 6.4.3. 
 
(5) Για ταξινόµηση των συνδέσεων δοκού-υποστυλώµατος ως άκαµπτων ή 

ηµι-άκαµπτων βλέπε 6.9.6. 
 
(6) Όταν είναι απαραίτητο να υπολογισθεί το ελαστικό κρίσιµο φορτίο 

αστοχίας πλαισίου λόγω πλευρικής µετατόπισης, πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη οι επιδράσεις όποιων ηµι-άκαµπτων συνδέσεων, 
ανεξάρτητα από το εάν χρησιµοποιείται ελαστική ή πλαστική ανάλυση 
για την καθολική ανάλυση του πλαισίου. 

 
(7) Όπου χρησιµοποιούνται ηµι-άκαµπτες συνδέσεις, πρέπει να 

χρησιµοποιείται η αρχική τιµή της στροφικής δυσκαµψίας (βλέπε 6.9.6) 
όταν υπολογίζονται ελαστικά κρίσιµα φορτία ή µήκη λυγισµού. 

 

 
5.2.2.2. Απλή πλαισιακή σύνδεση 
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(1) Σε απλή πλαισιακή σύνδεση µπορεί να υποτίθεται ότι δεν 
αναπτύσσονται ροπές στις συνδέσεις µεταξύ των µελών. Στη καθολική 
ανάλυση, µπορεί να υποτίθεται ότι τα 'µέλη είναι ουσιαστικά 
συνδεδεµένα µε αρθρώσεις, 

 
(2) Οι συνδέσεις πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις για ονοµαστικά 

αρθρωτές συνδέσεις, είτε: 
 

(α) όπως δίνεται στη 6.4.2.1 
(β) όπως δίνεται στη 6.4.3.1 

 
5.2.2.3. Συνεχής πλαισιακή σύνδεση 
 
(1) Η ελαστική ανάλυση πρέπει να βασίζεται στην υπόθεση πλήρους 

συνέχειας, µε άκαµπτες συνδέσεις οι οποίες ικανοποιούν τις απαιτήσεις 
που δίνονται στη 6.4.2.2. 

 
(2) Η άκαµπτη-πλαστική ανάλυση πρέπει να βασίζεται στην υπόθεση 

πλήρους συνέχειας µε άκαµπτες συνδέσεις πλήρους αντοχής οι οποίες 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις που δίνονται και στις δύο 6.4.2.2 και 
6.4.3.2. 

 
5.2.2.4. Ηµι-συνεχής πλαισιακή σύνδεση 
 
(1) Η ελαστική ανάλυση πρέπει να βασίζεται για τις χρησιµοποιούµενες 

συνδέσεις σε αξιόπιστα προσδιορισµένα χαρακτηριστικά σχέσης 
σχεδιασµού ροπής-στροφής ή δύναµης-παραµόρφωσης. 

 
(2) Η άκαµπτη-πλαστική ανάλυση θα πρέπει να βασίζεται στις αντοχές 

σχεδιασµού σε ροπή των συνδέσεων που έχουν αποδεδειγµένα 
επαρκή ικανότητα στροφής, βλέπε 6.4.3 και 6.9.5. 

 
(3) Η ελαστική-πλαστική ανάλυση θα πρέπει να βασίζεται στα 

χαρακτηριστικά σχέσης ροπής-στροφής σχεδιασµού των συνδέσεων, 
βλέπε 6.9.2. 
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Πίνακας 5.2.1 Υποθέσεις σχεδιασµού 

Τύπος πλαισιακής 
σύνδεσης 

Μέθοδος καθολικής 
ανάλυσης 

Τύποι συνδέσεων 

Απλή Αρθρώσεις Ονοµαστικά αρθρωτές 
(6.4.2.1) 
Ονοµαστικά αρθρωτές 
(6.4.3.1) 

Ελαστική Άκαµπτες (6.4.2.2) 
Ονοµαστικά αρθρωτές 
(6.4.3.1) 

Άκαµπτη-Πλαστική Πλήρους-αντοχής 
(6.4.3.2) 
Ονοµαστικά αρθρωτές 
(6.4.3.1) 

Συνεχής 

Ελαστική-Πλαστική Πλήρους-αντοχής-
Άκαµπτες (6.4.3.2 και 
6..4.2.2) 
Ονοµαστικά αρθρωτές 
(6.4.3.1 και 6.4.2.1) 

Ελαστική Ηµι-άκαµπτες (6.4.2.3) 
Άκαµπτες (6.4.2.2) 
Ονοµαστικά αρθρωτές 
(6.4.2.1) 

Άκαµπτη-Πλαστική Μερικής-αντοχής 
(6.4.3.3) 
Πλήρους-
αντοχής(6.4.3.2) 
Ονοµαστικά αρθρωτές 
(6.4.3.1) 

Ηµι-συνεχής 

Ελαστική-Πλαστική Μερικής-αντοχής-Ηµι-
άκµπτες (6.4.3.3 και 
6.4.2.3) 
Μερικής-αντοχής-
άκαµπτες (6.4.3.3 και 
6.4.2.2) 
Πλήρους-αντοχής-Ηµι-
άκαµπτες (6.4.3.2 και 
6.4.2.3.) 
Πλήρους-αντοχής-
άκαµπτες (6.4.3.2 και 
6.4.2.2.) 
Ονοµαστικά αρθρωτές 
(6.4.3.1 και 6.4.2.1.) 

 
5.2.3. Κατασκευαστικά συστήµατα 
 
5.2.3.1. Κατασκευές 
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(1) Η έκταση της καθολικής ανάλυσης που απαιτείται εξαρτάται από τη 
µορφή της κατασκευής, ως ακολούθως: 

 
(α) Απλά κατασκευαστικά στοιχεία: 

∆οκοί ενός ανοίγµατος και µεµονωµένα εφελκυόµενα ή 
θλιβόµενα. µέλη είναι στατικά ορισµένα. Τριγωνοποιηµένα 
πλαίσια µπορεί να είναι στατικά ορισµένα ή στατικά 
αόριστα. 

(β) Συνεχείς δοκοί και πλαίσια χωρίς πλευρική µετατόπιση: 
Συνεχείς δοκοί και πλαίσια στα οποία οι πλευρικές 
µετατοπίσεις είναι αµελητέες, ή απαλείφονται µε 
κατάλληλους τρόπους (βλέπε 5.2.5), πρέπει να αναλύονται 
κάτω από κατάλληλες διατάξεις των µεταβλητών φορτίων 
για να προσδιορίζονται εκείνοι οι συνδυασµοί εσωτερικών 
δυνάµεων και ροπών που είναι κρίσιµοι για τον 
προσδιορισµό της αντοχής των µεµονωµένων µελών και 
των συνδέσεων. 

(γ) Πλαίσια µε πλευρική µετατόπιση: 
Πλαίσια µε πλευρική µετατόπιση (βλέπε 5.2.5) πρέπει να 
αναλύονται κάτω από εκείνες τις διατάξεις των µεταβλητών 
φορτίων οι οποίες είναι κρίσιµες για αστοχία λόγω 
πλευρικής µετατόπισης~ Επιπρόσθετα, πλαίσια µε 
πλευρική µετατόπιση πρέπει να αναλύονται επίσης και 
χωρίς πλευρική µετατόπιση όπως περιγράφεται στην (β) 

 
(2) Οι αρχικές ατέλειες πλευρικής µετατόπισης που καθορίζονται στη 

5.2.4.3-και οι ατέλειες των µελών όπου είναι απαραίτητες, βλέπε 
5.2.4.2(4) πρέπει να περιλαµβάνονται στη καθολική ανάλυση όλων των 
πλαισίων. 

 

 
5.2.3.2. Υπο-πλαίσια 
 
(1) Για τη καθολική ανάλυση, η κατασκευή µπορεί να υποδιαιρείται σε ένα 

αριθµό υπο-πλαισίων υπό την προϋπόθεση ότι: 
 

• η κατασκευαστική αλληλεπίδραση µεταξύ των υπο-πλαισίων 
προσοµοιώνεται αξιόπιστα 

• η διάταξη των υπο-πλαισίων είναι κατάλληλη για το 
χρησιµοποιούµενο κατασκευαστικό σύστηµα  

• λαµβάνονται υπόψη δυνατές αρνητικές επιδράσεις 
αλληλεπίδρασης µµµεταξύ υπο-πλαισίων. 

 
5.2.3.3. ∆υσκαµψία των βάσεων 
 
(1) Πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά παραµόρφωσης των 

βάσεων ή άλλων θεµελίων µε τα οποία τα υποστυλώµατα έχουν 
συνδέσεις που αναλαµβάνουν ροπές. Πρέπει να υιοθετούνται 
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κατάλληλες τιµές στροφικής δυσκαµψίας σε όλες τις µεθόδους 
καθολικής ανάλυσης εκτός από την άκαµπτη-πλαστική µέθοδο. 

 
(2) Οπού χρησιµοποιείται πραγµατική άρθρωση ή βλήτρο. η στροφική 

δυσκαµψία του θεµελίου πρέπει να λαµβάνεται µηδέν. 
 
(3) Προαιρετικά, µπορεί να υιοθετούνται κατάλληλες τιµές στροφικής 

δυσκαµψίας για να προσοµειώνουν την ηµι-άκαµπτη φύση των 
ονοµαστικά αρθρωτών βάσεων. 

 
5.2.3.4. Απλή πλαισιωτή σύνδεση 
 
(1) Κατάλληλες µέθοδοι προσοµείωσης κατασκευών µε απλή πλαισιωτή 

σύνδεση δίνονται στο Παράρτηµα Η. 

 
5.2.3.5. Συνεχής πλαισιωτή σύνδεση 
 
(1) Κατάλληλα υπο-πλαίσια για καθολική ανάλυση πλαισίων µε άκαµπτους 

κόµβους δίνονται στο Παράρτηµα. Η. 
 

5.2.3.6. Ηµι-συνεχής πλαισιακή σύνδεση 
 
(1) Κατάλληλα υπο-πλαίσια µπορεί επίσης να χρησιµοποιούνται για 

καθολική ανάλυση κατασκευών µε ηµι-συνεχή πλαισιακή σύνδεση, 
βλέπε Παράρτηµα Η 

 

5.3. Ταξινόµηση διατοµών 
 
5.3.1 Βάσεις 
 
(1) Όταν χρησιµοποιείται πλαστική καθολική ανάλυση, τα µέλη πρέπει να 

είναι ικανά να σχηµατίζουν πλαστικές αρθρώσεις µε επαρκή στροφική 
ικανότητα για να µπορεί να αναπτύσσεται η απαιτούµενη αναδιανοµή 
της καµπτικής ροπής  

 
(2) Όταν χρησιµοποιείται ελαστική καθολική ανάλυση, µπορεί να 

χρησιµοποιείται για τα µέλη οποιαδήποτε κατηγορία διατοµών, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο σχεδιασµός των µελών λαµβάνει υπόψη το δυνατό 
όριο πάνω στην αντοχή των διατοµών λόγω τοπικού λυγισµού 

 

5.3.2 Ταξινόµηση 
 
(1) Ορίζονται τέσσερις κατηγορίες διατοµών, ως ακολούθως: 
 

• Κατηγορίας 1 διατοµές είναι εκείνες στις οποίες µπορεί να 
σχηµατισθεί πλαστική άρθρωση µε; την στροφική ικανότητα nOu 
απαιτείται για πλαστική ανάλυση. 
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• Κατηγορίας 2 διατοµές είναι εκείνες οι οποίες µπορεί να 
αναπτύσσουν την αντοχή πλαστικής" ροπής τους αλλό. έχουν 
περιορισµέ'\η ικανότητα στροφής. 

• Κατηγορίας 3 διατοµές είναι. εκείνες στις οποίες η τάση που 
υπολογίζεται στην "ακρότατη θλιβόµενη (να του' χαλύβδινου 
µέλους µπορεί να φτάσει την αντοχή του σε διαρροή, αλλά 
τοπικός λυγισµός είναι ικανός να εµποδίσει την ανάπτυξη 
αντοχής πλαστικής ροπής. 

• Κατηγορίας 4 διατοµές είναι εκείνες στις οποίες είναι απαραίτητο 
να ληφθούν σαφώς υπόψη οι επιδράσεις τοπικού λυγισµού όταν 
προσδιορίζεται η αντοχή τους σε ροπή ή θλίψη. 

 
(2) Σε διατοµές κατηγορίας 4 µπορεί να χρησιµοποιούνται ενεργά πλάτη 

για να ληφθούν υπόψη οι απαραίτητες µειώσεις αντοχής λόγω των 
επιδράσεων τοπικού λυγισµού, βλέπε 5.3.5. 

 
(3) Η ταξινόµηση µιας διατοµής εξαρτάται από τις διαστάσεις καθενός από 

τα θλιβόµενα στοιχεία της. 
 
(4) Ως θλιβόµενα στοιχεία µιας διατοµής νοούνται στοιχεία. τα οποία είναι 

είτε ολικά είτε µερικά σε θλίψη, λόγω αξονικής δύναµης ή καµπτικής 
ροπής, κάτω από το θεωρούµενο συνδυασµό φορτίων. 

 
(5) Τα διάφορα θλιβόµενα στοιχεία σε µια διατοµή (όπως ο κορµός ή το 

πέλµα µπορούν, γενικά, να ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες. 
 
(6) Μια διατοµή" ταξινοµείται κανονικό. αναφέροντας την ανώτατη 

(ελάχιστα ευνοϊκή) κατηγορία των θλιβoµενων στοιχείων της. 
 
(7) Εναλλακτικό, η ταξινόµηση µιας διατοµής: µπορεί να ορισθεί 

αναφέροντας αµφότερες, την ταξινόµηση του πέλµατος και αυτή του 
κορµού. 

 
(8) Οι οριακές διαστάσεις για θλιβόµενα µέλη κατηγορίας 1, 2 και 3 πρέπει 

λαµβάνονται από τον πίνακα 5.3.1. Ένα στοιχείο το οποίο δεν 
ικανοποιεί όρια της κατηγορίας 3, πρέπει να θεωρείται ως στοιχείο 
κατηγορίας 4 
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5.3.3. Απαιτήσεις διατοµών για πλαστική καθολική ανάλυση 
 
(1) Στις θέσεις πλαστικής άρθρωσης, η διατοµή του µέλους η οποία 

περιέχει την πλαστική άρθρωση πρέπει να έχει έναν άξονα συµµετρίας 
µέσα στο επίπεδο φόρτισης 

 
(2) Στις θέσεις πλαστικής άρθρωσης, η διατοµή του µέλους η οποία 

περιέχει την πλαστική άρθρωση πρέπει να έχει µια στροφική ικανότητα 
όχι µικρότερη από την στροφή που απαιτείται σ' αυτή τη θέση 
πλαστικής άρθρωσης 

 
(3) Για την ικανοποίηση της παραπάνω απαίτησης, οι στροφές που 

απαιτούνται πρέπει να προσδιορίζονται από µία ανάλυση στροφών. 
 
(4) Για κτιριακές κατασκευές στις οποίες δεν υπολογίζονται. οι στροφές 

που απαιτούνται, όλα τα µέλη που περιέχουν πλαστικές αρθρώσεις 
πρέπει να έχουν διατοµές Κατηγορίας 1 στη θέση πλαστικής 
άρθρωσης. 

 
(5) Οπού οι διατοµές των µελών µεταβάλλονται κατά το µήκος τους, 

πρέπει να·ικανοποιούνται τα ακόλουθα επιπρόσθετα κριτήριο: 
 

(α) Κοντά στις θέσεις πλαστικής άρθρωσης, το πάχος του κορµού 
δεν πρέπει να µειώνεται για µία απόσταση κατά µήκος της 
δοκού από τη θέση πλαστικής άρθρωσης τουλάχιστον 2d, 
όπου d είναι το. Καθαρό ύψος του κορµού στη θέση πλαστικής 
άρθρωσης. 

(β) Κοντά στις θέσεις πλαστικής άρθρωσης, το θλιβόµενο πέλµα 
πρέπει να είναι Κατηγορίας 1 για µία απόσταση κατά µήκος 
της δοκού από τη θέση πλαστικής άρθρωσης όχι µικρότερη 
από τη µεγαλύτερη εκ των: 

 

• 2d, όπως d ορίζεται στην (α). 

• την απόσταση έως το σηµείο στο οποίο η ροπή στη 
δοκό έχει περιοριστεί στο 0.8 επί την αντοχή 
πλαστικής ροπής της διατοµής αναφοράς. 

 
(γ) Σε όλες τις υπόλοιπες θέσεις το θλιβόµενο πέλµα θα πρέπει να 

είναι Κατηγορίας 1 ή 2 και ο κορµός Κατηγορίας 1, 2 ή 3. 

 
5.3.4. Απαιτήσεις διατοµών όταν χρησιµοποιείται ελαστική 
 
(1) Όταν χρησιµοποιείται ελαστική καθολική ανάλυση, ο ρόλος της 

ταξινόµησης διατοµών- είναι να αναγνωρίζει κατά πόσο η αντοχή µιας 
διατοµής περιορίζεται από την αντοχή της σε τοπικό λυγισµό. 

 
(2) Όταν όλα- τα θλιβόµενα στοιχειά µιας διατοµής είναι Κατηγορίας 2.. η 

διατοµή µπορεί να θεωρηθεί ως ικανή να αναπτύσσει την πλήρη 
αντοχή της πλαστικής ροπής. 
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(3) Όταν όλα τα θλιβόµενα στοιχεία µιας διατοµής είναι Κατηγορίας 3, η 

αντοχή της µπορεί να υπολογίζεται µε βάση µία ελαστική διανοµή 
τάσεων διαµέσου της διατοµής, η οποία φτάνει την τάση διαρροής στις 
ακρότατες ίνες. 

 
(4) Όταν εµφανίζεται διαρροή πρώτα στην εφελκυόµενη πλευρά του 

ουδέτερου άξονα, µπορούν να χρησιµοποιούνται τα πλαστικά 
απoθέµατα της. εφελκυόµενης ζώνης κατά τον προσδιορισµό- της:: 
αντοχής διατοµής Κατηγορίας 3, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο που 
δίνεται στο ENV 1993·1·3 Ευρωκώδικα 3: Μέρος 1.3')  

 
(5) Η αντοχή µιας διατοµής µε θλιβόµενο πέλµα Κατηγορίας 2. αλλά κορµό 

Κατηγορίας 3 µπορεί εναλλακτικά να προσδιορίζεται θεωρώντας τον 
κορµό ως ενεργό κορµό κατηγορίας 2 µε µειωµένη ενεργό επιφάνεια, 
χρησιµοποιώντας τη µέθοδο που δίνεται στο ENV 1994-1-1 
Ευρωκώδικα 4:Μέρος 1.1') 

 
(6) Όταν οποιοδήποτε από τα θλιβόµενα στοιχεία διατοµής είναι 

Κατηγορίας 4, η διατοµή θα σχεδιάζεται ως διατοµή Κατηγορίας 4. 
βλέπε 5.3.5 

 
5.3.5 Ιδιότητες ενεργού διατοµής σε διατοµές κατηγορίας 4 
 
(1) Οι ιδιότητες ενεργού διατοµής σε διατοµές Κατηγορίας 4 πρέπει να 

βασίζονται στα ενεργά πλάτη των θλιβοµένων στοιχείων- (βλέπε 
5.3.2(2)). 

 
(2) Τα ενεργά πλάτη επιπέδων θλιβοµένων στοιχείων πρέπει να 

λαµβάνονται από τον πίνακα 5.3.2 για εσωτερικά στοιχεία και τον 
πίνακα 5.3.3 για προεξέχοντα στοιχεία. 

 
(3) Προσεγγιστικά. ο συντελεστής µείωσης ρ µπορεί να λαµβάνεται ως 

ακολούθως: 
 

• όταν λ ρ ≤ 0.673  :  ρ = 1 

• όταν λ ρ > 0.673  :  ρ = (λ ρ - 0.22) / λ ρ
2 

 

όπου λ ρ είναι η λυγηρότητα της πλάκας που δίνεται από: 

λ ρ = (fy / σcr )0.5 = (b / t) / (28.4ε× σk ) 

 
όπου t είναι το πάχος του στοιχείου 

 
Κα είναι ο συντελεστής κύρτωσης που αντιστοιχεί στο 
λόγο ακραίων τάσεων Ψ και λαµβάνεται από τον πίνακα 
5.3.2 ή τον πίνακα 5.3.3 ανάλογα µε την περίπτωση 

και b  είναι το κατάλληλο πλάτος (βλέπε πίνακα 5.3.1) που 
λαµβάνετ ως ακολΟύθως: 
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b  =d για κορµούς 

b  =b για εσωτερικά στοιχείαπέλµατος (εκτός διατοµών 
θερµής έλασης) 

b  =b-3t για πέλµατα διατοµών θερµής έλασης b =c για 
προεξέχοντα πέλµατα  

b  =(b+h)/2 για ισοσκελή γωνιακά 

b  =h ή (b+h)/2 για ανισοσκελή γωνιακά 
 
(4) Για τον προσδιορισµό των ενεργών πλατών των στοιχείων πέλµατος, ο 

λόγος ακραίων τάσεων Ψ του πίνακα 5.3.2 ή του πίνακα 5.3.! µπορεί 
να βασίζεται στις ιδιότητες της πλήρους διατοµής 
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Σχήµα 5.3.2 ∆ιατοµές κατηγορίας 4 – καµπτική ροπή 

 
 
(8) Εξαιρέσει της περιπτώσεως που περιγράφεται στην (9), για µεγαλύτερη 

οικονοµία. η λυγηρότητα λ ρ της πλάκας ενός στοιχείου µπορεί να 
προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας τη µέγιστη θλιπτική τάση σcom,Ed που 
υπολογίζεται σ' αυτό το στοιχείο αντί της τάσεως διαρροής fy υπό την 
προϋπόθεση ότη η σcom,Ed προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας τα ενεργά 
πλάτη beff όλων των θλιβοµένων στοιχείων. Αυτή η διαδικασία απαιτεί 
γενικά έναν επαναληπτικό υπολογισµό κατά τον οποίο ο Ψ 
προσδιορίζεται ξανά σε κάθε βήµα από τις τάσεις που υπολογίζονται 
στην ενεργό διατοµή που ορίζεται στο τέλος του προηγούµενου 
βήµατος, συµπεριλαµβάνοντας τις τάσεις από την επιπρόσθετη ροπή 
∆Μ. 

 
(9) Οπωσδήποτε, όταν γίνεται επαλήθευση της αντοχής λυγισµού για 

σχεδιασµό ενός µέλους χρησιµοποιώντας την παράγραφο 5.5, η 

λυγηρότητα της πλάκας λ ρ ενός στοιχείου πρέπει πάντα να βασίζεται 
στην τάση διαρροής της fy όταν γίνεται υπολογισµός των τιµών των 
Aeff, eN και Weff. 
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5.3.6 Επιδράσεις εγκάρσιων διατοµών στον κορµό 
 
(1) Οι επιδράσεις σηµαντικών. εγκάρσιων θλιπτικών τάσεων στην αντοχή 

τοπικού λυγισµού ενός κορµού πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στο 
σχεδιασµό. Τέτοιες τάσεις µπορεί να προέρχονται από εγκάρσιες 
δυνάµεις πάνω σ' ένα µέλος ή να εµφανίζονται σε διασταυρώσεις 
µελών. 

 
(2) Η παρουσία σηµαντικών εγκάρσιων θλιπτικών τάσεων µπορεί να 

ελαττώσει ενεργά τις µέγιστες τιµές των λόγων ύψους-προς-πάχος d/tw 
για κορµούς κατηγορίας 1, 2 και 3 κάτω από εκείνες που δίνονται στον 
πίνακα 5.3.1, πράγµα που εξαρτάται από τις αποστάσεις ενισχύσεων 
δυσκαµψίας του κορµού που τυχόν υπάρχουν. 

 
(3) Πρέπει να χρησιµοποιείται µία αναγνωρισµένη µέθοδος επαλήθευσης 

Αναφορά µπορεί να γίνει στους κανόνες εφαρµογής για ενισχυµένη 
κατασκευή πλακών που δίνονται στον ENV 1993-2 Ευρωκώδικα 3: 
Μέρος 2 

 

 
5.4. Αντίσταση διατοµών 
 
5.4.1. Γενικά 
 
(1) Η διάταξη αυτή καλύπτει την αντίσταση διατοµών µελών, που µπορεί 

να περιορίζεται από: 
 

• Την πλαστική αντίσταση της συνολικής διατοµής 

• Την αντίσταση της καθαρής διατοµής στις οπές συνδέσµων 

• Φαινόµενα διατµητικής υστέρησης 

• Αντίσταση σε τοπικό λυγισµό 

• Αντίσταση σε διατµητικό λυγισµό. 
 
(2) Η πλαστική αντίσταση µιας διατοµής µπορεί να ελέγχεται 

προσδιορίζοντας µια κατανοµή τάσεων που ισορροπεί τις εσωτερικές 
δυνάµεις και ροπές χωρίς υπέρβαση της αντοχής διαρροής, υπό την 
προϋπόθεση ότι η κατανοµή αυτή είναι δυνατή λαµβάνοντας υπόψη τις 
σχετικές πλαστικές παραµορφώσεις. 

 
(3) Επί πλέον των απαιτήσεων της διάταξης αυτής, θα ελέγχεται επίσης η 

αντίσταση λυγισµού του µέλους, βλέπε 5.5. 
 
(4) Όπου χρειάζεται θα ελέγχεται επίσης η ευστάθεια του πλαισίου, βλέπε 

5.2.1.2 και 5.2.6. 
 

5.4.2. Ιδιότητες διατοµών 
 
5.4.2.1. Πλήρης (συνολική) διατοµή 
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(1) Οι ιδιότητες της πλήρους διατοµής θα προσδιορίζονται 

χρησιµοποιώντας τις καθορισµένες διαστάσεις. ∆εν απαιτείται η 
αφαίρεση των οπών συνδέσµων, όµως µεγαλύτερα ανοίγµατα θα 
λαµβάνονται υπόψη. Αρµοκαλλύµατα και συνδετικές λεπίδες δεν θα 
περιλαµβάνονται. 

 

5.4.2.2. Καθαρή επιφάνεια 
 
(1) Η καθαρή επιφάνεια της διατοµής ενός µέλους ή στοιχείου θα 

λαµβάνεται ως η συνολική επιφάνεια µείον τα εµβαδά των οπών και 
άλλων ανοιγµάτων. 

 
(2) Στους υπολογισµούς των ιδιοτήτων καθαρής διατοµής, η µείωση για 

την οπή ενός ορισµένου συνδέσµου θα είναι η συνολική επιφάνεια της 
διατοµής της οπής στο επίπεδο του άξονά της. Για ανάστροφα 
βυθισµένες οπές, θα γίνεται πρόβλεψη για το ανάστροφα βυθισµένο 
τµήµα. 

 
(3) Υπό την προϋπόθεση ευθύγραµµης διάταξης των οπών συνδέσµων, η 

συνολική επιφάνεια που θα αφαιρείται για τις οπές θα είναι το µέγιστο 
άθροισµα επιφανειών διατοµών· των οπών επί διατοµής κάθετης στον 
άξονα του µέλους. 

 
(4) Όταν οι οπές των συνδέσµων έχουν διάταξη ζικ-ζακ, η συνολικά 

αφαιρούµενη επιφάνεια οπών θα είναι η µεγαλύτερη από: 
 

• την αφαιρούµενη επιφάνεια για ευθύγραµµη διάταξη που 
περιγράφεται στο (3) 

• το άθροισµα των διατοµών όλων των οπών καθ:' οιαδήποτε 
διαγώνια ή ζικ-ζακοειδή γραµµή που εκτείνεται προοδευτικά 
κατά µήκος του µέλους ή τµήµατος του µέλους, µείον s2t/(4p) για 
κάθε τυπικό διάστηµα στην ακολουθία των οπών, βλέπε 
Σχ.5.4.1 

 
όπου: s είναι το βήµα της διάταξης, ήτοι η απόσταση µεταξύ των 

κέντρων δύο διαδοχικών οπών µετρούµενη παράλληλα 
προς τον άξονα του µέλους 
Ρ είναι η απόσταση των κέντρων των δύο αυτών οπών 
µετρούµενη κάθετα προς τον άξονα του µέλους 

και t είναι το πάχος 
 
(5) Σε γωνιακό ή άλλο µέλος µε οπές σε περισσότερα του ενός επίπεδα. το 

διάστηµα Ρ θα µετρείται κατά µήκος του άξονα του πάχους του υλικού, 
βλέπε Σχ.5.4.2 

 

 
5.4.2.2 Φαινόµενα διατµητικής υστέρησης' 
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(1) Φαινόµενα διατµητικής υστέρησης σε πέλµατα µπορεί να αγνοούνται 
υπό την προϋπόθεση ότι: 

 

• για προεξέχοντα στοιχεία c ≤ L0 / 20  

• για εισέχοντα (εσωτερικά) στοιχεία b ≤ L0 / 10 
 

όπου L0 είναι το µήκος µεταξύ των σηµείων µηδενισµού των 
ροπών 
b είναι το πλάτος 

και c είναι το προεξέχον µήκος 
 
(2) Όταν γίνεται υπέρβαση των ορίων αυτών, θα χρησιµοποιείται ένα 

ενεργό πλάτος πέλµατος 
 
(3) Ο υπολογισµός ενεργού πλάτους πελµάτων καλύπτεται στο ΕΝν 1993-

1·3 Ευρωκώδικας 3: Μέρος 1.3 και στο ENV 1993-2 Ευρωκώδικας 3: 
Μέρος 2 

 

 
5.4:3 Εφελκuσµό 
 
(1) Για εφελκυόµενα µέλη, η τιµή σχεδιασµού της εφελκυστικής δύναµης 

NSd σε κάθε διατοµή θα ικανοποιεί την: 
 
Nsd ≤ Nt,Rd        (5.13) 

 
όπου Nt,Rd είναι η εφελκυστlκή αντίσταση σχεδιασµού της διατοµή\ 
λαµβανοµένη ως η µικρότερη από: 

 
(α) την πλαστική αντίσταση σχεδιασµού της πλήρους διατοµής 

Nρl,Rd = Afy / γΜ0  
(β) την οριακή αντίσταση αστοχίας της καθαρής διατοµής στη 

θέση των οπών συνδέσµων 
Nu,Rd = 0.9×Anet×fu / γΜ2 
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Σχήµα 5.4.1 Οπές ζιγκ-ζαγκ 

 
 
 

 
Σχήµα 5.4.2 Γωνιακά µε οπές και στα δύο σκέλη τους 

 



 - 256 - 

 
(2) Σε συνδέσεις κατηγορίας C υπολογισµένων να ανθίστανται σε 

ολίσθηση κατά την οριακή κατάσταση αστοχίας (βλέπε 6.5.3.1), η 
πλαστική αντίσταση σχεδιασµού της καθαρής διατοµής στις οπές 
συνδέσµων Nnet,Rd . δεν θα υπερβαίνει την τιµή 

 
Nnet,Rd = Anet×fy / γM0       (5.14) 

 
(3) Για γωνιακά συνδεόµενα µέσω του ενός σκέλους, βλέπε επίσης 6.5.2.3 

και 6.6.10. Παρόµοια θεώρηση θα γίνεται σε άλλους τύπους διατοµών 
που συνδέονται µέσω προεξεχόντων σκελών όπως είναι οι διατοµές Τ 
και C. 

 
(4) Οπού απαιτείται, πλάστιµη συµπεριφορά, η πλαστική αντίσταση 

σχεδιασµού Npl,Rd θα είναι µικρότερη της οριακής αντίστασης αστοχίας 
της καθαρής διατοµής στις οπές συνδέσµων Nu,Rd δηλ. 

 
Nu,Rd ≥ Npl,Rd       (5.15) 

 
Αυτό ικανοποιείται εάν: 

 
O.9×[Anet / Α] ≥ [fy / fu]×[γM2 / γΜ0] 

 

 
5.4.4. Θλίψη 
 
(1) Για µέλη υπό αξονική θλίψη, η τιµή σχεδιασµού της θλιπτικής δύναµης 

Nsd σε κάθε διατοµή θα ικανοποιεί τη σχέση: 
 

Nsd ≤ Nc,Rd        (5.16) 
 

όπου Nc,Rd είναι η θλιπτική αντίσταση σχεδιασµού της διατοµής που θα 
λαµβάνεται ως η µικρότερη από: 

 
(α) την πλαστική αντίσταση σχεδιασµού της πλήρους διατοµής  

Npl,Rd = A×fy / γΜ0 
(β) την ανrίσταση σχεδιασµού για τοπικό λυγισµό της πλήρους 
διατοµής 

Ni,Rd = Αeff×fy / γΜ1 
 

όπου Aeff είναι η ενεργός επιφάνεια της διατοµής, βλέπε 5.3.5 
 
(2) Η θλιπτική αντίσταση σχεδιασµού της διατοµής Nc Rd µπορεί να 

προσδιορίζεται 
 

∆ιατοµές κατηγορίας 1, 2. 3  Nc,Rd = A×fy / γΜ0 

 
∆ιατοµές κατηγορίας 4  Nc,Rd = Aeff×fy / γΜ1 
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(3) Στην περίπτωση µη συµµετρικών διατοµών κατηγορίας 4, θα 
χρησιµοποιείται µέθοδος που δίνεται στην 5.4.8.3 για την πρόβλεψη 
της πρόσθετης ροπής εξ' αιτίας της εκκεντρότητας του κεντροβαρικού 
άξονα της ενεργού διατοµής βλέπε 5.3.5.(7). 

 
(4) Επί πλέον. θα ελέγχεται η αντίσταση σε λυγισµό του µέλους, βλέπε 

5.5.1 
 
(5) Σε θλιβόµενα µέλη δεν απαιτείται να λαµβάνονται υπόψη οι οπές 

συνδέσµων εκτός των περιπτώσεων υπερµεγέθων οπών ή οπών 
εγκοπής (slotted holes) 

 

 
5.4.5. Ροπή κάµψεως 
 
5.4.5.1. Βασικά 
 
(1) Όταν δεν υπάρχει τέµνουσα δύναµη, η τιµή σχεδιασµού της καµπτικής 

ροπής MSd σε κάθε διατοµή θα ικανοποιεί την: 
 
MSd ≤ Mc,Rd        (5.17) 

 
όπου Mc,Rd είναι η καµπτική αντίσταση σχεδιασµού που θα λαµβάνεται 
ως η µικρότερη από: 
 

(α) την πλαστική ροπή σχεδιασµού της πλήρους διατοµής 
Mpl,Rd = Wpl×fy / γΜ0 

 
(β) την ροπή σχεδιασµού για τοπικό λυγισµό της πλήρους διατοµής 

M0,Rd = Weff×fy / γM1 
 
Όπου Weff είναι η ενεργός ροπή αντιστάσεως (βλέπε 5.3.5) 
 

(γ) την οριακή ροπή αστοχίας σχεδιασµού της καθαρής διατοµής στις 
οπές κοχλιών. Mu,Rd βλέπε 5.4.5.3. 

 
(2) Για διατοµές κατηγορίας 3 η ροπή σχεδιασµού της πλήρους διατοµής 

θα λαµβάνεται ως η ελαστική ροπή σχεδιασµού που δίνεται από τη 
σχέση: 
 
Mel,Rd=Wel×fy / γM0      (5.18) 

 
(3)  Αναφερθείτε στην 5.4.7 για συνδυασµούς καµπτικής ροπής και 

τέµνουσας δύναµης. 
 
(4) Επί πλέον, θα ελέγχεται η αντίσταση της διατοµής σε πλευρικό καµπτο-

στρεπτικό λυγισµό. βλέπε 5.5.2. 
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5.4.5.2 Μονοαξονική κάµψη 
 
(1) Εάν δεν υπάρχει τέµνουσα δύναµη, η καµπτική αντίσταση σχεδιασµού 

της διατοµής µε οπές για συνδέσµους µπορεί να προσδιορίζεται ως 
ακολούθως: 
 
∆ιατοµές κατηγορίας 1 ή 2:  Mc,Rd = Wpl×fν / γΜ0 
∆ιατοµές κατηγορίας 3:   Mc,Rd = Wel×fν / γΜ0 
∆ιατοµές κατηγορίας 4:  Mc,Rd = Weff×fy / γΜ1 

 

 
5.4.5.3 Οπές συνδέσµων 
 
(1) Οπές συνδέσµων στο εφελκυόµενο πέλµα µπορεί να µη λαµβάνονται 

υπόψη, υπό την προϋπόθεση ότι για το εφελκυόµενο πέλµα: 
 
0.9×[Αf,net / Af] ≥ [fy / fu]×[γM2 / γΜ0]      (5.19) 

 
(2) Όταν Af,net / At είναι µικρότερη από το όριο αυτό, µπορεί να θεωρηθεί 

µια µειωµένη διατοµή πέλµατος η οποία ικανοποιεί το όριο. 
 
(3) Οπές συνδέσµων στην εφελκυόµενη ζώνη του κορµού µπορεί να µη 

λαµβάνονται υπόψη, υπό την προϋπόθεση ότι το όριο που δίνεται στην 
(1) ικανοποιείται για όλο το εφελκυόµενο τµήµα που είναι το 
εφελκυόµενο πέλµα συν το εφελκυόµενο µέρος του κορµού.  

 
(4) Οπές συνδέσµων στη θλιβόµενη ζώνη της διατοµής µπορεί να 

αγνοούνται εκτός των περιπτώσεων υπερµεγέθων οπών ή οπών 
εγκοπής (sIotted hoIes). 

 

 
5.4.5.4 ∆ιαξονική κάµψη 
 
(1) Για κάµψη περί αµφότερους τους άξονες, θα χρησιµοποιούνται οι 

µέθοδοι που δίνονται στην 5.4.8 
 

5.4.6 ∆ιάτµηση 
 
(1) Η τιµή σχεδιασµού της τέµνουσας δύναµης Vsd σε κάθε διατοµή θα 

ικανοποιεί τη σχέση: 
 
VSd ≤ Vpl,Rd 
όπου Vpl,Rd είναι η Πλαστική διατµητική αντίσταση σχεδιασµού που 
δίνεται από τη σχέση: 
 

Vρl,Rd = Αv×(fy / 3 ) / γΜ0 

όπου Αν η επιφάνεια διάτµησης 
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(2) Η επιφάνεια διάτµησης Αν θα λαµβάνεται ως ακολούθως: 
 
(α) Πρότυπες, ελατές, διατοµές I και H, C, φορτίο παράλληλο στον κορµό: 
 
(β) Πρότυπες, ελατές, διατοµές, φορτίο παράλληλο στον κορµό 
 
(γ) Συγκολλητές I, H, και κιβωτοειδείς διατοµές, φορτίο παράλληλο στον 

κορµό: 
 
(δ) Συγκολλητές I, H, C και κιβωτοειδείς διατοµές, φορτίο παράλληλο στα 

πέλµατα: 
 
(ε) Ελατές ορθογωνικές κοίλες διατοµές οµοιόµορφου πάχους 
 
Φορτίο παράλληλο προς το ύψος 
Φορτίο παράλληλο προς το πλάτος 
 
(στ) Κυκλικές κοίλες διατοµές και σωληνωτές διατοµές οµοιόµορφου 

πάχους 
 
(ζ) Ελάσµατα και συµπαγείς δοκοί 
 

Όπου Α είναι η επιφάνεια της διατοµής 
b είναι το πλάτος 
d είναι το ύψος του κορµού 
h είναι το συνολικό ύψος 
r είναι η ακτίνα καµπυλότητας 
tf είναι το πάχος του πέλµατος 

και tw είναι το πάχος του κορµού 
 
(3) Για άλλες περιπτώσεις το Αv θα προσδιορίζεται ανάλογα. 
 
(4) Για απλούστευση; η τιµή του Αv για πρότυπες ελατές διατοµές τύπου Ι, 

Η, C µε φορτίο παράλληλο προς τον κορµό, µπορεί να λαµβάνεται ως 
1.04 htw. 

 
(5) Σε αρµόζουσες περιπτώσεις, οι σχέσεις στη (2) µπορεί να. 

εφαρµόζονται και για σύνθετες διατοµές. 
 
(6) Αν το πάχος του κορµού δεν είναι σταθερό, ως tw θα λαµβάνεται το 

ελάχιστο πάχος. 
 
(7) Επιπροσθέτως, θα ελέγχεται rj' αντίσταση λυγίσµού.σε τέµνουσα 

όπως, ορίζεται στην 5.6 όταν: 
 

• για µη ενισχυµένο κορµό 
d/tw > 69ε 

• για ενισχυµένο κορµό 

d/tw > 30ε tK  
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όπου kr είναι ο παράγων λυγισµού για τέµνουσα, βλέπε 5.6.3 και 
ε = [235/fy]

0.5  (fy σε N/mm2). 
 
(8) Οπές συνδέσµων µπορεί να αγνοούνται στους ελέγχους διάτµησης 

υπό την προϋπόθεση ότι: 
 
Αν,net ≥ (fy / fu )×Αν 
 
Όταν Av,net είναι µικρότερο του ορίου αυτού, µπορεί να θεωρηθεί µια 
ενεργός επιφάνεια διάτµησης ίση προς (fu / fy)×Av,net 

 
(9) Το κριτήριο διατεµνόµενης περιοχής που δίνεται στην 6.5.2.2 θα 

ελέγχεται επίσης στα άκρα του µέλους 
 
 

5.4.7 Κάµψη και διάτµηση 
 
(1) Η θεωρητική πλαστική καµπτική (αντίσταση) µιας διατοµής µειώνεται 

όταν υπάρχει διάτµηση. Για µικρές τιµές της τέµνουσας δύναµης η 
µείωση αυτή είναι τόσο µικρή που αντισταθµίζεται από την κράτυνση 
του υλικού και µπορεί να αγνοείται Όταν όµως η τιµή της τέµνουσας 
δύναµης υπερβαίνει το µισό της πλαστικής διατµητικής αντίστασης. 
τότε θα λαµβάνεται υπόψη η επίδραση τέµνουσας στην πλαστική 
καµπτική αντίσταση. 

 
(2) Εφ' όσον η τιµή σχεδιασµού της τέµνουσας δύναµης Vsd δεν υπερβαίνει 

50% της διατµητικής αντίστασης σχεδιασµού Vpl,Rd, δεν απαιτείται 
µείωση καµπτικών αντιστάσεων που δίνονται από την 5.4.5.2. 

 
(3) Όταν η Vsd υπερβαίνει το 50% του Vpl,Rd η καµπτική αντίσταση της 

διατοµής θα µειούται στο Μν,Rd. την µειωµένη πλαστική καµπτική 
αντίσταση υπό ι επίδραση τεµνούσης, που θα υπολογίζεται ως 
ακολούθως: 

 
(α) Για διατοµές µε ίσα πέλµατα καµπτόµενες περί τον 

ισχυρό άξονα: 

 MV,Rd = 







−

w

2

v

4t

ρA
Wpl fy / γM0 (522)  

 
όπου ρ = (2Vsd / Vpl,Rd - 1)2 

 
(β) Για άλλες περιπτώσεις, η Μν,Rd θα λαµβάνεται ως η 

καµπτική πλαστική αντίσταση σχεδιασµού της διατοµής, 
'υπολογιζόµενη µε τη µειωµένη αντοχή (1-p)×fy για την επιφάνεια 
διατµήσεως, αλλά όχι µεγαλύτερη από την Mc,Rd 

 
Σηµείωση: Η παράγραφος (3) εφαρµόζεται σε διατοµές κατηγορίας 1, 2. 3 

κάι 4. 
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Θα χρησιµοποιείται η κατάλληλη τιµή της Mc,Rd βλέπε 5.4.5.2 
 
 

5.4.8 Κάµψη και αξονική δύναµη 
 
5.4.8.1 ∆ιατοµές κατηγορίας 1 και 2 
 
(1) Για διατοµές κατηγορίας 1 και 2. το κριτήριο που θα ικανοποιείται όταν 

δεν, υπάρχει τέµνουσα δύναµη είναι:  
 
Msd ≤ MN,Rd       (5.23) 

 
όπου ΜΝ,Rd ,είναι η µειωµένη πλαστική καµπτική αντίσταση υπό την 
επίδραση αξονικής δύναµης. 

 
(2) Για έλασµα χωρίς οπές κοχλιών, η µειωµένη πλαστική καµπτική 

αντίσταση δίνεται από τη σχέση: 
 
MN,Rd = MpI,Rd×[1- (Nsd / NpI,Rd)

2 
 

και το κριτήριο γίνεται: 

Rdpl,

sd

M

M
 + 

2

Rdpl,

sd

N

N












 ≤ 1 

 
(3) Σε διατοµές µε πέλµατα, η µείωση της θεωρητικής πλαστικής 

καµπτικής αντίστασης λόγω αξονικής δύναµης αντισταθµίζεται από την 
κράτυνση και µπορεί να αγνοείται. Για κάµψη όµως περί τον άξονα y-y, 
υπόψη η επίδραση της αξονικής δύναµης στην πλαστική καµπτική 
αντίσταση όταν η αξονική δύναµη υπερβαίνει το µισό της πλαστικής 
εφελκυστικής αντίστασης του κορµού ή το τέταρτο της πλαστικής 
εφελκυστικής  της διατοµής, όποιο από τα δύο είναι µικρότερο. Οµοίως 
για κ άξονα z-z, θα λαµβάνεται υπόψη η επίδραση της αξονικής 
δύναµης όταν αυτή υπερβαίνει την πλαστική ελκυστική αντίσταση του 
κορµού. 

 
(4) Για διατοµές χωρίς οπές κοχλιών, οι παρακάτω προσεγγίσεις µπορεί 

να χρησιµοποιούνται για πρότυπες ελατές διατοµές τύπου Ι ή Η: 
 

ΜNy,Rd = Μpl,Rd(1 – η) / (1 – 0.5α) αλλά MNy,Rd ≤ Mpl,Rd  (5.25) 
 
για η ≤ α MNz,Rd = Mpl,Rd 
 

για η > α MNz,Rd = Mpl,Rd

2

α- 1

α - η
 - 1 













     (5.26) 

 
όπου η = Nsd / Npl,Rd 
 
και α = (Α – 2 btf) / A αλλά α ≤ 0.5 
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(5) Οι εκφράσεις που δίνονται στην (4) µπορούν επίσης να 

χρησιµοποιηθούν και για συγκολλητές ισόπελµες διατοµές τύπου Ι·ή Η. 
 
(6) Οι προσεγγίσεις που δίνονται στην (4) µπορούν να απλοποιηθούν 

περαιτέρω (µόνο για πρότυπες ελατές διατοµές τύπου Ι ή Η ως εξής : 
 
 MNy,Rd = 1.11×Mpl,y,Rd×(1-η) άλλα MNy,Rd ≤ Mpl,y,Rd 

 
για η ≤ 0.2: MNz,Rd = Mpl,z,Rd 
 
για η > 0.2: MNz,Rd = 1.56×Mpl,z,Rd(1 - η)(η + 0.6) 

 
 
(7) Για διατοµές χωρίς οπές κοχλιών οι παρακάτω προσεγγίσεις µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν για ορθογωνικές κοίλες διατοµές οµοιόµορφου 
πάχους: 

 
MNy,Rd = Mpl.y.Rd×(1- η) / (1- αw) αλλά MNy,Rd ≤ Mpl,Rd 
 
MNz,Rd = Mpl,z,Rd×(1- η) / (1- αf) αλλά MNz,Rd ≤ Mpl.z,Rd 
 
όπου αw = (A-2bt)/A αλλά αw ≤ 0.5 
 
και αf = (A-2ht)/A 

 
(8) Οι εκφράσεις που δίνονται στην (7) µπορούν επίσης να 

χρησιµοποιούνται για συγκολλητές. κιβωτοειδείς διατοµές µε ίσα 
πέλµατα και ίσους κορµούς, χρησιµοποιώντας: 
 
αw = (A-2btf) / A αλλά αw ≤ 0.5 
 
αf = (A-2htw) / A αλλά αf ≤ 0.5 

 
(9) Οι προσεγγίσεις που δίνονται .στην (7) µπορούν να απλοποιηθούν 

περαιτέρω για τυπικές ορθογωνικές κοίλες διατοµές οµοιόµορφου 
πάχους ως ακολούθως: 

 

• για τετραγωνικές διατοµές: 
 

MN,Rd = 1.26×Mpl,Rd×(1- η) αλλά MN,Rd ≤ Mpl,Rd  (5.31) 
 

• για ορθογωνική διατοµή: 
 
MNy,Rd = 1.33×Mpl,y,Rd×(1 - η) αλλά MNy,Rd  Mpl,y,Rd (5.32) 
 
MNz,Rd = Μρl,z,Rd×(1-η)×(0.5 - (ht/Α)) αλλά MNz,Rd Mpl,z,Rd (5.33) 

 
(10) Για κυκλικές σωληνωτές διατοµές οµοιόµορφου πάχους χωρίς οπές 

κοχλιών µπορεί να χρησιµοποιείται η ακόλουθη προσέγγιση: 



 - 263 - 

 
MN,Rd = 1.04×Mpl,Rd×(1 - η) αλλά ΜN,Rd ≤ Mpl,Rd   (5.34) 

 
(11) Για διαξονική κάµψη χρησιµοποιείται: 
 

α

RdNy,

Sdy,

M

M












 + 

β

RdNz,

Sdz,

M

M












 ≤ 1      (5.35) 

 
όπου α και β σταθερές που µπορεί να λαµβάνονται συντηρητικά ίσες µε τη 
µονάδα, διαφορετικά ως εξής: 

 

• για διατοµές Ι και Η: 
 
α=2, β=5η αλλά β ≥ 1 
 

• για κυκλικές σωληνωτές διατοµές 
 
α=2, β=2 
 

• για κοίλες ορθογωνικές διατοµές: 
 
α = β =1.66 / (1 – 1.13×η2) αλλα α = β ≤ 6 
 

• για συµπαγείς ορθογωνlκές διατοµές και ελάσµατα: 
 
α = β = 1.73+1.8×η3 
 
όπου η = Nsd / Nρl,Rd 

 
(12) Ως µία περαιτέρω συντηρητική προσέγγιση µπορεί να χρησιµοποιείται 

το παρακάτω κριτήριο: 

Rdpl,

Sd

N

N
 + 

Rdy,pl,

Sdy,

M

M
 + 

RdZ,pl,

SdZ,

M

M
 ≤ 1     (5.36) 

 

 
5.4.8.2. ∆ιατοµές κατηγορίας 3 
 
(1) Όταν δεν υπάρχει τέµνουσα δύναµη, διατοµές κατηγορίας 3 θα είναι 

επαρκείς όταν η µέγιστη διαµήκης ορθή τάση σx,Ed ικανοποιεί το 
κριτήριο: 
 
σx,Εd ≤ fyd        (5.37) 
 
όπου fyd = fy / γM0 

 
(2) Για διατοµές χωρίς οπές συνδέσµων, το ανωτέρω κριτήριο γίνεται: 
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yd

Sd

Af

N
 + 

ydyel,

Sdy,

fM

M
 + 

ydZel,

SdZ,

fM

M
 ≤ 1     (5.38) 

 

5.4.8.3 ∆ιατοµές κατηγορίας 4 
 
(1) Αν δεν υπάρχει τέµνουσα δύναµη, διατοµές κατηγορίας 4 θα είναι 

επαρκείς όταν η µέγιστη διαµήκης ορθή τάση σX.Ed. υπολογιζόµενη µε 
βάση τα ενεργά πλάτη των θλιβόµενων στοιχείων (βλέπε 5.3.2.(2» 
ικανοποιεί το κριτήριο: 
 
σx,Εd ≤ fyd        (5.39) 
 
όπου fyd = fy / γM1 

 
(2) Για διατοµές χωρίς οπές συνδέσµων, το ανωτέρω κριτήριο γίνεται: 
 

ydeff

Sd

fA

N
 + 

ydyeff,

NySdSdy,

fW

eNM +
 + 

ydZeff,

NZsdSdZ,

fW

eNM +
 ≤ 1   (5.40) 

 
Όπου Aeff είναι η ενεργός επιφάνεια·της διατοµής όταν υπόκειται σε 

οµοιόµορφη, θλίψη 
Weff είναι η ενεργός ροπή αντιστάσεως της διατοµής όταν υπόκειται 
σε κάµψη περί τον αντίστοιχο άξονα 
eN είναι η µετατόπιση του σχετικού κεντροβαρικού άξονα όταν η 
διατοµή υπόκειται σε οµοιόµορφη θλίψη, βλέπε 5.3.5.(7). 

 

5.4.9. Κάµψη, διάτµηση και αξονική δύναµη 
 
(1) Όταν η τέµνουσα σχεδιασµού υπερβαίνει το µισό της πλαστικής 

διατµητικής αντίστασης, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η επίδραση 
τόσο της τέµνουσας όσο και της αξονικής δύναµης στην µείωση της 
πλαστικής καµπτικής αντίστασης. 

 
(2) όταν η τέµνουσα σχεδιασµού Vsd δεν υπερβαίνει το 50% της πλαστικής 

διατµητικής αντίστασης σχεδιασµού Vpl,Rd δεν απαιτείται µείωση στους 
συνδυασµούς ροπών και αξονικών δυνάµεων που ικανοποιούν τα 
κριτήρια στην 5.4.8. 

 
(3) ‘Όταν η Vsd υπερβαίνει το 50% της Vpl,Rd η αντίσταση σχεδιασµού της 

διατοµής για συνδυασµούς ροπής και αξονικής δύναµης θα 
υπολογίζεται µε µειωµένη τάση (1-p)×fy επί της επιφάνειας διάτµησης, 
όπου ρ = (2Vsd / Vρl,Rd - 1)2. 

 

5.4.10 Εγκάρσιες δυνάµεις στον κορµό διατοµής 
 
(1) Όταν δεν υπάρχει τέµνουσα δύναµη, ο κορµός ενός µέλους που 

υπόκειται σε εγκάρσια δύναµη προς το επίπεδό του, βλέπε Σχ.5.4.3., 
επί πλέον των άλλων συνδυασµών ροπής και αξονικής δύναµης επί 
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της διατοµής, θα ικανοποιεί σΙ όλα του τα σηµεία το ακόλουθο κριτήριο 
διαρροής  

 
2

yd

Edx,

f

σ












 + 

2

yd

EdZ,

f

σ












 - 













yd

Edx,

f

σ
 













yd

EdZ,

f

σ
 ≤ 1    (5.41) 

 
Όπου σx,Ed είναι η τιµή σχεδιασµού της τοπικής διαµήκους ορθής 

τάσης λόγω ροπής και αξονικής δύναµης στο θεωρούµενο 
σηµείο  
σz,Ed είναι η τιµή σχεδιασµού της τάσης στο ίδιο σηµείο λόγω της 
εγκάρσιας δύναµης 

 
και fyd = fy/γM0 
 

Στην ανωτέρω σχέση 5.41, σx,Ed και σz,Ed θα λαµβάνονται θετικές για 
θλίψη και αρνητικές για εφελκυσµό: 

 
(2) Όταν η καµπτκή αντίσταση βασίζεται σε πλαστική κατανοµή των 

τάσεων επί της διατοµής, το ανωτέρω κριτήριο µπορεί να θεωρηθεί ότι 
ικανοποιείται όταν: 
 

2

yd

Edxm,

f

σ












 + 

2

yd

EdZ,

f

σ












 - Κ 













yd

Edxm,

f

σ
 













yd

EdZ,

f

σ
 ≤ 1-βm   (5.42) 

 
όπου σxm,Ed είναι η τιµή σχεδιασµού της µέσης επιµήκους τάσης στον 

κορµό 
βm = Mw,Sd / Μpl,w.Rd 
 
Mw,Sd είναι η τιµή σχεδιασµού της ροπής στον κορµό 
Mpl,w,Rd = 0.25tw×d²×fy / γΜ0 

 
και k λαµβάνεται ως ακολούθως: 
 
για   σxm,Ed / σz,Ed ≤ 0 : k = 1- βm  
 
για   σxm,Ed / σz,Ed > 0 

• αν βm ≤ 0.5 : κ = 0.5 (1 + βm) 

• αν βm > 0.5 : κ = 1.5 (1 - βm) 
 
(3) Όταν η τιµή σχεδιασµού της τέµνουσας Vsd δεν υπερβαίνει το 50% της 

πλαστικής διατµητικής αντίστασης Vpl,Rd το κριτήριο που δίνεται στο (2) 
µπορεί να χρησιµοποιείται χωρίς τροποποίηση για την επίδραση της 
τέµνουσας. 

 
(4) Όταν η VSd υπερβαίνει το 50% της Vpl,Rd' το κριτήριο διαρροής που 

δίνεται στο (1) τροποποιείται ως εξής: 
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2

yd

Edx,

f

σ












 + 

2

yd

EdZ,

f

σ












 - 













yd

Edx,

f

σ
 













yd

EdZ,

f

σ
 ≤ 1-ρ   (5.43) 

 
όπου Ρ = (2Vsd / Vpl,Rd -1)2 
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(5) Όταν η Vsd υπερβαίνει το 50% της Vpl,Rd και η καµπτική αντίσταση της 
διατοµής υπολογίζεται βάσει πλαστικής κατανοµής των τάσεων, µπορεί 
να χρησιµοποιείται το παρακάτω προσεγγιστικό κριτήριο: 

2

yd

Edxm,

f

σ












 + 

2

yd

EdZ,

f

σ












 - Κ 













yd

Edxm,

f

σ
 













yd

EdZ,

f

σ
 ≤ 1 -0 βm - ρ 

 
όπου k και βm όπως ορίζονται στο (2). 

 
(6) Η ενεργός τιµή της εγκάρσιας τάσης σz,Ed λόγω σηµειακού φορτίου θα 

υπολογίζεται θεωρώντας ότι το φορτίο είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένο 
σε µήκος s, ίσο προς το µικρότερο µεταξύ ύψους κορµού και 
απόστασης α των εγκαρσίων του ενισχύσεων. 

 
(7) Η ενεργός τιµή της εγκάρσιας τάσης σz,Ed λόγω φορτίου κατανεµηµένου 

επί µήκους µεταξύ εγκαρσίων ενισχύσεων του κορµού µικρότερου της 
µεταξύ των απόστασης α, θα υπολογίζεται κατά παρόµοιο τρόπο 
θεωρώντας ότι το φορτίο αυτό κατανέµεται σε µήκος s που 
προσδιορίζεται σύµφωνα µε το (6). 

 
(8) Θα ελέγχεται η επίδραση των εγκαρσίων θλιπτικών δυνάµεων επί της 

αντίστασης του κορµού σε τοπικό λυγισµό, βλέπε 5.3.6. 
 
(9) Επί πλέον θα ελέγχεται η αντίσταση του κορµού σε (ήβωση) και 

λυγισµό, βλέπε 5.7.4. και 5.7.5 
 
 

 
5.5 Αντοχή µελών σε λυγισµό 
 
5.5.1 Θλιβόµενα µέλη 
 
5.5.1.1 Αντοχή σε λυγισµό 
 
(1) Η αντοχή σχεδιασµού σε λυγισµό ενός θλιβοµένου µέλους θα 

λαµβάνεται ίση µε 
 
Nb.Rd = χβΑΑfy / γΜ1 
 
όπου βΑ = 1 για κατηγορία διατοµών 1, 2 ή 3 

 
βΑ = Aeff / Α για κατηγορία διατοµών 4 
 

και χ είναι ο µειωτικός συντελεστής για την αντίστοιχη µορφή 
λυγισµού. 

 
(2) Για χαλύβδινα µέλη θερµής έλασης µε διατοµές τις συνήθως 

χρησιµοποιούµενες για θλιβόµενα µέλη, η αντίστoιxη µορφή λυγισµού 
είναι γενικό ο "καµπτικός" λυγισµός': 
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(3) Σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να προεξάρχουν ο "στρεπτικός" ή ο 

"στρεπτοκαµπτικός" λυγισµός. Αναφορά µπορεί να γίνεται στο ENV 
1993-1-3 Εuρωκώδικας 3: Μέρος 1.3' 

 

 
5.5.1.2 Μέλη σταθερής διατοµής 
 
(1) Για σταθερή αξονική θλίψη σε µέλη µε σταθερή διατοµή, η τιµή του Χ 

για την αν6λογη αδιάστατη λυγηρότητα λ, µπορεί να προσδιορίζεται 
από τη σχέση 

 

χ = 
0.522 ]λ - [φ  φ

1

+
 αλλά χ ≤ 1    (5.46) 

 

όπου φ = 0,5[1 +α(λ  - 0,2) + λ 2] 
 

α είναι συντελεστής ατελειών 
 

λ  = [βAAfy / Ncr]
0.5 = (λ / λ1)[βA] 

 
λ είναι η λυγηρότητα για την αντίστοιχη µορφή λυγισµού 

 
λ1 = π[Ε / fy]

0.5 = 93.9ε 
 
ε = [235 / fy]

0.5  (fy σε N/mm²) 
 
και Ncr είναι το ελαστικό κρίσιµο φορτίο για την αντίστοιχη µορφή 

λυγισµού. 
 

(2) Ο συντελεστής ατελειών α που αντιστοιχεί στην ανάλογη καµπύλη 
λυγισµού θα λαµβάνεται από τον πίνακα 5.5.1 

 

Πίνακας 5.5.1 Συντελεστές ατελειών 

Καµπύλη 
λυγισµού 

a b c D 

Συντελεστής 
ατελειών 

0.21 0.34 0.49 0.76 

 
 
(3) Τιµές του µειωτικού συντελεστή χ για την ανάλογη αδιάστατη 

λυγηρότητα λ  µπορεί να λαµβάνονται από τον πίνακα 5.5.2. 
 
(4) Εναλλακτικά. µέλη µε σταθερή διατοµή µπορεί να ελέγχονται µε 

ανάλυση δευτέρας τάξεως, βλέπε 5.5.1.3(4) και 5.5.1.3(6) 

 
5.5.1.3 Μέλη µεταβλητής διατοµής 
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(1) Μέλη µεταβλητής διατοµής και µέλη µε αλλαγές της διατοµής κατά 
µήκος αυτών µπορεί να ελέγχονται µε ανάλυση δευτέρας τάξεως, 
βλέπε (4) και (6). 

 
(2) Εναλλακτικά, απλοποιηµένες µέθοδοι ανάλυσης µπορεί να βασίζονται 

σε τροποποιήσεις της βασικής διαδικασίας για µέλη σταθερής 
διατοµής. 

 
(3) Καµία µέθοδος δεν προτιµάται. Κάθε αναγνωρισµένη µέθοδος µπορεί 

 να χρησιµοποιηθεί. µε την προϋπόθεση ότι µπορεί να αποδεικνύεται 
ότι είναι συντηρητική.  

 
(4) Η ανάλυση δευτέρας τάξεως ενός µέλους πρέπει να. συµπεριλαµβάνει 

την κατάλληλη ισοδύναµη αρχική καµπυλότητα που· δίνεται στο σχήµα 
5.5.1 αντίστοιχα µε τη σχετική καµπύλη λυγισµού, ανάλογα µε τη 
µέθοδο ανάλυσης και τον τύπο ελέγχου της διατοµής. 

 
(5) Οι ισοδύναµες αρχικές καµπυλότητες που δίνονται στο σχήµα 5.5.1 θα 

χρησιµοποιούνται επίσης όπου είναι αναγκαίο (σύµφωνα µε την 
5.2.4.5) για να συµπεριληφθούν οι ατέλειες µελών κατά τη συνολική 
ανάλυση. 

 
(6) Όταν χρησιµοποιούνται ατέλειες που δίνονται στο σχήµα 5.5.1, οι 

αντοχές των διατοµών θα πρέπει να ελέγχονται όπως καθορίστηκε 
στην 5.4,χρησιµοποιώντας το γΜ1 αντί του γΜ0 

 
 

5.5.1.4 Καµπτικός λυγισµός 
 
(1) Για καµπτικό λυγισµό η κατάλληλη καµπύλη θα προσδιορίζεται από τον 

πίνακα 5.5.3. 
 
(2) ∆ιατοµές που δεν περιλαµβάνονται στον πίνακα 5.5.3 θα πρέπει να 

κατατάσσονται ανάλογα 
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(3) Η λυγηρότητα λ θα λαµβάνεται ως ακολούθως: 

 
λ = l / i  
 
όπου ί είναι η ακτίνα αδρανείας ως προς τον αντίστοιχο άξονα, 

προσδιοριζόµενη χρησιµοποιώντας τα χαρακτηριστικά της 
πλήρους διατοµής. 

 
(4) Εν ψυχρώ διαµορφωµένες κοίλες διατοµές θα ελέγχονται 

χρησιµοποιώντας είτε: 
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(α) Τη βασική τάση διαρροής fyb του υλικού του επιπέδου 
ελάσµατος από το οποίο κατασκευάζεται το µέλος εν ψυχρώ, για 
καµπύλη λυγισµού b. 

(β) Τη µέση τόση διαρροής fya του µέλους µετά την εν ψυχρώ δια· 
µόρφωση, προσδιοριζόµενη σε συµφωνία µε τον ορισµό που 
δίνεται στο σχήµα 5.5.2, για καµπύλη λυγισµού c 

 

 
5.5.1.5 Μήκος λυγισµού 
 
(1) Το µήκος λυγισµού l ενός θλιβοµένου µέλους µε τα δύο άκρα επαρκώς 

εξασφαλισµένα πλευρικώς, µπορεί να λαµβάνεται συντηρητικά ίσο µε 
το µήκος του L 

 
(2) Εναλλακτικά το µήκος λυγισµού l µπορεί να προσδιορίζεται από το 

πληροφοριακό Παράρτηµα Ε. 
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5.5.2 Πλευρικός λυγισµός δοκών 
 
(1) Η ροπή αντοχής σε πλευρικό λυγισµό µιας δοκού µη εξασφαλισµένης 

πλευρικά θα λαµβάνεται 
 
   Mb,Rd = χLT×βw×Wpl,y×fy / γM1    (5.48) 
 

όπου βw = 1 για κατηγορία διατοµών 
 
βw = Wel,y / Wpl,y για κατηγορία διατοµών 3 
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βw = Weff,y / Wpl,y για κατηγορία διατοµών 4 
 

και χLΤ είναι ο µειωτικός συντελεστής' για πλευρικό λυγισµό 
 
(2) Η τιµή του χLT για την ανάλογη αδιάστατη λυγηρότητα λ LT µπορεί να 

προσδιορίζεται από τη σχέση. 
 

χLT = 
0.52

LT
2

LTLT ]λ[φ - φ

1

−
 αλλά χLT ≤ 1    (5.49) 

 
όπου: 

 

 φLT = 0.5[1 + αLT (λ LT - 0.2) + λ LT
2] 

 
(3) Οι τιµές του συντελεστή ατελειών αLT για πλευρικό λυγισµό ,θα 

λαµβάνονται ως: 
 

αLT = 0,21 για ελατές διατοµές 
 
αLT = 0,49 για συγκολλητές διατοµές 

 

(4) Τιµές του µειωτικού συντελεστή χLT για την ανάλογη λυγηρότητα λ LT 

µπορεί να λαµβάνονται από τον πίνακα 5.5.2  µε  λ  = λ LT και χ = χLT , 
χρησιµοποιώντας: 

 

• για ελατές διατοµές: 
καµπύλη a (α = 0.21) 

• για συγκολλητές διατοµές: 
καµπύλη c (α = 0.49) 

 

(5) Η τιµή του λ LT µπορεί να προσδιορίζεται από τη σχέση: 
 

λ LT= (βWWpl,yfy / Mcr]
0.5 = [λLT / λ1][βw]0.5 

 
όπου λ1 = π[Ε / fy]

0.5 = 93.9ε 
 

ε = [235 / fy]
0.5  (fy σε N/mm²) 

 
και Mcr είναι η ελαστική κρίσιµη ροπή για πλευρικό λυγισµό. 

 
(6) Πληροφορίες για τον υπολογισµό της Mcr (ή για απευθείας. υπολογισµό 

του λLT) δίνονται στο πληροφοριακό Παράρτηµα F. 
 

(7) Οπού η αδιάστατη λυγηρότητα λ LT ≤ 0,4 δεν είναι αναγκαία καµία 
πρόβλεψη για πλευρικό λυγισµό. 

 
(8) Μία δοκός µε πλήρη πλευρική παρεµπόδιση δεν χρήζει ελέγχου για 

πλευρικό λυγισµό. 
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5.5.3 Κάµψη και αξονικός εφελκυσµός 
 
(1) Μέλη υποκείµενα σε συνδυασµό κάµψης και αξονικού εφελκυσµού θα 

πρέπει να ελέγχονται για την αντοχή σε πλευρικό λυγισµό, 
χρησιµοποιώντας την αξονική δύναµη και την καµπτική ροπή ως 
διανυσµατική επίδραση, βλέπε 2.3.3.1(4). 

 
(2) Όπου η αξονική δύναµη και η καµπτική ροπή µπορούν να 

µεταβάλλονται ανεξάρτητα, η τιµή σχεδιασµού της αξονικής δύναµης 
θα πολλαπλασιάζεται µε ένα µειωτικό συντελεστή για διανυσµατικές 
επιδράσεις: 

 

Ψvec = 0,8 
 
(3) Η υπολογιζόµενη καθαρή τάση σcom,Ed (η οποία µπορεί να υπερβαίνει 

την fy) στην ακραία θλιβόµενη ίνα λόγω των διανυσµατικών 
επιιδράσεων πρέπει να προσδιορίζεται από τη σχέση: 
 
σcom.Ed = Msd / Wcom – Ψνec×Νt,sd / Α    (5.50) 
 
όπου Wcom είναι η ελαστική ροπή αντιστάσεως για την ακραία 

θλιβόµενη ίνα  
και Νt,sd είναι η τιµή σχεδιασµού του αξονικού εφελκυσµού 

 
(4) Ο έλεγχος θα εκτελείται χρησιµοποιώντας µια ενεργό εσωτερική ροπή 

σχεδιασµού Meff,sd που προκύπτει από: 
 
 Meff,sd = Wcom×σcom,Ed 
 
(5) Η ροπή αντοχής σε λυγισµό Mb.Rd θα προκύπτει χρησιµοποιώντας 

την.5.5.2 
 
 

5.5.4. Κάµψη και αξονική θλίψη 
 
(1) Μέλη µε διατοµές κατηγορίας 1 και 2 που υπόκεινται σε συνδυασµό 

κάµψης και αξονικής θλίψης πρέπει να ικανοποιούν τη σχέση: 
 

M1yzpl,

Sdz,Z

M1y ypl,

Sdy,y

M1ymin

Sd

 / γfW

MK

/ γfW

MK

 / γAfχ

N
++  ≤ 1   (5.51) 

 
όπου : 

ky = 1 - 
yy

Sdy

Afχ

Nµ
 αλλά ky ≤ 1,5 

µy = λ y (2βΜy - 4) + 






 −

yel,

yel,ypl,

W

WW
 αλλά µy ≤ 0.90 
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kZ = 1 - 
yZ

SdZ

Afχ

Nµ
 αλλά kZ ≤ 1.5 

µz = λ z (2βMz - 4) + 




 −

zel,

zel,zpl,

W

WW
 αλλά µz ≤ 0.90 

 
χmin είναι το µικρότερο από τα χy και χz 
 
όπου χy και χz είναι οι µειωτικοί συντελεστές από την 5.5.1 για τους 
άξονες y-y και z-z αντίστοιχα 
 
και βMy και βMx είναι συντελεστές ισοδύναµης οµοιόµορφης ρόΠής 
για καµπτικό λυγισµό, βλέπε (7). 

 
(2) Μέλη µε διατοµές κατηγορίας 1 και 2 για τα οποία ο πλευρικός 

λυγισµός είναι πιθανή µορφή αστοχίας πρέπει επίσης να ικανοποιούν 
τη σχέση: 

 

M1yzpl,

Sdz,z

M1y ypl,LT

Sdy,LT

M1yz

Sd

 / γfW

MK

/ γfWχ

MK

 / γAfχ

N
++  ≤ 1   (5.52) 

 
όπου  

kLT = 1 -
yz

SdLT

Afχ

Nµ
  αλλά kLT ≤ 1 

µLT = 0.15λ zβM,LT - 0.15 αλλά µLT ≤ 0.90 
όπου βM,LTείναι συντελεστής ισοδύναµης οµοιόµορφης ροπής  για 
πλευρικό λυγισµό, βλέπε (7) 

 
(3) Μέλη µε διατοµές κατηγορίας. 3 που υπόκεινται σε συνδυασµό κάµψης 

και αξονικής δύναµης πρέπει να ικανοποιούν τη σχέση 
 

M1yzel,

Sdz,Z

M1y yel,

Sdy,y

M1ymin

Sd

 / γfW

MK

/ γfW

MK

 / γAfχ

N
++  ≤ 1    (5.53) 

 
όπου ky, kz, και χmin είναι όπως στην (1) 

  µy = λ y (2βΜy - 4) αλλά µy ≤ 0.90 

και µz = λ z (2βMz – 4) αλλά µz ≤ 0.90 
 
(4) Μέλη µε διατοµές κατηγορίας 3 για τα οποία ο πλευρικός λυγισµός είναι 

πιθανή µορφή αστοχίας πρέπει επίσης να ικανοποιούν τη σχέση 
 

M1yzel,

Sdz,z

M1y yel,LT

Sdy,LT

M1yz

Sd

 / γfW

MK

/ γfWχ

MK

 / γAfχ

N
++  ≤ 1   (5.54) 

 
(5) Μέλη µε διατοµές κατηγορίας 4 που υπόκεινται σε συνδυασµό κάµψης 

και αξονικής δύναµης πρέπει να ικανοποιούν τη σχέση 
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M1yzeff,

zN,SdSdz,z

M1y yeff,

yN,SdSdy,y

M1yeffmin

Sd

 / γfW

eNMK

/ γfW

eN  MK

 / γfAχ

N +
+

+
+  ≤ 1  (5.56) 

 
όπου ky, kz και χmin είναι όπως στην (1) 

µy και µz είναι όπως στην (3) 
και Aeff, Wefff,y, Weff,z, και eNy  είναι όπως στην 5.4.8.3. 

 
(6) Μέλη µε διατοµές κατηγορίας 4 για τα οποία ο πλευρικός λυγισµός είναι 

πιθανή µορφή αστοχίας πρέπει επίσης να ικανοποιούν τη σχέση: 

 

M1yzeff,

zN,SdSdz,z

M1y yeff,LT

yN,SdSdy,LT

M1yeffz

Sd

 / γfW

eNMK

/ γfWχ

eN  MK

 / γfAχ

N +
+

+
+  ≤ 1  (5.57) 

 
 

(7) Οι συντελεστές ισοδύναµης οµοιόµορφης ροπής βΜΥ,βΜ.Ζ και βΜ.ΙΤ 
λαµβάνονται από το σχήµα 5.5.3 σύµφωνα µε τη µορφή του 
διαγράµµατος ροπών µεταξύ των σηµείων πλευρικής στήριξης ως 
ακολούθως 

 

Συντελεστής: Ροπή ως προς άξονα: Σηµεία στήροξης κατά 
την διεύθυνση: 

βΜ,y y-y z-z 

βΜ,y z-z y-y 

βΜ,LT y-y y-y 
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Ó.2.1 ÃÅÍÉÊÁ

[1] Ï ïñéóìüò ôùí óåéóìéêþí äñÜóåùí ùò ôáëáíôùôéêþí êéíÞóåùí ôïõ åäÜöïõò
- êáé ü÷é ùò óåéóìéêþí äõíÜìåùí ôçò êáôáóêåõÞò- åßíáé óýìöùíïò ìå ôçí
ðñáãìáôéêÞ öýóç ôïõ öáéíïìÝíïõ êáé åðéôñÝðåé ôçí åöáñìïãÞ
áêñéâÝóôåñùí ìåèüäùí õðïëïãéóìïý ôçò óåéóìéêÞò áðüêñéóçò ôùí
êáôáóêåõþí. Ìå âÜóç ôïí ïñéóìü áõôü, ï ïðïßïò õéïèåôåßôáé áðü üëïõò
ó÷åäüí ôïõò óýã÷ñïíïõò êáíïíéóìïýò, ïé åéóáãüìåíåò óôçí êáôáóêåõÞ
äõíÜìåéò, ëüãù áäñÜíåéáò ôùí ìáæþí, ðñïêýðôïõí ùò óõíÝðåéá ôùí
óåéóìéêþí äñÜóåùí.

[2] Ï êáèïñéóìüò ôçò óïâáñüôçôáò ôçò óåéóìéêÞò äñÜóçò ó÷åäéáóìïý ìå
ìßá ìüíç ðáñÜìåôñï åßíáé óõìâáôéêüò. Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá õðÜñ÷ïõí
êáé Üëëåò ðáñÜìåôñïé (ìÝãéóôç ôá÷ýôçôá, äéÜñêåéá äüíçóçò) ðïõ
óõìâÜëëïõí óôçí åðéêéíäõíüôçôá ôçò äüíçóçò.

[3] Ç êëéìÜêùóç ôçò åäáöéêÞò åðéôÜ÷õíóçò Á óôçí ßäéá æþíç áðïâëÝðåé, ãéá
1I >γ , óôçí áýîçóç ôçò ðåñéüäïõ åðáíÜëçøçò ôçò éó÷õñÞò óåéóìéêÞò

äüíçóçò, ïðüôå áõîÜíåé ç óõìâáôéêÞ äéÜñêåéá æùÞò ôïõ Ýñãïõ.

Ó.2.2 ÐÑÏÓÏÌÏÉÙÓÇ ÓÅÉÓÌÉÊÙÍ ÄÉÅÃÅÑÓÅÙÍ

Ó.2.2.1  Äéåýèõíóç êáé óôÜèìç åöáñìïãÞò

[1] Ðñüêåéôáé ãéá óåéóìéêÝò äéåãÝñóåéò åëåýèåñïõ ðåäßïõ, äçëáäÞ óå áñêåôÜ
ìåãÜëç áðüóôáóç áðü ïðïéáäÞðïôå êáôáóêåõÞ, ç ïðïßá ìå ôçí ðáñïõóßá
ôçò èá ìðïñïýóå íá åðçñåÜóåé ôçí ôáëáíôùôéêÞ êßíçóç ôïõ åäÜöïõò.

[2] Óýìöùíá ìå ôçí ðñïóïìïßùóç ôùí Penzien-Watabe, óå ôõ÷üí óçìåßï ôïõ
åäÜöïõò ïñßæåôáé Ýíá êýñéï óýóôçìá ïñèïãùíéêþí áîüíùí, ùò ðñïò ôï
ïðïßï ïé óåéóìéêÝò óõíéóôþóåò ôáëÜíôùóçò ôïõ åäÜöïõò åßíáé ðñáêôéêÜ
áóõó÷Ýôéóôåò {1}. Ç éó÷õñüôåñç óåéóìéêÞ óõíéóôþóá Ý÷åé åðéêåíôñéêÞ
äéåýèõíóç, åíþ ç áóèåíÝóôåñç óåéóìéêÞ óõíéóôþóá åßíáé êáôáêüñõöç
(ïñèïôñïðéêÞ äéÝãåñóç). Óå ïðïéïäÞðïôå Üëëï óýóôçìá áîüíùí õðÜñ÷åé
óõó÷Ýôéóç ôùí ôñéþí óõíéóôùóþí óôï èåùñïýìåíï óçìåßï.

Åíôïýôïéò, äåäïìÝíïõ üôé ïé åðéêåíôñéêÝò äéåõèýíóåéò áðü ôï èåùñïýìåíï
óçìåßï ìðïñåß íá åßíáé ôõ÷ïýóåò (ðïëëÜ ðéèáíÜ åðßêåíôñá), åßíáé ëïãéêü
êáé ðñïò ôçí ðëåõñÜ ôçò áóöÜëåéáò íá èåùñïýìå ßóåò åíôÜóåéò ôùí äýï
ïñéæüíôéùí óõíéóôùóþí (éóïôñïðéêÞ äéÝãåñóç). Óôçí åéäéêÞ áõôÞ ðåñßðôùóç
áðïäåéêíýåôáé üôé ãéá ïðïéïäÞðïôå ðñïóáíáôïëéóìü ôùí äýï ïñéæüíôéùí
áîüíùí ïé áíôßóôïé÷åò óåéóìéêÝò óõíéóôþóåò åßíáé óôáôéóôéêÜ áíåîÜñôçôåò
{2}. Ôï éóïôñïðéêü áõôü ðñïóïìïßùìá ôçò óåéóìéêÞò äéÝãåñóçò õéïèåôåßôáé
óÞìåñá áðü üëïõò ôïõ áíôéóåéóìéêïýò êáíïíéóìïýò. Óå ðåñßðôùóç ÷ñÞóçò
ôïõ ïñèïôñïðéêïý ðñïóïìïéþìáôïò, ï õðïëïãéóìüò ôçò áðüêñéóçò
êáèßóôáôáé ðïëýðëïêïò, äéüôé ãéá êÜèå ìÝãåèïò áðüêñéóçò áðáéôåßôáé ï
ðñïóäéïñéóìüò ôçò êñßóéìçò åðéêåíôñéêÞò äéåýèõíóçò {3}.
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2.1 ÃÅÍÉÊÁ

[1] Ùò óåéóìéêÝò äñÜóåéò ó÷åäéáóìïý èåùñïýíôáé ïé ëüãù óåéóìïý
ôáëáíôùôéêÝò êéíÞóåéò ôïõ åäÜöïõò, ãéá ôéò ïðïßåò áðáéôåßôáé íá ãßíåôáé ï
ó÷åäéáóìüò ôùí Ýñãùí. Ôéò êéíÞóåéò áõôÝò óôá åðüìåíá èá ïíïìÜæïõìå
óåéóìéêÝò äéåãÝñóåéò Þ óåéóìéêÝò äïíÞóåéò ôïõ åäÜöïõò.

[2] Ç Ýíôáóç ôùí óåéóìéêþí äéåãÝñóåùí ó÷åäéáóìïý êáèïñßæåôáé óõìâáôéêÜ
ìå ìßá ìüíç ðáñÜìåôñï, ôçí åðéôÜ÷õíóç ó÷åäéáóìïý Á, áíÜëïãá ìå ôç
æþíç óåéóìéêÞò åðéêéíäõíüôçôáò ôçò ÷þñáò óôçí ïðïßá âñßóêåôáé ôï Ýñãï
(âë. ðáñ. 2.3.3).

[3] Ç åäáöéêÞ åðéôÜ÷õíóç Á êëéìáêþíåôáé ðåñáéôÝñù ìÝóá óôçí ßäéá æþíç (ôéìÝò
AI ⋅γ ), áíÜëïãá ìå ôçí êáôçãïñßá óðïõäáéüôçôáò ôùí Ýñãùí «êáíïíéêïý

êéíäýíïõ» (âë. ðáñ. 2.3.4).

2.2 ÐÑÏÓÏÌÏÉÙÓÇ ÓÅÉÓÌÉÊÙÍ ÄÉÅÃÅÑÓÅÙÍ

2.2.1 Äéåýèõíóç êáé óôÜèìç åöáñìïãÞò

[1] Ïé óåéóìéêÝò äéåãÝñóåéò ó÷åäéáóìïý ïñßæïíôáé óôçí åëåýèåñç åðéöÜíåéá
ôïõ åäÜöïõò.

[2] Ç óåéóìéêÞ êßíçóç ôõ÷üíôïò óçìåßïõ ôïõ åäÜöïõò óôï ÷þñï êáèïñßæåôáé
ìå ôç âïÞèåéá ôùí äýï ïñéæüíôéùí êáé êÜèåôùí ìåôáîý ôïõò óõíéóôùóþí
ôçò (ìå ôõ÷üíôá ðñïóáíáôïëéóìü) êáé ôçò êáôáêüñõöçò óõíéóôþóáò. Ïé
ôñåéò áõôÝò óõíéóôþóåò èåùñïýíôáé óôáôéóôéêÜ áíåîÜñôçôåò.
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[3] Óôçí Ýêôáóç ôçò êÜôïøçò óõíÞèùí êôéñßùí ç êßíçóç ôùí äéáöüñùí óçìåßùí
ôïõ åäÜöïõò ìðïñåß íá èåùñçèåß üôé ðñïêýðôåé áðü ôçí óýíèåóç:

• Ìéáò êßíçóçò óôåñåïý óþìáôïò, ìå ôñåéò óõíéóôþóåò, êáôÜ ôçí ïðïßá
üëá ôá óçìåßá åêôåëïýí ôçí ßäéá êßíçóç, êáé

• Äéáöïñéêþí êéíÞóåùí, ïìïßùò ìå ôñåéò óõíéóôþóåò, ïé ïðïßåò åßíáé
óõíÜñôçóç ôçò áðüóôáóçò ôùí èåùñïýìåíùí óçìåßùí. Ãéá ìéêñÞ
áðüóôáóç ïé äéáöïñéêÝò êéíÞóåéò åßíáé áìåëçôÝåò, åíþ ãéá ðïëý ìåãÜëç
áðüóôáóç ïé êéíÞóåéò ôùí èåùñïýìåíùí óçìåßùí áðïâáßíïõí
áíåîÜñôçôåò.

Óôïí ðáñüíôá êáíïíéóìü ùò óåéóìéêÝò äéåãÝñóåéò èåùñïýíôáé ïé ðáñáðÜíù
ôáëáíôùôéêÝò êéíÞóåéò óôåñåïý óþìáôïò, äéüôé áõôÝò åßíáé õðåýèõíåò ãéá
ôçí áíÜðôõîç óçìáíôéêþí äõíÜìåùí/ðáñáìïñöþóåùí, ëüãù áäñÜíåéáò
ôùí ìáæþí ðïõ óõíèÝôïõí ôçí êáôáóêåõÞ. Ç äñÜóç ôùí äéáöïñéêþí
êéíÞóåùí óôçí Ýêôáóç åíüò êôéñßïõ óõíßóôáôáé óôçí Üìåóç åðéâïëÞ óôáôéêïý
êõñßùò ÷áñáêôÞñá ìåôáêéíÞóåùí óôç èåìåëßùóç, ïé ïðïßåò áíôéìåôùðßæïíôáé
êáôáóêåõáóôéêÜ ìå êáôÜëëçëç óýíäåóç ôùí óçìåßùí óôÞñéîçò (ð.÷.
óõíäåôÞñéåò äïêïß). Åîáßñåóç áðïôåëïýí ïé ïñéæüíôéåò óõíéóôþóåò ôùí
äéáöïñéêþí êéíÞóåùí, ïé ïðïßåò ðñïêáëïýí óôçí áíùäïìÞ ôáëáíôþóåéò
ãýñù áðü êáôáêüñõöï Üîïíá (óôñåðôéêÝò) êáé ëáìâÜíïíôáé ðñïóåããéóôéêÜ
õðüøç, ìáæß ìå Üëëá áßôéá, ìå ôç âïÞèåéá ôçò ôõ÷çìáôéêÞò åêêåíôñüôçôáò
ôùí ìáæþí. Óå óðÜíéåò ðåñéðôþóåéò ç êáôáêüñõöç óõíéóôþóá ôùí
äéáöïñéêþí êéíÞóåùí ôïõ åäÜöïõò åßíáé äõíáôüí íá ðñïêáëÝóåé óôñïöéêÝò
äéåãÝñóåéò ãýñù áðü ïñéæüíôéï Üîïíá óôçí âÜóç åéäéêþí Ýñãùí (ð.÷.
õäáôüðõñãïé), åíþ óå Ýñãá ìåãÜëïõ ìÞêïõò (ð.÷. ãÝöõñåò) ëáìâÜíåôáé
êáôÜ êáíüíá õðüøç óôáôéêÜ ç Üìåóç åðéâïëÞ äéáöïñéêþí ìåôáêéíÞóåùí
óôá óçìåßá óôÞñéîçò (ð.÷. âÜèñá). Óçìåéþíåôáé, ôÝëïò, üôé ïé óåéóìéêÝò
äéåãÝñóåéò ìåéþíïíôáé, ãåíéêÜ, ìå ôï âÜèïò áðü ôçí åðéöÜíåéá ôïõ åäÜöïõò.
Ç èåþñçóç, åðïìÝíùò, óôáèåñÞò óåéóìéêÞò äéÝãåñóçò óå üëåò ôéò óôÜèìåò
èåìåëßùóçò åßíáé åëáöñþò óõíôçñçôéêÞ, ïé äéáöïñÝò üìùò åßíáé ìéêñÝò
ãéá óõíÞèç âÜèç èåìåëßùóçò.

Ó.2.2.2  Êáèïñéóìüò óåéóìéêþí äéåãÝñóåùí ó÷åäéáóìïý

[1] Ïé ôåôáãìÝíåò ôïõ öÜóìáôïò áðüêñéóçò äßíïõí ôç ìÝãéóôç åðéôÜ÷õíóç ôïõ
ìïíïâÜèìéïõ ôáëáíôùôÞ, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óåéóìéêÞò äüíçóçò,
óõíáñôÞóåé ôçò éäéïðåñéüäïõ Ô êáé ôïõ ðïóïóôïý êñßóéìçò éîþäïõò
áðüóâåóçò æ.

[2] Ôï «åëáóôéêü öÜóìá» åðéôÜ÷õíóçò eΦ  äåí áíôéóôïé÷åß óå êáìéÜ ðñáãìáôéêÞ
óåéóìéêÞ äüíçóç, áëëÜ åßíáé ôï áðïôÝëåóìá óôáôéóôéêÞò åðåîåñãáóßáò
öáóìÜôùí ðïëëþí óåéóìéêþí äïíÞóåùí (ôáîéíüìçóç êáôÜ êáôçãïñßåò
åäáöþí, êáíïíéêïðïßçóç, êëð.) êáé ïìáëïðïßçóçò ôçò ôåëéêÞò öáóìáôéêÞò
ãñáììÞò. Ôï öÜóìá áõôü ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìüíï óôçí ðåñßðôùóç åëáóôéêÞò
óõìðåñéöïñÜò ôçò êáôáóêåõÞò êáé åöüóïí ç áðüêñéóç õðïëïãßæåôáé ìå
ôçí äõíáìéêÞ öáóìáôéêÞ ìÝèïäï (âë. ðáñ. 3.4.1). Åðßóçò ÷ñçóéìåýåé ãéá
ôçí
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[3] Óôçí Ýêôáóç ôçò êÜôïøçò óõíÞèùí êôéñßùí üëá ôá óçìåßá ôïõ åäÜöïõò
èåùñåßôáé üôé åêôåëïýí ôçí ßäéá ìåôáöïñéêÞ êßíçóç. Ç êßíçóç áõôÞ èåùñåßôáé
áìåôÜâëçôç áðü ôçí åðéöÜíåéá ôïõ åäÜöïõò ìÝ÷ñé ôçí óôÜèìç Þ ôéò óôÜèìåò
èåìåëßùóçò. Åéäéêüôåñá, óôçí ðåñßðôùóç êôéñßïõ ìå äéÜöïñåò óôÜèìåò
èåìåëßùóçò, ç óåéóìéêÞ äéÝãåñóç ó÷åäéáóìïý õðïôßèåôáé åíéáßá óå üëåò
ôéò óôÜèìåò.

2.2.2 Êáèïñéóìüò óåéóìéêþí äéåãÝñóåùí

[1] Ïé óåéóìéêÝò äéåãÝñóåéò êáèïñßæïíôáé ìå ôç âïÞèåéá öáóìÜôùí áðüêñéóçò
(óå üñïõò åðéôÜ÷õíóçò) åíüò ìïíïâÜèìéïõ ôáëáíôùôÞ.

[2] Ïé äýï ïñéæüíôéåò óõíéóôþóåò ôçò óåéóìéêÞò äéÝãåñóçò ôïõ åäÜöïõò
÷áñáêôçñßæïíôáé ìå ôï ßäéï «åëáóôéêü öÜóìá» åðéôÜ÷õíóçò eΦ , ôï ïðïßï
äßäåôáé óôï ÐáñÜñôçìá Á.
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Ó.2.3 ÖÁÓÌÁÔÁ Ó×ÅÄÉÁÓÌÏÕ

Ôá öÜóìáôá ó÷åäéáóìïý ðåñéëáìâÜíïõí ôá ðáñáêÜôù äýï ìÝñç, ôá ïðïßá
óõíäÝïíôáé áíáðüóðáóôá êáé áðü êïéíïý áðïôåëïýí ôçí áðáßôçóç ôïõ êáíïíéóìïý:

á) Ôï ó÷Þìá ôïõ öÜóìáôïò.

â) Ôçí Ýíôáóç ôùí óåéóìéêþí äéåãÝñóåùí, ç ïðïßá åêôüò áðü ôçí æþíç
óåéóìéêÞò åðéêéíäõíüôçôáò, åðçñåÜæåôáé êáé áðü ôéò åëáóôïðëáóôéêÝò
êáé áðïóâåóôéêÝò  éäéüôçôåò ôçò ßäéáò ôçò êáôáóêåõÞò.

Ó÷Þìá ÖÜóìáôïò

Ôï ó÷Þìá ôïõ öÜóìáôïò êáèïñßæåôáé áðü ôçí ôéìÞ ôçò ìÝãéóôçò åíßó÷õóçò oβ
êáé ôéò ðåñéüäïõò 1T  êáé 2T . Ïé êáôáãñáöÝò êáé ïé âëÜâåò óôïõò óåéóìïýò ôïõ
Ìåîéêïý (1985) êáé ôçò Loma Prieta (1989) Ý÷ïõí áðïäåßîåé ôçí óçìáíôéêÞ åíßó÷õóç
äïíÞóåùí (áêüìá êáé ôùí õøßóõ÷íùí óõíéóôùóþí) äéåñ÷ïìÝíùí áðü áñãßëïõò
õøçëïý äåßêôç ðëáóôéìüôçôáò pI . Ôïýôï óõìâáßíåé êáé ãéá éó÷õñïýò êñáäáóìïýò,
ãåãïíüò ôï ïðïßï áãíïåßôï ìÝ÷ñé óÞìåñá. Ôá åäÜöç áõôÜ êáôáôÜóóïíôáé óôçí
Êáôçãïñßá Ä (Üñãéëïé óõíïëéêïý ðÜ÷ïõò ìåãáëýôåñïõ ôùí 12 ìÝôñùí, ìå äåßêôç
ðëáóôéìüôçôáò .6Ip > ).

¸íôáóç óåéóìéêþí äéåãÝñóåùí

Ìå ôïõò ðïëëáðëáóéáóôÝò ôùí ôåôáãìÝíùí ôïõ öÜóìáôïò åêöñÜæïíôáé:

• Ç óåéóìéêÞ åðéêéíäõíüôçôá ôçò ðåñéï÷Þò ôïõ Ýñãïõ (óõíôåë. á).

• Ç áýîçóç ôçò ðåñéüäïõ åðáíÜëçøçò ôçò éó÷õñÞò óåéóìéêÞò äüíçóçò

åðéëïãÞ Þ ôçí êáôáóêåõÞ êáôÜëëçëùí öõóéêþí Þ ôå÷íçôþí
åðéôá÷õíóéïãñáöçìÜôùí (âë. ÐáñÜñôçìá Á). ÔÝëïò, ç ôáõôüôçôá ôùí
öáóìÜôùí ôùí äýï ïñéæüíôéùí óõíéóôùóþí äåí óõíåðÜãåôáé êáé ôçí
ôáõôüôçôá ôùí óõíéóôùóþí áõôþí. Áíôßèåôá ìÜëéóôá, ôá
åðéôá÷õíóéïãñáöÞìáôá ôùí äýï ïñéæüíôéùí óõíéóôùóþí èåùñïýíôáé
óôáôéóôéêÜ ó÷åäüí áóõó÷Ýôéóôá.

[3] Ãéá ëüãïõò áðëïðïßçóçò äéáôçñåßôáé ôï ßäéï óõ÷íïôéêü ðåñéå÷üìåíï (ßäéá
ìïñöÞ öÜóìáôïò), ðáñÜ ôï ãåãïíüò üôé ç êáôáêüñõöç óõíéóôþóá åßíáé
ðëïõóéüôåñç óå õøçëÝò óõ÷íüôçôåò.

[4] Ç ôñïðïðïßçóç óõíßóôáôáé óå áíýøùóç ôïõ êáôéüíôïò êëÜäïõ (åêèÝôçò 2/
3 áíôß 1). Ìå ôá öÜóìáôá áõôÜ åðéäéþêåôáé, óå óõíäõáóìü ìå ôïí äåßêôç
óõìðåñéöïñÜò q, íá ëçöèïýí õðüøç ìå ãñáììéêïýò õðïëïãéóìïýò ôá
óðïõäáéüôåñá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôçò ìåôåëáóôéêÞò áðüêñéóçò (âë. ðáñ.
Ó.3.1.1.[2]).

[5] Óôéò ðåñéðôþóåéò ìç-ãñáììéêÞò áíÜëõóçò ïé äýï (Þ ôñåéò) óõíéóôþóåò ôçò
óåéóìéêÞò äéÝãåñóçò èá ðñÝðåé íá åéóÜãïíôáé ôáõôü÷ñïíá óå êÜèå âÞìá
õðïëïãéóìïý.
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[3] Ôï öÜóìá ôçò êáôáêüñõöçò óõíéóôþóáò ðñïêýðôåé áðü ôï öÜóìá ôùí
ïñéæüíôéùí óõíéóôùóþí, ðïëëáðëáóéÜæïíôáò ôéò ôåôáãìÝíåò ôïõ ìå ôï 0.70.

[4] Ãéá ôçí «éóïäýíáìç» ãñáììéêÞ áíÜëõóç ôùí êáôáóêåõþí óôçí ìåôåëáóôéêÞ
ðåñéï÷Þ óõìðåñéöïñÜò ôïõò, ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ôá «öÜóìáôá ó÷åäéáóìïý»

dΦ  ôçò ðáñ. 2.3, ôá ïðïßá ðñïêýðôïõí ìå ôñïðïðïßçóç ôùí åëáóôéêþí
öáóìÜôùí.

[5] Óå åéäéêÝò ðåñéðôþóåéò åëÝã÷ïõ ôçò óåéóìéêÞò áðüêñéóçò ìå åí ÷ñüíù
ïëïêëÞñùóç åðéôá÷õíóéïãñáöçìÜôùí, ôá åðéôá÷õíóéïãñáöÞìáôá áõôÜ
êáèïñßæïíôáé óôï ÐáñÜñôçìá Á.
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2.3.1 Ïñéæüíôéåò óõíéóôþóåò

[1] Ôá öÜóìáôá ó÷åäéáóìïý ôùí ïñéæüíôéùí óõíéóôùóþí ôïõ óåéóìïý
êáèïñßæïíôáé áðü ôéò ðáñáêÜôù åîéóþóåéò (Ó÷Þìá 2.1):

2.3 ÖÁÓÌÁÔÁ Ó×ÅÄÉÁÓÌÏÕ

Ó÷Þìá 2.1: ÖÜóìá Ó÷åäéáóìïý:    
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(óõíôåë. Iγ )

• Ç óõìðåñéöïñÜ ôçò ßäéáò ôçò êáôáóêåõÞò (óõíôåëåóôÝò q , , θη ).

Ï äåßêôçò óõìðåñéöïñÜò q åêöñÜæåé, ãåíéêÜ, ôçí éêáíüôçôá åíüò äïìéêïý
óõóôÞìáôïò íá áðïññïöÜ êáé äéá÷Ýåé åíÝñãåéá ìå ðëÜóôéìç óõìðåñéöïñÜ, ÷ùñßò
íá ìåéþíåôáé äñáóôéêÜ ç áíôï÷Þ ôïõ. ÐáñÜãïíôåò áðü ôïõò ïðïßïõò åîáñôÜôáé ï
äåßêôçò óõìðåñéöïñÜò, åßíáé ç äéáèÝóéìç ðëáóôéìüôçôá, ç õðåñóôáôéêüôçôá, ç
õóôåñçôéêÞ áðüóâåóç êáé Üëëïé. Ç ôéìÞ ôïõ q ïñßæåôáé, ãåíéêÜ, ãéá ïëüêëçñï ôï
êôßñéï. Óôç óõíÞèç ðåñßðôùóç êôéñßùí áðü ôï ßäéï õëéêü óå üëïõò ôïõò ïñüöïõò
êáé ìå ïñèïãùíéêÞ äéÜôáîç ôùí êáôáêüñõöùí óôïé÷åßùí äõóêáìøßáò, ç ôéìÞ ôïõ
q ïñßæåôáé ãéá êÜèå êýñéá äéåýèõíóç (x Þ y) ôïõ êôéñßïõ áíÜëïãá ìå ôï áíôßóôïé÷ï
äïìéêü óýóôçìá. Óå êôßñéá áðü äéáöïñåôéêü õëéêü Þ äïìéêü óýóôçìá áíÜ üñïöï
(óýæåõîç åí óåéñÜ), ãéá êÜèå üñïöï êáé äéåýèõíóç ëáìâÜíåôáé ç áíôßóôïé÷ç ôéìÞ
ôïõ q åöüóïí äåí õðåñâáßíåé ôçí åëÜ÷éóôç ôéìÞ ôïõ q ôùí õðåñêåßìåíùí ïñüöùí.
Óôçí áíôßèåôç ðåñßðôùóç ç ôéìÞ ôïõ q ãéá êÜèå üñïöï êáé äéåýèõíóç ëáìâÜíåôáé
ßóç ìå ôçí åëÜ÷éóôç ôéìÞ ôïõ q ôùí õðåñêåßìåíùí ïñüöùí. Óå ðåñßðôùóç êôéñßïõ
ìå êáôáêüñõöá óôïé÷åßá äõóêáìøßáò óå ïñèïãùíéêÞ äéÜôáîç, áëëÜ áðü
äéáöïñåôéêü õëéêü Þ äéáöïñåôéêü äïìéêü óýóôçìá óå üëï ôï ýøïò êáôÜ ôçí ßäéá
êýñéá äéåýèõíóç ôïõ êôéñßïõ (óýæåõîç åí ðáñáëëÞëù), ï óõíôåëåóôÞò
óõìðåñéöïñÜò êáôÜ ôçí õðüøç äéåýèõíóç õðïëïãßæåôáé áðü ôç ó÷Ýóç:
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üðïõ iV  ç ôÝìíïõóá äýíáìç óôç âÜóç êáé iq  ï áíôßóôïé÷ïò óõíôåëåóôÞò
óõìðåñéöïñÜò ôùí åðéìÝñïõò óôïé÷åßùí.

Ï äéïñèùôéêüò óõíôåëåóôÞò “ η” åêöñÜæåé ôçí áõîïìåßùóç ôçò åðéññïÞò ôçò
éîþäïõò áðüóâåóçò óôçí åëáóôéêÞ ðåñéï÷Þ ôçò óõìðåñéöïñÜò, üôáí ôï ðïóïóôü
ôçò êñßóéìçò áðüóâåóçò æ åßíáé äéÜöïñï ôïõ 5%. Ç áýîçóç ôçò áðüóâåóçò óôçí
áíåëáóôéêÞ ðåñéï÷Þ ôçò óõìðåñéöïñÜò (õóôåñçôéêÞ áðüóâåóç)
óõìðåñéëáìâÜíåôáé óôçí ôéìÞ ôïõ äåßêôç óõìðåñéöïñÜò q.

Ï óõíôåëåóôÞò èåìåëßùóçò  åêöñÜæåé ôçí åõíïúêÞ åðéññïÞ ôçò äýóêáìðôçò
èåìåëßùóçò ü÷é ìüíï óôçí ìåßùóç ôçò Ýíôáóçò ôçò óåéóìéêÞò äüíçóçò áðü ôçí
åðéöÜíåéá ôïõ åäÜöïõò ðñïò ôï èåìÝëéï, áëëÜ êáé óôç ìåßùóç ôùí êéíäýíùí
äéáöïñéêþí êáèéæÞóåùí ëüãù äõíáìéêÞò äéáôìçôéêÞò óõíßæçóçò ÷áëáñþí åäáöþí,
áýîçóç ôçò áîéïðéóôßáò, êëð. . Óýìöùíá ìå óôïé÷åßá ôá ïðïßá Üñ÷éóáí íá
óõëëÝãïíôáé áðü ôï 1923 óôï Ôüêéï, ïé êáôáãñáöÝò ôùí âëáâþí Ýäåéîáí üôé ôá
âáèéÜ èåìåëéùìÝíá, ìå ãåíéêÞ êïéôüóôñùóç, êôßñéá õðÝóôçóáí ðïëý ìéêñüôåñç
óåéóìéêÞ äéÝãåñóç.

ÔÝëïò, ôá êôßñéá ìå ìéêôÝò ÷ñÞóåéò Ý÷ïõí óõíôåëåóôÞ óðïõäáéüôçôáò Iγ  ðïõ
åîáñôÜôáé áðü ôç äåóðüæïõóá ÷ñÞóç ôïõò üðùò áõôÞ èá ïñßæåôáé áðü ôïí
éó÷ýïíôá Êôéñéïäïìéêü Êáíïíéóìü Þ Üëëåò åéäéêÝò äéáôÜîåéò.
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Ðåñéï÷Þ Ðåñéüäùí          Åîßóùóç

1TT0 <≤ : 













−⋅⋅+⋅⋅= 1

q
βθη

T
T1Aγ(T)Φ 0

1
Id ........................... (2.1.á)

21 TTT ≤≤ :
q
βθηAγ(T)Φ 0

Id
⋅⋅⋅⋅= ............................................... (2.1.â)

TT2 < :
2/3

20
Id T

T
q
βθηAγ(T)Φ 





⋅⋅⋅⋅⋅= ................................... (2.1.ã)

üðïõ:

gA ⋅α= ìÝãéóôç ïñéæüíôéá óåéóìéêÞ åðéôÜ÷õíóç ôïõ åäÜöïõò (ðáñ.
2.3.3),

g åðéôÜ÷õíóç ôçò âáñýôçôáò,

Iγ óõíôåëåóôÞò óðïõäáéüôçôáò ôïõ êôéñßïõ (ðáñ. 2.3.4),

q óõíôåëåóôÞò óõìðåñéöïñÜò ôçò êáôáóêåõÞò (ðáñ. 2.3.5),

η äéïñèùôéêüò óõíôåëåóôÞò ãéá ðïóïóôü áðüóâåóçò KKKKK5%,

è óõíôåëåóôÞò åðéññïÞò ôçò èåìåëßùóçò (ðáñ. 2.3.7),

1T  êáé 2T ÷áñáêôçñéóôéêÝò ðåñßïäïé ôïõ öÜóìáôïò (Ðßíáêáò 2.4),

0β  = 2.5 óõíôåëåóôÞò öáóìáôéêÞò åíßó÷õóçò êáé

Á, Â, Ã, Ä êáôçãïñßá åäÜöïõò (ðáñ. 2.3.6).

[2] Ï äéïñèùôéêüò óõíôåëåóôÞò áðüóâåóçò õðïëïãßæåôáé áðü ôç ó÷Ýóç:

0.7
ζ2

7η ≥
+

= ........................................................................................................................................ (2.2)

üðïõ ïé ôéìÝò ôçò êñßóéìçò áðüóâåóçò  æ(%) äßäïíôáé óôïí Ðßíáêá 2.8 ãéá
êÜèå åßäïò êáôáóêåõÞò. Óå åéäéêÝò ðåñéðôþóåéò óõóôçìÜôùí ðïõ
áðïäåäåéãìÝíá äéáèÝôïõí éäéáßôåñá ìåãÜëç áðüóâåóç (ð.÷. áðüóâåóç
áêôéíïâïëßáò óôï õðÝäáöïò), ôï êÜôù üñéï ôïõ óõíôåëåóôÞ “η” åðéôñÝðåôáé
íá ìåéùèåß ìÝ÷ñé ôçí ôéìÞ 0.5, ýóôåñá áðü óõãêáôÜèåóç ôïõ Êõñßïõ ôïõ
¸ñãïõ êáé åéäéêÞ Ýãêñéóç ôçò ÐñïúóôáìÝíçò Áñ÷Þò ôçò åëÝã÷ïõóáò
õðçñåóßáò. Ãéá ôçí Ýãêñéóç áõôÞ áðáéôåßôáé ç óýíôáîç ëåðôïìåñïýò åéäéêÞò
ìåëÝôçò, ìå ôçí ïðïßá áöåíüò ìåí èá áéôéïëïãåßôáé ðëÞñùò ç ðñïÝëåõóç
ôçò áõîçìÝíçò áðüóâåóçò (ð.÷. åäáöïäõíáìéêÞ ìåëÝôç óôçí ðåñßðôùóç
ôçò áðüóâåóçò áêôéíïâïëßáò), áöåôÝñïõ äå èá ãßíåôáé ðïóïôéêÞ áðïôßìçóç
ôçò óõììåôï÷Þò ôçò óôçí óõíïëéêÞ áðüóâåóç ôïõ óõóôÞìáôïò.
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[3] Áí äåí õðïëïãßæåôáé ç éäéïðåñßïäïò Ô, ôüôå ôï )T(dΦ  èá ëáìâÜíåôáé áðü
ôçí åîßóùóç (2.1.â).

[4] Óå êÜèå ðåñßðôùóç áðáéôåßôáé:

0.25
Aγ

(T)Φ

i

d ≥ ..... ............................................................................ (2.3)

2.3.2 Êáôáêüñõöç óõíéóôþóá

[1] Ôï öÜóìá ôçò êáôáêüñõöçò óõíéóôþóáò êáèïñßæåôáé áðü ôéò åîéóþóåéò
(2.1) ìå ôéò åîÞò ìåôáâïëÝò:

• áíôß ôçò ïñéæüíôéáò åäáöéêÞò åðéôÜ÷õíóçò Á ÷ñçóéìïðïéåßôáé ç áíôßóôïé÷ç
êáôáêüñõöç óõíéóôþóá A70.0Av ⋅= ,

• áíôß ôïõ óõíôåëåóôÞ óõìðåñéöïñÜò q ÷ñçóéìïðïéåßôáé ï óõíôåëåóôÞò
00.1q50.0qv ≥=  êáé

• ç ôéìÞ ôïõ óõíôåëåóôÞ èåìåëßùóçò è ëáìâÜíåôáé ðÜíôïôå ßóç ìå 1.0.

2.3.3 ÓåéóìéêÞ åðéôÜ÷õíóç åäÜöïõò

[1] Ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôïõ ðáñüíôïò Êáíïíéóìïý ç ×þñá õðïäéáéñåßôáé óå
ôÝóóåñéò Æþíåò ÓåéóìéêÞò Åðéêéíäõíüôçôáò É, II, III êáé IV, ôá üñéá ôùí ïðïßùí
êáèïñßæïíôáé óôïí ×Üñôç ÓåéóìéêÞò Åðéêéíäõíüôçôáò ôçò ÅëëÜäïò (Ó÷Þìá
2.2).

[2] Óôïí Ðßíáêá 2.1 äßíåôáé êáôÜëïãïò ïéêéóìþí ôïõ åëëçíéêïý ÷þñïõ êáé ç
Æþíç ÓåéóìéêÞò Åðéêéíäõíüôçôáò óôçí ïðïßá áíÞêïõí.

[3] Óå êÜèå Æþíç ÓåéóìéêÞò Åðéêéíäõíüôçôáò áíôéóôïé÷åß ìßá ôéìÞ óåéóìéêÞò
åðéôÜ÷õíóçò åäÜöïõò Á, óýìöùíá ìå ôïí Ðßíáêá 2.2.

[4] Ïé ôéìÝò ôùí óåéóìéêþí åðéôá÷ýíóåùí åäÜöïõò ôïõ Ðßíáêá 2.2 åêôéìÜôáé,
óýìöùíá ìå ôá óåéóìïëïãéêÜ äåäïìÝíá, üôé Ý÷ïõí ðéèáíüôçôá õðÝñâáóçò
10% óôá 50 ÷ñüíéá.

2.3.4 ÓõíôåëåóôÞò óðïõäáéüôçôáò êôéñßùí

[1] Ôá êôßñéá êáôáôÜóóïíôáé óå ôÝóóåñéò êáôçãïñßåò óðïõäáéüôçôáò, áíÜëïãá
ìå ôïí êßíäõíï ðïõ óõíåðÜãåôáé ãéá ôïí Üíèñùðï êáé ôéò
êïéíùíéêïïéêïíïìéêÝò óõíÝðåéåò ðïõ ìðïñåß íá Ý÷åé åíäå÷üìåíç êáôáóôñïöÞ
ôïõò Þ äéáêïðÞ ôçò ëåéôïõñãßáò ôïõò.

[2] Óå êÜèå êáôçãïñßá óðïõäáéüôçôáò áíôéóôïé÷åß ìßá ôéìÞ ôïõ óõíôåëåóôÞ
óðïõäáéüôçôáò Iγ  óýìöùíá ìå ôïí Ðßíáêá 2.3.
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2.3.5 ÓõíôåëåóôÞò óõìðåñéöïñÜò q

[1] Ï óõíôåëåóôÞò áõôüò åéóÜãåé ôçí ìåßùóç ôùí óåéóìéêþí åðéôá÷ýíóåùí ôçò
ðñáãìáôéêÞò êáôáóêåõÞò ëüãù ìåôåëáóôéêÞò óõìðåñéöïñÜò, óå ó÷Ýóç ìå
ôéò åðéôá÷ýíóåéò ðïõ ðñïêýðôïõí õðïëïãéóôéêÜ óå áðåñéüñéóôá åëáóôéêü
óýóôçìá.

[2] ÌÝãéóôåò ôéìÝò ôïõ q äßäïíôáé óôïí Ðßíáêá 2.6 áíÜëïãá ìå ôï åßäïò ôïõ
õëéêïý êáôáóêåõÞò êáé ôïí ôýðï ôïõ äïìéêïý óõóôÞìáôïò. Ïé ôéìÝò áõôÝò
éó÷ýïõí õðü ôçí âáóéêÞ ðñïûðüèåóç üôé ãéá ôïí óåéóìü ó÷åäéáóìïý Ý÷ïõìå
Ýíáñîç äéáññïÞò ôïõ óõóôÞìáôïò (ðñþôç ðëáóôéêÞ Üñèñùóç) êáé ìå ôçí
ðåñáéôÝñù áýîçóç ôçò öüñôéóçò åßíáé äõíáôüò ï ó÷çìáôéóìüò áîéüðéóôïõ
ìç÷áíéóìïý äéáññïÞò ìå ôçí äçìéïõñãßá éêáíïý áñéèìïý ðëáóôéêþí
áñèñþóåùí (ðëÜóôéìç óõìðåñéöïñÜ).

[3] Óå ðåñßðôùóç åðéèõìçôÞò åëáóôéêÞò óõìðåñéöïñÜò ëáìâÜíåôáé .1q =

2.3.6 ÊáôÜôáîç åäáöþí

[1] Áðü Üðïøç óåéóìéêÞò åðéêéíäõíüôçôáò ôá åäÜöç êáôáôÜóóïíôáé óå ðÝíôå
êáôçãïñßåò Á, Â, Ã, Ä êáé ×, ðïõ ðåñéãñÜöïíôáé óôïí Ðßíáêá 2.5.

[2] Äüìçóç ìüíéìùí Ýñãùí óå åäÜöç êáôçãïñßáò × ìðïñåß íá ãßíåé ìüíï ýóôåñá
áðü ëåðôïìåñåßò Ýñåõíåò êáé ìåëÝôåò, åöüóïí ëçöèïýí êáôÜëëçëá ìÝôñá
âåëôßùóçò ôùí éäéïôÞôùí ôïõ åäÜöïõò, êáé áíôéìåôùðéóèïýí ìå åéäéêü ôñüðï
ôá óõãêåêñéìÝíá ðñïâëÞìáôá ðïõ õðÜñ÷ïõí (âë. Êåö. 5).

[3] Ó÷çìáôéóìüò ðÜ÷ïõò ìéêñüôåñïõ ôùí 5 m ìðïñåß íá èåùñåßôáé üôé áíÞêåé
óôçí áìÝóùò ðñïçãïýìåíç êáôçãïñßá åäÜöïõò ìå åîáßñåóç ôçí êáôçãïñßá
×.

2.3.7 ÓõíôåëåóôÞò èåìåëßùóçò

[1] Ï óõíôåëåóôÞò èåìåëßùóçò θ  åîáñôÜôáé ãåíéêÜ áðü ôï âÜèïò êáé ôçí
äõóêáìøßá ôçò èåìåëßùóçò.

[2] Óå åäÜöç Êáôçãïñßáò Á Þ Â ï óõíôåëåóôÞò θ  ëáìâÜíåé ôçí ôéìÞ 1.0. Óå
åäÜöç êáôçãïñßáò Ã Þ Ä ï óõíôåëåóôÞò èåìåëßùóçò θ  åðéôñÝðåôáé íá
ëáìâÜíåé ôéò ôéìÝò ðïõ äßíïíôáé óôïí Ðßíáêá 2.7, üôáí óõíôñÝ÷åé ôïõëÜ÷éóôïí
ìßá áðü ôéò ðñïûðïèÝóåéò ðïõ áíáöÝñïíôáé óå áõôüí êáé åöüóïí ç
ðñïêýðôïõóá öáóìáôéêÞ åðéôÜ÷õíóç ó÷åäéáóìïý äåí åßíáé ìéêñüôåñç áðü
åêåßíç ðïõ èá ðñïÝêõðôå ãéá Ýäáöïò êáôçãïñßáò Â.
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Ó÷Þìá 2.2: ×Üñôçò Æùíþí ÓåéóìéêÞò Åðéêéíäõíüôçôáò ôçò ÅëëÜäïò
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22222Ðßíáêáò 2.1: Ïé ïéêéóìïß ôïõ Åëëçíéêïý ÷þñïõ, ïé ïðïßïé äßíïíôáé óôï ×Üñôç
Æùíþí ÓåéóìéêÞò Åðéêéíäõíüôçôáò. Ç ðñþôç óôÞëç äßíåé ôï üíïìá ôïõ ïéêéóìïý,
ç äåýôåñç ôïí áýîïíôá áñéèìü óôï ×Üñôç êáé ç ôñßôç ôç Æþíç ÓåéóìéêÞò
Åðéêéíäõíüôçôáò.

ΟΝΟΜΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Α/Α ΖΩΝΗ  ΟΝΟΜΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Α/Α ΖΩΝΗ 
ΑΓΙΑ 49 II  ΚΟΜΟΤΗΝΗ 6 II 
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 132 III  ΚΟΝΙΤΣΑ 39 II 
ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ 114 II  ΚΟΡΙΝΘΟΣ 80 III 
ΑΓΡΙΝΙΟ 66 II  ΚΥΘΗΡΑ 107 III 
ΑΘΗΝΑ 74 II  ΚΥΜΗ 59 Ι 
ΑΙΓΙΝΑ 79 II  ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 89 III 
ΑΙΓΙΟΝ 84 III  ΚΩΣ 121 III 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ 1 Ι  ΛΑΓΚΑ∆ΑΣ 18 III 
ΑΛΜΥΡΟΣ 55 III  ΛΑΜΙΑ 62 III 
ΑΜΑΡΙΟΝ 129 III  ΛΑΡΙΣΑ 46 III 
ΑΜΟΡΓΟΣ 118 II  ΛΑΥΡΙΟ 77 Ι 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 68 II  ΛΕΒΑ∆ΙΑ 73 III 
ΑΜΦΙΣΣΑ 70 III  ΛΕΥΚΑ∆Α 102 IV 
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α 86 III  ΛΕΧΑΙΝΑ  III 
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑ 88 II  ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΝ 93 II 
ΑΝ∆ΡΟΣ 120 Ι  ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 92 II 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 104 IV  ΜΕΓΑΡΑ 75 II 
ΑΡΕΟΠΟΛΙΣ 96 II  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 65 II 
ΑΡΙ∆ΑΙΑ 25 Ι  ΜΕΤΣΟΒΟ 40 II 
ΑΡΝΑΙΑ 21 III  ΜΗΘΥΜΝΑ 111 III 
ΑΡΤΑ 45 II  ΜΗΛΟΣ 116 Ι 
ΑΤΑΛΑΝΤΗ 72 III  ΜΟΙΡΑΙ 130 III 
ΒΑΜΟΣ 127 III  ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 97 II 
ΒΕΡΟΙΑ 28 Ι  ΜΥΡΙΝΑ 109 III 
ΒΟΛΟΣ 54 III  ΜΥΤΙΛΗΝΗ 110 III 
ΒΟΝΙΤΣΑ 67 III  ΝΑΟΥΣΑ 29 Ι 
ΓΑΙΟΣ  III  ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 69 III 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 27 Ι  ΝΑΥΠΛΙΟ 81 II 
ΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 26 II  ΝΕΑ ZIXNH 15 II 
ΓΡΕΒΕΝΑ 35 II  ΝΙΓΡΙΤΑ 16 II 
ΓΥΘΕΙΟ 95 II  Ν. ∆Ω∆ΩΝΗ 41 II 
∆ΕΛΒΙΝΑΚΙΟ 38 II  ΞΑΝΘΗ 7 II 
∆ΗΜΗΤΣΑΝΑ 91 II  ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α 2 Ι 
∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟ 3 Ι  ΠΑΛΙΟΥΡΙ 22 Ι 
∆ΟΜΟΚΟΣ 63 III  ΠΑΡΟΣ 119 Ι 
∆ΡΑΜΑ 12 II  ΠΑΤΡΑ 83 III 
Ε∆ΕΣΣΑ 24 Ι  ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 20 II 
ΕΛΑΣΣΩΝ 47 II  ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ 82 II 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 9 II  ΠΡΕΒΕΖΑ 44 III 
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 115 Ι  ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α 33 Ι 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 116 IV  ΠΥΛΟΣ 100 III 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 42 III  ΠΥΡΓΟΣ 87 III 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 131 III  ΡΕΘΥΜΝΟ 128 III 
ΘΑΣΟΣ 11 Ι  ΡΟ∆ΟΣ 122 III 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19 II  ΣΑΛΑΜΙΝΑ 78 II 
ΘΗΒΑ 71 III  ΣΑΜΗ 105 IV 
ΘΗΡΑ 117 II  ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 108 II 
ΙΘΑΚΗ 103 IV  ΣΑΜΟΣ 113 III 
ΙΣΤΙΑΙΑ 60 III  ΣΑΠΠΑΙ 5 Ι 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 37 II  ΣΑΡΤΗ 23 II 
ΚΑΒΑΛΑ 8 II  ΣΕΡΡΕΣ 13 Ι 
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 85 III  ΣΗΤΕΙΑ 134 III 
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Ðßíáêáò 2.2: ÓåéóìéêÞ åðéôÜ÷õíóç åäÜöïõò: gA ⋅α=  (g: åðéôÜ÷õíóç âáñýôçôáò)

Ðßíáêáò 2.3: ÓõíôåëåóôÝò Óðïõäáéüôçôáò

ΟΝΟΜΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Α/Α ΖΩΝΗ  ΟΝΟΜΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Α/Α ΖΩΝΗ 
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 85 III  ΣΗΤΕΙΑ 134 III 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 98 III  ΣΙΑΤΙΣΤΑ 34 Ι 
ΚΑΛΑΜΟΣ 76 II  ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 14 Ι 
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 52 II  ΣΚΙΑΘΟΣ 56 II 
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 136 II  ΣΚΥΡΟΣ 57 II 
ΚΑΝΤΑΝΟΣ 126 III  ΣΟΥΦΛΙ 4 Ι 
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ 53 III  ΣΠΑΡΤΗ 94 II 
ΚΑΡΠΑΘΟΣ 123 III  ΤΡΙΚΑΛΑ 51 II 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 64 II  ΤΥΛΟΣ  III 
ΚΑΡΥΣΤΟΣ 61 Ι  ΤΥΡΝΑΒΟΣ 48 II 
ΚΑΣΤΕΛΙΟΝ 133 III  ΦΑΡΣΑΛΑ 50 III 
ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ 135 III  ΦΙΛΙΑΤΡΑ 99 III 
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 31 Ι  ΦΙΛΙΑΤΤΑΙ 43 III 
ΚΑΤΕΡΙΝΗ 36 Ι  ΦΛΩΡΙΝΑ 30 Ι 
ΚΕΡΚΥΡΑ 101 III  ΧΑΛΚΙ∆Α 58 III 
ΚΙΛΚΙΣ 17 III  ΧΑΝΙΑ 124 III 
ΚΙΣΣΑΜΟΣ 125 III  ΧΙΟΣ 112 III 
ΚΟΖΑΝΗ 32 II  ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 10 II 
 

Ζώνη Σεισµικής Επικινδυνότητας I II III IV 
α 0.12 0.16 0.24 0.36 

Κατηγορία Σπουδαιότητας 
1γ  

Σ1 Κτίρια µικρής σπουδαιότητας ως προς την ασφάλεια του κοινού, π.χ. 
αγροτικά οικήµατα, υπόστεγα, στάβλοι κλπ. 

0.85 

Σ2 Συνήθη κτίρια κατοικιών και γραφείων, βιοµηχανικά κτίρια, ξενοδοχεία 
κλπ. 

1.00 

Σ3 

Εκπαιδευτικά κτίρια, κτίρια δηµόσιων συναθροίσεων, αίθουσες 
αεροδροµίων και γενικώς κτίρια στα οποία ευρίσκονται πολλοί άνθρωποι 
κατά µεγάλο µέρος του 24ώρου. 

Κτίρια τα οποία στεγάζουν εγκαταστάσεις πολύ µεγάλης οικονοµικής 
σηµασίας (π.χ. κτίρια που στεγάζουν υπολογιστικά κέντρα, ειδικές 
βιοµηχανίες) κλπ. 

1.15 

Σ4 

Κτίρια των οποίων η λειτουργία, τόσο κατά την διάρκεια του σεισµού, όσο 
και µετά τους σεισµούς, είναι ζωτικής σηµασίας, όπως κτίρια 
τηλεπικοινωνίας, παραγωγής ενέργειας, νοσοκοµεία, πυροσβεστικοί 
σταθµοί, κτίρια δηµόσιων επιτελικών υπηρεσιών. 

Κτίρια που στεγάζουν έργα µοναδικής καλλιτεχνικής αξίας (π.χ. µουσεία 
κλπ.). 

1.30 
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Ðßíáêáò 2.4: ÔéìÝò ôùí ×áñáêôçñéóôéêþí Ðåñéüäùí 1T , 2T  (sec)

Ðßíáêáò 2.5: Êáôçãïñßåò ÅäÜöïõò.

Κατηγορία εδάφους Α Β Γ ∆ 

1T  0.10 0.15 0.20 0.20 

2T  0.40 0.60 0.80 1.20 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Α 

Βραχώδεις ή ηµιβραχώδεις σχηµατισµοί εκτεινόµενοι σε αρκετή 
έκταση και βάθος, µε τη προϋπόθεση ότι δεν παρουσιάζουν έντονη 
αποσάθρωση 
Στρώσεις πυκνού κοκκώδους υλικού µε µικρό ποσοστό 
ιλυοαργιλικών προσµίξεων, πάχους µικρότερου των 70µ. 
Στρώσεις πολύ σκληρής προσυµπιεσµένης αργίλου πάχους 
µικρότερου των 70µ. 

Β 

Εντόνως αποσαθρωµένα βραχώδη ή εδάφη που από µηχανική 
άποψη µπορούν να εξοµοιωθούν µε κοκκώδη. 
Στρώσεις κοκκώδους υλικού µέσης πυκνότητας πάχους µεγαλύτερου 
των 5µ. ή µεγάλης πυκνότητας πάχους µεγαλύτερου των 70µ. 
Στρώσεις σκληρής προσυµπιεσµένης αργίλου πάχους µεγαλύτερου 
των 70µ. 

Γ 
Στρώσεις κοκκώδους υλικού µικρής σχετικής πυκνότητας πάχους 
µεγαλύτερου των 5µ. ή µέσης πυκνότητας πάχους µεγαλύτερου των 
70µ. 

Ιλυοαργιλικά εδάφη µικρής αντοχής σε πάχος µεγαλύτερο των 5µ. 

∆ 
Έδαφος µε µαλακές αργίλους υψηλού δείκτη πλασιµότητας 
( 50lp > ) συνολικού πάχους µεγαλύτερου των 10µ. 

Χ 

Χαλαρά λεπτόκοκκα αµµοϊλιώδη εδάφη υπό τον υδάτινο ορίζοντα, 
που ενδέχεται να ρευστοποιηθούν (εκτός αν ειδική µελέτη αποκλείσει 
τέτοιο κίνδυνο, ή γίνει βελτίωση των µηχανικών τους ιδιοτήτων) 
Εδάφη που βρίσκονται δίπλα σε εµφανή τεκτονικά ρήγµατα. (Βλπ. 
και παρ. 5.1[3]). 
Απότοµες κλιτείς καλυπτόµενες µε προϊόντα χαλαρών πλευρικών 
κορηµάτων. 
Χαλαρά κοκκώδη ή µαλακά ιλυοαργιλικά εδάφη, εφόσον έχει 
αποδειχθεί ότι είναι επικίνδυνα από άποψη δυναµικής 
συµπυκνώσεως ή απώλειας αντοχής. 
Πρόσφατες χαλαρές επιχωµατώσεις (µπάζα). Οργανικά εδάφη. 
Εδάφη κατηγορίας Γ µε επικινδύνως µεγάλη κλίση. 



64 ÅÁÊ 2000  - Ó×ÏËÉÁ

ÊÅÖÁËÁÉÏ 2



ÓÅÉÓÌÉÊÅÓ ÄÑÁÓÅÉÓ Ó×ÅÄÉÁÓÌÏÕ

ÅËËÇÍÉÊÏÓ ÁÍÔÉÓÅÉÓÌÉÊÏÓ ÊÁÍÏÍÉÓÌÏÓ  2000                                                                                                                 65

22222
Ðßíáêáò 2.6: ÌÝãéóôåò ÔéìÝò ÓõíôåëåóôÞ ÓõìðåñéöïñÜò q.

Ðßíáêáò 2.7: ÓõíôåëåóôÞò Èåìåëßùóçò è.

ΥΛΙΚΟ ∆ΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ q 
α. Πλαίσια ή µικτά συστήµατα 3.50 

β. Συστήµατα τοιχωµάτων που λειτουργούν σαν πρόβολοι 3.00 1. ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ 
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 

γ. Συστήµατα στα οποία τουλάχιστον το 50% της συνο-λικής 
µάζας βρίσκεται στο ανώτερο 1/3 του ύψους. 

2.00 

α. Πλαίσια 4.00 

β. ∆ικτυωτοί σύνδεσµοι µε εκκεντρότητα * 4.00 

γ. ∆ικτυωτοί σύνδεσµοι χωρίς εκκεντρότητα:  

• διαγώνιοι σύνδεσµοι 3.00 

• σύνδεσµοι τύπου V ή L 1.50 

• σύνδεσµοι τύπου Κ (όπου επιτρέπεται*) 1.00 

2. ΧΑΛΥΒΑΣ 

* Βλέπε Παράρτηµα Γ.   

α. Με οριζόντια διαζώµατα 1.50 

β. Με οριζόντια και κατακόρυφα διαζώµατα 2.00 3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ 

γ. Οπλισµένη (κατακόρυφα και οριζόντια) 2.50 

α. Πρόβολοι 1.00 

β. ∆οκοί – Τόξα – Κολλητά πετάσµατα 1.50 

γ. Πλαίσια µε κοχλιώσεις 2.00 
4. ΞΥΛΟ 

δ. Πετάσµατα µε ηλώσεις 3.00 

Προϋποθέσεις  
1α. 

1β. 

1γ. 

Το κτίριο διαθέτει ένα υπόγειο 

Η θεµελίωση του κτιρίου είναι γενική κοιτόστρωση 

Η θεµελίωση του κτιρίου είναι µε πασσάλους που φέρουν δοκούς σύνδεσης 
στην κεφαλή 

0.90 

2α. 

2β. 

 

2γ. 

Το κτίριο διαθέτει δύο τουλάχιστον υπόγεια 

Το κτίριο διαθέτει ένα τουλάχιστον υπόγειο και η θεµελίωση είναι γενική 
κοιτόστρωση 

Η θεµελίωση του κτιρίου είναι µε πασσάλους που συνδέονται µε ενιαίο 
κεφαλόδεσµο (όχι αναγκαστικά ενιαίου πάχους) 

0.80 

Παρατήρηση: Υπόγειος θεωρείται ένας όροφος όταν έχει περιµετρικά τοιχώµατα έτσι, ώστε 
οι συνδεόµενες πλάκες να είναι πρακτικά αµετάθετες. 
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Ðßíáêáò 2.8: ÔéìÝò ðïóïóôïý áðüóâåóçò æ.

Είδος Κατασκευής ζ% 
Μεταλλική:  µε συγκολλήσεις 

µε κοχλιώσεις 

2 

4 

Σκυρόδεµα:  άοπλο 

οπλισµένο 

προεντεταµένο 

3 

5 

4 

Τοιχοποιία:  οπλισµένη 

διαζωµατική 

6 

5 

Ξύλινη: κολλητή 

κοχλιωτή 

ηλωτή 

4 

4 

5 
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Ó.3.1 ÃÅÍÉÊÅÓ ÁÑ×ÅÓ ÊÁÉ ÐÁÑÁÄÏ×ÅÓ

Ó.3.1.1  ÂÜóåéò õðïëïãéóìïý

[1] Ìå ôïí üñï «óåéóìéêÞ áðüêñéóç» íïåßôáé, ãåíéêÜ, ç Ýíôáóç êáé ç ìåôáêßíçóç
/ ðáñáìüñöùóç ðïõ ðñïêýðôåé óå ôõ÷üí óçìåßï ôïõ óõóôÞìáôïò ëüãù ôçò
óåéóìéêÞò äüíçóçò ôïõ åäÜöïõò. Ôá üñéá ôùí áíåêôþí ãåùìåôñéêþí Þ Üëëùí
ìç-ãñáììéêïôÞôùí êáèïñßæïíôáé óôéò ðáñ. 4.1.2.2, 5.2.3 êáé 5.2.4. ÐÝñáí
ôùí ïñßùí áõôþí, êáèþò åðßóçò êáé óôéò ðåñéðôþóåéò ýðáñîçò Üëëïõ ôýðïõ
ìç-ãñáììéêïôÞôùí (ìïíüðëåõñïé óýíäåóìïé, êñïýóåéò, äéáôÜîåéò ôñéâÞò Þ
ïëßóèçóçò, êëð.), áðáéôåßôáé ìç-ãñáììéêÞ áíÜëõóç ôçò áðüêñéóçò.

[2] Ç áíáöåñüìåíç «éóïäýíáìç» ãñáììéêÞ áíÜëõóç óôçñßæåôáé óôéò åðüìåíåò
ðáñáäï÷Ýò, ìå ôéò ïðïßåò åðéôõã÷Üíåôáé ãñáììéêïðïßçóç ôïõ ðñïâëÞìáôïò
(ó÷Þìá Ó.3.1.1):

Ó÷Þìá Ó.3.1.1: Éóïäýíáìç ãñáììéêÞ áíÜëõóç

á) Ç êáôáóêåõÞ èåùñåßôáé óáí Ýíá éäåáôü áðåñéüñéóôá åëáóôéêü
óýóôçìá, ìå äõóêáìøßåò óôáäßïõ ÉÉ óôçí ðåñßðôùóç ôïõ ïðëéóìÝíïõ
óêõñïäÝìáôïò (ñçãìáôùìÝíåò äéáôïìÝò).

â) Ç ìÝãéóôç åëáóôéêÞ áðüêñéóç ( *
e

*
e   ,F ∆ ) ôïõ ðáñáðÜíù óõóôÞìáôïò

õðïëïãßæåôáé ìå âÜóç ôï öÜóìá ó÷åäéáóìïý ôïõ õðïêåöáëáßïõ 2.3
ãéá q=1 .

ã) Ç äýíáìç ó÷åäéáóìïý ôçò êáôáóêåõÞò eF , ðïõ áíôéóôïé÷åß ðåñßðïõ
óôç öÜóç åìöÜíéóçò ôçò ðñþôçò ðëáóôéêÞò Üñèñùóçò, ëáìâÜíåôáé
ßóç ðñïò qFF *

ee = .

ä) Ç ìÝãéóôç ìåôåëáóôéêÞ ìåôáôüðéóç ôçò ðñáãìáôéêÞò êáôáóêåõÞò
èåùñåßôáé ßóç ìå ôçí ìÝãéóôç ìåôáôüðéóç ôïõ áðåñéüñéóôá åëáóôéêïý
óõóôÞìáôïò ( *

eu ∆=∆ ).

Ï óõíôåëåóôÞò óõìðåñéöïñÜò q ôçò êáôáóêåõÞò ãñÜöåôáé {1}:
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3.1 ÃÅÍÉÊÅÓ ÁÑ×ÅÓ ÊÁÉ ÐÁÑÁÄÏ×ÅÓ

3.1.1 ÂÜóåéò õðïëïãéóìïý

[1] ÌÝóá óôá ðëáßóéá ôïõ ðáñüíôïò Êáíïíéóìïý èåùñïýíôáé êôéñéáêÝò êõñßùò
êáôáóêåõÝò, ôùí ïðïßùí ç óåéóìéêÞ áðüêñéóç åßíáé åßôå åëáóôéêÞ-ãñáììéêÞ
åßôå, óõíçèÝóôåñá, åìöáíßæåé õëéêÝò ìç-ãñáììéêüôçôåò êáé ðåñéïñéóìÝíåò
ãåùìåôñéêÝò ìç-ãñáììéêüôçôåò (öáéíüìåíá 2çò ôÜîçò).

[2] Ç óåéóìéêÞ áðüêñéóç óå üëåò ôéò ðåñéðôþóåéò ðñïêýðôåé áðü ìßá “éóïäýíáìç”
ãñáììéêÞ áíÜëõóç ìå ôçí âïÞèåéá ôïõ êáôÜëëçëïõ öÜóìáôïò ó÷åäéáóìïý
êáé ôïõ áíôßóôïé÷ïõ óõíôåëåóôÞ óõìðåñéöïñÜò q.
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ïé ðáñÜãïíôåò ðëáóôéìüôçôáò êáé õðåñáíôï÷Þò, áíôßóôïé÷á. Ï
ðñþôïò åîáñôÜôáé áðü ôï åßäïò ôïõ õëéêïý, áðü ôïí ôýðï ôïõ äïìéêïý
óõóôÞìáôïò êá é  áðü ôçí  éêáíüôçôá ðáñáìüñöùóçò êá é
áðïññüöçóçò-äéÜ÷õóçò åíÝñãåéáò ìå õóôåñçôéêÞ áðüóâåóç óôçí
ìåôåëáóôéêÞ ðåñéï÷Þ óõìðåñéöïñÜò ôùí äïìéêþí óôïé÷åßùí. Ìå ôçí
ðáñáäï÷Þ ßóùí åíåñãåéþí ìåôáîý ôïõ áðåñéüñéóôá åëáóôéêïý êáé
ôïõ áíåëáóôéêïý óõóôÞìáôïò ðñïêýðôåé 12qd −µ= , åíþ ìå ôçí
ðáñáäï÷Þ ßóùí ìåôáôïðßóåùí èá Ý÷ïõìå µ=dq , üðïõ yu ∆∆=µ  ï
óõíôåëåóôÞò ðëáóôéìüôçôáò ôçò êáôáóêåõÞò. Ï äåýôåñïò ðáñÜãùí

oq  åîáñôÜôáé  áðü ôçí õðåñóôáôéêüôçôá,  áðü ôçí éêáíüôçôá
áíáêáôáíïìÞò ôùí åóùôåñéêþí äõíÜìåùí êáé ãåíéêüôåñá áðü ôï
äéáèÝóéìï áðüèåìá áíôï÷Þò ôçò êáôáóêåõÞò ìåôÜ ôçí åìöÜíéóç ôçò
ðñþôçò ðëáóôéêÞò Üñèñùóçò. Óôïí Ðßíáêá 2.6 äßäïíôáé ïé ôéìÝò ôïõ
q, åíþ ïé ôéìÝò ôùí ìåñéêþí óõíôåëåóôþí dq  êáé oq  äåí åßíáé åýêïëï
íá ðéíáêïðïéçèïýí.

Åðß ôçò ðáñáðÜíù äéáäéêáóßáò ãñáììéêïðïßçóçò ôïõ ðñïâëÞìáôïò
ðáñáôçñïýíôáé ôá áêüëïõèá:

• Ç ãñáììéêïðïßçóç áöïñÜ ôéò õëéêÝò ìç-ãñáììéêüôçôåò êáé ü÷é ôéò
ãåùìåôñéêÝò, ïé ïðïßåò ãéá ôïí ëüãï áõôü èá ðñÝðåé íá ôçñïýíôáé
õðï÷ñåùôéêÜ óå áíåêôÜ üñéá.

• Ç õéïèÝôçóç ôçò ðáñáäï÷Þò *
eu ∆=∆  (ðáñáäï÷Þ ä), ðïõ ïäçãåß

óôéò ó÷Ýóåéò µ⋅= oqq  êáé eu q ∆⋅=∆ , éó÷ýåé ìå êáëÞ ðñïóÝããéóç
ã éá  åýêáìðôá óõóôÞìáôá ìå  éä éïðåñ ßïäï sec 6.0T > .  Ã éá

sec 6.0T1.0 <<  ïé áíåëáóôéêÝò ìåôáôïðßóåéò åßíáé ìåãáëýôåñåò áðü
ôéò áðåñéüñéóôá åëáóôéêÝò (ßóåò åíÝñãåéåò), ïðüôå óôçí ðåñßðôùóç
áõôÞ èá Ý÷ïõìå ( ) *

e12u ∆⋅−µµ=∆  êáé µ⋅<−µ⋅= oo q12qq . Ãéá ôï
ëüãï áõôü áëëÜ êáé ãéá Üëëïõò, üðùò ð.÷.  ç ìåãáëýôåñç
åõáéóèçóßá óôá öáéíüìåíá 2çò ôÜîçò ôùí åýêáìðôùí óõóôçìÜôùí-
ãßíåôáé áíýøùóç ôïõ êáôéüíôïò êëÜäïõ ôïõ öÜóìáôïò (åêèÝôçò
2/3 áíôß 1), þóôå íá Ý÷ïõìå óôáèåñÞ ôéìÞ ôïõ óõíôåëåóôÞ
óõìðåñéöïñÜò óå üëï ôï åýñïò ôùí éäéïðåñéüäùí.

• Ïé ôåëéêÝò ôéìÝò ôïõ q êáèïñßæïíôáé åìðåéñéêÜ ìå âÜóç ôéò
ðáñáôçñÞóåéò ôùí âëáâþí óå êôßñéá Ýðåéôá áðü óåéóìü.
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[3] Åðéóçìáßíåôáé üôé ïé ðñáãìáôéêÝò áíåëáóôéêÝò ìåôáêéíÞóåéò ôïõ óõóôÞìáôïò
åßíáé áíåîÜñôçôåò áðü ôïí óõíôåëåóôÞ óõìðåñéöïñÜò q, äéüôé èåùñïýíôáé
ßóåò ìå ôéò ìåôáêéíÞóåéò ôïõ áðåñéüñéóôá åëáóôéêïý óõóôÞìáôïò. ÊáôÜ
óõíÝðåéá, ïé ìåôáêéíÞóåéò e∆  ðïõ ðñïêýðôïõí áðü ôéò äõíÜìåéò ó÷åäéáóìïý

qFF *
ee =  (äçëáäÞ áðü ôçí åöáñìïãÞ ôùí öáóìÜôùí ó÷åäéáóìïý ôùí åî.

2.1) èá ðñÝðåé íá ðïëëáðëáóéáóèïýí ìå ôï q ãéá íá äþóïõí ôéò ìåôáêéíÞóåéò

u
*
e ∆=∆  ôïõ áðåñéüñéóôá åëáóôéêïý óõóôÞìáôïò.

[4] Âë. ðáñ. Ó.2.2.1.[2].

[5] Ç åðéññïÞ ôçò êáôáêüñõöçò óõíéóôþóáò ôïõ óåéóìïý èåùñåßôáé üôé
êáëýðôåôáé, ãåíéêÜ, áðü ôïõò óõíôåëåóôÝò áóöÜëåéáò 53.1g =γ  êáé 50.1q =γ
óôï óõíäõáóìü âáóéêþí äñÜóåùí (÷ùñßò óåéóìü), êáèþò åðßóçò êáé áðü
ôá õöéóôÜìåíá ðåñéèþñéá áîïíéêÞò áíôï÷Þò ôùí êáôáêüñõöùí óôïé÷åßùí.
Éäéáßôåñç ðñïóï÷Þ áðáéôåßôáé óôéò ðåñéðôþóåéò êáôÜ ôéò ïðïßåò ç õðüøç
óõíéóôþóá ðñïêáëåß ìåôáâïëÞ ôùí ìç÷áíéêþí ÷áñáêôçñéóôéêþí ôùí äïìéêþí
óôïé÷åßùí ëüãù åöåëêõóìïý (ôïé÷ïðïéßåò, äéÜôìçóç õðïóôõëùìÜôùí).
Åðßóçò äõóìåíÞò ìðïñåß íá åßíáé ç ðñïò ôá Üíù äñÜóç ôçò êáôáêüñõöçò
óõíéóôþóáò ôïõ óåéóìïý óå ðñïåíôåôáìÝíåò äïêïýò.

Ó.3.1.2  ÌÝèïäïé õðïëïãéóìïý

[1] Ç äõíáìéêÞ öáóìáôéêÞ ìÝèïäïò ðåñéëáìâÜíåé ðëÞñç éäéïìïñöéêÞ áíÜëõóç
ôïõ óõóôÞìáôïò, õðïëïãéóìü ôçò ìÝãéóôçò óåéóìéêÞò áðüêñéóçò ãéá êÜèå
éäéïìïñöÞ ôáëÜíôùóçò êáé, ôÝëïò, ôåôñáãùíéêÞ åðáëëçëßá ôùí ìÝãéóôùí
éäéïìïñöéêþí áðïêñßóåùí.

Ç áðëïðïéçìÝíç öáóìáôéêÞ ìÝèïäïò äåí áðáéôåß éäéïìïñöéêÞ áíÜëõóç,
óôçñßæåôáé óå ðñïóåããéóôéêÞ èåþñçóç ìüíïí ôçò èåìåëéþäïõò éäéïìïñöÞò
ôáëÜíôùóçò, ç ïðïßá üìùò ´´åíéó÷ýåôáé´´ êáôÜëëçëá þóôå ôá ðñïêýðôïíôá
áðïôåëÝóìáôá íá âñßóêïíôáé ðñïò ôçí ðëåõñÜ ôçò áóöÜëåéáò. Ãéá
ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôéò äýï áõôÝò ìåèüäïõò
ðáñáðÝìðïõìå óôç ó÷åôéêÞ âéâëéïãñáößá {2},{3},{4},{5}.

[2] ÊáôÜ ôçí åöáñìïãÞ ôùí ́ ´÷ñïíïëïãéêþí´´ ìåèüäùí ç ðñïêýðôïõóá áðüêñéóç
åßíáé åîáéñåôéêÜ åõáßóèçôç óå ìéêñïìåôáâïëÝò ôùí âáóéêþí ðáñáìÝôñùí
ôïõ óõóôÞìáôïò (äéÝãåñóç, ìÜæá, äõóêáìøßá, áðüóâåóç). Åðßóçò óôçí
ðåñßðôùóç ôïõ ìç-ãñáììéêïý õðïëïãéóìïý áðáéôåßôáé ðñïóåêôéêÞ
ðñïóïìïßùóç ôçò áíáêõêëéêÞò óõìðåñéöïñÜò ôùí ðëáóôéêïðïéïýìåíùí
ðåñéï÷þí êáé åê ôùí ðñïôÝñùí ãíþóç ôùí äéáóôÜóåùí ôùí äéáôïìþí êáé
ôïõ ïðëéóìïý (ãéá êáôáóêåõÝò áðü ïðëéóìÝíï óêõñüäåìá). ÅðïìÝíùò äåí
ðñüêåéôáé ãéá ìåèüäïõò ó÷åäéáóìïý ôùí öïñÝùí, áëëÜ ãéá ìåèüäïõò
åëÝã÷ïõ ôçò ìåôåëáóôéêÞò óõìðåñéöïñÜò ôïõò.

[3] Ç ðñïóöõãÞ óå ÷ùñéêü ðñïóïìïßùìá åßíáé áíáðüôñåðôç, áêüìá êáé ãéá
êôßñéá ìå äýï Üîïíåò óõììåôñßáò, ëüãù ôçò óôñåðôéêÞò åðéðüíçóçò ðïõ
åéóÜãåé ðÜíôïôå ç ôõ÷çìáôéêÞ åêêåíôñüôçôá.
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[3] Ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôùí ðñáãìáôéêþí (ìåôåëáóôéêþí) ìåôáêéíÞóåùí ôïõ
óõóôÞìáôïò, ïé ìåôáêéíÞóåéò ðïõ ðñïêýðôïõí áðü ôïí ãñáììéêü õðïëïãéóìü
ìå ôçí óåéóìéêÞ äñÜóç ó÷åäéáóìïý èá ðïëëáðëáóéÜæïíôáé åðß ôïí áíôßóôïé÷ï
óõíôåëåóôÞ óõìðåñéöïñÜò q.

[4] Ïé äýï ïñéæüíôéåò êáé êÜèåôåò ìåôáîý ôïõò óõíéóôþóåò ôïõ óåéóìïý ìðïñåß
íá Ý÷ïõí ïðïéïäÞðïôå ðñïóáíáôïëéóìü ùò ðñïò ôçí êáôáóêåõÞ.

[5] ÅðéôñÝðåôáé, ãåíéêÜ, ç ðáñÜëåéøç ôçò êáôáêüñõöçò óõíéóôþóáò ôïõ
óåéóìïý, åêôüò áðü ôéò ðåñéðôþóåéò öïñÝùí áðü ðñïåíôåôáìÝíï óêõñüäåìá
êáé äïêþí ðïõ öÝñïõí öõôåõôÜ õðïóôõëþìáôá óôéò æþíåò óåéóìéêÞò
åðéêéíäõíüôçôáò ÉÉÉ êáé ÉV. Óôéò ðåñéðôþóåéò áõôÝò åðéôñÝðåôáé ç
ðñïóïìïßùóç êáé áíÜëõóç ôùí ðáñáðÜíù äïìéêþí óôïé÷åßùí óýìöùíá ìå
ôçí ðáñ. 3.6, áíåîÜñôçôá áðü ôçí õðüëïéðç êáôáóêåõÞ. Åðßóçò, óå êôßñéá
áðü öÝñïõóá ôïé÷ïðïéßá, èá ðñÝðåé íá äéåñåõíÜôáé, ãåíéêÜ, ç åðßäñáóç ôçò
êáôáêüñõöçò óõíéóôþóáò ôïõ óåéóìïý.

3.1.2 ÌÝèïäïé õðïëïãéóìïý

[1] ÐñïâëÝðåôáé ç åöáñìïãÞ ôùí ðáñáêÜôù äýï ìåèüäùí ãñáììéêïý
õðïëïãéóìïý ôçò óåéóìéêÞò áðüêñéóçò:

á) ÄõíáìéêÞ öáóìáôéêÞ ìÝèïäïò.

â) ÁðëïðïéçìÝíç öáóìáôéêÞ ìÝèïäïò (Éóïäýíáìç óôáôéêÞ ìÝèïäïò).

Ôï ðåäßï êáé ï ôñüðïò åöáñìïãÞò ôùí äýï áõôþí ìåèüäùí êáèïñßæïíôáé
óôéò ðáñ. 3.4 êáé 3.5 áíôßóôïé÷á.

[2] Óå åíôåëþò åéäéêÝò ðåñéðôþóåéò åðéôñÝðåôáé, óõìðëçñùìáôéêÜ ðñïò ôéò
ðáñáðÜíù ìåèüäïõò, ç åöáñìïãÞ Üëëùí äïêßìùí ìåèüäùí õðïëïãéóìïý,
üðùò ãñáììéêÞ Þ ìç ãñáììéêÞ áíÜëõóç ìå åí ÷ñüíù ïëïêëÞñùóç
åðéôá÷õíóéïãñáöçìÜôùí, êëð. Ïé ìÝèïäïé áõôÝò èá åöáñìüæïíôáé õðü
ìïñöÞ ðñüóèåôùí åëÝã÷ùí êáé ðñïò ôçí ðëåõñÜ ôçò áóöÜëåéáò.

[3] Óôçí ðåñßðôùóç ôùí êôéñßùí ãéá ôçí åöáñìïãÞ ïðïéáóäÞðïôå ìåèüäïõ
õðïëïãéóìïý ÷ñçóéìïðïéåßôáé, ãåíéêÜ, ÷ùñéêü ðñïóïìïßùìá ôçò êáôáóêåõÞò.
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Ó.3.2 ÐÑÏÓÏÌÏÉÙÓÇ

Ó.3.2.1  Åëåõèåñßåò êßíçóçò

[1] Êáëýôåñï èåùñåßôáé ôï ðñïóïìïßùìá ìå ôï ïðïßï åðéôõã÷Üíåôáé
áíáðáñáãùãÞ ôùí óçìáíôéêüôåñùí äõíÜìåùí áäñÜíåéáò ìå ôïí ìéêñüôåñï
áñéèìü åëåõèåñéþí êßíçóçò. Ãéá ôïí óêïðü áõôü áðü ôï ëåðôïìåñÝò óôáôéêü
ðñïóïìïßùìá áðáëåßöïíôáé ðñþôá ïé åëåõèåñßåò êßíçóçò óôéò ïðïßåò
áíôéóôïé÷ïýí ìçäåíéêÝò ìÜæåò Þ ìçäåíéêÝò ñïðÝò áäñÜíåéáò ìÜæáò (óôáôéêÞ
óýìðôõîç). ÁëëÜ êáé ðåñáéôÝñù ìåßùóç ôùí åëåõèåñéþí êßíçóçò åðéäéþêåôáé
ìå ôçí áðáëïéöÞ åêåßíùí óôéò ïðïßåò áíôéóôïé÷ïýí áìåëçôÝåò äõíÜìåéò
áäñÜíåéáò Þ áìåëçôÝåò ñïðÝò áäñÜíåéáò ìÜæáò (äõíáìéêÞ óýìðôõîç).

[2] Ìå ôçí åðéëïãÞ ôñéþí åëåõèåñéþí êßíçóçò áíÜ üñïöï áíáðáñÜãïíôáé
ðëÞñùò ïé áäñáíåéáêÝò äõíÜìåéò êáé ñïðÝò ìÝóá óôï åðßðåäï ôùí óôåñåþí
äßóêùí ôùí ðáôùìÜôùí. Ðáñáëåßðïíôáé, âÝâáéá, ïé êáôáêüñõöåò äõíÜìåéò,
ïé ïðïßåò üìùò åßíáé áìåëçôÝåò ãéá ïñéæüíôéá óåéóìéêÞ äéÝãåñóç.

[3] Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ áðáéôåßôáé ç ÷ñÞóç êáôÜëëçëùí åðéöáíåéáêþí
ðåðåñáóìÝíùí óôïé÷åßùí ìå ìåãÜëï áñéèìü åëåõèåñéþí êßíçóçò.

[4] Ç åëáóôéêÞ óôÞñéîç óõíåðÜãåôáé áýîçóç ôçò èåìåëéþäïõò éäéïðåñéüäïõ
êáé, ãåíéêÜ, ìåßùóç ôùí óåéóìéêþí öïñôßùí, áëëÜ áýîçóç ôùí ìåôáêéíÞóåùí.

Ó.3.2.2  Ðñïóïìïßùóç ôùí ìáæþí

[1] á) Ç óõíïëéêÞ ìÜæá êÜèå ôìÞìáôïò ôçò êáôáóêåõÞò óõíïäåýåé ôéò
ìåôáöïñéêÝò åëåõèåñßåò êßíçóçò, åíþ ïé áäñáíåéáêÝò ñïðÝò óõíïäåýïõí
ôéò óôñïöéêÝò åëåõèåñßåò êßíçóçò.

â) Ç äéáôÞñçóç ôïõ êÝíôñïõ âÜñïõò åðéôõã÷Üíåôáé ó÷åôéêÜ åýêïëá, åíþ ç
äéáôÞñçóç ôçò ñïðÞò áäñÜíåéáò ôùí êáôáíåìçìÝíùí ìáæþí áðáéôåß
êáôÜëëçëç ðýêíùóç ôùí óõãêåíôñùìÝíùí ìáæþí.

ã) ÊëáóéêÞ ðåñßðôùóç áõôïý ôïõ åßäïõò áðïôåëïýí ïé áäñáíåéáêÝò ñïðÝò
êáôÜ ìÞêïò ôïõ Üîïíá äïêþí/óôýëùí, ïé ïðïßåò åßíáé áìåëçôÝåò êáé
åðéôñÝðïõí ôçí áðáëïéöÞ ôùí óôñïöéêþí åëåõèåñéþí êßíçóçò ôùí êüìâùí
ôùí ðëáéóßùí áðü ôï äõíáìéêü ðñïóïìïßùìá.

[2] Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ, ëüãù ôçò äéáöñáãìáôéêÞò ëåéôïõñãßáò ôùí ðëáêþí,
åðéôõã÷Üíåôáé ðëÞñùò ç äéáôÞñçóç ôïõ êÝíôñïõ âÜñïõò êáé ôçò áäñáíåéáêÞò
ñïðÞò ôùí êáôáíåìçìÝíùí ìáæþí ðåñß êáôáêüñõöï Üîïíá. Ïé áäñáíåéáêÝò



ÓÅÉÓÌÉÊÇ ÁÐÏÊÑÉÓÇ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ

ÅËËÇÍÉÊÏÓ ÁÍÔÉÓÅÉÓÌÉÊÏÓ ÊÁÍÏÍÉÓÌÏÓ 2000 77

33333

Ç ÷ñÞóç åðßðåäïõ ðñïóïìïéþìáôïò åðéôñÝðåôáé Ýðåéôá áðü ó÷åôéêÞ
ôåêìçñßùóç ôçò áîéïðéóôßáò ôïõ.

3.2 ÐPOÓOMOIÙÓH

3.2.1 Åëåõèåñßåò êßíçóçò

[1] O áñéèìüò êáé ôï åßäïò ôùí åëåõèåñéþí êßíçóçò åêëÝãåôáé óå êÜèå ðåñßðôùóç
ìå êñéôÞñéï ôçí áðüäïóç ìå åðáñêÞ ðñïóÝããéóç üëùí ôùí óçìáíôéêþí
ðáñáìïñöþóåùí êáé äõíÜìåùí áäñÜíåéáò ôùí öïñÝùí.

[2] Óå êôßñéá ðïõ õðüêåéíôáé óå ïñéæüíôéá óåéóìéêÞ äñÜóç êáé ìå åîáóöáëéóìÝíç
ôç äéáöñáãìáôéêÞ ëåéôïõñãßá ôùí ðëáêþí áñêåß ç èåþñçóç ôñéþí åëåõèåñéþí
êßíçóçò áíÜ üñïöï (äýï ìåôáôïðßóåéò êáé ìßá óôñïöÞ).

[3] Óå êôßñéá óôá ïðïßá äåí åßíáé åîáóöáëéóìÝíç ç ðáñáðÜíù äéáöñáãìáôéêÞ
ëåéôïõñãßá, áðáéôåßôáé ç åéóáãùãÞ éêáíïý áñéèìïý åëåõèåñéþí êßíçóçò, ìå
êáôÜëëçëç äéáêñéôïðïßçóç, ãéá ôçí áðüäïóç ôçò ðáñáìüñöùóçò ôùí
ðëáêþí ìÝóá óôï åðßðåäï ôïõò.

[4] H óôÞñéîç ôùí öïñÝùí óôï Ýäáöïò èåùñåßôáé, ãåíéêÜ, óôåñåÜ. ÅðéôñÝðåôáé
ç åéóáãùãÞ ðñüóèåôùí åëåõèåñéþí êßíçóçò ôùí óçìåßùí óôÞñéîçò (åëáóôéêÞ
óôÞñéîç).

3.2.2 Ðñïóïìïßùóç ôùí ìáæþí

[1] H äéáêñéôïðïßçóç ôùí êáôáíåìçìÝíùí ìáæþí ôùí êáôáóêåõþí óå éäåáôÝò
óõãêåíôñùìÝíåò ìÜæåò ãßíåôáé ìå ôïõò ðáñáêÜôù üñïõò:

• KÜèå óçìåßï óõãêÝíôñùóçò ìÜæáò åöïäéÜæåôáé ìå ôçí ìÜæá êáé ìå ôéò
ñïðÝò áäñÜíåéáò ìÜæáò ôïõ óôåñåïý ôìÞìáôïò óôï ïðïßï áíôéóôïé÷åß,
áíÜëïãá ìå ôïí áñéèìü êáé ôï åßäïò ôùí åëåõèåñéþí êßíçóçò ðïõ äéáèÝôåé.

• H êáôáíïìÞ ôùí óõãêåíôñùìÝíùí ìáæþí óôçí Ýêôáóç ôçò êáôáóêåõÞò
ãßíåôáé ìå êñéôÞñéï ôç äéáôÞñçóç ôïõ êÝíôñïõ âÜñïõò êáé ôùí ñïðþí
áäñÜíåéáò ôùí êáôáíåìçìÝíùí ìáæþí.

• EðéôñÝðåôáé ç áéôéïëïãçìÝíç ðáñÜëåéøç ôùí ñïðþí áäñÜíåéáò ìÜæáò
êáé ç áðáëïéöÞ ôùí áíôßóôïé÷ùí äõíáìéêþí åëåõèåñéþí êßíçóçò áðü ôï
ðñïóïìïßùìá.

[2] Óå êôßñéá ðïõ õðüêåéíôáé óå ïñéæüíôéá óåéóìéêÞ äñÜóç êáé ìå åîáóöáëéóìÝíç
ôç äéáöñáãìáôéêÞ ëåéôïõñãßá ôùí ðëáêþí, åðéôñÝðåôáé ç óõãêÝíôñùóç ôçò
ìÜæáò êÜèå ïñüöïõ êáé ôçò áíôßóôïé÷çò ñïðÞò áäñÜíåéáò ìÜæáò ðåñß
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ñïðÝò ðåñß ïñéæüíôéï Üîïíá ðáñáëåßðïíôáé ùò áìåëçôÝåò. Óçìåéþíåôáé,
åðßóçò , üôé ôï êÝíôñï âÜñïõò ôùí ìáæþí äåí ôáõôßæåôáé, ãåíéêÜ, ìå ôï êÝíôñï
ôùí áîïíéêþí äõíÜìåùí ôùí êáôáêüñõöùí óôïé÷åßùí ôïõ êôéñßïõ.

[3] Ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôïðéêþí äñÜóåùí (âë. ðáñ. 3.7) ëáìâÜíåôáé 01 =ψ , åíþ
ç ôéìÞ 02 =ψ  åðéôñÝðåôáé üôáí äßíåé äõóìåíÝóôåñá áðïôåëÝóìáôá. Åðßóçò,
ìüíéìåò åãêáôáóôÜóåéò êôéñßùí ìå ìåãÜëç ìÜæá (ð.÷. äåîáìåíÝò õãñþí,
ðéóßíåò, áíèüêçðïé, êëð.) êáôáôÜóóïíôáé óôéò ìüíéìåò äñÜóåéò.

Ó.3.2.3  Ðñïóïìïßùóç äõóêáìøßáò öåñüíôùí óôïé÷åßùí

[1] Ç ðñïóïìïßùóç ôçò äõóêáìøßáò ìüíï ôùí öåñüíôùí óôïé÷åßùí êáé ç
áãíüçóç ôùí ðëéíèïðëçñþóåùí ïöåßëåôáé óôç ìåãÜëç äéáóðïñÜ êáé
áíáîéïðéóôßá ôçò ìç÷áíéêÞò óõìðåñéöïñÜò ôùí ôåëåõôáßùí, êáèþò åðßóçò
êáé óôçí áðáôçëÞ áêñßâåéá ôùí ìç-ãñáììéêþí ìåèüäùí õðïëïãéóìïý ðïõ
èá áðáéôïýóå ç åíóùìÜôùóÞ ôïõò óôï ðñïóïìïßùìá ôçò êáôáóêåõÞò, áêüìç
êáé ìå ðáñáäï÷Þ åëáóôéêÞò óõìðåñéöïñÜò (ìïíüðëåõñïé óýíäåóìïé).
Åéäéêüôåñá ìÝôñá ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôùí ðñïâëçìÜôùí áëëçëåðßäñáóçò
óêåëåôïý-ðëéíèïðëçñþóåùí âë. óôçí ðáñ. 4.1.7.1.

Äåí áðáéôåßôáé, åðßóçò, ç ðñïóïìïßùóç ôùí êëéìÜêùí ðïõ óôçñßæïíôáé ùò
ðñüâïëïé óå ôïé÷þìáôá áðü ïðëéóìÝíï óêõñüäåìá. Áíôßèåôá, áðáéôåßôáé ç
ðñïóïìïßùóç êëéìÜêùí ðïõ óôçñßæïíôáé áðåõèåßáò Þ ìÝóù ðëáôõóêÜëïõ
óå äéáäï÷éêÜ ðáôþìáôá, ëüãù ðñüóèåôùí êéíçìáôéêþí äåóìåýóåùí ðïõ
åéóÜãïõí. Ç èåþñçóç, ôÝëïò, ôçò «ôÝìíïõóáò» äõóêáìøßáò, áíôß ôçò áñ÷éêÞò
áðïâëÝðåé óôçí ñåáëéóôéêüôåñç åêôßìçóç ôçò ðáñáìüñöùóçò ôïõ
óõóôÞìáôïò (âë. ó÷Þìá Ó.3.1.1).

[2] Ç åíåñãüò äõóêáìøßá êáôÜ ìÞêïò ôùí äïìéêþí óôïé÷åßùí áðü ïðëéóìÝíï
óêõñüäåìá åßíáé ìåôáâëçôÞ, ëüãù ìåôáâëçôÞò ñçãìÜôùóçò. Ïé
óõíéóôþìåíåò ìÝóåò ôéìÝò ãéá ïëüêëçñï ôï ìÞêïò åßíáé gIE40.0 ⋅  ãéá äïêïýò,

gIE60.0 ⋅  ãéá ðåñéìåôñéêÜ õðïóôõëþìáôá êáé ãéá ôïé÷þìáôá êáé ôÝëïò

gIE80.0 ⋅  ãéá åóùôåñéêÜ õðïóôõëþìáôá {6},{7} ( gI =ñïðÞ áäñÜíåéáò
ãåùìåôñéêÞò äéáôïìÞò). Åðßóçò, ôï óõíéóôþìåíï óõíåñãáæüìåíï ðëÜôïò
ðëáêïäïêþí êáôÜ ôçí áíÜëõóç ôïõ äïìéêïý óõóôÞìáôïò åßíáé wfm bh8b +=
ãéá áìößðëåõñç ðëáêïäïêü êáé wfm bh3b +=  ãéá ìïíüðëåõñç ðëáêïäïêü.

[3] á) Ðñüêåéôáé ãéá ðñáãìáôéóôéêÞ áíôéìåôþðéóç ôïõ ðñïâëÞìáôïò ðïõ
óôçñßæåôáé ôüóï óôç ìáêñï÷ñüíéá åìðåéñßá üóï êáé óå ðåéñáìáôéêÜ êáé
èåùñçôéêÜ äåäïìÝíá ôçò ôåëåõôáßáò åéêïóáåôßáò. Ç áîéïðéóôßá-ôçò
åîáñôÜôáé áðü ôçí üóï ôï äõíáôü ðéï ïìïéüìïñöç êáôáíïìÞ ôùí
áíåëáóôéêþí ðáñáìïñöþóåùí óôçí Ýêôáóç ôçò êáôáóêåõÞò êáé áðü ôïí
áðïêëåéóìü Üëëùí ðçãþí ìç-ãñáììéêÞò óõìðåñéöïñÜò (âë. ðáñ.
Ó.3.1.1.[2]).

â) Ç áýîçóç ôçò áðüóâåóçò óôçí áíåëáóôéêÞ ðåñéï÷Þ óõìðåñéöïñÜò
(õóôåñçôéêÞ áðüóâåóç) óõìðåñéëáìâÜíåôáé óôçí ôéìÞ ôïõ óõíôåëåóôÞ
óõìðåñéöïñÜò.
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êáôáêüñõöï Üîïíá óôï êÝíôñï âÜñïõò ôïõ ïñüöïõ.

[3] Ïé ôéìÝò ôùí ìáæþí ðñïêýðôïõí áðü ôá êáôáêüñõöá öïñôßá k2k QG ψ+ ,
üðïõ kG  êáé kQ  åßíáé ïé áíôéðñïóùðåõôéêÝò ôéìÝò ôùí ìüíéìùí êáé
ìåôáâëçôþí öïñôßùí êáé 2ψ  ìåéùôéêüò óõíôåëåóôÞò ðïõ äßäåôáé áðü ôïí
Ðßíáêá 4.1.

3.2.3 Ðñïóïìïßùóç äõóêáìøßáò öåñüíôùí óôïé÷åßùí

[1] Óôï ðñïóïìïßùìá ôçò êáôáóêåõÞò èá ëáìâÜíïíôáé õðüøç üëá ôá öÝñïíôá
óôïé÷åßá ðïõ Ý÷ïõí óçìáíôéêÞ óõìâïëÞ óôç äõóêáìøßá ôïõ óõóôÞìáôïò.
Óôï ðëáßóéï ôçò «éóïäýíáìçò» ãñáììéêÞò áíÜëõóçò ðïõ êéíåßôáé ï ðáñþí
êáíïíéóìüò, ç äõóêáìøßá ôùí óôïé÷åßùí ðñÝðåé íá áðïäßäåé ìå åðáñêÞ
ðñïóÝããéóç ôçí ðáñáìüñöùóç õðü ôéò ìÝãéóôåò ôÜóåéò ðïõ ðñïêáëïýíôáé
áðü ôçí óåéóìéêÞ äñÜóç ó÷åäéáóìïý. Óå óôïé÷åßá ðïõ áíáðôýóóïõí
ðëáóôéêÝò áñèñþóåéò èá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ç ôÝìíïõóá äõóêáìøßá óôï
õðïëïãéóôéêü óçìåßï äéáññïÞò.

[2] Óå ðåñßðôùóç êáôáóêåõþí áðü ïðëéóìÝíï óêõñüäåìá ïé äõóêáìøßåò ôùí
óôïé÷åßùí èá õðïëïãßæïíôáé ìå ðáñáäï÷Þ óôáäßïõ II. ÅÜí äåí ãßíåôáé
áêñéâÝóôåñç åêôßìçóç, ç êáìðôéêÞ äõóêáìøßá óôáäßïõ II åðéôñÝðåôáé íá
ëáìâÜíåôáé ãéá ôá õðïóôõëþìáôá ßóç ìå áõôÞí ôïõ óôáäßïõ I, ÷ùñßò
óõíõðïëïãéóìü ôçò óõìâïëÞò ôïõ ïðëéóìïý (äõóêáìøßá ãåùìåôñéêÞò
äéáôïìÞò), ãéá ôá ôïé÷þìáôá ßóç ìå ôá 2/3 ôçò ðáñáðÜíù ôéìÞò, êáé ãéá ôá
ïñéæüíôéá óôïé÷åßá ßóç ìå ôï 1/2, åíþ ç óôñåðôéêÞ äõóêáìøßá üëùí ôùí
óôïé÷åßùí (åöüóïí äåí áãíïåßôáé) ßóç ìå 1/10 ôçò áíôßóôïé÷çò ôéìÞò ôïõ
óôáäßïõ I.

[3] ÌÝóá óôá ðëáßóéá éó÷ýïò ôùí ãñáììéêþí ìåèüäùí õðïëïãéóìïý ðïõ äÝ÷åôáé
ï ðáñþí êáíïíéóìüò ðñïâëÝðåôáé:

• H ÷ñÞóç ãñáììéêïý ðñïóïìïéþìáôïò ìç÷áíéêÞò óõìðåñéöïñÜò ôçò
êáôáóêåõÞò ìå ôçí åéóáãùãÞ ôïõ êáôÜëëçëïõ óõíôåëåóôÞ óõìðåñéöïñÜò
q.

• Ç åîïìïßùóç üëùí ôùí ôýðùí áðüóâåóçò (ðëçí ôçò õóôåñçôéêÞò) ìå ìßá
éóïäýíáìç éîþäç – ãñáììéêÞ áðüóâåóç, ç ïðïßá åêöñÜæåôáé ùò ðïóïóôü
æ(%) ôçò êñßóéìçò éîþäïõò áðüóâåóçò.
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ã) Ç ýðáñîç ðÝñáí ôçò õëéêÞò êáé Üëëùí ðçãþí ìç-ãñáììéêüôçôáò
êáèéóôÜ ïõóéáóôéêÜ áíáîéüðéóôç ôçí ãñáììéêïðïßçóç ôïõ
ðñïâëÞìáôïò ìå ôçí ÷ñÞóç ôïõ óõíôåëåóôÞ óõìðåñéöïñÜò q. Ãéá
ôïí ëüãï áõôü åðéâÜëëåôáé ç ëÞøç êáôáóêåõáóôéêþí ìÝôñùí ãéá ôçí
õðïâÜèìéóç ôçò óùñåõôéêÞò äñÜóçò ðïëëþí öáéíïìÝíùí ìç-
ãñáììéêüôçôáò.

[4] ÐëÝïí åíäéáöÝñïõóá åßíáé ç ðåñßðôùóç ôçò åëáóôéêÞò ðÜêôùóçò óôï
Ýäáöïò ôùí ôïé÷ùìÜôùí áðü ïðëéóìÝíï óêõñüäåìá. Éäéáßôåñç ðñïóï÷Þ
áðáéôåß ç åêôßìçóç ôùí åëáóôéêþí óôáèåñþí ôá÷åßáò ðáñáìüñöùóçò ôïõ
åäÜöïõò (ð.÷. èåþñçóç åíüò åýëïãïõ åýñïõò ìåôáâïëÞò ôùí ôéìþí ôïõò).

Ó.3.3 ÅÊÊÅÍÔÑÏÔÇÔÅÓ Ó×ÅÄÉÁÓÌÏÕ

Ó.3.3.1  Ôõ÷çìáôéêÞ åêêåíôñüôçôá

[1] ÐáñÜãïíôåò ìå ðñïâëçìáôéêÞ ðñïóïìïßùóç åßíáé ïé áðïêëßóåéò áíÜìåóá
óôçí ðñáãìáôéêÞ (ôçí þñá ôïõ óåéóìïý) êáé ôçí õðïëïãéóôéêÞ êáôáíïìÞ
ìáæþí, äõóêáìøéþí êáé áíôï÷þí, êáèþò åðßóçò êáé ïé ïñéæüíôéåò óõíéóôþóåò
ôùí äéáöïñéêþí êéíÞóåùí ôùí óçìåßùí ôïõ åäÜöïõò, ïé ïðïßåò Ý÷ïõí ùò
Üèñïéóôéêü áðïôÝëåóìá ôçí óôñåðôéêÞ äéÝãåñóç ôçò âÜóçò ôùí êôéñßùí (âë.
ðáñ. Ó.2.2.1.[3]).

[2] Ðñüêåéôáé ãéá ÷ïíäñéêÞ åêôßìçóç åíüò ìåãÝèïõò ðïõ áðü ôç öýóç ôïõ
åìðåñéÝ÷åé ðïëëÝò áâåâáéüôçôåò.

Ó.3.3.2  ÅöáñìïãÞ äõíáìéêÞò öáóìáôéêÞò ìåèüäïõ

[1] Ãéá êáèÝíá áðü ôá ôÝóóåñá óõóôÞìáôá åöáñìüæåôáé ç äõíáìéêÞ öáóìáôéêÞ
ìÝèïäïò, èåùñþíôáò ôáõôü÷ñïíç äñÜóç ôùí äýï ïñéæüíôéùí óõíéóôùóþí
ôïõ óåéóìïý (ó÷Þìá Ó3.3.2). Óå ðåñßðôùóç êôéñßïõ ìå Üîïíá óõììåôñßáò ç
ìßá ïñéæüíôéá óõíéóôþóá ôïõ óåéóìïý åêëÝãåôáé êáôÜ ôçí äéåýèõíóç ôïõ
õðüøç Üîïíá, ïðüôå ç áíôßóôïé÷ç ìåôáôüðéóç ôùí ìáæþí ãßíåôáé êÜèåôá
ðñïò ôïí Üîïíá óõììåôñßáò.

[2] Ìå ôçí ìåèïäïëïãßá ôïõ åäÜöéïõ áõôïý åðéôõã÷Üíåôáé óçìáíôéêüôáôç
ìåßùóç ôïõ üãêïõ ôùí õðïëïãéóìþí óå áñìïíßá ìå ôçí áâåâáéüôçôá ôçò
ôõ÷çìáôéêÞò åêêåíôñüôçôáò (äýï äõíáìéêÝò êáé äýï óôáôéêÝò åðéëýóåéò óôç
ãåíéêÞ ðåñßðôùóç Ýíáíôé ôùí ïêôþ äõíáìéêþí åðéëýóåùí ôïõ ðñïçãïýìåíïõ
åäÜöéïõ). Åðßóçò, óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ äåí åßíáé äõíáôÞ ç åöáñìïãÞ ôùí
åî. (3.11), ïðüôå ãéá ôçí äéáóôáóéïëüãçóç óôïé÷åßùí áðü ïðëéóìÝíï
óêõñüäåìá åöáñìüæåôáé áíáãêáóôéêÜ ç ðáñ. 3.4.4.[4].
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• H ëÞøç êáôáóêåõáóôéêþí ìÝôñùí ãéá ôçí õðïâÜèìéóç åéäéêþí öáéíïìÝíùí
ìç ãñáììéêüôçôáò (âë. ðáñ. 4.1.2.2, 4.1.7 êáé 5.2.4).

[4] ÊáôÜ ôçí ðñïóïìïßùóç ôïõ åäÜöïõò èåìåëßùóçò åðéôñÝðåôáé, ãåíéêÜ, ç
ðáñÜëåéøç ôùí áäñáíåéáêþí êáé áðïóâåóôéêþí ôïõ ÷áñáêôçñéóôéêþí êáé ç
èåþñçóç ìüíïí ôùí åëáóôéêþí (åëáôçñéáêÝò óôáèåñÝò).

3.3 ÅÊÊÅÍÔÑÏÔÇÔÅÓ Ó×ÅÄÉÁÓÌÏÕ

3.3.1 Ôõ÷çìáôéêÞ åêêåíôñüôçôá

[1] Ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç óôñåðôéêþí åðéðïíÞóåùí åíüò êôéñßïõ, ïöåéëïìÝíùí
óå ðáñÜãïíôåò ðïõ äåí åßíáé ðñáêôéêÜ åöéêôü íá ðñïóïìïéùèïýí, ç ìÜæá

im  Þ ç óåéóìéêÞ äýíáìç iF  êÜèå ïñüöïõ èá ëáìâÜíåôáé ìåôáôïðéóìÝíç
äéáäï÷éêÜ åêáôÝñùèåí ôïõ êÝíôñïõ âÜñïõò, êÜèåôá ðñïò ôçí äéåýèõíóç
ôçò åîåôáæüìåíçò ïñéæüíôéáò óõíéóôþóáò ôïõ óåéóìïý, óå áðüóôáóç ßóç
ìå ôçí ôõ÷çìáôéêÞ åêêåíôñüôçôá ieτ  ôïõ ïñüöïõ i.

[2] H ôõ÷çìáôéêÞ åêêåíôñüôçôá ieτ  ëáìâÜíåôáé ßóç ðñïò iL05.0 ⋅ , üðïõ iL  ôï
ðëÜôïò ôïõ ïñüöïõ êÜèåôá ðñïò ôçí åîåôáæüìåíç äéåýèõíóç.

3.3.2 ÅöáñìïãÞ äõíáìéêÞò öáóìáôéêÞò ìåèüäïõ

[1] ÊáôÜ ôçí åöáñìïãÞ ôçò ìåèüäïõ áõôÞò ïé ìÜæåò im  ôùí ïñüöùí èá
ìåôáôïðßæïíôáé äéáäï÷éêÜ åêáôÝñùèåí ôïõ èåùñçôéêïý êÝíôñïõ ìÜæáò iM ,
óýìöùíá ìå ôçí ðñïçãïýìåíç ðáñÜãñáöï, ïðüôå ðñïêýðôïõí ôÝóóåñá
äéáöïñåôéêÜ óõóôÞìáôá ðñïò áíÜëõóç ìå ôçí õðüøç ìÝèïäï.

[2] ÅíáëëáêôéêÜ, ëüãù ôçò åããåíïýò áâåâáéüôçôáò ôçò ôõ÷çìáôéêÞò
åêêåíôñüôçôáò, åðéôñÝðåôáé ç áðïôßìçóç ôùí áðïôåëåóìÜôùí ôçò, ÷ùñßò
ìåôáôüðéóç ôùí ìáæþí, ìÝóù ðñüóèåôçò óôáôéêÞò öüñôéóçò áðü ïìüóçìá
óôñåðôéêÜ æåýãç ßóá ðñïò ii Fe2 ⋅⋅± τ  óå êÜèå üñïöï. Ç óåéóìéêÞ äýíáìç iF
ôïõ ïñüöïõ, áí äåí õðïëïãßæåôáé áêñéâÝóôåñá, ìðïñåß íá ëáìâÜíåôáé áðü
ôç ó÷Ýóç (3.15) ãéá êÜèå äéåýèõíóç õðïëïãéóìïý. Ôá ðñïêýðôïíôá áðü ôç
öüñôéóç áõôÞ áðïôåëÝóìáôá áèñïßæïíôáé áëãåâñéêÜ ìå ôá áðïôåëÝóìáôá
åöáñìïãÞò ôçò äõíáìéêÞò öáóìáôéêÞò ìåèüäïõ êáôÜ ôçí èåùñïýìåíç
äéåýèõíóç õðïëïãéóìïý.
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Ó÷Þìá Ó 3.3.2: Ôõ÷çìáôéêÞ åêêåíôñüôçôá ôçò ìÜæáò

Ó.3.3.3  ÅöáñìïãÞ áðëïðïéçìÝíçò öáóìáôéêÞò ìåèüäïõ

[1] Ìå ôéò éóïäýíáìåò óôáôéêÝò åêêåíôñüôçôåò fe  êáé re  (ãíùóôÝò êáé óáí
äõíáìéêÝò åêêåíôñüôçôåò) ëáìâÜíïíôáé õðüøç ïé óôñåðôéêÝò ôáëáíôþóåéò
ôùí áóýììåôñùí êôéñßùí ãéá ìåôáöïñéêÞ óåéóìéêÞ äéÝãåñóç ôçò âÜóçò {11}.
Óå êôßñéá ìå Üîïíá óõììåôñßáò ëáìâÜíåôáé 0ee rf ==  êáôÜ ôçí äéåýèõíóç
õðïëïãéóìïý ôïõ õðüøç Üîïíá.

[2] Ðñáãìáôéêü åëáóôéêü Üîïíá äéáèÝôïõí ôá ðïëõþñïöá êôßñéá óôá ïðïßá ôá
ìçôñþá äõóêáìøßáò ôùí êáôáêüñõöùí óôïé÷åßùí åßíáé áíÜëïãá ìåôáîý ôïõò
(éóüôñïðá óõóôÞìáôá). Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ ãéá ïðïéáäÞðïôå óôñåðôéêÞ
öüñôéóç ïé äßóêïé ôùí ðáôùìÜôùí óôñÝöïíôáé ãýñù áðü ôïí åëáóôéêü Üîïíá,
åíþ ãéá ïðïéáäÞðïôå öüñôéóç ïñéæüíôéùí óôáôéêþí äõíÜìåùí, ïé ïðïßåò
áíÞêïõí óôï ßäéï êáôáêüñõöï åðßðåäï êáé äéÝñ÷ïíôáé áðü ôïí õðüøç Üîïíá,
Ý÷ïõìå ðáñÜëëçëç ìåôáöïñÜ üëùí ôùí äßóêùí ÷ùñßò óôñïöÞ.

Ôá óõíÞèç ðïëõþñïöá êôßñéá ìå ôïé÷þìáôá êáé ðëáßóéá (ìéêôÜ óõóôÞìáôá)
äåí äéáèÝôïõí åëáóôéêü Üîïíá, äçë. óôá êôßñéá áõôÜ äåí åßíáé äõíáôüò ï
êáèïñéóìüò êáôáêüñõöïõ öïñôéóôéêïý åðéðÝäïõ ôùí ïñéæüíôéùí äõíÜìåùí
ðïõ íá ðñïêáëåß ðáñÜëëçëç ìåôáöïñÜ üëùí ôùí äßóêùí ÷ùñßò óôñïöÞ
{8}. Óôá êôßñéá áõôÜ ìðïñåß íá ïñéóèåß Ýíáò Üîïíáò «âÝëôéóôçò» óôñÝøçò
(ðëáóìáôéêüò åëáóôéêüò Üîïíáò), ï ïðïßïò ÷áñáêôçñßæåôáé áðü ôçí åîÞò
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3.3.3 ÅöáñìïãÞ áðëïðïéçìÝíçò öáóìáôéêÞò ìåèüäïõ

[1] ÊáôÜ ôçí åöáñìïãÞ ôçò ìåèüäïõ áõôÞò, ãéá êÜèå êýñéá äéåýèõíóç ôïõ
êôéñßïõ êáé óå êÜèå äéÜöñáãìá, ïé óåéóìéêÝò äõíÜìåéò iF  åöáñìüæïíôáé
åêáôÝñùèåí ôïõ êÝíôñïõ ìÜæáò iM  ìå ôéò ðáñáêÜôù åêêåíôñüôçôåò
ó÷åäéáóìïý ùò ðñïò ôïí (ðñáãìáôéêü Þ ðëáóìáôéêü) åëáóôéêü Üîïíá ôïõ
êôéñßïõ (Ó÷Þìá 3.1):

ifii eee max τ+= ................................................................................. (3.1.á)

irii eee min τ−= ................................................................................  (3.1.â)

üðïõ: ieτ  ç ôõ÷çìáôéêÞ åêêåíôñüôçôá êáé fie , rie  ïé éóïäýíáìåò óôáôéêÝò
åêêåíôñüôçôåò.

[2] Ùò ðñáãìáôéêüò Þ ðëáóìáôéêüò åëáóôéêüò Üîïíáò ôïõ êôéñßïõ ïñßæåôáé ï
êáôáêüñõöïò Üîïíáò ðïõ äéÝñ÷åôáé áðü ôïí ðüëï óôñïöÞò oP  ôïõ
ðëçóéÝóôåñïõ ðñïò ôçí óôÜèìç H8.0zo ⋅=  äéáöñÜãìáôïò )i( o  ôïõ êôéñßïõ,
ãéá óôñåðôéêÞ öüñôéóç üëùí ôùí äéáöñáãìÜôùí ìå ôéò ïìüóçìåò óôñåðôéêÝò
ñïðÝò izi FcM ⋅+= , üðïõ Ç ôï ýøïò ôïõ êôéñßïõ êáé c áõèáßñåôïò
ìï÷ëïâñá÷ßïíáò ôùí äõíÜìåùí iF  (ð.÷. c=1).
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éäéüôçôá {9},{10}: ÅÜí ôï êáôáêüñõöï åðßðåäï ôùí ïñéæüíôéùí óôáôéêþí
óåéóìéêþí äõíÜìåùí  iF  äéÝñ÷åôáé áðü ôïí Üîïíá áõôü, ôüôå ôï Üèñïéóìá
ôùí ôåôñáãþíùí∑θ

i

2
i ôùí ãùíéþí óôñïöÞò iθ ôùí ðáôùìÜôùí åßíáé

åëÜ÷éóôï.

[3] Ïé êýñéåò äéåõèýíóåéò x Þ y ôïõ êôéñßïõ ÷áñáêôçñßæïíôáé áðü ôçí åîÞò
éäéüôçôá: ÅÜí ôï êáôáêüñõöï åðßðåäï ôùí ïñéæüíôéùí óôáôéêþí óåéóìéêþí
äõíÜìåùí Ý÷åé ôçí äéåýèõíóç x Þ y, ôüôå óôç óôÜèìç H8.0z ≅  èá Ý÷ïõìå
ðáñÜëëçëç ìåôáöïñÜ ÷ùñßò óôñïöÞ êáôÜ ôçí ßäéá äéåýèõíóç.

[4] Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ áðü ôçí åöáñìïãÞ ôçò åî. (3.2) ðñïêýðôåé êáôÜ êáíüíá
ìéêñÞ ôéìÞ ôçò ãùíßáò á (ð.÷. o10<α ) ç ïðïßá êáé áãíïåßôáé. Áí ðñïêýøåé
ìåãÜëç ôéìÞ ôçò ãùíßáò á (ð.÷. ãéá YYXX uu ≅ ) ôï óýóôçìá äéáèÝôåé áðåéñßá
êýñéùí äéåõèýíóåùí, ïðüôå êáé ðÜëéí ëáìâÜíåôáé 0=α .

[5] Ïé ó÷Ýóåéò áõôÝò äßäïõí êáôÜ êáíüíá óõíôçñçôéêÜ áðïôåëÝóìáôá ãéá ìÝóåò
êáé ìåãÜëåò åêêåíôñüôçôåò.
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ôïõ êôéñßïõ ùò ðñïò ôï ôõ÷üí óýóôçìá áíáöïñÜò XYPo  êáèïñßæåôáé ìå
ôçí ãùíßá á ôçò ó÷Ýóçò:

YYXX

XY

uu
u22
−

⋅=αεϕ .........................................................................  (3.2)

üðïõ YYXX u ,u  êáé YXXY uu =  ïé ìåôáôïðßóåéò ôïõ óçìåßïõ oP  ãéá ôéò
ðáñáêÜôù öïñôßóåéò ôïõ êôéñßïõ ìå ôéò óåéóìéêÝò äõíÜìåéò iF :

• Öüñôéóç êáôÜ X: YXXX u ,u

• Öüñôéóç êáôÜ Y: YYXY u ,u

                                                         Y
                                       y

                                  x,iF
                                                                             iM
 i,yi,fyi,y eeemax τ+=                            i,oye          i,oxe                            x

                                               x,iF                                               y,iF
                                                                              α                                      X

                                                           oP             y,iF

i,yi,ryi,y eeemin τ−=                                                           i,xi,fxi,x eeemax τ+=

                                                            i,xi,rxi,x eeemin τ−=

Ó÷Þìá 3.1: Åêêåíôñüôçôåò ó÷åäéáóìïý.

[4] Óôçí åéäéêÞ ðåñßðôùóç êôéñßùí ìå ðáñÜëëçëç äéÜôáîç ôùí êýñéùí áîüíùí
áäñÜíåéáò üëùí ôùí êáôáêüñõöùí óôïé÷åßùí äõóêáìøßáò, ïé êýñéåò
äéåõèýíóåéò x, y ôïõ êôéñßïõ ëáìâÜíïíôáé ðáñÜëëçëåò ðñïò ôïõò Üîïíåò
áõôïýò.

[5] Óå êôßñéá ÷ùñßò óôñåðôéêÞ åõáéóèçóßá, áí äåí ãßíåôáé áêñéâÝóôåñïò
õðïëïãéóìüò, ïé éóïäýíáìåò óôáôéêÝò åêêåíôñüôçôåò äßäïíôáé áðü ôéò
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[6] Óå óôñåðôéêÜ åõáßóèçôá êôßñéá äåí åßíáé äõíáôÞ ç Ýêöñáóç ôùí fe  êáé re
óõíáñôÞóåé ìüíï ôçò óôáôéêÞò åêêåíôñüôçôáò oe , äéüôé åðçñåÜæïíôáé Ýíôïíá
áðü ôçí áêôßíá äõóôñåøßáò ñ ôïõ êôéñßïõ {11}. Åðßóçò, óôçí ðåñßðôùóç
áõôÞ ç re  ãéá ìéêñÝò åêêåíôñüôçôåò ðñïêýðôåé ðïëëÝò öïñÝò áñíçôéêÞ.

[7] ¸íá êôßñéï ÷áñáêôçñßæåôáé ùò óôñåðôéêÜ åõáßóèçôï, üôáí ç èåìåëéþäçò
éäéïìïñöÞ ôáëÜíôùóçò Ý÷åé äåóðüæïíôá óôñåðôéêü ÷áñáêôÞñá {11},{2}.



ÓÅÉÓÌÉÊÇ ÁÐÏÊÑÉÓÇ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ

ÅËËÇÍÉÊÏÓ ÁÍÔÉÓÅÉÓÌÉÊÏÓ ÊÁÍÏÍÉÓÌÏÓ 2000 87

33333

ðñïóåããéóôéêÝò ó÷Ýóåéò:

oifi e50.1e ⋅= , oiri e50.0e ⋅= ............................................................................................ (3.3.á, â)

üðïõ oie  ç óôáôéêÞ åêêåíôñüôçôá ôïõ ïñüöïõ i êÜèåôá ðñïò ôçí èåùñïýìåíç
äéåýèõíóç ôùí äõíÜìåùí  (äçë. i,oxe  Þ i,oye ).

[6] Óå êôßñéá ìå óôñåðôéêÞ åõáéóèçóßá áðáéôåßôáé åßôå áêñéâÝóôåñïò õðïëïãéóìüò
ôùí rifi e ,e  óõíáñôÞóåé ôçò óôáôéêÞò åêêåíôñüôçôáò oie  êáé ôçò áêôßíáò
äõóôñåøßáò ñ (âë. ÐáñÜñôçìá ÓÔ´), åßôå åöáñìïãÞ ôçò äõíáìéêÞò öáóìáôéêÞò
ìåèüäïõ.

[7] ¸íá êôßñéï èåùñåßôáé óôñåðôéêÜ åõáßóèçôï, üôáí êáôÜ ôç ìßá ôïõëÜ÷éóôïí
êýñéá äéåýèõíóç (x Þ y) ç áêôßíá äõóôñåøßáò i,mρ  ùò ðñïò ôï êÝíôñï ìÜæáò

iM  êÜèå äéáöñÜãìáôïò åßíáé ìéêñüôåñç Þ ßóç áðü ôçí áêôßíá áäñÜíåéáò ir
ôïõ äéáöñÜãìáôïò ( ii,m r≤ρ ). Ïé áêôßíåò äõóôñåøßáò i,mxρ  êáé i,myρ  êáôÜ ôéò
êýñéåò äéåõèýíóåéò x êáé y ôïõ êôéñßïõ äßäïíôáé áðü ôéò ó÷Ýóåéò:

2
i,ox

2
xi,mx e+ρ=ρ ............................................................ (3.4.á)

2
i,oy

2
yi,my e+ρ=ρ ............................................................. (3.4.â)

üðïõ:

i,oxe  êáé i,oye ïé óôáôéêÝò åêêåíôñüôçôåò êáôÜ ôéò äéåõèýíóåéò ôùí
êýñéùí áîüíùí x, y êáé

xρ  êáé yρ ïé áíôßóôïé÷åò áêôßíåò äõóôñåøßáò ùò ðñïò ôïí åëáóôéêü
Üîïíá, õðïëïãéæüìåíåò áðü ôéò ó÷Ýóåéò:

z

y
x

uc
θ
⋅

=ρ , 
z

x
y

uc
θ
⋅=ρ ............................................................................................... (3.5 á, â)

üðïõ:

yx u,u ìåôáôïðßóåéò ôïõ óçìåßïõ oP  ãéá öüñôéóç ôïõ êôéñßïõ ìå
ôéò óåéóìéêÝò äõíÜìåéò iF  êáôÜ ôéò êýñéåò äéåõèýíóåéò x
êáé y áíôßóôïé÷á êáé

zθ ãùíßá óôñïöÞò óôï äéÜöñáãìá )i( o ãéá ôç óôñåðôéêÞ
öüñôéóç ìå ôéò ïìüóçìåò óôñåðôéêÝò ñïðÝò izi FcM ⋅+= .
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Ó.3.4 ÄÕÍÁÌÉÊÇ ÖÁÓÌÁÔÉÊÇ ÌÅÈÏÄÏÓ

Ó.3.4.1  ÃåíéêÜ

[1] Èá ðñÝðåé ðÜíôùò íá ìçí ëçóìïíåßôáé üôé ðñüêåéôáé ãéá ìÝèïäï ãñáììéêïý
õðïëïãéóìïý, ôçò ïðïßáò ç áîéïðéóôßá ìåéþíåôáé óôéò ðåñéðôþóåéò áðüôïìùí
êáèýøïò ìåôáâïëþí ôçò áíôï÷Þò ôùí êôéñßùí.

[2] Ç ìÝèïäïò óå ãåíéêÝò ãñáììÝò ðåñéëáìâÜíåé:

á) ÉäéïìïñöéêÞ áíÜëõóç, êáôÜ ôçí ïðïßá õðïëïãßæïíôáé ïé éäéïìïñöÝò
ôáëÜíôùóçò ôïõ óõóôÞìáôïò êáé ïé áíôßóôïé÷åò éäéïðåñßïäïé êáé
éäéïóõ÷íüôçôåò.

â) ÉäéïìïñöéêÞ áðüêñéóç, êáôÜ ôçí ïðïßá ìå ôç ÷ñÞóç ôïõ öÜóìáôïò
ó÷åäéáóìïý õðïëïãßæåôáé ãéá êÜèå óõíéóôþóá ôïõ óåéóìïý ç áêñáßá
áðüêñéóç (ìåôáêßíçóç, Ýíôáóç) ðïõ áíôéóôïé÷åß óå êÜèå éäéïìïñöÞ
ôáëÜíôùóçò (ìå êáèïñéóìÝíï ðñüóçìï).

ã) ÉäéïìïñöéêÞ åðáëëçëßá, êáôÜ ôçí ïðïßá õðïëïãßæåôáé ãéá êÜèå
óõíéóôþóá ôïõ óåéóìïý ç ðéèáíÞ áêñáßá ôéìÞ ôõ÷üíôïò ìåãÝèïõò
áðüêñéóçò (ìå áêáèüñéóôï ðñüóçìï).

ä) ×ùñéêÞ åðáëëçëßá, êáôÜ ôçí ïðïßá õðïëïãßæåôáé ç ðéèáíÞ áêñáßá ôéìÞ
ôõ÷üíôïò ìåãÝèïõò áðüêñéóçò ãéá ôáõôü÷ñïíç äñÜóç ôùí ôñéþí
óõíéóôùóþí ôïõ óåéóìïý (ìå áêáèüñéóôï ðñüóçìï).

[3] Áðïäåéêíýåôáé üôé, ãéá éóïôñïðéêÞ äéÝãåñóç (âë. Ó 2.2.1.[2]), ç ôåëéêÞ
áðüêñéóç ìåôÜ ôç ÷ùñéêÞ åðáëëçëßá åßíáé áíåîÜñôçôç áðü ôïí
ðñïóáíáôïëéóìü ôùí äýï ïñéæüíôéùí óõíéóôùóþí {12}. Áíôßèåôá, ç áðüêñéóç
åîáñôÜôáé Ýíôïíá áðü ôç äéåýèõíóç êÜèå óõíéóôþóáò îå÷ùñéóôÜ.

[4] Óå ðåñßðôùóç êáôáóêåõþí áðü ðåñéóóüôåñá õëéêÜ áðáéôåßôáé ï õðïëïãéóìüò
ãéá êÜèå éäéïìïñöÞ ôáëÜíôùóçò ôïõ áíôßóôïé÷ïõ ðïóïóôïý êñßóéìçò
áðüóâåóçò áðü ôç ó÷Ýóç:

∑ ⋅ζ⋅=ζ
i

ii E
E
1

üðïõ:

iζ Ôá ðïóïóôÜ êñßóéìçò áðüóâåóçò ôùí åðéìÝñïõò õëéêþí.

iE Ôá ìÝñç ôçò åëáóôéêÞò åíÝñãåéáò ðáñáìüñöùóçò ðïõ
áíôéóôïé÷ïýí óôá åðéìÝñïõò õëéêÜ êáôÜ ôçí èåùñïýìåíç
éäéïìïñöÞ.

E Ç óõíïëéêÞ åëáóôéêÞ åíÝñãåéá ðáñáìüñöùóçò ôçò êáôáóêåõÞò
êáôÜ ôçí èåùñïýìåíç éäéïìïñöÞ ( ∑=

i
iEE ).
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3.4 ÄÕÍÁÌÉÊÇ ÖÁÓÌÁÔÉÊÇ ÌÅÈÏÄÏÓ

3.4.1 ÃåíéêÜ

[1] Ç äõíáìéêÞ öáóìáôéêÞ ìÝèïäïò åöáñìüæåôáé ÷ùñßò ðåñéïñéóìïýò óå üëåò
ôéò ðåñéðôþóåéò êáôáóêåõþí ðïõ êáëýðôåé ï ðáñþí Êáíïíéóìüò.

[2] Ìå ôç ìÝèïäï áõôÞ õðïëïãßæïíôáé ïé ðéèáíÝò áêñáßåò ôéìÝò ôõ÷üíôïò
ìåãÝèïõò áðüêñéóçò ìå ôåôñáãùíéêÞ åðáëëçëßá ôùí éäéïìïñöéêþí ôéìþí
ôïõ õðüøç ìåãÝèïõò.

[3] ÊáôÜ ôçí åöáñìïãÞ ôçò ìåèüäïõ áñêåß ç èåþñçóç åíüò ìüíïí
ðñïóáíáôïëéóìïý ôùí äýï ïñéæüíôéùí (êáé êÜèåôùí ìåôáîý ôïõò)
óõíéóôùóþí ôïõ óåéóìïý. Ãéá 1q =  ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï åëáóôéêü öÜóìá

)T(eΦ  (ìå åéóáãùãÞ ôçò êáôÜëëçëçò ôéìÞò ôïõ óõíôåëåóôÞ èåìåëßùóçò è),
åíþ ãéá 1q >  ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï öÜóìá ó÷åäéáóìïý )T(dΦ .

[4] Óôç óõíÞèç ðåñßðôùóç êáôáóêåõþí áðü ôï ßäéï õëéêü, åðéôñÝðåôáé ç ÷ñÞóç
óôáèåñïý ðïóïóôïý êñßóéìçò áðüóâåóçò æ ãéá üëåò ôéò éäéïìïñöÝò
ôáëÜíôùóçò ôïõ óõóôÞìáôïò.
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Ó.3.4.2  Áñéèìüò óçìáíôéêþí éäéïìïñöþí

[1] ÓõíïëéêÞ ôáëáíôïýìåíç ìÜæá åßíáé ç ìÜæá Üíùèåí ôçò äéåðéöÜíåéáò
êáôáóêåõÞò-åäÜöïõò, ç ïðïßá õößóôáôáé åëåýèåñç ìåôáôüðéóç êáôÜ ôçí
èåùñïýìåíç äéåýèõíóç õðïëïãéóìïý. Óå êôßñéá ìå õðüãåéï ç ðáñáðÜíù
äéåðéöÜíåéá ëáìâÜíåôáé óôçí ïñïöÞ ôïõ õðïãåßïõ, åíþ óå êôßñéá ðïõ
èåìåëéþíïíôáé åðß ðáóóÜëùí ëáìâÜíåôáé óôçí Üíù åðéöÜíåéá ôùí ðáóóÜëùí.
Äñþóá éäéïìïñöéêÞ ìÜæá åßíáé ôï ìÝñïò ôçò óõíïëéêÞò ôáëáíôïýìåíçò ìÜæáò
ðïõ åíåñãïðïéåßôáé ãéá êÜèå éäéïìïñöÞ ôáëÜíôùóçò.

[2] Ç ðåñßðôùóç áõôÞ åìöáíßæåôáé óðÜíéá óå êôéñéáêÝò êáôáóêåõÝò êáé ìðïñåß,
åðßóçò, íá ïöåßëåôáé óå áíåðéôõ÷Þ ìïíôåëïðïßçóç (åéóáãùãÞ ìç óçìáíôéêþí
åëåõèåñéþí êßíçóçò êáé áíôßóôïé÷ùí ðáñáóéôéêþí éäéïìïñöþí ôáëÜíôùóçò).
Ôï ðñüâëçìá áíôéìåôùðßæåôáé áêñéâÝóôåñá ìå ôçí èåþñçóç ìéáò
´´êáôÜëïéðçò éäéïìïñöÞò´´ (residual mode) ôïõ óõóôÞìáôïò ìå óõíïëéêÞ ìÜæá

∑−=∆
i

iMMM  êáé öáóìáôéêÞ  åðéôÜ÷õíóç ßóç ðñïò ôçí åðéôÜ÷õíóç AI ⋅γ
ôïõ åäÜöïõò {5}. Ïé åðéðôþóåéò, ôÝëïò, áðü ôï Ýëëåéììá äñþóáò ìÜæáò

M∆ åßíáé ðåñéóóüôåñï áéóèçôÝò óôéò áíôéäñÜóåéò óôÞñéîçò ðáñÜ óôéò
åóùôåñéêÝò äõíÜìåéò ôçò áíùäïìÞò.

[3] Ç óõììåôï÷Þ ôùí éäéïìïñöþí áõôþí óôç óõíïëéêÞ áðüêñéóç èåùñåßôáé
ðÜíôïôå óçìáíôéêÞ.

Ó.3.4.3  Åðáëëçëßá éäéïìïñöéêþí áðïêñßóåùí

[1] Óå ðåñßðôùóç èåþñçóçò äéáöïñåôéêïý ðïóïóôïý êñßóéìçò áðüóâåóçò ãéá
êÜèå éäéïìïñöÞ ç óõíèÞêç (3.6) ãñÜöåôáé:

ji
j

i 1.01
T
T

r
1 ζ⋅ζ⋅+≥=

üðïõ iζ  êáé jζ  ôá ðïóïóôÜ (óå %) ôçò êñßóéìçò áðüóâåóçò ôùí äýï
éäéïìïñöþí.

[2] Ïé éäéïìïñöéêÝò ôéìÝò ... ,B ,A ii  ôùí äéáöüñùí ìåãåèþí Ýíôáóçò Þ
ìåôáêßíçóçò ðïõ ðñïêýðôïõí ãñáììéêÜ áðü ôçí éäéïìïñöÞ (i) äéáèÝôïõí
êáèïñéóìÝíï ðñüóçìï, ðñáãìáôïðïéïýíôáé ôáõôü÷ñïíá êáé éêáíïðïéïýí ôéò
óõíèÞêåò éóïññïðßáò êáé óõìâéâáóôïý ôùí ðáñáìïñöþóåùí. Áíôßèåôá, ïé
ðéèáíÝò áêñáßåò ôéìÝò ôùí õðüøç ìåãåèþí A ex , B ex , ... äåí Ý÷ïõí
êáèïñéóìÝíï ðñüóçìï, äåí ðñáãìáôïðïéïýíôáé ôáõôü÷ñïíá êáé Üñá äåí
åßíáé äõíáôüí íá éêáíïðïéïýí ôéò óõíèÞêåò éóïññïðßáò Þ óõìâéâáóôïý ôùí
ðáñáìïñöþóåùí. Ï êáíüíáò (3.7) ôçò ðëÞñïõò ôåôñáãùíéêÞò åðáëëçëßáò
åßíáé äéåèíþò ãíùóôüò ùò CQC-êáíüíáò (Complete Quadratic Combination),
åíþ ï êáíüíáò (3.9) ôçò áðëÞò ôåôñáãùíéêÞò åðáëëçëßáò åßíáé äéåèíþò
ãíùóôüò ùò SRSS-êáíüíáò (Square Root of the Sum of the Squares). ÔÝëïò,
óå ðåñßðôùóç ÷ñÞóçò äéáöïñåôéêïý ðïóïóôïý êñßóéìçò áðüóâåóçò áíÜ
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3.4.2 Áñéèìüò óçìáíôéêþí éäéïìïñöþí

[1] Ãéá êÜèå óõíéóôþóá ôçò óåéóìéêÞò äéÝãåñóçò èá ëáìâÜíåôáé õðï÷ñåùôéêÜ
õðüøç Ýíáò áñéèìüò éäéïìïñöþí, Ýùò üôïõ ôï Üèñïéóìá ôùí äñùóþí
éäéïìïñöéêþí ìáæþí iMΣ  öèÜóåé óôï 90% ôçò óõíïëéêÞò ôáëáíôïýìåíçò

ìÜæáò M  ôïõ óõóôÞìáôïò.

[2] Áí óå åéäéêÝò ðåñéðôþóåéò êáôáóêåõþí (ð.÷. ìå ðïëý ìåãÜëç áíïìïéïìïñößá
äõóêáìøéþí) ôï ðáñáðÜíù üñéï äåí åðéôõã÷Üíåôáé ìÝ÷ñé ôçí éäéïìïñöÞ ìå
éäéïðåñßïäï sec03.0T = , ôüôå ç óõíåéóöïñÜ ôùí õðïëïßðùí éäéïìïñöþí
ëáìâÜíåôáé õðüøç ðñïóåããéóôéêÜ, ðïëëáðëáóéÜæïíôáò ôéò ôåëéêÝò ôéìÝò ôùí
ìåãåèþí Ýíôáóçò êáé ìåôáêßíçóçò  ìå ôïí áõîçôéêü ðáñÜãïíôá iMM Σ .

[3] Ïé éäéïìïñöÝò ìå éäéïðåñßïäï sec20.0T ≥  ëáìâÜíïíôáé ðÜíôïôå õðüøç.

3.4.3 Åðáëëçëßá éäéïìïñöéêþí áðïêñßóåùí

[1] Äýï éäéïìïñöÝò i êáé j ( ji < ) ìå éäéïðåñéüäïõò iT  êáé jT  ( ji TT ≥ ) èåùñïýíôáé
áóõó÷Ýôéóôåò üôáí:

ζ+≥= 1.01
T
T

r
1

j

i
....................................................................................................................................... (3.6)

üðïõ æ (óå %) ôï ðïóïóôü êñßóéìçò áðüóâåóçò ôùí éäéïìïñöþí.

[2] Ãéá êÜèå óõíéóôþóá ôçò óåéóìéêÞò äéÝãåñóçò, ïé ðéèáíÝò áêñáßåò ôéìÝò A ex
ôõ÷üíôïò ìåãÝèïõò áðüêñéóçò Á äßäïíôáé áðü ôç ó÷Ýóç:

( )∑∑ ⋅⋅ε±
i j

jiij AA=A ex ............................................................... (3.7)

üðïõ ( )1,2,...=i Ai  ïé éäéïìïñöéêÝò ôéìÝò ôïõ ìåãÝèïõò Á êáé:

( )
( ) ( )22224

232

ij
r1r4r110

rr18

+⋅⋅ζ⋅+−⋅

⋅+⋅ζ⋅=ε ................................................................................ (3.8)
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éäéïìïñöÞ, ï óõíôåëåóôÞò óõó÷Ýôéóçò ijε  õðïëïãßæåôáé áðü ôçí ó÷Ýóç:

( )
( ) ( ) ( ) 22

j
2
i

2
ji

224

23
jiji

ij
r4r1r4r110

rr8

⋅ζ+ζ⋅++⋅⋅ζ⋅ζ⋅+−⋅

⋅ζ⋅+ζ⋅ζ⋅ζ⋅
=ε

[3] Ïé êáíüíåò ôåôñáãùíéêÞò åðáëëçëßáò åöáñìüæïíôáé Üìåóá ãéá ôï
õðïëïãéæüìåíï êÜèå öïñÜ ìÝãåèïò ìå âÜóç ôéò éäéïìïñöéêÝò ôéìÝò ôïõ
õðüøç ìåãÝèïõò. ̧ ôóé, ð.÷. êáôÜ ôçí êÜìøç ìå ïñèÞ äýíáìç ç áêñáßá ôéìÞ

σ ex  ôçò ïñèÞò ôÜóçò σ  õðïëïãßæåôáé óõíáñôÞóåé ôùí éäéïìïñöéêþí ôéìþí-
ôçò  ìå ôïõò êáíüíåò ôåôñáãùíéêÞò åðáëëçëßáò (3.7) Þ (3.9) êáé ü÷é
óõíáñôÞóåé ôùí áêñáßùí ôéìþí M ex  êáé N ex  ôçò ñïðÞò êÜìøçò  êáé ôçò
ïñèÞò äýíáìçò N . Ï ðåñéïñéóìüò áõôüò äåí éó÷ýåé óôçí ðåñßðôùóç ðïõ
ôï ðáñÜãùãï ìÝãåèïò åîáñôÜôáé áðü Ýíá ìüíï åíôáôéêü ìÝãåèïò (ð.÷. ïñèÞ
ôÜóç áðü áðëÞ êÜìøç).

Ó.3.4.4  ×ùñéêÞ åðáëëçëßá

[1] Ôï ðñüóçìï ôïõ A ex  åßíáé áêáèüñéóôï êáé ïé áêñáßåò ôéìÝò ôùí äéáöüñùí
ìåãåèþí áðüêñéóçò äåí åßíáé, ãåíéêÜ, ôáõôü÷ñïíåò.

[2] Áðïäåéêíýåôáé üôé ôï ðåäßï ôùí ðéèáíþí ôáõôü÷ñïíùí ôéìþí äýï
ðáñáìÝôñùí áðüêñéóçò åßíáé ìßá Ýëëåéøç, ôñéþí ðáñáìÝôñùí áðüêñéóçò
åßíáé Ýíá åëëåéøïåéäÝò êáé ðåñéóóüôåñùí ðáñáìÝôñùí áðüêñéóçò åßíáé Ýíá
õðåñåëëåéøïåéäÝò {2},{5},{6},{12}. Óôç èåôéêÞ ôéìÞ ôïõ A ex  áíôéóôïé÷åß
êáèïñéóìÝíç ôéìÞ A,B  ôïõ ìåãÝèïõò  (èåôéêÞ Þ áñíçôéêÞ) êáé óôçí áñíçôéêÞ
ôéìÞ ôïõ  áíôéóôïé÷åß ç ôéìÞ A,B−  ôïõ ìåãÝèïõò B .
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ï óõíôåëåóôÞò óõó÷Ýôéóçò ôùí äýï éäéïìïñöþí i êáé j ( jiijii  ,1 ε=ε=ε ). Ãéá
ôéò áóõó÷Ýôéóôåò éäéïìïñöÝò ëáìâÜíåôáé 0ij =ε  êáé áí üëåò ïé éäéïìïñöÝò
åßíáé áóõó÷Ýôéóôåò èá Ý÷ïõìå:

∑±
i

2
iA=A ex ...................................................................................................................................... (3.9)

[3] Äåí åðéôñÝðåôáé, ãåíéêÜ, ç ÷ñÞóç ôùí áêñáßùí ôéìþí äýï Þ ðåñéóóüôåñùí
ìåãåèþí ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áêñáßáò ôéìÞò åíüò Üëëïõ ðáñÜãùãïõ
ìåãÝèïõò.

3.4.4 ×ùñéêÞ åðáëëçëßá

[1] Ãéá ôáõôü÷ñïíç äñÜóç ôùí ôñéþí óõíéóôùóþí ôïõ óåéóìïý, ïé ðéèáíÝò

áêñáßåò ôéìÝò A ex  ôõ÷üíôïò ìåãÝèïõò áðüêñéóçò Á äßäïíôáé áðü ôç ó÷Ýóç:

( ) ( ) ( )2
z

2
y

2
x A,ex A,ex A,ex =A ex ++± ........................................................... (3.10)

üðïõ x,A ex , y,A ex  êáé z,A ex  ïé ðéèáíÝò áêñáßåò ôéìÝò ôïõ õðüøç
ìåãÝèïõò ãéá áíåîÜñôçôç óåéóìéêÞ äñÜóç êáôÜ ôéò äéåõèýíóåéò x, y êáé z,
áíôßóôïé÷á (åî. 3.7 Þ 3.9).

[2] Ç ðéèáíÞ ôáõôü÷ñïíç ðñïò ôçí A ex  ôéìÞ A,B  åíüò Üëëïõ ìåãÝèïõò
áðüêñéóçò Â äßäåôáé áðü ôç ó÷Ýóç:

A ex
P,B AB

A = ............................................................................................................................................ (3.11.á)

üðïõ:

( )∑∑ ⋅+⋅+⋅⋅ε==
i j

zziyjyixjxiijABBA ,B,A,B,A,B,APP
j .................... (3.11.â)

ï ðáñÜãùí óõó÷Ýôéóçò ôùí ìåãåèþí B,A  êáé

( xjxi ,B ,,A ), ( yjyi ,B ,,A ), ( zjzi ,B ,,A ),  N,...2,1j,i =

ïé éäéïìïñöéêÝò ôéìÝò ôùí ìåãåèþí Á êáé Â ãéá áíåîÜñôçôç óåéóìéêÞ äñÜóç
êáôÜ ôéò äéåõèýíóåéò x, y êáé z, áíôßóôïé÷á.



94 ÅÁÊ 2000  - Ó×ÏËÉÁ

ÊÅÖÁËÁÉÏ 3

[3] Ãéá ôçí äéáóôáóéïëüãçóç óôïé÷åßùí óôá ïðïßá ïé ïñèÝò ôÜóåéò êáé ïé
äéáôìçôéêÝò ôÜóåéò õðïëïãßæïíôáé ìå ãñáììéêÝò ó÷Ýóåéò áðü ôá áíôßóôïé÷á
åíôáôéêÜ ìåãÝèç äéáôïìÞò (ð.÷. óôïé÷åßá áðü ÷Üëõâá Þ îýëï), áñêåß ï áð’
åõèåßáò õðïëïãéóìüò ôùí σ ex  Þ τ ex  âÜóåé ôçò åî. (3.10). Óå óôïé÷åßá
üìùò áðü ïðëéóìÝíï óêõñüäåìá ïé ó÷Ýóåéò ôÜóåùí-åíôáôéêþí ìåãåèþí äåí
åßíáé ãñáììéêÝò ëüãù ñçãìÜôùóçò êáé ìç-ãñáììéêÞò óõìðåñéöïñÜò ôùí
õëéêþí, ïðüôå ï ðñïçãïýìåíïò Üìåóïò Ýëåã÷ïò ôÜóåùí äåí åßíáé äõíáôüò.
Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ, áíôß ôùí ôÜóåùí, ÷ñçóéìïðïéåßôáé ï ´´äõóìåíÞò
óõíäõáóìüò´´ ôùí ðéèáíþí ôáõôü÷ñïíùí åíôáôéêþí ìåãåèþí, ï ïðïßïò
ìðïñåß íá êáèïñéóôåß ìå ôçí ãñáöáíáëõôéêÞ ìÝèïäï ôïõ Gupta {5} Þ ìå ôç
ìÝèïäï ôçò áêñáßáò ôÜóçò {12}. Ðéï åý÷ñçóôç üìùò åßíáé ç èåþñçóç ôùí
ðñïóåããéóôéêþí ́ ´äõóìåíþí óõíäõáóìþí´´ ôïõ ðáñüíôïò åäÜöéïõ, ïé ïðïßïé
õðïëïãßæïíôáé Üìåóá ìå ôç âïÞèåéá ôùí åî. (3.10) êáé (3.11). ¸ôóé ð.÷. óôç
óõíÞèç ðåñßðôùóç ôçò äéáîïíéêÞò êÜìøçò ôùí õðïóôõëùìÜôùí ìå ïñèÞ
äýíáìç èá Ý÷ïõìå ôïõò åðüìåíïõò Ýîé (2x3) óõíäõáóìïýò åíôáôéêþí
ìåãåèþí äéáôïìÞò, áíåîÜñôçôá áðü ôïí áñéèìü ôùí óõíéóôùóþí ôïõ
óåéóìïý:

,
,N
,M
M ex

M

M41
















=Σ−=Σ

ξ

ξ

ζ

η

ξ

 

,
,N
Mex 
,M

M

M

52
















=Σ−=Σ

η

η

ζ

η

ξ

 














=Σ−=Σ

ζ

η

ξ

ζ

ζ

N ex
,M
,M

N

N

63

óôïõò ïðïßïõò ôá ηξ Mex   ,M ex  êáé ζN ex  åéóÜãïíôáé ðñþôá ìå èåôéêü
ðñüóçìï (óõíäõáóìïß 321 ,, ΣΣΣ ) êáé Ýðåéôá ìå áñíçôéêü ðñüóçìï
(óõíäõáóìïß 654 ,, ΣΣΣ ). Åðßóçò, áí åßíáé oΣ  ôï äéÜíõóìá ôùí åíôáôéêþí
ìåãåèþí oo M ,M ηξ  êáé oNζ  ëüãù ôùí öïñôßùí âáñýôçôáò áðü ôïí
óõíäõáóìü ∑ ⋅ψ++ ∞

i
kii2k QPG , ç äéáóôáóéïëüãçóç èá ðåñéëáìâÜíåé ôïõò

Ýîé óõíäõáóìïýò  1,2,...6)=(i   ,ioi Σ+Σ=Σ′ . Ãéá ôéò ôÝóóåñéò äéáöïñåôéêÝò
èÝóåéò ôùí ìáæþí ôïõ êôéñßïõ (âë. ðáñ. 3.3.2.[1]) èá Ý÷ïõìå óõíïëéêÜ 4x6=24
óõíäõáóìïýò åíôáôéêþí ìåãåèþí ôçò äéáôïìÞò.

[4] Óôç óõíÞèç ðåñßðôùóç ôçò äéáîïíéêÞò êÜìøçò õðïóôõëùìÜôùí ìå ïñèÞ
äýíáìç, èá Ý÷ïõìå ãéá ôéò äýï ïñéæüíôéåò óõíéóôþóåò ôïõ óåéóìïý (êáôÜ x,
y) ôéò óõìâïëéêÝò ó÷Ýóåéò:

yx S3.0  S S ⋅±±=

yx S  S3.0 S ±⋅±=

áðü ôéò ïðïßåò ðñïêýðôïõí ïé åðüìåíïé ïêôþ óõíäõáóìïß:

5yx1 SS0.3  S S −=⋅++=
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[3] Ãéá ôçí äéáóôáóéïëüãçóç óôïé÷åßùí áðü ïðëéóìÝíï óêõñüäåìá ðïõ
åðéðïíïýíôáé ìå ðåñéóóüôåñá áðü Ýíá åíôáôéêÜ ìåãÝèç, áñêåß ç äéáäï÷éêÞ
èåþñçóç ôçò áêñáßáò ôéìÞò êÜèå ìåãÝèïõò êáé ôùí ðéèáíþí ôáõôü÷ñïíùí
(ðñïò ôçí áêñáßá áõôÞ ôéìÞ) ôéìþí ôùí Üëëùí ìåãåèþí.

[4] ÅíáëëáêôéêÜ, áíôß ôçò ðñïçãïýìåíçò ìåèïäïëïãßáò, åðéôñÝðåôáé ç
äéáóôáóéïëüãçóç ìå ôïí äõóìåíÝóôåñï áðü ôïõò åðüìåíïõò óõíäõáóìïýò
åíôáôéêþí ìåãåèþí:

zyx SSS   S ⋅µ±⋅λ±±=

zyx SS   SS ⋅µ±±⋅λ±=

zyx S   SSS ±⋅µ±⋅λ±=

üðïõ 30.0=µ=λ . Óôéò óõìâïëéêÝò áõôÝò ó÷Ýóåéò ôá yx S ,S  êáé zS
ðáñéóôÜíïõí ôá äéáíýóìáôá ôùí áêñáßùí ôéìþí ôùí åíôáôéêþí ìåãåèþí

,...B,A  ôçò åîåôáæüìåíçò äéáôïìÞò ãéá áíåîÜñôçôç óåéóìéêÞ äéÝãåñóç êáôÜ
ôéò äéåõèýíóåéò x, y  êáé z, áíôßóôïé÷á. Óôç óõíÞèç ðåñßðôùóç áãíüçóçò ôçò
êáôáêüñõöçò óõíéóôþóáò ôïõ óåéóìïý (âë. ðáñ. 3.1.1.[5]) ï ôñßôïò
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6yx2 SS0.3 - S S −=⋅+=

7xy3 SS0.3  S S −=⋅++=

8xy4 SS0.3 - S S −=⋅+=

üðïõ:
















=

ζ

η

ξ

x

x

x

x

,N ex
,M ex
,M ex

S , 















=

ζ

η

ξ

y

y

y

y

,N ex
,M ex
,M ex

S

ôá äéáíýóìáôá ôùí åíôáôéêþí ìåãåèþí ôçò äéáôïìÞò (êáôÜ ôïõò Üîïíåò î, ç
êáé æ) ãéá áíåîÜñôçôç óåéóìéêÞ äéÝãåñóç êáôÜ x êáé y áíôßóôïé÷á. Óå êÜèå
óõíäõáóìü ðñïóôßèåôáé áëãåâñéêÜ êáé ôï äéÜíõóìá [ ]Toooo NMMS ζηξ=
ôùí åíôáôéêþí ìåãåèþí ôçò äéáôïìÞò áðü ôçí äñÜóç ôùí êáôáêüñõöùí
öïñôßùí âáñýôçôáò ôïõ óõíäõáóìïý ∑ ⋅ψ++ ∞

i
kii2k QPG , ïðüôå

ðñïêýðôïõí ïé ïêôþ óõíäõáóìïß 1,2,...8)=(i , SSS ioi +=′ . Ãéá ôéò ôÝóóåñéò
èÝóåéò ôùí ìáæþí èá Ý÷ïõìå ôåëéêÜ 4x8=32 óõíäõáóìïýò åíôáôéêþí
ìåãåèþí ôçò äéáôïìÞò. Åðéóçìáßíåôáé ðÜíôùò üôé ôá óôïé÷åßá ôùí
ðñïçãïýìåíùí äéáíõóìÜôùí xS  êáé yS  ðáñéóôÜíïõí áêñáßåò ìç-
ôáõôü÷ñïíåò ôéìÝò ôùí åíôáôéêþí ìåãåèþí ηξ M ,M  êáé ζN  ôçò äéáôïìÞò
ìå áêáèüñéóôï ðñüóçìï, ïðüôå ïé ðéèáíïß óõíäõáóìïß èá åßíáé óôçí
ðñáãìáôéêüôçôá ðåñéóóüôåñïé. Ôï ãåãïíüò áõôü êáèéóôÜ ìÜëëïí
áíáðüôñåðôç êáé áóöáëÝóôåñç ôçí áðåõèåßáò èåþñçóç ôùí áêñáßùí ôéìþí
üëùí ôùí åíôáôéêþí ìåãåèþí ùò ôáõôü÷ñïíùí.

Ó.3.5 ÁÐËÏÐÏÉÇÌÅÍÇ ÖÁÓÌÁÔÉÊÇ ÌÅÈÏÄÏÓ

Ó.3.5.1  ÃåíéêÜ - Ðåäßï åöáñìïãÞò

[1,2] Ç áðëïðïßçóç ôçò äõíáìéêÞò öáóìáôéêÞò ìåèüäïõ óôçñßæåôáé óôéò åðüìåíåò
óõíôçñçôéêÝò ðáñáäï÷Ýò {10},{11}:

á) Ïé äýï ïñéæüíôéåò (êáé êÜèåôåò ìåôáîý ôïõò) óõíéóôþóåò ôïõ óåéóìïý
åêëÝãïíôáé ðáñÜëëçëåò ðñïò ôéò êýñéåò äéåõèýíóåéò x êáé y ôïõ êôéñßïõ
(Üîïíåò ìÝãéóôçò êáé åëÜ÷éóôçò äõóêáìøßáò).

â) Ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôïõ ìåãÝèïõò ôùí óåéóìéêþí öïñôßùí èåùñåßôáé
ç áóýæåõêôç ìåôáöïñéêÞ ôáëÜíôùóç ôïõ êôéñßïõ êáôÜ x êáé y,
áãíïþíôáò ôç óýæåõîç ìåôáöïñéêþí-óôñåðôéêþí ôáëáíôþóåùí. Ôá
áíôßóôïé÷á óåéóìéêÜ öïñôßá xi ,F  êáé yi ,F  êáèïñßæïíôáé ìå âÜóç ôç
èåìåëéþäç éäéïðåñßïäï êáé éäéïìïñöÞ ôáëÜíôùóçò êÜèå êýñéáò
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óõíäõáóìüò ðáñáëåßðåôáé êáé ôßèåôáé 0=µ  óôïõò äýï ðñþôïõò. Åðßóçò,
åðéôñÝðåôáé êáé ç óõíôçñçôéêÞ äéáóôáóéïëüãçóç ìå âÜóç ôéò áêñáßåò ôéìÝò
üëùí ôùí åíôáôéêþí ìåãåèþí ôçò äéáôïìÞò, ëáìâÜíïíôáò õðüøç üëïõò ôïõò
ðéèáíïýò óõíäõáóìïýò ôùí ðñïóÞìùí ôïõò.

3.5 ÁÐËÏÐÏÉÇÌÅÍÇ ÖÁÓÌÁÔÉÊÇ ÌÅÈÏÄÏÓ

3.5.1 ÃåíéêÜ - Ðåäßï åöáñìïãÞò

[1] Ç áðëïðïéçìÝíç öáóìáôéêÞ ìÝèïäïò ðñïêýðôåé áðü ôç äõíáìéêÞ öáóìáôéêÞ
ìÝèïäï ìå ðñïóåããéóôéêÞ èåþñçóç ìüíïí ôçò èåìåëéþäïõò éäéïìïñöÞò
ôáëÜíôùóçò ãéá êÜèå äéåýèõíóç õðïëïãéóìïý (ìïíï-éäéïìïñöéêÞ ìÝèïäïò).
Ç áðëïðïßçóç áõôÞ åðéôñÝðåé ôïí Üìåóï õðïëïãéóìü ôçò óåéóìéêÞò
áðüêñéóçò ìå ôç âïÞèåéá “éóïäýíáìùí” óåéóìéêþí äõíÜìåùí, ïé ïðïßåò
åöáñìüæïíôáé óáí óôáôéêÜ öïñôßá åðÜíù óôçí êáôáóêåõÞ óýìöùíá ìå ôçí
ðáñ. 3.3.3.

[2] ÊáôÜ ôçí åöáñìïãÞ ôçò ìåèüäïõ ïé äýï ïñéæüíôéåò óõíéóôþóåò ôïõ óåéóìïý
åêëÝãïíôáé ðáñÜëëçëá ðñïò ôéò êýñéåò äéåõèýíóåéò ôïõ êôéñßïõ êáé
÷ñçóéìïðïéåßôáé ðÜíôïôå ôï öÜóìá ó÷åäéáóìïý )T(dΦ .
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äéåýèõíóçò, ç ïðïßá üìùò ´´ðñïéêßæåôáé´´ ìå ôç óõíïëéêÞ ìÜæá Ì ôïõ
êôéñßïõ ãéá íá ëçöèåß õðüøç ç óõìâïëÞ êáé ôùí áíþôåñùí éäéïìïñöþí
ôáëÜíôùóçò.

ã) Ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò èÝóçò ôùí óåéóìéêþí öïñôßùí óôçí êÜôïøç
ëáìâÜíåôáé ðñïóåããéóôéêÜ õðüøç ç óýæåõîç ìåôáöïñéêþí-óôñåðôéêþí
ôáëáíôþóåùí ìÝóù ôùí ´´éóïäýíáìùí´´ óôáôéêþí åêêåíôñïôÞôùí  êáé
(âë. ÐáñÜñôçìá ÓÔ).

ä) Ãéá êÜèå êýñéá äéåýèõíóç ïé óåéóìéêÝò óôáôéêÝò äõíÜìåéò xi ,F  êáé

yi ,F  åöáñìüæïíôáé åðÜíù óôï ÷ùñéêü ðñïóïìïßùìá ôïõ êôéñßïõ ìå
ôç ìÝãéóôç êáé ôçí åëÜ÷éóôç åêêåíôñüôçôá ó÷åäéáóìïý êáé áêïëïõèåß
ç óôáôéêÞ åðßëõóç ôïõ õðüøç ðñïóïìïéþìáôïò ãéá êÜèå ðåñßðôùóç
öüñôéóçò. ÔÝëïò, ãßíåôáé ÷ñÞóç ôïõ öÜóìáôïò dΦ  áêüìç êáé ãéá q=1,
äéüôé åßíáé äõóìåíÝóôåñï áðü ôï eΦ .

[3] Ç ìÝèïäïò ðñïïñßæåôáé êõñßùò ãéá êáíïíéêÜ êôßñéá. Ç äéáöñáãìáôéêÞ
ëåéôïõñãßá ôùí ðëáêþí áðïôåëåß âáóéêÞ ðñïûðüèåóç ãéá ôçí åöáñìïãÞ
ôçò, äéüôé óôçí áíôßèåôç ðåñßðôùóç äåí åßíáé äõíáôÞ ç ðñïóïìïßùóç ôçò
óôñåðôéêÞò ôáëÜíôùóçò ôùí ðáôùìÜôùí. Åðéóçìáßíåôáé, åðßóçò, üôé ç êáôÜ
ðáñÝêêëéóç åöáñìïãÞ ôçò ìåèüäïõ óå ìç-êáíïíéêÜ êôßñéá ìåéþíåé ôçí
áîéïðéóôßá ôçò, éäéáßôåñá óôéò ðåñéðôþóåéò êôéñßùí ìå åðÜëëçëåò åóï÷Ýò.

[4] Óôïí ðáñüíôá êáíïíéóìü ç êáíïíéêüôçôá ôùí êôéñßùí ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìüíïí
ãéá ôçí åðéëïãÞ ôçò ìåèüäïõ õðïëïãéóìïý êáé ü÷é êáé ãéá ôçí ðåñáéôÝñù
êëéìÜêùóç ôùí ôéìþí ôïõ óõíôåëåóôÞ óõìðåñéöïñÜò q, ïé ïðïßåò Ý÷ïõí
êáèïñéóèåß óå ó÷åôéêÜ ÷áìçëÜ åðßðåäá (âë. Ðßíáêá 2.6). Ôï ãåãïíüò áõôü
êáèéóôÜ Üóêïðç ôçí åðéâïëÞ êáé Üëëùí óõíèçêþí êáíïíéêüôçôáò (ð.÷.
ãåùìåôñéêþí), äéüôé ïé ó÷åôéêÝò ðñïò áõôÝò ìç-êáíïíéêüôçôåò
áíôéìåôùðßæïíôáé ìå ôïí ßäéï âáèìü áîéïðéóôßáò áðü ôéò äýï ìåèüäïõò
ãñáììéêïý õðïëïãéóìïý ôïõ êáíïíéóìïý. Ãéá ôïõò ßäéïõò ëüãïõò, ç èåþñçóç
ôçò óôñåðôéêÞò åõáéóèçóßáò ôùí êôéñßùí ùò ðáñÜãïíôá ìç-êáíïíéêüôçôáò
äåí åßíáé áðáñáßôçôç, äéüôé ç ó÷åôéêÞ ìç-êáíïíéêüôçôá êáëýðôåôáé áñêåôÜ
áîéüðéóôá ìå ôïí áêñéâÝóôåñï õðïëïãéóìü ôùí «éóïäýíáìùí» óôáôéêþí
åêêåíôñïôÞôùí fe  êáé re  (âë. ÐáñÜñôçìá ÓÔ´). Óçìåéþíåôáé, ôÝëïò, üôé óå
óõóôÞìáôá ìå äåóðüæïõóá äéáôìçôéêÞ ðáñáìüñöùóç ôùí êáôáêüñõöùí
óôïé÷åßùí èá ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ç äéáôìçôéêÞ äõóêáìøßá hAG s⋅
áíôß ôçò êáìðôéêÞò hIE ⋅ .
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[3] Ç ìÝèïäïò åöáñìüæåôáé óôéò ðáñáêÜôù ðåñéðôþóåéò:

á) ÊáíïíéêÜ êôßñéá ìÝ÷ñé 10 ïñüöïõò.

â) Ìç êáíïíéêÜ êôßñéá ìÝ÷ñé 5 ïñüöïõò ìå åîáóöáëéóìÝíç ôç
äéáöñáãìáôéêÞ ëåéôïõñãßá ôùí ðëáêþí. Åîáéñïýíôáé ôá êôßñéá
óðïõäáéüôçôáò Ó4 Üíù ôùí äýï ïñüöùí óå ïðïéáäÞðïôå óåéóìéêÞ
æþíç êáé ôá êôßñéá óðïõäáéüôçôáò Ó3 Üíù ôùí äýï ïñüöùí óôéò
óåéóìéêÝò æþíåò ÉÉÉ êáé ÉV.

[4] ¸íá êôßñéï èá ëÝãåôáé êáíïíéêü, üôáí éêáíïðïéåß ôéò ðáñáêÜôù óõíèÞêåò:

á) Ôá ðáôþìáôá ëåéôïõñãïýí ùò áðáñáìüñöùôá äéáöñÜãìáôá ìÝóá
óôï åðßðåäü ôïõò. Ç ëåéôïõñãßá áõôÞ, áí äåí ãßíåôáé áêñéâÝóôåñïò
Ýëåã÷ïò, èåùñåßôáé üôé äåí åßíáé åîáóöáëéóìÝíç óå åðéìÞêç
ïñèïãùíéêÜ êôßñéá (Þ ôìÞìáôá êôéñßùí) ìå ëüãï ðëåõñþí ìåãáëýôåñï
ôïõ 4, êáèþò åðßóçò êáé óå êôßñéá ìå êåíÜ ðïõ õðåñâáßíïõí ôï 35%
ôçò êÜôïøçò ôïõ ïñüöïõ.

â) Ç áýîçóç Þ ìåßùóç i1ii KKK −=∆ +  ôçò ó÷åôéêÞò äõóêáìøßáò iK
åíüò ïñüöïõ óå êÜèå ïñéæüíôéá äéåýèõíóç äåí õðåñâáßíåé ôéò ôéìÝò

iK35.0  êáé iK50.0 , áíôßóôïé÷á. Ç äõóêáìøßá åíüò ïñüöïõ óå ìßá
äéåýèõíóç èá ëáìâÜíåôáé ùò ôï Üèñïéóìá ôùí ó÷åôéêþí äõóêáìøéþí

hIE ⋅  ôùí êáôáêüñõöùí óôïé÷åßùí ôïõ ïñüöïõ.

ã) Ç áýîçóç Þ ìåßùóç i1ii mmm −=∆ +  ôçò ìÜæáò im  åíüò ïñüöïõ äåí
õðåñâáßíåé ôéò ôéìÝò im35.0  êáé im50.0 , áíôßóôïé÷á. Áðü ôïí Ýëåã÷ï
ôïõ êñéôçñßïõ áõôïý åîáéñåßôáé ï áíþôáôïò üñïöïò êáé ôõ÷üí áðüëçîç
êëéìáêïóôáóßïõ.
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Ó.3.5.2 Éóïäýíáìá óåéóìéêÜ öïñôßá

[1] Ç ó÷Ýóç (3.12) åßíáé óõíôçñçôéêÞ ãéá äýï ëüãïõò: ðñþôïí, äéüôé ç ðñáãìáôéêÞ
äñþóá ìÜæá ôçò èåìåëéþäïõò éäéïìïñöÞò åßíáé ðÜíôïôå ìéêñüôåñç áðü ôçí
Ì êáé äåýôåñïí, äéüôé ç óõæåõãìÝíç éäéïðåñßïäïò åßíáé ðÜíôïôå ìåãáëýôåñç
áðü ôçí áóýæåõêôç Ô, ïðüôå ç öáóìáôéêÞ åðéôÜ÷õíóç )T(dΦ  ðñïêýðôåé
ìåãáëýôåñç Þ ßóç ðñïò ôçí ðñáãìáôéêÞ ôïõ óõæåõãìÝíïõ óõóôÞìáôïò.

[2-4] Ìå ôçí ðñüóèåôç äýíáìç HV  åðéäéþêåôáé íá êáëõöèåß ç áõîçìÝíç ôÝìíïõóá
äýíáìç ðïõ åìöáíßæåôáé óôïõò ôåëåõôáßïõò ïñüöïõò ôùí åýêáìðôùí
êôéñßùí. Ìå ôçí ó÷Ýóç (3.14) åðéôõã÷Üíåôáé áêñéâÝóôåñç êáèýøïò êáôáíïìÞ
ôùí óåéóìéêþí öïñôßùí óå êÜèå ðåñßðôùóç, åíþ ç ðñïóåããéóôéêÞ ó÷Ýóç
(3.15) åßíáé êáôÜëëçëç ãéá êáíïíéêÜ ìéêôÜ óõóôÞìáôá óôá ïðïßá ç èåìåëéþäçò
éäéïìïñöÞ ôáëÜíôùóçò ëáìâÜíåôáé åõèýãñáììç (ôñéãùíéêÞ êáôáíïìÞ).
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3.5.2 Éóïäýíáìá óåéóìéêÜ öïñôßá

[1] Ãéá êÜèå êýñéá äéåýèõíóç ôïõ êôéñßïõ ôï óõíïëéêü ìÝãåèïò ôùí óåéóìéêþí
öïñôßùí (ôÝìíïõóá âÜóçò) õðïëïãßæåôáé áðü ôç ó÷Ýóç:

)T(MV do Φ⋅= ...................................................................................................................................... (3.12)

üðïõ:

M åßíáé ç óõíïëéêÞ ôáëáíôïýìåíç ìÜæá ôçò êáôáóêåõÞò,

)T(dΦ åßíáé ç ôéìÞ ôçò öáóìáôéêÞò åðéôÜ÷õíóçò ó÷åäéáóìïý, üðùò
ðñïêýðôåé áðü ôéò åî. (2.1) êáé

 T åßíáé ç èåìåëéþäçò áóýæåõêôç éäéïðåñßïäïò ìåôáöïñéêÞò
ôáëÜíôùóçò êáôÜ ôçí èåùñïýìåíç êýñéá äéåýèõíóç ôïõ êôéñßïõ,
ç ïðïßá õðïëïãßæåôáé ìå ïðïéáäÞðïôå áíáãíùñéóìÝíç ìÝèïäï
ôçò Ìç÷áíéêÞò. Óå ïñèïãùíéêÞ êÜôïøç åðéôñÝðåôáé ç åöáñìïãÞ
ôïõ ðáñáêÜôù åìðåéñéêïý ôýðïõ ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò
èåìåëéþäïõò éäéïðåñéüäïõ:

LH
H

L
H09.0T

⋅ρ+
⋅⋅= .............................................................................................................. (3.13)

üðïõ:

H ôï ýøïò ôïõ êôéñßïõ,

L ôï ìÞêïò ôïõ êôéñßïõ êáôÜ ôçí èåùñïýìåíç äéåýèõíóç õðïëïãéóìïý
êáé

ρ ï ëüãïò ôçò åðéöÜíåéáò ôùí äéáôïìþí ôùí ôïé÷ùìÜôùí áíÜ äéåýèõíóç
óåéóìéêÞò äñÜóçò ðñïò ôçí óõíïëéêÞ åðéöÜíåéá ôïé÷ùìÜôùí êáé
õðïóôõëùìÜôùí.

[2] Ç êáè’ ýøïò êáôáíïìÞ ôùí óåéóìéêþí öïñôßùí ãßíåôáé óýìöùíá ìå ôç ó÷Ýóç:

( ) 1,2,...N=ji,       ,
m

m
VVF

j
jj

ii
Hoi ∑ ϕ⋅

ϕ⋅
⋅−= ............................................................ (3.14)

üðïõ:

im åßíáé ç óõãêåíôñùìÝíç ìÜæá óôç óôÜèìç i,

iϕ åßíáé ç óõíéóôþóá óôç óôÜèìç i ôçò èåìåëéþäïõò éäéïìïñöÞò
ìåôáöïñéêÞò ôáëÜíôùóçò êáôÜ ôçí èåùñïýìåíç êýñéá äéåýèõíóç
ôïõ êôéñßïõ, ç ïðïßá õðïëïãßæåôáé ìå ïðïéáäÞðïôå áíáãíùñéóìÝíç
ìÝèïäï ôçò Ìç÷áíéêÞò,

HV = ( )oo V0.25 VT07.0 ⋅≤⋅⋅  åßíáé ìßá ðñüóèåôç äýíáìç ðïõ
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Ó.3.5.3  ×ùñéêÞ åðáëëçëßá

[1-3] Ôá ïñéæüíôéá óåéóìéêÜ öïñôßá xi ,F  êáé yi ,F  åöáñìüæïíôáé äéáäï÷éêÜ ìå ôéò
ðáñáêÜôù åêêåíôñüôçôåò ó÷åäéáóìïý, óýìöùíá ìå ôçí ðáñ. 3.3.3.[1]:

1.  ),emax   ,,e (max iyix

2.  ),emin   ,,e (max iyix

3.  ),emax   ,,e (min iyix

4.  ),emin   ,,e (min iyix
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åöáñìüæåôáé óôçí êïñõöÞ ôïõ êôéñßïõ üôáí sec0.1T ≥  êáé

Í åßíáé ï áñéèìüò ôùí ïñüöùí.

[3] Óå êáíïíéêÜ êôßñéá åðéôñÝðåôáé ç êáè’ ýøïò êáôáíïìÞ ôùí óåéóìéêþí öïñôßùí
íá ãßíåôáé óýìöùíá ìå ôç ó÷Ýóç:

( ) 1,2,...N=ji,       ,
zm

zm
VVF

j
jj

ii
Hoi ∑ ⋅

⋅
⋅−= ............................................................ (3.15)

üðïõ iz  ç áðüóôáóç ôçò óôÜèìçò i áðü ôç âÜóç.

[4] Ç êáôáíïìÞ ôùí óåéóìéêþí öïñôßùí óýìöùíá ìå ôç ó÷Ýóç (3.15) åðéôñÝðåôáé
íá åöáñìüæåôáé åðßóçò óôéò ðáñáêÜôù ðåñéðôþóåéò:

á) Ìç êáíïíéêÜ êôßñéá óðïõäáéüôçôáò Ó1, Ó2 êáé Ó3 ìÝ÷ñé äýï ïñüöïõò
óå ïðïéáäÞðïôå æþíç óåéóìéêÞò åðéêéíäõíüôçôáò.

â) Ìç êáíïíéêÜ êôßñéá óðïõäáéüôçôáò Ó1 êáé Ó2 ìÝ÷ñé ôñåéò ïñüöïõò
óôéò æþíåò óåéóìéêÞò åðéêéíäõíüôçôáò É, ÉÉ êáé ÉÉÉ.

ã) Ìç êáíïíéêÜ êôßñéá óðïõäáéüôçôáò Ó1 êáé Ó2 ìÝ÷ñé ôÝóóåñéò ïñüöïõò
óôéò æþíåò óåéóìéêÞò åðéêéíäõíüôçôáò É êáé ÉÉ.

3.5.3 ×ùñéêÞ åðáëëçëßá

[1] Ãéá ôáõôü÷ñïíç óôáôéêÞ äñÜóç ôùí ïñéæüíôéùí óåéóìéêþí öïñôßùí iF  êáôÜ
ôéò êýñéåò äéåõèýíóåéò x, y ôïõ êôéñßïõ óýìöùíá ìå ôçí ðáñ. 3.3.3, êáèþò
åðßóçò êáé ôùí êáôáêüñõöùí óåéóìéêþí öïñôßùí óýìöùíá ìå ôçí ðáñ. 3.6,
ïé ðéèáíÝò áêñáßåò ôéìÝò A ex  ôõ÷üíôïò ìåãÝèïõò áðüêñéóçò Á
õðïëïãßæïíôáé áðü ôç ó÷Ýóç:

2
z

2
y

2
x A,A,A,=A ex ++± .................................................................................................... (3.16)

üðïõ x,A , y,A  êáé z,A  ïé ôéìÝò ôïõ õðüøç ìåãÝèïõò (ìå ôï ðñüóçìü ôïõò)
ãéá áíåîÜñôçôç óôáôéêÞ öüñôéóç ôïõ êôéñßïõ êáôÜ ôéò èåùñïýìåíåò
äéåõèýíóåéò x, y êáé z, áíôßóôïé÷á.

[2] Ç ðéèáíÞ ôáõôü÷ñïíç ðñïò ôçí  A ex  ôéìÞ A,B  åíüò Üëëïõ ìåãÝèïõò
áðüêñéóçò Â õðïëïãßæåôáé áðü ôç ó÷Ýóç:

z
z

y
y

x
x

A ,B
A ex
,A,B

A ex
,A

,B
A ex

,A,B ⋅+⋅+⋅= ...................................................................... (3.17)

üðïõ x,B , y,B  êáé z,B  ïé ôéìÝò ôïõ ìåãÝèïõò Â (ìå ôï ðñüóçìü ôïõò) ãéá
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Ó÷Þìá Ó.3.5.3.(1): Ôáõôü÷ñïíç äñÜóç ïñéæüíôéùí óåéóìéêþí öïñôßùí

ïðüôå ðñïêýðôïõí ïé ôÝóóåñéò ðåñéðôþóåéò ôáõôü÷ñïíçò óôáôéêÞò öüñôéóçò
ôïõ óõóôÞìáôïò ðïõ öáßíïíôáé óôï ó÷Þìá Ó 3.5.3.(1). Óå êÜèå ðåñßðôùóç
öüñôéóçò ïé áêñáßåò ôéìÝò A ex  ôïõ ôõ÷üíôïò ìåãÝèïõò áðüêñéóçò Á
õðïëïãßæïíôáé ìå ôåôñáãùíéêÞ åðáëëçëßá ôùí åðéìÝñïõò ôéìþí-ôïõ yx A, , ,A
êáé z,A  óýìöùíá ìå ôçí åî.(3.16) êáé ü÷é ìå áëãåâñéêÞ Üèñïéóç. Óôç óõíÝ÷åéá
õðïëïãßæïíôáé êáé ïé «áíôßóôïé÷åò» ôéìÝò ôïõ ôõ÷üíôïò Üëëïõ ìåãÝèïõò
áðüêñéóçò Â ìå ôçí åî.(3.17). ÊáôÜ ôá ëïéðÜ éó÷ýïõí áíáëëïßùôá üóá Ý÷ïõí
Þäç áíáöåñèåß óôá ó÷üëéá 3.4.4 [1], [2] êáé [3].

[4] Óôç óõíÞèç ðåñßðôùóç áãíüçóçò ôçò êáôáêüñõöçò óõíéóôþóáò ôïõ
óåéóìïý èá Ý÷ïõìå:

yx F3.0  F F ⋅±±=

yx F  F3.0 F ±⋅±=

áðü ôéò ïðïßåò ðñïêýðôïõí ïé åðüìåíïé ïêôþ óõíäõáóìïß:

5yx1 FF0.3  F F −=⋅++=

6yx2 FF0.3 - F F −=⋅+=

7xy3 FF0.3  F F −=⋅++=

8xy4 FF0.3 - F F −=⋅+=

üðïõ:
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áíåîÜñôçôç óôáôéêÞ öüñôéóç ôïõ êôéñßïõ êáôÜ ôéò èåùñïýìåíåò äéåõèýíóåéò
x, y êáé z, áíôßóôïé÷á.

[3] Ãéá ôçí äéáóôáóéïëüãçóç óôïé÷åßùí áðü ïðëéóìÝíï óêõñüäåìá åöáñìüæåôáé
ç ìåèïäïëïãßá ôçò ðáñ. 3.4.4.[3].

[4] ÅíáëëáêôéêÜ, áíôß ôçò ðñïçãïýìåíçò ìåèïäïëïãßáò, åðéôñÝðåôáé ç
äéáóôáóéïëüãçóç ìå ôïí äõóìåíÝóôåñï áðü ôïõò åðüìåíïõò óõíäõáóìïýò
óôáôéêþí öïñôßóåùí:

zyx FFF   F ⋅µ±⋅λ±±=

zyx FF   FF ⋅µ±±⋅λ±=

zyx F   FFF ±⋅µ±⋅λ±=

üðïõ 30.0=µ=λ . Óôéò óõìâïëéêÝò áõôÝò ó÷Ýóåéò ôá yx F ,F  êáé zF
ðáñéóôÜíïõí ôá äéáíýóìáôá ôùí óåéóìéêþí öïñôßùí êáôÜ ôéò äéåõèýíóåéò

x, y êáé z êáé ôï F  ðáñéóôÜíåé ôçí «óõíéóôáìÝíç» óåéóìéêÞ öüñôéóç. Óôç
óõíÞèç ðåñßðôùóç áãíüçóçò ôçò êáôáêüñõöçò óõíéóôþóáò ôïõ óåéóìïý
(âë. ðáñ. 3.1.1.[5]), ï ôñßôïò óõíäõáóìüò ðáñáëåßðåôáé êáé ôßèåôáé 0=µ
óôïõò äýï ðñþôïõò.
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Ïé ðáñáðÜíù «ðïóïóôéáßïé óõíäõáóìïß» ôùí óôáôéêþí öïñôßóåùí êáôÜ x
êáé y åöáñìüæïíôáé äéáäï÷éêÜ ìå ôéò ìÝãéóôåò êáé åëÜ÷éóôåò åêêåíôñüôçôåò
ó÷åäéáóìïý, ïðüôå ðñïêýðôïõí ôåëéêÜ 4x8=32 ðåñéðôþóåéò óôáôéêþí
öïñôßóåùí ôïõ êôéñßïõ (ó÷. Ó 3.5.3(4)). Óå êÜèå ðåñßðôùóç ôá ðñïêýðôïíôá
åíôáôéêÜ ìåãÝèç åðáëëçëßæïíôáé áëãåâñéêÜ ìå ôá áíôßóôïé÷á åíôáôéêÜ ìåãÝèç
áðü ôç äñÜóç ôùí êáôáêüñõöùí öïñôßùí âáñýôçôáò.

Ó÷Þìá Ó 3.5.3.(4): Ðïóïóôéáßïé óõíäõáóìïß ïñéæüíôéùí óåéóìéêþí öïñôßùí.

Ó.3.6 ÊÁÔÁÊÏÑÕÖÇ ÓÅÉÓÌÉÊÇ ÄÉÅÃÅÑÓÇ

[1] Ôá óôçñßãìáôá ôùí ìåìïíùìÝíùí öïñÝùí èåùñïýíôáé êáôáêüñõöá. Óå
ðåñßðôùóç êåêëéìÝíùí óôçñéãìÜôùí èá Ý÷ïõìå óýæåõîç ôùí êáôáêüñõöùí
êáé ïñéæüíôéùí åëåõèåñéþí êßíçóçò óôïõò êüìâïõò óôÞñéîçò, ïðüôå
áðáéôåßôáé êáèïëéêÞ ðñïóïìïßùóç ôïõ óõóôÞìáôïò êáé ãéá ôçí êáôáêüñõöç
óõíéóôþóá ôïõ óåéóìïý.
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3.6 ÊÁÔÁÊÏÑÕÖÇ ÓÅÉÓÌÉÊÇ ÄÉÅÃÅÑÓÇ

[1] Ï Ýëåã÷ïò ìåìïíùìÝíùí öïñÝùí ãéá êáôáêüñõöç óåéóìéêÞ äéÝãåñóç ìðïñåß
íá ãßíåé ìå ôçí áðëïðïéçìÝíç öáóìáôéêÞ ìÝèïäï ùò áêïëïýèùò:

á) Ç êáôáêüñõöç óåéóìéêÞ äéÝãåñóç åöáñìüæåôáé óôá óçìåßá óôÞñéîçò
ôïõ öïñÝá.

â) Ç èåìåëéþäçò éäéïðåñßïäïò ôïõ öïñÝá  õðïëïãßæåôáé ìå ôïí ôýðï
ôïõ Rayleigh:
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[2,3] ÁêñéâÝóôåñç ìïñöÞ åðáëëçëßáò ìðïñåß íá åöáñìïóèåß óýìöùíá ìå ôçí
ðáñ. 3.5.3 Þ ôçí ðáñ. 3.4.4 óå ðåñßðôùóç åöáñìïãÞò ôçò äõíáìéêÞò
öáóìáôéêÞò ìåèüäïõ ãéá ôçí ïñéæüíôéá óåéóìéêÞ äñÜóç. Óôçí ôåëåõôáßá áõôÞ
ðåñßðôùóç ï ôñßôïò üñïò óôï äåýôåñï ìÝëïò ôçò åî. (3.11.â) áíôéêáèßóôáôáé
áðü ôïí ôñßôï üñï ôïõ äåýôåñïõ ìÝëïõò ôçò åî. (3.17).

Ó.3.7 ÐÑÏÓÁÑÔÇÌÁÔÁ ÊÔÉÑÉÙÍ

[1] ÅîùôåñéêÞ äéÝãåñóç ãéá ôï ðñïóÜñôçìá áðïôåëåß ç óåéóìéêÞ áðüêñéóç ôïõ
óçìåßïõ óôÞñéîçò, ëáìâáíïìÝíçò õðüøç êáé ôçò áëëçëåðßäñáóçò êôéñßïõ-
ðñïóáñôÞìáôïò.

[2] Ôï ðñïóÜñôçìá èåùñåßôáé óáí ìïíïâÜèìéï óýóôçìá, ôïõ ïðïßïõ ç ìÝãéóôç
åðéôÜ÷õíóç g⋅ε=γ  ëáìâÜíåôáé ßóç ìå ôï ãéíüìåíï ôçò åðéôÜ÷õíóçò ôïõ
êôéñßïõ ( )Hz1A +⋅  óôçí óôÜèìç z åðß ôïí óõíôåëåóôÞ áëëçëåðßäñáóçò β
ìåôáîý ðñïóáñôÞìáôïò-êôéñßïõ. Ç èåùñïýìåíç åäþ åðéôÜ÷õíóç êôéñßïõ (Á
óôç âÜóç êáé 2Á óôçí êïñõöÞ) áðïôåëåß óõíôçñçôéêÞ ðåñéâÜëëïõóá ôùí
óõíÞèùí åðéôá÷ýíóåùí ó÷åäéáóìïý. Ãéá T2T >π  ëáìâÜíåôáé 1=β
(áìåëçôÝá áëëçëåðßäñáóç).
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∑
∑

⋅

⋅
⋅π=

i
ii

i

2
ii

ym

ym
2T ......................................................................................................................... (3.18)

üðïõ ( )n1,2,...,=i  yi  ïé  ìåôáôïðßóåéò ôùí óõãêåíôñùìÝíùí ìáæþí

im  ëüãù êáôáêüñõöùí öïñôßùí 1mi ⋅ .

ã) Ôá êáôáêüñõöá óåéóìéêÜ öïñôßá õðïëïãßæïíôáé áðü ôç ó÷Ýóç:

( )n1,2,...,=ji,    ,
ym

ym
)T(MF

j
jj

ii
v,di ∑ ⋅

⋅
⋅Φ⋅= ....................................................... (3.19)

üðïõ M ç ôáëáíôïýìåíç ìÜæá ôïõ öïñÝá, )T(v,dΦ  ç ôéìÞ ôçò öáóìáôéêÞò
åðéôÜ÷õíóçò ó÷åäéáóìïý êáé (n) ï áñéèìüò ôùí óõãêåíôñùìÝíùí ìáæþí im .

[2] Ôá óåéóìéêÜ öïñôßá iF  åöáñìüæïíôáé óôáôéêÜ åðÜíù óôïí öïñÝá êáé ç
ðñïêýðôïõóá Ýíôáóç, ôüóï ôïõ ßäéïõ üóï êáé ôùí óôïé÷åßùí óôÞñéîÞò ôïõ,
ðñïóôßèåôáé óôçí Ýíôáóç áðü ôéò ïñéæüíôéåò óõíéóôþóåò ôïõ óåéóìïý, áí
äåí åöáñìïóèåß áêñéâÝóôåñç ìïñöÞ åðáëëçëßáò.

[3] Ç ðñïçãïýìåíç ìÝèïäïò åðéôñÝðåôáé íá åöáñìüæåôáé áíåîÜñôçôá áðü ôçí
ìÝèïäï õðïëïãéóìïý ãéá ôçí ïñéæüíôéá óåéóìéêÞ äéÝãåñóç.

3.7 ÐPOÓAPTHMATA KTIPIÙN

[1] ÐñïóáñôÞìáôá êôéñßùí åßíáé êáôáóêåõÝò Þ ôìÞìáôá êáôáóêåõþí ðïõ äåí
áðïôåëïýí ïñãáíéêü ìÝñïò ôïõ óêåëåôïý üðùò ð.÷. óôçèáßá, êáðíïäü÷ïé
êëð. H óåéóìéêÞ áðüêñéóç åíüò ðñïóáñôÞìáôïò åðçñåÜæåôáé áðü ôçí
óåéóìéêÞ áðüêñéóç ôïõ êôéñßïõ åðåéäÞ ç êßíçóç ôïõ óçìåßïõ óôÞñéîçò ðÜíù
óôï êôßñéï åßíáé äéáöïñåôéêÞ áðü ôçí êßíçóç ôïõ åäÜöïõò.

[2] ÅÜí äåí ãßíåôáé áêñéâÝóôåñïò õðïëïãéóìüò ç ïñéæüíôéá óåéóìéêÞ äýíáìç
ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôùí ðñïóáñôçìÜôùí êáé ôùí óôïé÷åßùí óôÞñéîçò ôïõò
õðïëïãßæåôáé áðü ôçí åîßóùóç (4.17), üðïõ ï óåéóìéêüò óõíôåëåóôÞò å
äßäåôáé áðü ôçí ó÷Ýóç:

)H/z1( +⋅β⋅α=ε ........................................................................................................................................ (3.20)

üðïõ:

g/A=α ,
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[3] Ïé ðåñéðôþóåéò áõôÝò äåí êáëýðôïíôáé áðü ôïí ðáñüíôá êáíïíéóìü.
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â = ( )
1

T/T11
2

2 ≥
−+ π

, ....................................................................... (3.21)

πT ç éäéïðåñßïäïò ôïõ ðñïóáñôÞìáôïò ãéá ðëÞñç ðÜêôùóç óôï óôçñßæïí
õðüâáèñï,

T ç èåìåëéþäçò éäéïðåñßïäïò ôïõ êôéñßïõ,

z ç óôÜèìç óôÞñéîçò ôïõ ðñïóáñôÞìáôïò êáé

H ôï ýøïò êôéñßïõ.

[3] Óôçí ðåñßðôùóç åãêáôáóôÜóåùí ìåãÜëçò óðïõäáéüôçôáò Þ åðéêéíäýíùí
óõíéóôÜôáé ç åêôÝëåóç áêñéâÝóôåñïõ õðïëïãéóìïý ìå ôç ÷ñÞóç öÜóìáôïò
áðüêñéóçò ôïõ äáðÝäïõ óôÞñéîçò êáé ñåáëéóôéêÞ ðñïóïìïßùóç ôçò
åãêáôÜóôáóçò.
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Ó.4.1.2.1  Óåéóìéêüò óõíäõáóìüò äñÜóåùí

[1] Ãéá óõíÞèç êôßñéá, ï óõíäõáóìüò ôçò ó÷Ýóçò (4.1) áðëïðïéåßôáé óå:

EQGS k2kd ±ψ+=

üðïõ:

kG åßíáé ôá ìüíéìá öïñôßá êáé

kQ ôá êéíçôÜ.

[2] Ãéá ëüãïõò óõìâáôüôçôáò ìå Üëëïõò êáíïíéóìïýò ({1}, {2}) êáé
áðëïðïßçóçò, ïé ôéìÝò ôïõ óõíôåëåóôÞ óõíäõáóìïý äñÜóåùí 2ψ
óõìðßðôïõí ìå åêåßíåò, âÜóåé ôùí ïðïßùí, õðïëïãßæïíôáé ïé ìÜæåò ôïõ êôéñßïõ
êáé áíôéóôïé÷ïýí óôéò ðéèáíÝò ôéìÝò ôïõ ìÝóïõ åíåñãïý öïñôßïõ óå ïëüêëçñï
ôïí üñïöï.

Âéâëéïãñáößá: {1}, {2}, {5}, {7}, {8}, {9}.

Ó.4.1.2  ÄñÜóåéò õðïëïãéóìïý
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4.1 AÐOÖYÃH KATAPPEYÓHÓ

4.1.1 ÊñéôÞñéá

[1] ÊáôÜ ôçí áðüêñéóç åíüò äïìÞìáôïò óôïí óåéóìü ó÷åäéáóìïý åßíáé åí ãÝíåé
áðïäåêôüò ï ó÷çìáôéóìüò åíüò åëáóôïðëáóôéêïý ìç÷áíéóìïý ìå áîéüðéóôá
áóöáëÞ ìåôåëáóôéêÞ óõìðåñéöïñÜ. Ìßá ôÝôïéá óõìðåñéöïñÜ èåùñåßôáé üôé
åîáóöáëßæåôáé ìå ôá áêüëïõèá êñéôÞñéá:

• EîáóöÜëéóç ìéáò åëÜ÷éóôçò óôÜèìçò áíôï÷Þò óå üëá ôá öÝñïíôá óôïé÷åßá
(óõìðåñéëáìâáíïìÝíçò êáé ôçò èåìåëßùóçò), ðïõ áíôéóôïé÷åß óôéò
óåéóìéêÝò äñÜóåéò ó÷åäéáóìïý ôïõ êåöáëáßïõ 2 áõîçìÝíåò, üðïõ åßíáé
áíáãêáßï, ìå ôéò åðéññïÝò 2áò TÜîåùò.

• EîáóöÜëéóç óõíïëéêÞò ðëáóôéìüôçôáò, äçëáäÞ åðáñêïýò éêáíüôçôáò ãéá
áðåëåõèÝñùóç åíÝñãåéáò, ìå ìåôåëáóôéêÞ ðáñáìüñöùóç.

• Eëá÷éóôïðïßçóç ôùí ðáñáãüíôùí ðïõ ðñïêáëïýí áâåâáéüôçôåò óôçí
åêôßìçóç ôçò óåéóìéêÞò áðüêñéóçò.

Oé ó÷åôéêïß êáíüíåò åöáñìïãÞò äßíïíôáé óôéò áêüëïõèåò ðáñáãñÜöïõò:

4.1.2 ÄñÜóåéò õðïëïãéóìïý

4.1.2.1  Óåéóìéêüò óõíäõáóìüò äñÜóåùí

[1] Ï óåéóìüò ó÷åäéáóìïý ðïõ ïñßæåôáé óôï êåöÜëáéï 2 áðïôåëåß ôõ÷çìáôéêÞ
äñÜóç, ôá åíôáôéêÜ ìåãÝèç ôçò ïðïßáò óõíäõÜæïíôáé ìå åêåßíá ôùí ëïéðþí
äñÜóåùí ùò åîÞò:

i,k2kd QEPGS ψΣ+±+= ∞ ........................................................................................................... (4.1)

[2] Óôçí ó÷Ýóç áõôÞ ÷ñçóéìïðïéåßôáé ï áêüëïõèïò óõìâïëéóìüò åíôáôéêþí
ìåãåèþí:

kG áðü ìüíéìåò äñÜóåéò ìå ôç ÷áñáêôçñéóôéêÞ ôïõò ôéìÞ,

∞P áðü ðñïÝíôáóç ìåôÜ ôéò ÷ñüíéåò áðþëåéåò,

E áðü ôï óåéóìü ó÷åäéáóìïý,

i,kQ áðü ôç ÷áñáêôçñéóôéêÞ ôéìÞ ôçò ìåôáâëçôÞò äñÜóåùò i êáé

2ψ åßíáé ç ôéìÞ ôïõ óõíôåëåóôÞ óõíäõáóìïý ãéá ìáêñï÷ñüíéåò (“ïéïíåß
ìüíéìåò”) ìåôáâëçôÝò äñÜóåéò.

[3] ÄñÜóåéò êáôáíáãêáóìïý, üðùò ïé ðñïêáëïýìåíåò áðü ìåôáâïëÞ êáé
äéáöïñÜ èåñìïêñáóßáò, óõóôïëÞ îÞñáíóçò ôïõ óêõñïäÝìáôïò êáé
õðï÷ùñÞóåéò óôçñßîåùí, äåí ÷ñåéÜæåôáé íá óõìðåñéëáìâÜíïíôáé óôïí
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Ó.4.1.2.2  ÅðéññïÝò 2áò ÔÜîåùò

[1] Ï äåßêôçò è ìå ôçí ìïñöÞ ôçò ó÷Ýóçò (4.2) ìðïñåß íá èåùñçèåß üôé áðïôåëåß
áíôéðñïóùðåõôéêü “äåßêôç åõóôÜèåéáò” ôïõ êôéñßïõ, üôáí ôï êýñéï öÝñïí
óýóôçìá áðïôåëåßôáé áðü ðëáßóéá êáé ôï êôßñéï äéáèÝôåé, êáôÜ åðáñêÞ
ðñïóÝããéóç, óõììåôñßá ãýñù áðü 2 Üîïíåò Þ óçìáíôéêÞ áóôñåøßá. Ãéá
ëüãïõò áðëïýóôåõóçò, ãßíåôáé ãåíéêüôåñç ÷ñÞóç ôïõ äåßêôç óå üëá ôá
óõóôÞìáôá (ìéêôÜ óõóôÞìáôá, áóýììåôñá, êëð.) ìå ôïí ôßôëï «äåßêôçò
ó÷åôéêÞò ìåôáèåôüôçôáò» êáé ìå óõíôçñçôéêÜ üñéá.

ÁêñéâÝóôåñá èá Ýðñåðå íá ëçöèåß õðüøç êáé ï óõíôåëåóôÞò zθ  ðïõ áöïñÜ
ôïí êßíäõíï ëõãéóìïý áðü óôñïöÞ. Ï óõíôåëåóôÞò áõôüò åßíáé êáèïñéóôéêüò
óå êôßñéá ìå óôñåðôéêÞ åõáéóèçóßá.

Åéäéêüôåñá, ôá ìéêôÜ óõóôÞìáôá êáé ôá (ðéï óðÜíéá) êáèáñÜ êáìðôéêÜ
óõóôÞìáôá (ìüíï áðü ôïé÷þìáôá) Ý÷ïõí óôçí ðñÜîç êáôÜ êáíüíá ðïëý
ìéêñüôåñç ðáñáìïñöùóéìüôçôá óå óýãêñéóç ìå áíôßóôïé÷á óõóôÞìáôá
ðëáéóßùí. ÅðïìÝíùò, ç “áíáêñßâåéá” ôïõ äåßêôç è óôéò ðåñéðôþóåéò áõôÝò
Ý÷åé ìåéùìÝíç óçìáóßá.

ÔÝëïò, ðñÝðåé íá óçìåéùèåß üôé óå êôßñéá ìå ôïé÷ïðëçñþóåéò ï ðåñéïñéóìüò
ôçò ãùíéáêÞò ðáñáìüñöùóçò ôùí ôïß÷ùí ( 005.0≤γ ), ðïõ áðáéôåßôáé
óýìöùíá ìå ôçí ðáñ. 4.2.2, åßíáé åí ãÝíåé ðïëý äõóìåíÝóôåñïò êáé
êáèïñéóôéêüò (âë. ðáñ. Ó.4.2.2).

Âéâëéïãñáößá: {2}, {3}, {4}, {5}, {10}, {15}, {18}.



ÊÑÉÔÇÑÉÁ Ó×ÅÄÉÁÓÌÏÕ ÊÁÉ ÊÁÍÏÍÅÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ

ÅËËÇÍÉÊÏÓ ÁÍÔÉÓÅÉÓÌÉÊÏÓ ÊÁÍÏÍÉÓÌÏÓ 2000 117

44444

óõíäõáóìü ìå óåéóìü. Åðßóçò, ï óåéóìüò äåí óõíäõÜæåôáé ìå Üëëåò
ôõ÷çìáôéêÝò äñÜóåéò (ð.÷. êñïýóåéò ï÷çìÜôùí Þ ðëïßùí).

[4] ÌÝ÷ñé íá êáèïñéóôïýí áðü ó÷åôéêü åéäéêü êáíïíéóìü, ïé ôéìÝò ôïõ óõíôåëåóôÞ
óõíäõáóìïý äñÜóåùí èá ëáìâÜíåôáé áðü ôïí áêüëïõèï ðßíáêá 4.1.

Ðßíáêáò 4.1: ÓõíôåëåóôÝò óõíäõáóìïý äñÜóåùí 2ψ

4.1.2.2  ÅðéññïÝò 2áò ÔÜîåùò

[1] Áí äåí ãßíåé áêñéâÝóôåñïò õðïëïãéóìüò, ç ìåôáâïëÞ ôçò Ýíôáóçò ðïõ
ðñïêáëåßôáé áðü ôéò ðáñáìïñöþóåéò ôïõ óõíüëïõ ôïõ öïñÝá õðü ôïí
óåéóìéêü óõíäõáóìü ôçò ó÷Ýóçò (4.1) (åðéññïÞ P-Ä), åðéôñÝðåôáé íá
ðáñáëåßðåôáé üôáí óå êÜèå üñïöï ï äåßêôçò ó÷åôéêÞò ìåôáèåôüôçôáò è,
üðùò ðñïóäéïñßæåôáé áðü ôçí ó÷Ýóç (4.2), äåí õðåñâáßíåé ôçí ôéìÞ 0.10.

hV
N

ολ

ολ∆
=θ ......................................................................................................................................................... (4.2)

üðïõ:

ολN , ολV åßíáé áíôßóôïé÷á ïé óõíïëéêÝò áîïíéêÞ êáé ôÝìíïõóá äýíáìç ôùí
êáôáêüñõöùí óôïé÷åßùí ôïõ ïñüöïõ õðü ôïí óõíäõáóìü (4.1),

h åßíáé ôï ýøïò ôïõ ïñüöïõ êáé

Ä åßíáé ç õðïëïãéóôéêÞ ó÷åôéêÞ ìåôáêßíçóç ôùí ðëáêþí ôïõ
ïñüöïõ. H ôéìÞ ôïõ Ä èá ëáìâÜíåôáé áðü ôç ó÷Ýóç:

ελ∆⋅=∆ q ........................................................................................................................................................ (4.3)

üðïõ:

q åßíáé ï óõíôåëåóôÞò óõìðåñéöïñÜò ðïõ ÷ñçóéìïðïéÞèçêå óôçí
áíÜëõóç êáé

A/A  Φορτία Χρήσης  
2ψ  

1.1  Κατοικίες, γραφεία, καταστήµατα, ξενοδοχεία, νοσοκοµεία 0.3 

1.2  Χώροι συχνής συνάθροισης προσώπων (σχολεία, θέατρα, 
στάδια κλπ.) 

0.5 

1.3  Χώροι στάθµευσης  0.6 

1.4  Χώροι µακροχρόνιας αποθήκευσης (βιβλιοθήκες, αρχεία, 
αποθήκες, δεξαµενές, σιλό, υδατόπυργοι κλπ.) 

0.8 

1 

1.5  Μη βατές στέγες  0.0 

2  Άνεµος  0.0 

3  Χιόνι (Μόνο σε µη βατές στέγες)  0.3 
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Ó.4.1.3  ¸ëåã÷ïé Áíôï÷Þò

[1] Ìå ôçí óõíèÞêç (4.4) ïñßæåôáé ç åëÜ÷éóôç óôÜèìç áíôï÷Þò ôùí öåñüíôùí
óôïé÷åßùí óôéò óåéóìéêÝò äñÜóåéò. Ç áíôï÷Þ áõôÞ Ý÷åé, óå ó÷Ýóç ìå ôçí
÷áñáêôçñéóôéêÞ ôéìÞ ôçò áíôï÷Þò ôïõ õëéêïý, óõíôåëåóôÞ áóöáëåßáò mγ ,
ðïõ áíôéóôïé÷åß óôïõò âáóéêïýò óõíäõáóìïýò óõíÞèùí äñÜóåùí, äçëáäÞ
õøçëüôåñï áðü åêåßíïí ðïõ áíôéóôïé÷åß óå ôõ÷çìáôéêÝò äñÜóåéò, ðáñÜ ôï
ãåãïíüò üôé ï óåéóìüò áðïôåëåß ôõ÷çìáôéêÞ äñÜóç. Ôï ðåñéèþñéï áõôü åßíáé
óêüðéìï êáé ãéá íá êáëýøåé ôçí ìåßùóç ôçò áíôï÷Þò ðïõ ðñïêáëåßôáé áðü
ôïí áíáêõêëéêü ÷áñáêôÞñá ôçò óåéóìéêÞò äñÜóçò.

[2] Ç äéáóôáóéïëüãçóç Þ/ êáé üðëéóç ìéáò äéáôïìÞò åîáñôÜôáé, óå ðïëëÝò
ðåñéðôþóåéò, áðü ðåñéóóüôåñåò áðü ìßá óõíéóôþóåò ôçò Ýíôáóçò. Óå
õðïóôõëþìáôá, ðïõ áíÞêïõí óå Ýíá ìüíïí ðëáßóéï (êáé óå ôïé÷þìáôá),
õðÜñ÷åé ïõóéþäçò áëëçëåðßäñáóç ôçò êáìðôéêÞò ñïðÞò Ì, êáôÜ ôçí
äéåýèõíóç ôïõ ðëáéóßïõ, êáé ôçò áîïíéêÞò äýíáìçò Í. Óýìöùíá ìå ôï
êñéôÞñéï áõôÞò ôçò ðáñáãñÜöïõ, ãéá ôçí äéáóôáóéïëüãçóç áñêåß íá
åëåã÷èïýí ïé ðáñáêÜôù 4 ðåñéðôþóåéò:
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ελ∆ åßíáé ç ó÷åôéêÞ ìåôáêßíçóç ôùí ðëáêþí ôïõ ïñüöïõ, ìåôñïýìåíç
óôï åðßðåäï ôïõ äõóìåíÝóôåñïõ ðåñéìåôñéêïý ðëáéóßïõ, üðùò
ðñïêýðôåé ãéá ôïí óõíäõáóìü (4.1) áðü åëáóôéêÞ áíÜëõóç åßôå ìå
ôçí éóïäýíáìç óôáôéêÞ ìÝèïäï åßôå ìå ôçí äõíáìéêÞ ìÝèïäï.

[2] O ðåñéïñéóìüò ôïõ è èá åëÝã÷åôáé îå÷ùñéóôÜ óå äýï ïñèïãþíéåò
äéåõèýíóåéò X êáé Y.

[3] Óå ðåñßðôùóç ðïõ 20.010.0 ≤θ<  ç åðéññïÞ 2áò ÔÜîåùò ëüãù ôçò ó÷åôéêÞò
ìåôáèåôüôçôáò ôùí ðëáêþí åðéôñÝðåôáé íá ëáìâÜíåôáé õðüøç ðñïóåããéóôéêÜ
ìå ðïëëáðëáóéáóìü ôùí áðïôåëåóìÜôùí ôçò áíôßóôïé÷çò óåéóìéêÞò äñÜóçò
åðß óõíôåëåóôÞ 

θ−1
1 .

[4] Ôï è äåí åðéôñÝðåôáé íá õðåñâáßíåé ôçí ôéìÞ 0.20 óå êáìßá ðåñßðôùóç.

[5] Äéåõêñéíßæåôáé üôé ç áðáëëáãÞ áðü ôïí Ýëåã÷ï åðéññïþí 2áò ÔÜîåùò ëüãù
ìåôáèåôüôçôáò üðùò ïñßæåôáé óôï åäÜöéï [1], êáèþò êáé ïé ó÷åôéêÝò
åðéäñÜóåéò üðùò ðñïóäéïñßæïíôáé áðü ôá åäÜöéá [3] êáé [4], êáëýðôïõí
êÜèå åðéññïÞ 2áò ôÜîåùò óôçí Ýíôáóç ëüãù ôçò ìåôáèåôüôçôáò ôùí
ïñüöùí. ÅðïìÝíùò ï ðåñáéôÝñù Ýëåã÷ïò êáôáêüñõöùí èëéâïìÝíùí
óôïé÷åßùí õðü ôçí åðßäñáóç ôïõ óåéóìéêïý óõíäõáóìïý åðéôñÝðåôáé íá
ãßíåôáé èåùñþíôáò üôé ôá áíôßóôïé÷á Üêñá ôùí óôïé÷åßùí åßíáé áìåôÜèåôá.

4.1.3 ¸ëåã÷ïé áíôï÷Þò

[1] Óôéò êñßóéìåò äéáôïìÝò üëùí ôùí ìåëþí ôïõ äïìÞìáôïò ðñÝðåé íá
éêáíïðïéåßôáé ç âáóéêÞ áíßóùóç áóöÜëåéáò

dd RS ≤ ............................................................................................ (4.4)

üðïõ:

dS åßíáé ç Ýíôáóç ó÷åäéáóìïý üðùò ðñïêýðôåé áðü ôïí óõíäõáóìü
(4.1) êáé

dR åßíáé ç áíôï÷Þ ó÷åäéáóìïý ðïõ õðïëïãßæåôáé óýìöùíá ìå ôïõò
êáíïíéóìïýò ôùí áíôßóôïé÷ùí õëéêþí, ìå ôéò ôéìÝò ôùí ìåñéêþí
óõíôåëåóôþí áóöÜëåéáò õëéêïý ( mγ ) ðïõ éó÷ýïõí ãéá ôïõò
âáóéêïýò óõíäõáóìïýò ôùí óõíÞèùí äñÜóåùí.

[2] ¼ôáí ç Ýíôáóç Ý÷åé ðåñéóóüôåñåò áðü ìßá óõíéóôþóåò ìå ïõóéþäç
áëëçëåðßäñáóç óôçí áíôï÷Þ (ð.÷. êÜìøç ìå áîïíéêÞ äýíáìç Þ äéáîïíéêÞ
êÜìøç ìå áîïíéêÞ äýíáìç) ç áíßóùóç áóöÜëåéáò áñêåß íá éêáíïðïéåßôáé ãéá
ôçí ìÝãéóôç êáé ôçí åëÜ÷éóôç ôéìÞ êÜèå óõíéóôþóáò ëáìâÜíïíôáò õðüøç
ôçí áëëçëåðßäñáóç ôùí áíôßóôïé÷ùí ôéìþí ôùí ëïéðþí óõíéóôùóþí.
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• max M êáé áíôßóôïé÷ç Í

• min M êáé áíôßóôïé÷ç Í

• max N êáé áíôßóôïé÷ç Ì ...................................................(Ó1)

• min N êáé áíôßóôïé÷ç Ì

Áí xE  êáé yE  åßíáé ïé èåôéêÝò ôéìÝò ôçò Ì Þ ôçò Í, ðïõ ðñïêýðôïõí ãéá

óåéóìü êáôÜ X±  êáé Y± , áíôßóôïé÷á (ëáìâÜíïíôáé ïé öïñÝò ôïõ óåéóìïý
ðïõ äßíïõí èåôéêÝò ôéìÝò ãéá ôï ìÝãåèïò), ç ìÝãéóôç óåéóìéêÞ äñÜóç Å (ãéá
êáèÝíá áðü ôá ìåãÝèç Ì êáé Í) åßíáé ç ìåãáëýôåñç áðü ôéò áêüëïõèåò
ôéìÝò (âë. ðáñ. 4.1.2.3):

yx E30.0E +  êáé xy E30.0E + ,

Ç åëÜ÷éóôç óåéóìéêÞ äñÜóç åßíáé ðñïöáíþò ç -Å. Ïé 4 óõíäõáóìïß åëÝã÷ïõ
ôçò äéáôïìÞò, ðïõ áíôéóôïé÷ïýí óôéò ðñïáíáöåñèåßóåò 4 ðåñéðôþóåéò (Ó1),
ðñïêýðôïõí åýêïëá óýìöùíá ìå ôç ó÷Ýóç åðáëëçëßáò (4.1), áí óôéò
ðáñáðÜíù óåéóìéêÝò äñÜóåéò ðñïóôåèïýí ôá ìüíéìá öïñôßá ðÜíôïôå êáé
ôá êéíçôÜ öïñôßá, åöüóïí Ý÷ïõí èåôéêÞ óõìâïëÞ êáôÜ ôçí áíáæÞôçóç ôçò
ìÝãéóôçò ôéìÞò êáé áñíçôéêÞ êáôÜ ôçí áíáæÞôçóç ôçò åëÜ÷éóôçò.

Óå õðïóôõëþìáôá ðïõ áíÞêïõí óå 2 ðëáßóéá õðÜñ÷åé ïõóéþäçò
áëëçëåðßäñáóç 3 ìåãåèþí, ôùí xM , yM  êáé Í. Åôóé, ðñÝðåé íá åëåã÷èïýí
6 ðåñéðôþóåéò (max êáé min ãéá êÜèå ìÝãåèïò óå óõíäõáóìü ìå ôçí
áíôßóôïé÷ç ôéìÞ ãéá ôá Üëëá ìåãÝèç) ìå ôçí ßäéá äéáäéêáóßá åðéëïãÞò, üðùò
ðñïçãïõìÝíùò.

ÔÝëïò, ðñÝðåé íá óçìåéùèåß üôé, óå ðïëëÝò ðåñéðôþóåéò êáôáêüñõöùí
öåñüíôùí óôïé÷åßùí êôéñßùí, ç åðßäñáóç óôéò ñïðÝò êÜìøåùò ôùí ëïéðþí
öïñôßóåùí, ðëçí ôçò óåéóìéêÞò, åßíáé ìéêñÞ. Ó’áõôÝò ôéò ðåñéðôþóåéò, äåí
÷ñåéÜæåôáé íá åîåôáóèïýí öïñôßóåéò ãéá min M, åöüóïí ÷ñçóéìïðïéçèåß
óõììåôñéêüò ïðëéóìüò (ðñÜãìá ðïõ åßíáé óêüðéìï áðü ðïëëÝò áðüøåéò).
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4.1.4 ÅîáóöÜëéóç éêáíüôçôáò áðåëåõèÝñùóçò åíÝñãåéáò (ðëáóôéìüôçôáò) óôï
óýíïëï ôïõ äïìÞìáôïò- Ãåíéêïß êáíüíåò éêáíïôéêïý ó÷åäéáóìïý.

[1] Ãéá íá åîáóöáëéóôåß ç äõíáôüôçôá áðåëåõèÝñùóçò åíÝñãåéáò áðü ôï äüìçìá
êáôÜ ôçí áðüêñéóç óôçí óåéóìéêÞ äñÜóç ó÷åäéáóìïý, ÷ùñßò ïëéêÞ Þ ìåñéêÞ
êáôÜññåõóç, ðñÝðåé ç ìåôåëáóôéêÞ áðüêñéóç íá Ý÷åé ðëÜóôéìç ìïñöÞ êáé
íá êáôáíÝìåôáé óôï ìåãáëýôåñï äõíáôü áñéèìü öåñüíôùí óôïé÷åßùí, óå
ðåñéï÷Ýò ìå ðåñéïñéóìÝíï ìÞêïò (ðëáóôéêÝò áñèñþóåéò). Áõôü ðñïûðïèÝôåé
üôé Ý÷åé åîáóöáëéóôåß ç áðïöõãÞ üëùí ôùí ðéèáíþí øáèõñþí ìïñöþí
áóôï÷ßáò ðïõ åßíáé äõíáôü íá ðñïçãçèïýí.

[2] Óå ìÝëç ìå êáìðôéêÞ ëåéôïõñãßá ç ìåôåëáóôéêÞ áðüêñéóç ðñÝðåé íá
ðåñéïñßæåôáé óôï ó÷çìáôéóìü êáìðôéêþí ðëáóôéêþí áñèñþóåùí óôá Üêñá
ôùí óôïé÷åßùí. Óå êáôáêüñõöïõò äéêôõùôïýò óõíäÝóìïõò áðü ÷Üëõâá,
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Ó.4.1.4 Ìç÷áíéóìüò Ïñüöïõ

[4] Óôçí ðåñßðôùóç ó÷çìáôéóìïý ìç÷áíéóìïý ïñüöïõ, ôï óýíïëï ôùí
ðëáóôéêþí ðáñáìïñöþóåùí óõãêåíôñþíåôáé óôá Üêñá ôùí õðïóôõëùìÜôùí
ìüíïí ôïõ “ìáëáêïý” ïñüöïõ. Óôçí áíôßèåôç ðåñßðôùóç, ïé ðëáóôéêÝò
ðáñáìïñöþóåéò êáôáíÝìïíôáé óå üëïõò ôïõò ïñüöïõò. Åßíáé öáíåñü üôé
óôçí ðåñßðôùóç ôïõ ìáëáêïý ïñüöïõ ïé áðáéôïýìåíåò ðëáóôéêÝò óôñïöÝò
óôá Üêñá ôùí õðïóôõëùìÜôùí, þóôå íá åðéôåõ÷èåß ßäéá ìÝóç ïëéêÞ
ðáñáìüñöùóç ôïõ êôéñßïõ, åßíáé ðïëý ìåãÜëåò. Ïé áíÜëïãá áõîçìÝíåò
áðáéôÞóåéò ôïðéêÞò ðëáóôéìüôçôáò äåí åßíáé åí ãÝíåé äõíáôü íá åðéôåõ÷èïýí
óå ðïëõþñïöá êôßñéá.

Ìç÷áíéóìüò Ïñüöïõ               ÁðïöõãÞ Ìç÷áíéóìïý Ïñüöïõ
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ìåôåëáóôéêÞ áðüêñéóç ìðïñåß íá ðñïâëÝðåôáé óå åöåëêõüìåíåò äéáãþíéïõò
Þ óå ðåñéïñéóìÝíïõ ìÞêïõò äéáôìçôéêÝò Þ êáìðôéêÝò áñèñþóåéò (äéêôõùôïß
óýíäåóìïé ìå åêêåíôñüôçôá).

[3] “ÐéèáíÝò” Þ ðñïâëåðüìåíåò èÝóåéò ðëáóôéêþí áñèñþóåùí åßíáé åêåßíåò
óôéò ïðïßåò õðÜñ÷åé ðñüâëåøç Þ ìåãÜëç ðéèáíüôçôá åìöÜíéóçò ôùí
áñèñþóåùí. “Åíäå÷üìåíåò” èÝóåéò ðëáóôéêþí áñèñþóåùí åßíáé åêåßíåò óôéò
ïðïßåò õðÜñ÷åé ìéêñüôåñç ðéèáíüôçôá äçìéïõñãßáò áñèñþóåùí, ðñÝðåé
üìùò íá äéáèÝôïõí áõîçìÝíç ðëáóôéìüôçôá åðåéäÞ âñßóêïíôáé óå ðåñéï÷Ýò
éäéáßôåñá êñßóéìåò ãéá ôçí åõóôÜèåéá ôïõ äïìÞìáôïò. ÔÝôïéåò èÝóåéò
èåùñïýíôáé üëá ôá Üêñá ôùí õðïóôõëùìÜôùí áêüìá êáé üôáí ïé ðéèáíÝò
èÝóåéò ðëáóôéêþí áñèñþóåùí âñßóêïíôáé óå äïêïýò.

[4] H åîáóöÜëéóç åíüò ôÝôïéïõ áîéüðéóôïõ åëáóôïðëáóôéêïý ìç÷áíéóìïý
áðüêñéóçò ôïõ äïìÞìáôïò óôéò áé÷ìÝò ôçò óåéóìéêÞò äñÜóçò åðéôõã÷Üíåôáé
ìå ôïí éêáíïôéêü ó÷åäéáóìü äçëáäÞ ìå êáôÜëëçëç éåñÜñ÷çóç ôùí áíôï÷þí
ôùí óôïé÷åßùí ôïõ öïñÝá. ÓõãêåêñéìÝíá, ç ãåíéêÞ ìåèïäïëïãßá ôïõ
éêáíïôéêïý ó÷åäéáóìïý åßíáé ç áêüëïõèç:

• Óå üëåò ôéò ðéèáíÝò êáé åíäå÷üìåíåò èÝóåéò ðëáóôéêþí áñèñþóåùí
åîáóöáëßæåôáé åðáñêÞò ôïðéêÞ ðëáóôéìüôçôá (ðëáóôéìüôçôá
êáìðõëïôÞôùí ãéá ðëáéóéáêÞ ëåéôïõñãßá) êáé ï áíôßóôïé÷ïò Ýëåã÷ïò
(êÜìøç ìå ïñèÞ äýíáìç ãéá ðëáéóéáêÞ ëåéôïõñãßá) ãßíåôáé ìå ôá åíôáôéêÜ
ìåãÝèç ðïõ ðñïêýðôïõí áðü ôïí äõóìåíÝóôåñï óåéóìéêü óõíäõáóìü
(ó÷Ýóç 4.1).

• Ðñïóäéïñßæïíôáé ôá åíôáôéêÜ ìåãÝèç éêáíïôéêïý ó÷åäéáóìïý äçëáäÞ ôá
ìåãÝèç ðïõ ðñïêýðôïõí áðü ôéò óõíèÞêåò éóïññïðßáò åíüò óôïé÷åßïõ Þ
ïìÜäáò óôïé÷åßùí üôáí óôéò ðéèáíÝò èÝóåéò ðëáóôéêþí áñèñþóåùí
áíáðôýóóåôáé ç ðéèáíÞ áíþôáôç ôéìÞ ðëÜóôéìçò áíôï÷Þò (õðåñáíôï÷Þ).
Må ôá éêáíïôéêÜ áõôÜ ìåãÝèç ãßíåôáé ï Ýëåã÷ïò áðïöõãÞò øáèõñþí
ìïñöþí áóôï÷ßáò óå üëá ôá ìÝëç ôïõ öïñÝá ðïõ ðåñéÝ÷ïõí Þ ãåéôíéÜæïõí
ìå ðëáóôéêÝò áñèñþóåéò êáèþò êáé ï Ýëåã÷ïò ðëáóôßìùí ìïñöþí
áóôï÷ßáò (ð.÷. êÜìøç) óå èÝóåéò ðïõ ðñÝðåé íá áðïöåõ÷èåß ï
ó÷çìáôéóìüò ðëáóôéêþí áñèñþóåùí.

• Óå ðïëõþñïöá êôßñéá ëáìâÜíïíôáé ìÝôñá ãéá ôçí áðïöõãÞ ó÷çìáôéóìïý
“ìç÷áíéóìïý ïñüöïõ” äçëáäÞ óõãêÝíôñùóçò ôùí ðëáóôéêþí
ðáñáìïñöþóåùí óå Ýíá ìüíï üñïöï.

• Óôïõò éêáíïôéêïýò åëÝã÷ïõò ðïõ ïñßæïíôáé ðáñáêÜôù (âë. ðáñ. 4.1.4.1.[2],
ðáñ. 5.2.2, êáé ÐáñÜñôçìá B), ç õðïëïãéóôéêÞ ñïðÞ áíôï÷Þò RM  äéáôïìÞò
ðëáóôéêÞò áñèñþóåùò, ìå âÜóç ôçí ïðïßá ðñïóäéïñßæåôáé ç õðåñáíôï÷Þ,
èá ëáìâÜíåôáé ßóç ìå ôçí ìÝãéóôç ôéìÞ ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óýã÷ñïíç
äñÜóç ôçò áîïíéêÞò äýíáìçò ðïõ ðñïêáëåßôáé áðü ôïí óåéóìéêü
óõíäõáóìü ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé óôïí áíôßóôïé÷ï éêáíïôéêü Ýëåã÷ï. H
áíôï÷Þ áõôÞ õðïëïãßæåôáé ðÜíôïôå ìå âÜóç ôéò ôåëéêÝò äéáóôÜóåéò êáé
ôïí óõíïëéêü ôåëéêü ïðëéóìü ôçò äéáôïìÞò.

[5] Óå äïìÞìáôá áðü ïðëéóìÝíï Þ ðñïåíôåôáìÝíï óêõñüäåìá, ÷Üëõâá Þ
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Ó.4.1.4.1  ÁðïöõãÞ Ó÷çìáôéóìïý Ìç÷áíéóìïý Ïñüöïõ

[1] ¼ôáí ï öïñÝáò, ðïõ áíáëáìâÜíåé ôéò ïñéæüíôéåò óåéóìéêÝò äñÜóåéò,
áðïôåëåßôáé áðïêëåéóôéêÜ áðü ðëáßóéá, ç áðïöõãÞ ó÷çìáôéóìïý ìç÷áíéóìþí
ïñüöïõ áðáéôåß íá ìçí õðÜñ÷ïõí óõã÷ñüíùò ðëáóôéêÝò áñèñþóåéò óôá
Üêñá üëùí ôùí õðïóôõëùìÜôùí ôïõ ßäéïõ ïñüöïõ, ìå åîáßñåóç ôéò èÝóåéò
ðÜêôùóçò ôùí õðïóôõëùìÜôùí óôï éóüãåéï.

Áõôü ìðïñåß íá åðéôåõ÷èåß óõóôçìáôéêÜ, áðëÜ êáé áîéüðéóôá ìå ôïí êáíüíá
ðñüâëåøçò ôùí ðëáóôéêþí áñèñþóåùí óôéò äïêïýò. ÁíÜëïãï áðïôÝëåóìá
èá ìðïñïýóå íá åðéôåõ÷èåß êáé ìå Üëëåò äéáäéêáóßåò, üðùò ð.÷. ìå áðïäï÷Þ
áñèñþóåùí óå åíäéÜìåóá õðïóôõëþìáôá åíüò ðëáéóßïõ êáé áðïöõãÞ ôïõò
óôá áêñáßá (âë. ðáñ. Ó.4.1.4.2.(á)). ÔÝôïéåò åíáëëáêôéêÝò äéáäéêáóßåò åßíáé,
üìùò, åí ãÝíåé áñêåôÜ ðéï ðïëýðëïêåò êáé ëéãüôåñï áîéüðéóôåò.

[2] Ï óõíôåëåóôÞò éêáíïôéêÞò ìåãÝèõíóçò 00.1CD >α  åêöñÜæåé ôçí ìÝãéóôç
ìåãÝèõíóç ôçò óåéóìéêÞò ñïðÞò, ðïõ åßíáé ðéèáíü íá áíáðôõ÷èåß, áí
åîáíôëçèåß ôï ðéèáíü áíþôåñï üñéï ôçò áíôï÷Þò ôùí äïêþí (õðåñáíôï÷Þ).
Óáí âÜóç õðïëïãéóìïý èåùñïýíôáé ïé óåéóìéêÝò ñïðÝò, êáé ü÷é ïé óõíïëéêÝò,
åðåéäÞ ç ìåôáâïëÞ ôùí ñïðþí ôùí õðïóôõëùìÜôùí ðïõ åíäéáöÝñåé åßíáé
áíÜëïãç ðñïò ôéò ðñþôåò êáé ü÷é ðñïò ôéò äåýôåñåò. Ç ôéìÞ ôïõ óõíôåëåóôÞ
õðåñáíôï÷Þò 40.1Rd =γ  èåùñåßôáé üôé êáëýðôåé åíäå÷üìåíç áðüêëéóç ðñïò
ôá Üíù ôçò ÷áñáêôçñéóôéêÞò áíôï÷Þò Þ/ êáé êÜðïéá êñÜôõíóç ôïõ ïðëéóìïý,
êáèþò êáé ôçí ðéèáíüôçôá äõóìåíïýò ìåôáâïëÞò ôçò áíáëïãßáò ôùí ñïðþí
ôùí óôýëùí ôïõ êüìâïõ óôçí ìåôåëáóôéêÞ öÜóç åðéðüíçóçò ôïõ ðëáéóßïõ.

Åßíáé öáíåñü üôé ï óõíôåëåóôÞò CDα  ðáßñíåé ôçí åëÜ÷éóôç ôéìÞ ( RdCD γ=α ),
üôáí

00.1M/M EbRd =ΣΣ ,

äçëáäÞ üôáí ç äéáóôáóéïëüãçóç ôùí äéáôïìþí ôùí äïêþí Ý÷åé ðñïêýøåé
ìå êáèïñéóôéêÞ öüñôéóç ôçí óåéóìéêÞ äñÜóç.
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ôïé÷ïðïéßá ïé Ýëåã÷ïé ãéá ôçí åîáóöÜëéóç áîéüðéóôïõ åëáóôïðëáóôéêïý
ìç÷áíéóìïý äåí áðáéôïýíôáé üôáí ÷ñçóéìïðïéåßôáé óõíôåëåóôÞò
óõìðåñéöïñÜò q ðïõ äåí õðåñâáßíåé ôçí ìéêñüôåñç áðü ôéò ôéìÝò 1.5 Þ q/2,
ðÜíôùò ü÷é ìéêñüôåñç ôïõ 1.0, üðïõ q ïé ôéìÝò ðïõ äßíïíôáé óôïí ðßíáêá 2.6.

ÅðïìÝíùò óå ôÝôïéá äïìÞìáôá äåí áðáéôïýíôáé ïé éêáíïôéêïß Ýëåã÷ïé ôçò
ðáñ. 4.1.4.1, êáèþò êáé ïé áðáéôÞóåéò ôùí ðáñ. 4.1.5 êáé 4.1.6, üðùò åðßóçò
êáé ïé áíôßóôïé÷ïé êáíüíåò åöáñìïãÞò ôùí ðáñáñôçìÜôùí Â êáé Ã (ðëçí ôùí
áðáéôÞóåùí ôçò ðáñ. Ã.5.2.[2]). Óôïí Ýëåã÷ï ôùí èåìåëéþóåùí óýìöùíá ìå
ôçí ðáñ. 5.2.2, ç ôéìÞ ôïõ óõíôåëåóôïý cdα  èá ëáìâÜíåôáé ßóç ìå ôç ìïíÜäá.

Óå ìåôáëëéêÜ êôßñéá ôùí ïðïßùí ôï óýóôçìá ðáñáëáâÞò ôùí ïñéæïíôßùí
óåéóìéêþí äõíÜìåùí ðåñéëáìâÜíåé äéáôïìÝò êáôçãïñßáò 4, óýìöùíá ìå ôïí
Åõñùêþäéêá 3, èá ëáìâÜíåôáé óõíôåëåóôÞò óõìðåñéöïñÜò q=1.

4.1.4.1  ÁðïöõãÞ Ó÷çìáôéóìïý Ìç÷áíéóìïý Ïñüöïõ

[1] Óå êôßñéá ðïõ áðïôåëïýíôáé áðü ðëáéóéùôïýò öïñåßò ï ó÷çìáôéóìüò
ìç÷áíéóìïý ïñüöïõ ðñÝðåé íá áðïêëåßåôáé. Áí äåí ãßíåôáé áêñéâÝóôåñïò
õðïëïãéóìüò, áõôü åðéôõã÷Üíåôáé ìå ôçí áðïöõãÞ áíÜðôõîçò ðëáóôéêþí
áñèñþóåùí óôá õðïóôõëþìáôá êáé ôçí ðñüâëåøç ôùí ðéèáíþí èÝóåùí
ðëáóôéêþí áñèñþóåùí óôéò äïêïýò. Ãéá ôïí óêïðü áõôü, ìå åîáßñåóç ôéò
ðåñéðôþóåéò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôçí ðáñ. 4.1.4.2, ôá õðïóôõëþìáôá èá
åëÝã÷ïíôáé óå êÜìøç ìå áîïíéêÞ äýíáìç, ìå ôéò ñïðÝò éêáíïôéêïý ó÷åäéáóìïý
( CDM ) áíôß ãéá ôéò ñïðÝò ðïõ ðñïêýðôïõí áðü ôïí óõíäõáóìü (4.1). H
áîïíéêÞ äýíáìç ãéá ôïí Ýëåã÷ï ôùí äéáôïìþí åðéôñÝðåôáé íá ëáìâÜíåôáé
áðü ôïí óõíäõáóìü (4.1).

[2] H ñïðÞ éêáíïôéêïý ó÷åäéáóìïý óôï Üêñï åíüò õðïóôõëþìáôïò c,CDM êáôÜ
ôç äéåýèõíóç åíüò åðéðÝäïõ ðëáéóßïõ ìðïñåß íá õðïëïãßæåôáé áðü ôçí
ìÝãéóôç ñïðÞ ôïõ õðïóôõëþìáôïò EcM , óôçí ßäéá èÝóç êáé äéåýèõíóç, üðùò
ðñïêýðôåé áðü ôçí áíÜëõóç ãéá ôçí óåéóìéêÞ äñÜóç, ìÝóù ôçò ó÷Ýóçò

EcCDc,CD MM α= ...................................................................................................................................... (4.5)

üðïõ ï óõíôåëåóôÞò CDα  (óõíôåëåóôÞò éêáíïôéêÞò ìåãÝèõíóçò ôïõ êüìâïõ),
êïéíüò ãéá ôï õðåñêåßìåíï êáé õðïêåßìåíï õðïóôýëùìá åßíáé:

EbRdRdCD M/M ΣΣγ=α .................................................................................................................  (4.6)

êáé üðïõ:

RdMΣ åßíáé ôï Üèñïéóìá ôåëéêþí ñïðþí áíôï÷Þò ôùí äïêþí ôïõ êüìâïõ
ôïõ ðëáéóßïõ,ìå ôçí öïñÜ ðïõ åíåñãïðïéïýíôáé áðü ôçí óåéóìéêÞ
äñÜóç ðïõ ðñïêáëåß ôçí ñïðÞ EcM .
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[6] Äåí ðñïâëÝðåôáé åðáýîçóç ôçò óåéóìéêÞò ñïðÞò óôçí “äåõôåñåýïõóá”
äéåýèõíóç ãéá íá ëçöèåß õðüøç êáôÜ ðñïóÝããéóç ç ìåéùìÝíç ðéèáíüôçôá
óýã÷ñïíçò áíÜðôõîçò ðëáóôéêþí áñèñþóåùí óôá Üêñá üëùí ôùí
õðïóôõëùìÜôùí ôïõ ßäéïõ ïñüöïõ ìå óõíýðáñîç ôùí áêüëïõèùí äõóìåíþí
óõíèçêþí:

• Óýìðôùóç ôùí «äõóìåíþí» äéåõèýíóåùí ôçò ðëåéïíüôçôáò ôùí
õðïóôõëùìÜôùí, óå óõíäõáóìü ìå ôá ðëáßóéá, êáé óåéóìéêÞ äéÝãåñóç
óôçí äõóìåíÞ äéåýèõíóç.

•  Óõíýðáñîç ôùí äõóìåíþí ðñïûðïèÝóåùí êáèïñéóìïý ôçò ôéìÞò ôïõ

Rdγ  êáé óôéò äýï äéåõèýíóåéò.

Âéâëéïãñáößá:{10}, {11}, {19}.
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EbMΣ åßíáé ôï Üèñïéóìá ôùí ñïðþí ôùí ßäéùí äïêþí üðùò ðñïêýðôïõí
áðü ôçí áíÜëõóç ãéá ôçí ßäéá óåéóìéêÞ äñÜóç ðïõ ðñïêáëåß ôçí
ñïðÞ EcM .

Rdγ =1.40 åßíáé ï óõíôåëåóôÞò ãéá ôçí ìåôáôñïðÞ ôçò õðïëïãéóôéêÞò
áíôï÷Þò ôùí äïêþí óôçí ðéèáíÞ ìÝãéóôç ôéìÞ ôçò.

[3] H ðñïóÞìáíóç ôùí ñïðþí äñÜóåùí ðñÝðåé íá åßíáé óõíåðÞò ðñïò êïéíÞ
öïñÜ äñÜóçò ôïõò ðÜíù óôïõò êüìâïõò. O Ýëåã÷ïò ôùí õðïóôõëùìÜôùí
åðéôñÝðåôáé íá ãßíåôáé óôéò äéáôïìÝò åðáöÞò ôïõò ìå ôï Üíù êáé êÜôù ðÝëìá
ôçò äïêïý, ìå áíôßóôïé÷ç ìåßùóç ôùí éêáíïôéêþí ñïðþí, âÜóåé ôùí
ôåìíïõóþí äõíÜìåùí ðïõ èá ðñïêýøïõí.

[4] Óå êÜèå êüìâï åðéðÝäïõ ðëáéóßïõ õðïëïãßæïíôáé åí ãÝíåé äýï ôéìÝò ãéá ôïí
óõíôåëåóôÞ CDα , ïé ïðïßåò áíôéóôïé÷ïýí óôéò áíôï÷Ýò ôùí äïêþí, üðùò
åíåñãïðïéïýíôáé áðü äýï áíôßèåôåò öïñÝò ôçò óåéóìéêÞò äñÜóçò.

[5] Óå êüìâïõò óôïõò ïðïßïõò ç ñïðÞ ôïõ õðåñêåéìÝíïõ êáôáêüñõöïõ
óôïé÷åßïõ 1,EcM  åßíáé ìåãáëýôåñç áðü ôï Üèñïéóìá ôùí ñïðþí ðïõ
áóêïýíôáé áðü ôï æýãùìá, äçë.

Eb1,Ec MM Σ>

ç ñïðÞ éêáíïôéêïý ó÷åäéáóìïý èá ëáìâÜíåôáé áðü ôç ó÷Ýóç:

SCECc,CD MM40.1M ≥= ...................................................................................................................... (4.7)

üðïõ SCM  åßíáé ç ñïðÞ ðïõ ðñïêýðôåé áðü ôïí óåéóìéêü óõíäõáóìü (4.1).

[6] Áí ôï õðïóôýëùìá áíÞêåé óå ðëáßóéï êáé óôçí Üëëç äéåýèõíóç, ï Ýëåã÷ïò
èá ãßíåôáé ãéá äéáîïíéêÞ êÜìøç ìå ôçí éêáíïôéêÞ ñïðÞ óôçí ðñþôç äéåýèõíóç
åíþ óôçí Üëëç äéåýèõíóç åöáñìüæåôáé ç ñïðÞ ðïõ ðñïêýðôåé áðü ôïí
óõíäõáóìü (4.1) ãéá ôç äéåýèõíóç êáé öïñÜ ôçò óåéóìéêÞò äñÜóçò óôçí
ïðïßá áíôéóôïé÷åß ç éêáíïôéêÞ ñïðÞ. Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ èá ðñÝðåé íá
ãßíåé áíÜëïãá êáé ï éêáíïôéêüò Ýëåã÷ïò óôç äéåýèõíóç ôïõ Üëëïõ ðëáéóßïõ.
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á.  Êôßñéá ìå ÏðïéïäÞðïôå Óôáôéêü Óýóôçìá

[4] Óôéò åíäéÜìåóåò óôçñßîåéò åðéðÝäùí ðëáéóßùí ìå ó÷åôéêÜ ìåãÜëá áíïßãìáôá,
ç áíôï÷Þ ôùí äéáôïìþí ôùí äïêþí (éäéáßôåñá óå áñíçôéêÝò ñïðÝò) åßíáé
ðïëý ìåãáëýôåñç áðü åêåßíç ðïõ èá áðáéôïýóå ìüíïí ç óåéóìéêÞ äñÜóç.
Áõôü Ý÷åé óáí áðïôÝëåóìá íá ðñïêýðôïõí ìåãÜëåò ôéìÝò ôïõ ëüãïõ

EbRd M/M ΣΣ , ðïõ õðåéóÝñ÷åôáé óôïí õðïëïãéóìü ôïõ éêáíïôéêïý
óõíôåëåóôÞ CDα  óýìöùíá ìå ôç ó÷Ýóç (4.6). Óå ïñéóìÝíåò ðåñéðôþóåéò,
ðñïêýðôïõí Ýôóé õðåñâïëéêÜ ìåãÜëåò ôéìÝò ôïõ CDα .

Óôéò ðåñéðôþóåéò áõôÝò, èá Þôáí áðïäåêôÞ ç ðñüâëåøç ðëáóôéêþí
áñèñþóåùí óôá åíäéÜìåóá õðïóôõëþìáôá, åöüóïí åîáóöáëßæåôáé üôé áõôü
äåí èá óõìâåß êáé óôá áêñáßá õðïóôõëþìáôá (âë. ðáñ. Ó.4.1.4.1.[1]). Ãéá
ëüãïõò áðëïýóôåõóçò, ðñïôéìÞèçêå ï ðñïò ôá Üíù ðåñéïñéóìüò ôïõ CDα
ìÝ÷ñé q óå åíäéÜìåóá õðïóôõëþìáôá.

Âéâëéïãñáößá: {10}, {17}.

â.  Êôßñéá ìå ÊáôÜëëçëá ÄéáìïñöùìÝíï Ìéêôü Óýóôçìá

[1] Óå ôïé÷þìáôá ðïõ äéáóôáóéïëïãïýíôáé óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ
êáíïíéóìïý (ðáñ. 4.1.5.1.[4]), ç ìåôåëáóôéêÞ óõìðåñéöïñÜ (ðëáóôéêÞ
Üñèñùóç) ðåñéïñßæåôáé óôçí âÜóç. ÅðïìÝíùò, êáôÜ ôçí äéåýèõíóç ôïõ

Ó.4.1.4.2  ÅîáéñÝóåéò áðü ôïí êáíüíá áðïöõãÞò ðëáóôéêþí áñèñþóåùí óå
        õðïóôõëþìáôá.
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4.1.4.2  ÅîáéñÝóåéò áðü ôïí êáíüíá áðïöõãÞò ðëáóôéêþí áñèñþóåùí óå
   õðïóôõëþìáôá.

[1] Åîáéñïýíôáé áðü ôçí õðï÷ñåùôéêÞ åöáñìïãÞ ôïõ êáíüíá áðïöõãÞò
ó÷çìáôéóìïý ðëáóôéêþí áñèñþóåùí óôá õðïóôõëþìáôá ïé áêüëïõèåò
ðåñéðôþóåéò:

á.  Êôßñéá ìå ïðïéïäÞðïôå óôáôéêü óýóôçìá.

[1] Ôá êáôáêüñõöá óôïé÷åßá ôïõ áíùôÜôïõ ïñüöïõ êáèþò êáé ôùí ôõ÷üí
õðåñêåéìÝíùí áðïëÞîåùí êëéìáêïóôáóßùí. Åðßóçò ôá êáôáêüñõöá óôïé÷åßá
ìïíþñïöùí êôéñßùí êáèþò êáé êáíïíéêþí äéùñüöùí óôá ïðïßá äåí
ðñïâëÝðåôáé ðñïóèÞêç Üëëïõ ïñüöïõ.

[2] Ïé èÝóåéò ðÜêôùóçò êáôáêüñõöùí óôïé÷åßùí óå óôïé÷åßá èåìåëßùóçò (ðÝäéëá
Þ ôïé÷þìáôá õðïãåßùí). Óôéò ðåñéï÷Ýò áõôÝò äåí åßíáé äõíáôü íá áðïöåõ÷èåß
ç ðéèáíüôçôá ó÷çìáôéóìïý ðëáóôéêþí áñèñþóåùí. O Ýëåã÷ïò ôùí äéáôïìþí
ôùí õðïóôõëùìÜôùí óôéò èÝóåéò áõôÝò ãßíåôáé ìå ñïðÞ SCEc MM35.1 ≥  ìå
óôü÷ï ôçí ðñïóÝããéóç óôï åðßðåäï áíôï÷Þò ôùí Üëëùí êñßóéìùí äéáôïìþí
ôïõ õðïóôõëþìáôïò êáé ôçí áíôßóôïé÷ç ìåßùóç ôçò áðáéôïõìÝíçò
ðëáóôéìüôçôáò.

[3] ÏñèïãùíéêÜ ôïé÷þìáôá ðïõ óõììåôÝ÷ïõí óå ðëáéóéáêÞ ëåéôïõñãßá ìå ôçí
áóèåíÞ ñïðÞ áäñÜíåéáò ôçò äéáôïìÞò ôïõò, äåí ÷ñåéÜæåôáé íá åëÝã÷ïíôáé
éêáíïôéêÜ óôçí áóèåíÞ äéåýèõíóç, åöüóïí ç ðëáéóéáêÞ ëåéôïõñãßá
åîáóöáëßæåôáé áðü ôá Üëëá êáôáêüñõöá óôïé÷åßá.

[4] Óå åíäéÜìåóá õðïóôõëþìáôá åðéðÝäùí ðëáéóßùí, ï óõíôåëåóôÞò CDα  äåí
÷ñåéÜæåôáé íá ëáìâÜíåôáé ìåãáëýôåñïò áðü ôçí ôéìÞ ôïõ óõíôåëåóôÞ
óõìðåñéöïñÜò q ðïõ ÷ñçóéìïðïéÞèçêå ãéá ôïí êáèïñéóìü ôçò óåéóìéêÞò
äñÜóçò (äçëáäÞ qCD ≤α ).

â.  Êôßñéá ìå êáôÜëëçëá äéáìïñöùìÝíï ìéêôü óýóôçìá

[1] Óå êôßñéá ìå öÝñïíôá ïñãáíéóìü áðü ðëáßóéá êáé ôïé÷þìáôá äåí åßíáé
õðï÷ñåùôéêÞ ç åöáñìïãÞ ôïõ êáíüíá áðïöõãÞò ó÷çìáôéóìïý ðëáóôéêþí
áñèñþóåùí óôá õðïóôõëþìáôá, üôáí ôá ôïé÷þìáôá åßíáé åðáñêÞ êáé Ý÷ïõí
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ìÞêïõò ôïõ ôïé÷þìáôïò áðïêëåßåôáé ï ó÷çìáôéóìüò ìç÷áíéóìïý ïñüöïõ.
Áõôü éó÷ýåé áêüìá êáé áí ç áêáìøßá ôçò èåìåëßùóçò äåí åîáóöáëßæåé ðëÞñç
ðÜêôùóç ôïõ ôïé÷þìáôïò óôç âÜóç.

[2] Ìå ôïí ðåñéïñéóìü 60.0V ≥η  åîáóöáëßæåôáé ìéá åëÜ÷éóôç ôéìÞ ôçò
óõììåôï÷Þò ôùí ôïé÷ùìÜôùí óôçí áíÜëçøç ôùí ïñéæïíôßùí äõíÜìåùí.

[3] Ìå ôçí äéÜôáîç áõôÞ åðéäéþêåôáé ìå áðëÜ ìÝóá ç áðïöõãÞ ó÷çìáôéóìïý
«óôñåðôéêïý» ìç÷áíéóìïý ïñüöïõ, äçëáäÞ ìç÷áíéóìïý ìå óôñïöÞ ôùí
äßóêùí ôùí ðëáêþí ãýñù áðü êáôáêüñõöïõò Üîïíåò.

Âéâëéïãñáößá: {10}, {12}, {13}, {19}.
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êáôÜëëçëç äéÜôáîç (ãéá ôïí ïñéóìü ôùí ôïé÷ùìÜôùí âë. Â.1.4).

[2] ÅðáñêÞ èåùñïýíôáé ôá ôïé÷þìáôá óå ìßá äéåýèõíóç, üôáí óôçí äéåýèõíóç
áõôÞ ï ëüãïò vη  = ôÝìíïõóá ôïé÷ùìÜôùí óôç âÜóç äéá ôçò óõíïëéêÞò
ôÝìíïõóáò óôç âÜóç, éêáíïðïéåß ôç óõíèÞêç

60.0v >η ............................................................................................................................................................... (4.8)

Ãéá ôïí ðáñáðÜíù Ýëåã÷ï, ôá ôïé÷þìáôá êáé ôá õðïóôõëþìáôá åðéôñÝðåôáé
íá èåùñïýíôáé ðëÞñùò ðáêôùìÝíá óôç âÜóç.

[3] Ç äéÜôáîç ôùí ôïé÷ùìÜôùí ðñÝðåé íá åßíáé ôÝôïéá  þóôå íá áðïêëåßåé ôïí
ó÷çìáôéóìü ìáëáêïý ïñüöïõ ìÝóù óôñåðôéêÞò ðáñáìüñöùóçò ôïõ êôéñßïõ.
Áõôü èåùñåßôáé üôé åîáóöáëßæåôáé áí éêáíïðïéåßôáé ìßá áðü ôéò áêüëïõèåò
óõíèÞêåò:

á) Áí óå êÜèå üñïöï, ðëçí ôïõ áíùôÜôïõ, êáé óå ìßá ôïõëÜ÷éóôïí
äéåýèõíóç, äéáôßèåíôáé åêáôÝñùèåí ôïõ êÝíôñïõ ìÜæáò äýï
ôïõëÜ÷éóôïí ðáñÜëëçëá ôïé÷þìáôá ç áðüóôáóç ôùí ïðïßùí
õðåñâáßíåé ôï 1/3 ôçò áíôßóôïé÷çò äéÜóôáóçò êÜôïøçò ôïõ óôáôéêïý
óõóôÞìáôïò ôïõ êôéñßïõ, êáé íá éêáíïðïéåßôáé ç óõíèÞêç ôïõ åäÜöéïõ
[2] êáé óôéò äýï êáôåõèýíóåéò.

â) Áí ôï êôßñéï äåí åßíáé óôñåðôéêÜ åõáßóèçôï óýìöùíá ìå ôï êñéôÞñéï
ôçò ðáñ. 3.3.3.[7].

ã) Áí ïé äýï ðñþôåò óçìáíôéêÝò éäéïìïñöÝò åßíáé êõñßùò ìåôáöïñéêÝò.
Áõôü èåùñåßôáé üôé åðéôõã÷Üíåôáé üôáí ç áðüóôáóç ôïõ ðüëïõ
óôñïöÞò ôùí äéáöñáãìÜôùí, êáôÜ ôéò õðüøç éäéïìïñöÝò, áðü ôï
êÝíôñï ìÜæáò åßíáé ìåãáëýôåñç áðü ôçí áêôßíá áäñÜíåéáò ôïõ
äéáöñÜãìáôïò. Åí ãÝíåé áñêåß ï Ýëåã÷ïò áõôüò íá ãßíåôáé ìüíï óôïí
éóüãåéï üñïöï êáé óå ïñüöïõò ðïõ õðÝñêåéíôáé óå åíäå÷üìåíç
êáôáêüñõöç áóõíÝ÷åéá ôùí ôïé÷ùìÜôùí, ðëçí ôïõ áíùôÜôïõ ïñüöïõ.

[4] Óå êôßñéá ðïõ éêáíïðïéåßôáé ìßá áðü ôéò óõíèÞêåò (á), (â), (ã) ôïõ åäÜöéïõ
[3], åîáéñïýíôáé áðü ôçí åöáñìïãÞ ôïõ êáíüíá ôçò ðáñ. 4.1.4.1 ôá ðëáßóéá
ðïõ åßíáé ðáñÜëëçëá óå äéåýèõíóç ðïõ äéáèÝôåé åðáñêÞ ôïé÷þìáôá óýìöùíá
ìå ôçí óõíèÞêç (4.8).

4.1.5 ÅéäéêÝò ÁðáéôÞóåéò ãéá Êôßñéá áðü ÏðëéóìÝíï Óêõñüäåìá

[1] ÐñÝðåé íá ðñïâëÝðåôáé åðáñêÞò õðåñáíôï÷Þ ôùí ôìçìÜôùí ôïõ öïñÝá ðïõ
ðñïïñßæïíôáé íá ðáñáìåßíïõí óôçí åëáóôéêÞ ðåñéï÷Þ êáé íá åîáóöáëßæåôáé
ç áðïöõãÞ øáèõñþí ìïñöþí áóôï÷ßáò.

[2] Óôéò èÝóåéò ðëáóôéêþí áñèñþóåùí ðñÝðåé íá ëáìâÜíïíôáé ìÝôñá ãéá ôçí
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Ó.4.1.7.1  Äéáìüñöùóç ôïõ Óôáôéêïý ÓõóôÞìáôïò

á.  Äéáìüñöùóç ôïõ ÓõóôÞìáôïò óå ÊÜôïøç

[1] Óôï åðüìåíï ó÷Þìá äßíïíôáé ó÷çìáôéêÜ ðáñáäåßãìáôá êáôÜëëçëùí,
áíåðáñêþí êáé áêáôÜëëçëùí äéáôÜîåùí ôïé÷ùìÜôùí. Ïé äéáôÜîåéò (á), (â)
êáé (ã) åßíáé êáôÜëëçëåò, ôüóï áðü óåéóìéêÞ, üóï êáé áðü ãåíéêüôåñç, óôáôéêÞ
Üðïøç. Ïé äéáôÜîåéò (ä), (å) êáé (æ) åßíáé áíåðáñêåßò áðü óåéóìéêÞ Üðïøç
êáé, åðïìÝíùò, áêáôÜëëçëåò. Ïé äéáôÜîåéò (ç), (è) êáé (é), ðáñÝ÷ïõí óçìáíôéêÞ

Ó.4.1.7  Åëá÷éóôïðïßçóç ÁâåâáéïôÞôùí ÓåéóìéêÞò ÓõìðåñéöïñÜò
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åîáóöÜëéóç åðáñêïýò ôïðéêÞò ðëáóôéìüôçôáò.

[3] Ïé ðñïáíáöåñüìåíåò áðáéôÞóåéò èåùñåßôáé üôé êáëýðôïíôáé ìå ôçí ôÞñçóç
ôùí åéäéêþí êáíüíùí åöáñìïãÞò ðïõ äßíïíôáé óôï ÐáñÜñôçìá B.

4.1.6 ÅéäéêÝò ÁðáéôÞóåéò ãéá Êôßñéá áðü ×Üëõâá

[1] ÐñÝðåé íá ðñïâëÝðåôáé åðáñêÞò õðåñáíôï÷Þ ôùí ôìçìÜôùí ôïõ öïñÝá ðïõ
ðñïïñßæïíôáé íá ðáñáìåßíïõí óôçí åëáóôéêÞ ðåñéï÷Þ þóôå íá åîáóöáëßæåôáé
ï ðåñéïñéóìüò ôçò äéáññïÞò óôéò ðåñéï÷Ýò ðëáóôéêþí áñèñþóåùí. O
óõíôåëåóôÞò õðåñáíôï÷Þò èá ëáìâÜíåôáé êáô’ åëÜ÷éóôïí ßóïò ìå ôï ëüãï
ôïõ Üíù ðñïò ôï êÜôù üñéï ôùí ôéìþí ôçò ôÜóåùò äéáññïÞò êáé ü÷é
ìéêñüôåñïò áðü 1.20.

[2] Ïé ðåñéï÷Ýò ðëáóôéêþí áñèñþóåùí ðñÝðåé íá äéáèÝôïõí åðáñêÞ áíôï÷Þ
ãéá ôçí áíÜëçøç ôùí äñÜóåùí ðïõ ðñïêýðôïõí áðü ôïõò óåéóìéêïýò
óõíäõáóìïýò. Åðßóçò ðñÝðåé íá åîáóöáëßæåôáé üôé ç äéáññïÞ èá ãßíåé ìå
ôïí ðñïâëåðüìåíï ðëÜóôéìï ôñüðï (åöåëêõóìüò ôïõ óõíüëïõ ôçò äéáôïìÞò,
äéáññïÞ ðåëìÜôùí óå êÜìøç, äéáññïÞ êïñìïý óå äéÜôìçóç).

[3] H äéáìüñöùóç ôùí äéáôïìþí óå ðåñéï÷Ýò ðëáóôéêþí áñèñþóåùí ðñÝðåé
íá åîáóöáëßæåé åðáñêÞ ôïðéêÞ ðëáóôéìüôçôá.

[4] ÌÝ÷ñé ôç óýíôáîç åéäéêïý êáíïíéóìïý ãéá êáôáóêåõÝò áðü ÷Üëõâá ïé
ðñïáíáöåñüìåíåò áðáéôÞóåéò èåùñåßôáé üôé êáëýðôïíôáé ìå ôçí ôÞñçóç
ôùí åéäéêþí êáíüíùí åöáñìïãÞò ðïõ äßíïíôáé óôï ÐáñÜñôçìá Ã.

4.1.7 Åëá÷éóôïðïßçóç ÁâåâáéïôÞôùí ÓåéóìéêÞò ÓõìðåñéöïñÜò

4.1.7.1  Äéáìüñöùóç ôïõ Óôáôéêïý ÓõóôÞìáôïò

[1] Óôç öÜóç óýíèåóçò ôïõ óôáôéêïý óõóôÞìáôïò ðñÝðåé íá åðéäéþêåôáé
åëá÷éóôïðïßçóç ôùí áâåâáéïôÞôùí ôçò óåéóìéêÞò óõìðåñéöïñÜò ôïõ. Óáí
ãåíéêÞ êáôåýèõíóç ç ìüñöùóç ôïõ óõóôÞìáôïò ðñÝðåé íá óôï÷åýåé óôï
ìÝãéóôï åöéêôü âáèìü áðëüôçôáò êáé êáíïíéêüôçôáò áëëÜ óõã÷ñüíùò êáé
õðåñóôáôéêüôçôáò ôïõ óõóôÞìáôïò þóôå íá åîáóöáëßæïíôáé åíáëëáêôéêïß
äñüìïé óôÞñéîçò. ÐñÝðåé áêüìç íá áðïöåýãïíôáé äõóìåíåßò
áëëçëåðéäñÜóåéò ôïõ öÝñïíôá ïñãáíéóìïý êáé ôïõ ïñãáíéóìïý ðëÞñùóçò.

Eéäéêüôåñá ðñÝðåé íá åðéäéþêåôáé ç åðßôåõîç ôùí áêüëïõèùí óôü÷ùí:

á.  ÊáôÜ ôç äéáìüñöùóç ôïõ óõóôÞìáôïò óå êÜôïøç

[1] ÄéÜôáîç êáôáêüñõöùí óôïé÷åßùí (õðïóôõëùìÜôùí Þ/ êáé ôïé÷ùìÜôùí) ðïõ
íá åëá÷éóôïðïéåß ôçí óôñåðôéêÞ ðáñáìüñöùóç ôïõ êôéñßïõ. Áõôü
åðéôõã÷Üíåôáé ìå ôç óõììåôñéêÞ äéÜôáîç ôùí ðéï Üêáìðôùí êáôáêüñõöùí
óôïé÷åßùí êïíôÜ óôçí ðåñßìåôñï, Þ üðïõ áõôü äåí åßíáé äõíáôüí, ìå ôç
äéÜôáîç ôïé÷ùìÜôùí ðáñÜëëçëá êáé êïíôÜ óå ôñåéò ôïõëÜ÷éóôïí ðëåõñÝò
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                  (α)                                                          (δ)                                                        (η)

                 (β)                                                          (ε)                                                          (θ)

                 (γ)                                                          (ζ)                                                          (ι)

áóôñåøßá êáé åßíáé óåéóìéêÜ åðáñêåßò, áëëÜ óå ðåñßðôùóç åðéìÞêùí êôéñßùí
áðáéôåßôáé Ýëåã÷ïò ôçò Ýíôáóçò êáôáíáãêáóìïý, ëüãù Ýììåóùí äñÜóåùí.

Ãåíéêþò, óõíéóôÜôáé ç äéÜôáîç ôïé÷ùìÜôùí óôçí ðåñéï÷Þ áíåëêõóôÞñùí áëëÜ
êáé êëéìáêïóôáóßùí êáé ðëáôýóêáëùí, ãéá ôçí áðïôñïðÞ êáôÜññåõóçò êáé
åîáóöÜëéóç áóöáëþí ïäþí äéáöõãÞò.

[3] Óå ðåñßðôùóç ðõñÞíùí ðïõ ðåñéâÜëëïíôáé áðü ðëÜêá, ìðïñåß íá
÷ñçóéìïðïéçèåß ç èëéðôéêÞ äýíáìç ôïõ óêõñïäÝìáôïò ôçò ðëÜêáò ìå ôïí
ðõñÞíá óáí ìÝóï ìåôáâßâáóçò ôçò óåéóìéêÞò äýíáìçò.

[4] Áëëçëåðßäñáóç ÖÝñïíôïò Ïñãáíéóìïý êáé Ôïé÷ïðëçñþóåùí

Åßíáé ãíùóôü üôé óôçí ÅëëÜäá äåí õößóôáíôáé åí ãÝíåé (êáé ðÜíôùò äåí
åöáñìüæïíôáé) ðñïäéáãñáöÝò ôïé÷ïðëçñþóåùí, áëëÜ êáé ôùí óõíéóôþíôùí
óôïé÷åßùí (êïíßáìá, ðëßíèïé, ôóéìåíôüëéèïé). Åßíáé, åðßóçò, ãíùóôü üôé ãßíïíôáé
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ôçò ðåñéìÝôñïõ.

[2] ÅîáóöÜëéóç ïõóéáóôéêÞò ðëáéóéáêÞò ëåéôïõñãßáò óôï ìÝãéóôï ðïóïóôü ôùí
õðïóôõëùìÜôùí óå óõíäõáóìü ìå æõãþìáôá (äïêïýò) åðáñêïýò áêáìøßáò.
¼ðïõ áõôü äåí åßíáé äõíáôüí (ð.÷. óå ðëÜêåò ÷ùñßò äïêïýò Þ öáôíùìáôéêÝò)
åßíáé áðáñáßôçôç ç äéÜôáîç åðáñêþí ôïé÷ùìÜôùí êáé óôéò 2 äéåõèýíóåéò
(óýìöùíá ìå ôçí ðáñ. 4.1.4.2.â).

[3] ÊáôÜëëçëç ìïñöÞ ôçò êÜôïøçò ôçò ðëÜêáò êÜèå ïñüöïõ ðïõ íá åîáóöáëßæåé
ïõóéáóôéêÞ äéáöñáãìáôéêÞ ëåéôïõñãßá (ëåéôïõñãßá Üêáìðôïõ äßóêïõ) ôüóï
áðü Üðïøç ðáñáìüñöùóçò üóï êáé áðü Üðïøç áíôï÷Þò. Ãéá áõôü ðñÝðåé
íá áðïöåýãïíôáé åðéìÞêåéò êáôüøåéò ìå ëüãï ìÝãéóôçò ðñïò åëÜ÷éóôç
äéÜóôáóç Üíù ôïõ 4.00 êáèþò êáé êáôüøåéò ðïõ ðñïÝñ÷ïíôáé áðü
óõíäõáóìü åðéìÞêùí óôïé÷åßùí (ìïñöÞò L, Ð ê.ëð.). ¼ðïõ áõôü äåí åßíáé
äõíáôü, ðñÝðåé íá ëáìâÜíåôáé õðüøç ìå åðáñêÞ ðñïóÝããéóç ç åðßäñáóç
ôçò ðáñáìüñöùóçò ôïõ äßóêïõ óôçí êáôáíïìÞ ôùí ïñéæüíôéùí äõíÜìåùí.
Åðßóçò ðñÝðåé íá áðïöåýãïíôáé ìåãÜëåò åóï÷Ýò ðïõ äçìéïõñãïýí áóèåíåßò
ðåñéï÷Ýò óôï äéÜöñáãìá. H åðÜñêåéá ôïõ äéáöñÜãìáôïò óå ôÝôïéåò èÝóåéò
ðñÝðåé íá åëÝã÷åôáé êáé íá ðñïâëÝðåôáé åðáñêÞò ïðëéóìüò Ýóôù êáé ìå
÷ñÞóç áðëïðïéçôéêþí áëëÜ óõíôçñçôéêþí ðáñáäï÷þí. Ãéá ôïí ßäéï ëüãï
ðñÝðåé íá áðïöåýãïíôáé áíéóïóôáèìßåò ðëáêþí ìÝóá óôïí ßäéï üñïöï. ÔÝëïò
ðñÝðåé íá åîáóöáëßæåôáé ç åðÜñêåéá ôçò óýíäåóçò ôïé÷ùìÜôùí ìå ôçí ðëÜêá
êÜèå ïñüöïõ êáôÜ ôç äéåýèõíóç ôïõ ôïé÷þìáôïò óå ðåñéï÷Ýò
êëéìáêïóôáóßùí, öñåÜôùí, áíåëêõóôÞñùí, ïðþí äéÝëåõóçò êáíáëéþí,
öùôáãùãþí ê.ëð.

Óå ðåñßðôùóç ðåñéïñéóìÝíçò óýíäåóçò ôïé÷þìáôïò ìå ðëÜêá ðñÝðåé íá
åëÝã÷åôáé ç áíÜëçøç ôçò ìåôáâéâáæüìåíçò äýíáìçò åî ïëïêëÞñïõ áðü
ïðëéóìü. O Ýëåã÷ïò áõôüò èá ãßíåôáé ìå õðïëïãéóôéêÞ ôéìÞ ôçò äýíáìçò
üðùò ðñïêýðôåé áðü éêáíïôéêü ó÷åäéáóìü ôïõ ôïé÷þìáôïò (ÐáñÜñôçìá B,
B1.3) Þ ìå ÷ñÞóç óõíôåëåóôÞ óõìðåñéöïñÜò q = 1.00.

[4] Ãéá ôçí åëá÷éóôïðïßçóç ôùí áâåâáéïôÞôùí óôç ìåôåëáóôéêÞ áëëçëåðßäñáóç
ôïõ öÝñïíôá ïñãáíéóìïý ìå ïñãáíéóìü ðëÞñùóçò ðïõ äéáèÝôåé óçìáíôéêÞ
áêáìøßá, åßíáé óêüðéìç ç åðéëïãÞ ìéêôïý óõóôÞìáôïò ðëáéóßùí êáé
ôïé÷ùìÜôùí óýìöùíá ìå ôçí ðáñ. 4.1.4.2.â. Ç åðéëïãÞ áõôÞ åßíáé
õðï÷ñåùôéêÞ üôáí ï ïñãáíéóìüò ðëÞñùóçò Ý÷åé åê ó÷åäéáóìïý Þ åßíáé
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åíôåëþò áíåîÝëåãêôá åêôåôáìÝíåò ìåôáôñïðÝò ôùí ôïé÷ïðëçñþóåùí, ôüóï
êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôçò êáôáóêåõÞò, üóï êáé êáôÜ ôçí ÷ñÞóç ôùí êôéñßùí.
Åôóé, óôçí åããåíÞ øáèõñüôçôá ôùí ôïé÷ïðëçñþóåùí ðñïóôßèåíôáé êáé
éäéáßôåñá áõîçìÝíåò áâåâáéüôçôåò óõìðåñéöïñÜò õðü ôçí éó÷õñÞ êáé
êõêëéêïý ÷áñáêôÞñá óåéóìéêÞ êáôáðüíçóç. Ïé áâåâáéüôçôåò áõôÝò ìåéþíïõí
ôçí áîéïðéóôßá ôçò óõìðåñéöïñÜò ôùí ôïé÷ïðëçñþóåùí, óå âáèìü ðïõ
êáèéóôÜ åðéêßíäõíç ïðïéáäÞðïôå õðüèåóç ãéá óõìâïëÞ ôïõò óôçí áíÜëçøç
óåéóìéêþí äõíÜìåùí.

Ãéá áõôü ôï ëüãï, óõíå÷ßæïíôáò ôçí ó÷åôéêÞ ðáñÜäïóç, ï ðáñþí êáíïíéóìüò
äåí åðéôñÝðåé åí ãÝíåé íá ëçöèåß õðüøç óõìâïëÞ ôùí ôïé÷ïðëçñþóåùí óôçí
áíÜëçøç óåéóìéêþí äñÜóåùí. ÅðéâÜëëåé, üìùò, íá áíôéìåôùðéóôïýí ïé
åíäå÷üìåíåò äõóìåíåßò åðéäñÜóåéò ôùí ôïé÷ïðëçñþóåùí óôïí öÝñïíôá
ïñãáíéóìü.

Ïé ôïé÷ïðëçñþóåéò åßíáé äõíáôü íá äéáèÝôïõí ðïëý ìåãÜëç áñ÷éêÞ äéáôìçôéêÞ
áêáìøßá, ðïõ ìðïñåß íá ìåôáâÜëëåé ñéæéêÜ ôçí êáôáíïìÞ ôùí ïñéæüíôéùí
óåéóìéêþí äõíÜìåùí, óå ó÷Ýóç ìå åêåßíç ðïõ ðñïêýðôåé áðü èåþñçóç
ãõìíïý óêåëåôïý, óôá ðñþôá óôÜäéá ôçò óåéóìéêÞò áðüêñéóçò. Ç êáôáíïìÞ
áõôÞ ìðïñåß íá åêôéìçèåß óå êÜðïéï âáèìü áîéïðéóôßáò, áëëÜ áõôü äåí ïöåëåß
éäéáßôåñá, åðåéäÞ óôï óôÜäéï áõôü ç áíáêïõöéóôéêÞ äñÜóç ôçò
ôïé÷ïðëÞñùóçò åßíáé ôüóï Ýíôïíç, þóôå ç êáôáðüíçóç ôïõ óêåëåôïý íá
åßíáé ðïëý ÷áìçëÞ. Óôá åðüìåíá óôÜäéá áðüêñéóçò óå ìéá éó÷õñÞ óåéóìéêÞ
äñÜóç, ðñïêáëåßôáé ðñïïäåõôéêÞ åîïõäåôÝñùóç ôçò áíôßóôáóçò ôùí Ýíôïíá
êáôáðïíïýìåíùí óôïé÷åßùí ôçò ôïé÷ïðëÞñùóçò, ðïõ áñ÷ßæåé áðü ôá
áóèåíÝóôåñá êáé ìðïñåß íá åðåêôáèåß óôï óýíïëï ôùí óôïé÷åßùí åíüò
ïñüöïõ.

¸ôóé, ðñïêáëïýíôáé íÝåò ìåôáâïëÝò ôçò êáôáíïìÞò ôùí äõíÜìåùí, ðïõ
åßíáé éäéáßôåñá Ýíôïíåò óôïõò ïñüöïõò ðïõ õðüêåéíôáé óå óçìáíôéêÞ
äéáôìçôéêÞ ðáñáìüñöùóç. Ç öÜóç áõôÞ åßíáé ç ðéï åðéêßíäõíç, åðåéäÞ Ý÷åé
ìåéùèåß óçìáíôéêÜ ç áíáêïõöéóôéêÞ äñÜóç ôùí ôïé÷ïðëçñþóåùí, åíþ ìðïñåß
íá ðñïêáëåßôáé Ýíôïíç ðáñáìïñöùôéêÞ åðéññïÞ óôçí êáôáíïìÞ ôùí
äõíÜìåùí. ÓõíÝðåéá ôçò åðéññïÞò áõôÞò ôùí ôïé÷ïðëçñþóåùí åßíáé
óçìáíôéêÞ áýîçóç ôçò áâåâáéüôçôáò óôçí åëáóôéêÞ êáé, êõñßùò, óôçí
ìåôåëáóôéêÞ óõìðåñéöïñÜ ôïõ êôéñßïõ.

Ìéá áðü ôéò äõóìåíÝóôåñåò ðåñéðôþóåéò åßíáé åêåßíç ôçò åîïõäåôÝñùóçò
ôùí ôïé÷ïðëçñþóåùí óå Ýíáí ìüíï üñïöï (óõíÞèùò óôï éóüãåéï), óôïí
ïðïßï êáé ðåñéïñßæåôáé óôçí óõíÝ÷åéá ç äçìéïõñãßá ôïõ åëáóôïðëáóôéêïý
ìç÷áíéóìïý ôïõ óêåëåôïý, ìå óõíÝðåéá ôçí åìöÜíéóç ìáëáêïý ïñüöïõ.
Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ, ï éêáíïôéêüò õðïëïãéóìüò ôùí õðïóôõëùìÜôùí
(ðñüâëåøç ðëáóôéêþí áñèñþóåùí óôéò äïêïýò), üðùò ðñïäéáãñÜöåôáé óôçí
ðáñ. 4.1.4.1, äåí åîáóöáëßæåé åðáñêþò ôçí áðïöõãÞ äçìéïõñãßáò ìáëáêïý
ïñüöïõ.

Ç ðéèáíüôçôá åìöÜíéóçò ôÝôïéùí öáéíïìÝíùí åßíáé éäéáßôåñá ìåãÜëç, üôáí
ï ïñãáíéóìüò ðëÞñùóçò Ý÷åé åê ó÷åäéáóìïý (Þ åßíáé äõíáôü íá áðïêôÞóåé
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äõíáôü íá áðïêôÞóåé óôï ìÝëëïí, áóõíÝ÷åéá óå Ýíáí üñïöï (ð.÷. Pilotis Þ
êáôáóôÞìáôá ÷ùñßò ôïé÷ïðëçñþóåéò óôï éóüãåéï).
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ýóôåñá áðü ìåôáôñïðÝò) áóõíÝ÷åéá óå Ýíáí üñïöï (Pilotis Þ êáôáóôÞìáôá
÷ùñßò ôïé÷ïðëçñþóåéò óôï éóüãåéï). Ç åðéëïãÞ ìéêôïý óõóôÞìáôïò
ôïé÷ùìÜôùí êáé ðëáéóßùí, óýìöùíá ìå ôçí ðáñ. 4.1.4.2.â, åßíáé, óå áõôÝò
ôéò ðåñéðôþóåéò, ôï ìïíáäéêü áîéüðéóôï ìÝóï åîáóöÜëéóçò éêáíïðïéçôéêÞò
ìåôåëáóôéêÞò óõìðåñéöïñÜò.

ã.  ÊáôÜ ôçí äéáìüñöùóç ëåðôïìåñåéþí

[4] Åðéêßíäõíç äéáêïðÞ ôïé÷ïðëçñþóåùí êáè’ ýøïò.
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â.  ÊáôÜ ôç äéáìüñöùóç êáôÜ ôï ýøïò

[1] Óõíå÷Þò êáé êáíïíéêÞ êáôáíïìÞ ôçò áêáìøßáò ôùí êáôáêüñõöùí óôïé÷åßùí
(ðëáéóßùí Þ ôïé÷ùìÜôùí) êáèþò êáé ôùí ìáæþí êáé ôùí ôïé÷ïðëçñþóåùí.
Óå èÝóåéò Ýíôïíçò ìåôáâïëÞò (áóõíÝ÷åéáò) ôçò áêáìøßáò ôùí êáôáêüñõöùí
óôïé÷åßùí (ð.÷. óôç äéáêïðÞ óçìáíôéêþí ôïé÷ùìÜôùí óå êÜðïéï üñïöï Þ
ëüãù ôçò åéóáãùãÞò ôùí ðåñéìåôñéêþí ôïé÷ùìÜôùí ôïõ õðïãåßïõ êÜôù áðü
ôï äÜðåäï ôïõ éóïãåßïõ) ðñÝðåé íá åîáóöáëßæåôáé ç áíáãêáßá áíáêáôáíïìÞ
ôçò ôÝìíïõóáò óôá êáôáêüñõöá óôïé÷åßá ìÝóù ôçò äéáöñáãìáôéêÞò äñÜóçò
ôçò áíôßóôïé÷çò ðëÜêáò. Óå ðåñßðôùóç ðïõ õðÜñ÷ïõí áìöéâïëßåò, ç
åðÜñêåéá ôçò äéáöñáãìáôéêÞò ëåéôïõñãßáò ôçò ðëÜêáò ðñÝðåé íá åëÝã÷åôáé
Ýóôù êáé ìå ðñïóåããéóôéêÝò ìåèüäïõò.

[2] Éóüóôáèìç êáé êáôÜ ôï äõíáôüí ïìïéïãåíÞò èåìåëßùóç ôùí êáôáêüñõöùí
óôïé÷åßùí.

ã.  ÊáôÜ ôç äéáìüñöùóç ôùí ëåðôïìåñåéþí

[1] Óå óôïé÷åßá áðü óêõñüäåìá êáôáóêåõáæüìåíá åðß ôüðïõ, ôÞñçóç åëÜ÷éóôùí
äéáóôÜóåùí ôùí êõñßùí öåñüíôùí óôïé÷åßùí ðïõ íá åîáóöáëßæïõí áîéüðéóôç
ðïéüôçôá êáôáóêåõÞò.

[2] ÁðïöõãÞ Ýêêåíôñùí óõíäÝóåùí ïñéæïíôßùí ìå êáôáêüñõöá óôïé÷åßá óå
êüìâïõò ðëáéóßùí.

[3] Óå êáôáêüñõöá óôïé÷åßá áðü ïðëéóìÝíï óêõñüäåìá äåí åðéôñÝðåôáé ç êáôÜ
ìÞêïò äéÝëåõóç óùëÞíùí áðïóôñÜããéóçò, ýäñåõóçò áðï÷Ýôåõóçò êëð ïýôå
êáëùäßùí åíôüò ôçò ìÜæáò ôïõ óêõñïäÝìáôïò. Åðßóçò äåí åðéôñÝðåôáé ç
åãêÜñóéá äéÝëåõóç óùëÞíùí ìÝóù êáôáêüñõöùí óôïé÷åßùí óå ðåñéï÷Ýò
ðéèáíþí Þ åíäå÷üìåíùí ðëáóôéêþí áñèñþóåùí.

[4] ÐñÝðåé íá áðïöåýãåôáé ç êáè’ ýøïò äéáêïðÞ ôïé÷ïðëçñþóåùí óå
öáôíþìáôá ìåôáîý õðïóôõëùìÜôùí êáôÜ ôñüðï ðïõ ç äéáôìçôéêÞ äñÜóç
ôùí ôïé÷ïðëçñþóåùí íá äçìéïõñãåß åíäéÜìåóç ðëåõñéêÞ áíôéóôÞñéîç ôïõ
õðïóôõëþìáôïò.

[5] Óôçí ðåñßðôùóç ìç ìïíïëéèéêÞò óôÞñéîçò öïñÝá åðß Üëëïõ öïñÝá (ð.÷.
êõëßóåéò, óôçñßîåéò Gerber ê.ëð.) ðñÝðåé íá ðñïâëÝðåôáé åðáñêÝò åýñïò
Ýäñáóçò ãéá ôçí áðïöõãÞ ðôþóçò ôïõ öïñÝá ëüãù áðþëåéáò óôÞñéîçò.
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Ó.4.1.7.2 ÅðáöÞ ìå ÃåéôïíéêÜ Êôßñéá - Óåéóìéêüò Áñìüò

[1] Ï ðáñþí Êáíïíéóìüò åíôÜóóåé ôçí äéáìüñöùóç ôïõ óåéóìéêïý áñìïý óôï
êåöÜëáéï ôçò ìåßùóçò ôùí áâåâáéïôÞôùí óåéóìéêÞò óõìðåñéöïñÜò äßíïíôáò
Ýìöáóç, êõñßùò, óå ìÝôñá áðïöõãÞò êáôáóôñïöéêþí óõíåðåéþí ôùí
ðñïóêñïýóåùí ôùí ãåéôïíéêþí êôéñßùí (åìâïëéóìüò õðïóôõëùìÜôùí) êáé,
ëéãüôåñï, óå ìÝôñá ðåñéïñéóìïý âëáâþí.

[3] Ï óåéóìéêüò áñìüò ðëÞñïõò äéá÷ùñéóìïý åßíáé âÝâáéá ôï áóöáëÝóôåñï
ìÝóï ãéá ðëÞñç áðïöõãÞ, ôüóï ôùí åíäå÷ïìÝíùí êáôáóôñïöéêþí óõíåðåéþí
ôçò ðñüóêñïõóçò, üóï êáé ôçò åíäå÷üìåíá äõóìåíïýò áëëçëåðßäñáóçò
óôçí áðüêñéóç ôùí êôéñßùí êáé áóöáëþò ãéá ôçí åëá÷éóôïðïßçóç ôùí ðéèáíþí
âëáâþí. Áðü ôçí Üëëç ðëåõñÜ, ôï ìåãÜëï åýñïò ôïõ óåéóìéêïý áñìïý
ðëÞñïõò äéá÷ùñéóìïý äçìéïõñãåß óåéñÜ Üëëùí äõóåðßëõôùí ðñïâëçìÜôùí,
ôüóï ïéêïäïìéêþí (êõñßùò óôåãáíüôçôáò êáé áéóèçôéêÞò), üóï êáé íïìéêþí/
ïéêïíïìéêþí (éäéïêôçóéáêÝò åìðëïêÝò, áðþëåéá åðéöÜíåéáò, ðñïóáñìïãÞ
óôï õöéóôÜìåíï íïìéêü êáèåóôþò ìåóïôïé÷éþí). Ôá ðñïâëÞìáôá ðïõ ôõ÷üí
èá ðñïêýøïõí áðü ôï êåíü ìåôáîý ôùí êôéñßùí ãéá ôç äçìéïõñãßá óåéóìéêïý
áñìïý åðéëýïíôáé ìå ôéò ó÷åôéêÝò äéáôÜîåéò ôïõ Êôéñéïäïìéêïý Êáíïíéóìïý.

[4] Óôéò ðåñéðôþóåéò ðïõ ï åìâïëéóìüò õðïóôõëùìÜôùí áðïêëåßåôáé, ëüãù
éóüóôáèìùí ðëáêþí, ï êáíïíéóìüò êáèïñßæåé åëÜ÷éóôá ðëÜôç áñìþí ðïõ,
÷ùñßò íá äçìéïõñãçèïýí éäéáßôåñåò êáôáóêåõáóôéêÝò äõóêïëßåò, óôï÷åýïõí
óôçí åëá÷éóôïðïßçóç âëáâþí óå óåéóìïýò ìå óçìáíôéêÞ ðéèáíüôçôá
åìöÜíéóçò. Óôçí ðåñßðôùóç óåéóìïý, ìå Ýíôáóç áíÜëïãç ðñïò ôïí óåéóìü
ó÷åäéáóìïý, èåùñåßôáé üôé ç ðéèáíÞ ðñüóêñïõóç ôÝôïéùí êôéñßùí, ìåôÜ ôçí
åîÜíôëçóç ôïõ ìåôáîý ôïõò äéáêÝíïõ, äåí èá Ý÷åé êáôáóôñïöéêÝò óõíÝðåéåò
êáé ïé âëÜâåò, ðïõ åßíáé ðéèáíü íá ðñïêëçèïýí, èåùñïýíôáé ïéêïíïìéêÜ
áðïäåêôÝò.

Âéâëéïãñáößá: {2}, {19}, {20}.
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4.1.7.2  ÅðáöÞ ìå ÃåéôïíéêÜ Êôßñéá

[1] ÐñÝðåé íá ëáìâÜíïíôáé ìÝôñá ðñïóôáóßáò, ôüóï ôïõ õðü ìåëÝôç üóï êáé
ôïõ õöéóôÜìåíïõ êôéñßïõ, áðü äõóìåíåßò óõíÝðåéåò ðñïóêñïýóåùí êáôÜ
ôç äéÜñêåéá ôçò óåéóìéêÞò áðüêñéóçò.

[2] Ïé óõíÝðåéåò ìðïñåß íá åßíáé éäéáßôåñá äõóìåíåßò üôáí õðÜñ÷åé ðéèáíüôçôá
åìâïëéóìïý õðïóôõëùìÜôùí ôïõ åíüò êôéñßïõ áðü ðëÜêåò Þ Üëëá óôïé÷åßá
ôïõ ðáñáêåßìåíïõ. Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ ðñïóôáôåõôéêü ìÝôñï åßíáé ç
ðñüâëåøç óåéóìéêïý áñìïý ðëÞñïõò äéá÷ùñéóìïý.

[3] Áí äåí ãßíåé áêñéâÝóôåñïò õðïëïãéóìüò ï óåéóìéêüò áñìüò ðëÞñïõò
äéá÷ùñéóìïý ìðïñåß íá Ý÷åé åýñïò ßóï ìå ôçí ôåôñáãùíéêÞ ñßæá ôïõ
áèñïßóìáôïò ôùí ôåôñáãþíùí ôùí ìåãßóôùí óåéóìéêþí ìåôáêéíÞóåùí
( ελ∆=∆ q ) ôùí äýï êôéñßùí óôéò èÝóåéò ôùí åðéêßíäõíùí õðïóôõëùìÜôùí,
óõìðåñéëáìâáíïìÝíçò êáé ôçò åðßäñáóçò ôçò óôñïöÞò ðåñß êáôáêüñõöïí
Üîïíá. Áí äåí åßíáé äõíáôÞ áêñéâÝóôåñç åêôßìçóç ôùí ìåôáêéíÞóåùí ôïõ
õöéóôÜìåíïõ êôéñßïõ, ìðïñïýí íá ëçöèïýí ßóåò ìå ôéò áíôßóôïé÷åò ôïõ õðü
ìåëÝôç êôéñßïõ.

[4] Óå êôßñéá ðïõ âñßóêïíôáé óå åðáöÞ, êáé üôáí äåí õðÜñ÷åé ðéèáíüôçôá
åìâïëéóìïý õðïóôõëùìÜôùí óå êáíÝíá áðü ôá äýï êôßñéá, ôï åýñïò ôïõ
áíôßóôïé÷ïõ áñìïý, åöüóïí äåí ãßíåôáé áêñéâÝóôåñïò õðïëïãéóìüò, ìðïñåß
íá êáèïñßæåôáé ìå âÜóç ôïí óõíïëéêü áñéèìü ôùí õðÝñ ôï Ýäáöïò åí åðáöÞ
ïñüöùí ùò åîÞò:

• 4 cm ãéá åðáöÞ ìÝ÷ñé êáé 3 ïñüöïõò

• 8 cm ãéá åðáöÞ áðü 4 Ýùò 8 ïñüöïõò

• 10 cm ãéá åðáöÞ óå ðåñéóóüôåñïõò áðü 8 ïñüöïõò

Óôïõò õðüãåéïõò ïñüöïõò äåí åßíáé õðï÷ñåùôéêÞ ç ðñüâëåøç áíôéóåéóìéêïý
áñìïý.

4.2 ÐEPIOPIÓMOÓ BËABÙN

4.2.1 ÖÝñùí Ïñãáíéóìüò

[1] Ïé ôéìÝò ôïõ óõíôåëåóôïý óõìðåñéöïñÜò ôïõ êåöáëáßïõ 2 èåùñåßôáé üôé
åîáóöáëßæïõí ðåñéïñéóìÝíåò êáé åðéäéïñèþóéìåò âëÜâåò óôá óôïé÷åßá ôïõ
öÝñïíôá ïñãáíéóìïý õðü ôïí óåéóìü ó÷åäéáóìïý, åíþ åëá÷éóôïðïéïýí ôéò
âëÜâåò ãéá óåéóìïýò ìéêñüôåñçò Ýíôáóçò êáé ìå ìåãáëýôåñç ðéèáíüôçôá
åìöÜíéóçò.
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Ó.4.2.2  Ïñãáíéóìüò ÐëÞñùóçò

Ï ðåñéïñéóìüò ôçò ãùíéáêÞò ðáñáìïñöþóåùò ïñüöïõ οργ<γ ,

üðïõ:

hh50.2
q ελελ ∆

≥
∆

=γ

êáé οργ  åßíáé 0.005 ãéá ôïé÷ïðëçñþóåéò êáé 0.007 ãéá ëéãüôåñï åõáßóèçôá
÷ùñßóìáôá, éó÷ýåé ãéá üëïõò ôïõ ðåñéìåôñéêïýò ôïß÷ïõò êáé Ý÷åé áíÜëïãï
áðïôÝëåóìá ìå ôïí ðåñéïñéóìü ôïõ äåßêôç ó÷åôéêÞò ìåôáèåôüôçôáò:

hV
qN

ολ

ελολ ∆
=θ

ðïõ ïñßæåôáé óôçí ðáñ. 4.1.2.4 ôïõ Êáíïíéóìïý.

ÐñÜãìáôé, üðùò ðñïêýðôåé áðü ôéò ðñïáíáöåñüìåíåò ó÷Ýóåéò, åßíáé:

εγ=θ /50.2 m , üôáí 50.2q ≥  Þ

εγ=θ /q m , üôáí 50.2q <

üðïõ:

ολολ=ε N/V ,

êáé mγ  ç ôéìÞ ôïõ ã êáôÜ ôçí åîåôáæüìåíç äéåýèõíóç óôï êÝíôñï ìÜæáò, ãéá
ôçí ïðïßá èá åßíáé êáé ðÜëé οργ<γm .

Ï ëüãïò ολολ=ε N/V áðïôåëåß ôïí “ìÝóï éóïäýíáìï óåéóìéêü óõíôåëåóôÞ”
ôïõ ïñüöïõ, ï ïðïßïò Ý÷åé åëÜ÷éóôç ôéìÞ óôï éóüãåéï ßóç ìå ôïí ìÝóï
éóïäýíáìï óåéóìéêü óõíôåëåóôÞ âÜóåùò (äçëáäÞ ôçí ôÝìíïõóá âÜóåùò
äéá ôïõ óõíïëéêïý öïñôßïõ ôïõ êôéñßïõ). ÅðïìÝíùò, ãéá íá åßíáé 10.0≤θ ,
áñêåß íá éó÷ýåé:  ορε≥ε

üðïõ:

οργ=ε 25 , ãéá 50.2q ≥ ,  Þ

οργ=ε q10 ,  ãéá  50.2q <

Ïé ôéìÝò ôïõ ορε  öáßíïíôáé óôï åðüìåíï äéÜãñáììá.

        opε

        0.20
                    0.175                                                                   007.0op =γ

                    0.125                                                                   005.0op =γ
        0.10

                                                               2.50

                        1.00           2.00          3.00            4.00                    q
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4.2.2 Ïñãáíéóìüò ÐëÞñùóçò

[1] Óå êôßñéá ìå ïñãáíéóìü ðëÞñùóçò áðü ôïé÷ïðïéßá èá åëÝã÷åôáé üôé ç ãùíéáêÞ
ðáñáìüñöùóç, óå üëïõò ôïõ ðåñéìåôñéêïýò ôïß÷ïõò, ëáìâáíïìÝíçò õðüøç
êáé ôçò ó÷åôéêÞò óôñïöÞò ôùí äéáäï÷éêþí ðëáêþí ðåñß êáôáêüñõöï Üîïíá,
äåí õðåñâáßíåé ôçí ôéìÞ 0.005. ¼ôáí ï ïñãáíéóìüò ðëÞñùóçò åßíáé ëéãüôåñï
åõáßóèçôïò óå äéáôìçôéêÞ ðáñáìüñöùóç (÷ùñßóìáôá ìå ìåôáëëéêü óêåëåôü,
õáëïóôÜóéá êëð.) ç ãùíéáêÞ ðáñáìüñöùóç äåí ðñÝðåé íá õðåñâáßíåé ôçí
ôéìÞ 0.007.

[2] O Ýëåã÷ïò èá ãßíåôáé ìå ôéìÝò ôùí ìåôáêéíÞóåùí ðïõ ðñïêýðôïõí áðü ôçí
åëáóôéêÞ óåéóìéêÞ áíÜëõóç óýìöùíá ìå ôï êåöÜëáéï 3, ðïëëáðëáóéáóìÝíåò
åðß ôïí ëüãï 50.2/q  ðïõ äåí ðñÝðåé íá ëáìâÜíåôáé ìéêñüôåñïò ôïõ 1.00. Ïé
ôéìÝò áõôÝò áíôéóôïé÷ïýí óå óåéóìü ìéêñüôåñçò Ýíôáóçò êáé ìåãáëýôåñçò
óõ÷íüôçôáò åìöÜíéóçò áðü ôïí óåéóìü ó÷åäéáóìïý.
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ÊáôÜ óõíÝðåéá, üôáí ορε≥ε , ðñÜãìá ðïõ óõìâáßíåé óôéò ðåñéóóüôåñåò
ðåñéðôþóåéò, äåí ÷ñåéÜæåôáé íá åëÝã÷åôáé ç óõíèÞêç 10.0≤θ , åöüóïí
åîáóöáëßæåôáé ç ôÞñçóç ôçò óõíèÞêçò οργ≤γm .

Âéâëéïãñáößá: {2}, {3}, {4}, {5}, {15}, {16}, {17}, {19}, {22}.
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4.2.3 ÐñïóáñôÞìáôá

[1] Ôá ðñïóáñôÞìáôá êáèþò êáé ôá óôïé÷åßá óôçñßîåùò êáé ïé áãêõñþóåéò ôïõò
èá åëÝã÷ïíôáé óå õðïëïãéóôéêÞ áóôï÷ßá õðü ôçí åðßäñáóç ôùí êáôáêüñõöùí
öïñôßùí êáé ïñéæüíôéáò óåéóìéêÞò äýíáìçò

pppp q/WH γε= ................................................................................................................................... (4.17)

üðïõ:

pW ôï âÜñïò ôïõ ðñïóáñôÞìáôïò,

å ï óåéóìéêüò óõíôåëåóôÞò ðïõ ïñßæåôáé óôçí ðáñ. 3.7.[2],

pγ óõíôåëåóôÞò óðïõäáéüôçôáò ôïõ ðñïóáñôÞìáôïò êáé

pq ìåéùôéêüò óõíôåëåóôÞò ðïõ åêöñÜæåé ôçí éêáíüôçôá ôïõ
ðñïóáñôÞìáôïò íá õðïóôåß óçìáíôéêÝò ìåôåëáóôéêÝò ðáñáìïñöþóåéò
÷ùñßò íá áóôï÷Þóåé.

[2] ÃåíéêÜ ï óõíôåëåóôÞò óðïõäáéüôçôáò pγ  èá ëáìâÜíåôáé ßóïò ìå ôï
óõíôåëåóôÞ óðïõäáéüôçôáò ôïõ êôéñßïõ áëëÜ óôéò áêüëïõèåò ðåñéðôþóåéò
ðñïóáñôçìÜôùí õøçëïý êéíäýíïõ äåí èá ëáìâÜíåôáé ìéêñüôåñïò áðü 1.50:

• Aãêõñþóåéò åãêáôáóôÜóåùí êáé åîïðëéóìïý óõóôçìÜôùí äéáôÞñçóçò
æùÞò.

• ÄåîáìåíÝò êáé äï÷åßá ðïõ ðåñéÝ÷ïõí éêáíÞ ðïóüôçôá Ýíôïíá ôïîéêþí Þ
åêñçêôéêþí ïõóéþí þóôå íá áðïôåëïýí êßíäõíï ãéá ôç äçìüóéá áóöÜëåéá.

[3] Ïé áêüëïõèåò ìÝãéóôåò ôéìÝò ôïõ óõíôåëåóôÞ pq  èá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ãéá
ôéò áíôßóôïé÷åò êáôçãïñßåò ðñïóáñôçìÜôùí:

pq =1.00

• Óôçèáßá êáé äéáêïóìçôéêÜ óôïé÷åßá óå ìïñöÞ ðñïâüëïõ.

• ÓÞìáôá êáé ðéíáêßäåò.

• Káðíïäü÷ïé, éóôïß êáé õðåñõøùìÝíåò äåîáìåíÝò, ðïõ äñïõí óáí
åëåýèåñïé ðñüâïëïé óå ýøïò ìåãáëýôåñï áðü ôï 1/2 ôïõ óõíïëéêïý
ýøïõò ôïõò.

• Tá ðñïóáñôÞìáôá õøçëïý êéíäýíïõ ðïõ áíáöÝñïíôáé óôçí ðñïçãïýìåíç
ðáñÜãñáöï.
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pq =2.50

• Eîùôåñéêïß êáé åóùôåñéêïß ôïß÷ïé. Máíäñüôïé÷ïé ýøïõò ìåãáëýôåñïõ ôùí
2.00 m.

• Káðíïäü÷ïé, éóôïß êáé õðåñõøùìÝíåò äåîáìåíÝò, ðïõ äéáèÝôïõí
áíôéóôçñßîåéò Þ áãêõñþóåéò ìå åðßôïíïõò þóôå íá äñïõí óáí åëåýèåñïé
ðñüâïëïé óå ýøïò ðïõ äåí õðåñâáßíåé ôï 1/2 ôïõ óõíïëéêïý ýøïõò ôïõò.

• ÄåîáìåíÝò ìáæß ìå ôï ðåñéå÷üìåíü ôïõò.

• Aãêõñþóåéò ìüíéìùí ñáöéþí Þ ðáôáñéþí åäñáæïìÝíùí óôï äÜðåäï.

• Aãêõñþóåéò øåõäïñïöþí êáé öùôéóôéêþí óçìáíôéêïý âÜñïõò.

• Hëåêôñïìç÷áíïëïãéêüò åîïðëéóìüò êáé óõíáöåßò áãùãïß, óùëçíþóåéò
êáé áåñáãùãïß,âÜñïõò ìåãáëýôåñïõ ôùí 2 KN.

[4] Åîáéñïýíôáé áðü ôçí õðï÷ñÝùóç åëÝã÷ïõ ðñïóáñôÞìáôá óå êôßñéá
óðïõäáéüôçôáò Ó1 êáé Ó2 óå ðåñéï÷Ýò óåéóìéêüôçôáò I êáé ðñïóáñôÞìáôá
ôçò êáôçãïñßáò pq =2.50 óå êôßñéá óðïõäáéüôçôáò Ó2 óå ðåñéï÷Ýò
óåéóìéêüôçôáò II.
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A.1 ÅËÁÓÔÉÊÏ ÖÁÓÌÁ ÅÐÉÔÁ×ÕÍÓÇÓ

[1] Ïé ïñéæüíôéåò óõíéóôþóåò ôùí óåéóìéêþí êéíÞóåùí ôïõ åäÜöïõò êáèïñßæïíôáé
ìå ôï åðüìåíï åëáóôéêü öÜóìá åðéôÜ÷õíóçò )T(eΦ :

1TT0 <≤ ( ) ( )Φe I
I

T A
T
T

= + −








γ ηβ1 10

21 TTT ≤≤ ( )Φe IT A= γ ηβ0

TT2 < ( )Φe IT A
T
T

= γ ηβ0
2

üðïõ:

)T(eΦ öáóìáôéêÞ åðéôÜ÷õíóç,

 T ðåñßïäïò óå äåõôåñüëåðôá,

1T  êáé 2T ÷áñáêôçñéóôéêÝò ðåñßïäïé ôïõ öÜóìáôïò óå äåõôåñüëåðôá,
ïé ïðïßåò äßäïíôáé óôïí Ðßíáêá 2.4 áíÜëïãá ìå ôçí êáôçãïñßá
ôïõ åäÜöïõò,

 A óåéóìéêÞ åðéôÜ÷õíóç ôïõ åäÜöïõò êáôÜ ôïí Ðßíáêá 2.2,

1γ óõíôåëåóôÞò óðïõäáéüôçôáò ôïõ êôéñßïõ êáôÜ ôïí Ðßíáêá
2.3,

0β =2.50 óõíôåëåóôÞò öáóìáôéêÞò åíßó÷õóçò êáé

 ç äéïñèùôéêüò óõíôåëåóôÞò ãéá ðïóïóôü êñßóéìçò áðüóâåóçò
äéÜöïñï ôïõ 5%.

[2] Ôï åëáóôéêü öÜóìá ôçò êáôáêüñõöçò óõíéóôþóáò ôïõ óåéóìïý ðñïêýðôåé
áðü ôï áíùôÝñù åëáóôéêü öÜóìá ðïëëáðëáóéÜæïíôáò ôéò ôåôáãìÝíåò ôïõ
ìå ôï 0.70.

[3] Óå ðåñßðôùóç áâåâáéüôçôáò ùò ðñïò ôï Ýäáöïò ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï
äõóìåíÝóôåñï öÜóìá.

A.2 ÅÐÉÔÁ×ÕÍÓÉÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ

[1] ÅðéôñÝðåôáé ç ÷ñçóéìïðïßçóç ðñáãìáôéêþí Þ/êáé óõíèåôéêþí
åðéôá÷õíóéïãñáöçìÜôùí, ôá ïðïßá óôç óõíÝ÷åéá ôïõ ðáñüíôïò Êáíïíéóìïý
êáëïýíôáé «åðéôá÷õíóéïãñáöÞìáôá ó÷åäéáóìïý», åöüóïí ðëçñïýí ôéò
äéáôÜîåéò ôçò ðáñ. A.2.1.
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A.2.1 ÐñáãìáôéêÜ åðéôá÷õíóéïãñáöÞìáôá

[1] ÅðéôñÝðåôáé ç ÷ñçóéìïðïßçóç ðñáãìáôéêþí åðéôá÷õíóéïãñáöçìÜôùí
ó÷åäéáóìïý õðü ôïõò êÜôùèé üñïõò:

á) ×ñçóéìïðïéïýíôáé ôïõëÜ÷éóôïí ðÝíôå (5) äéáöïñåôéêÜ åðéôá÷õíóéï-
ãñáöÞìáôá. Ãéá ïñéæüíôéá êßíçóç åðéëÝãïíôáé ïñéæüíôéåò óõíéóôþóåò.
Ôá åðéôá÷õíóéïãñáöÞìáôá ó÷åäéáóìïý ãéá ïñéæüíôéá êßíçóç
åðéôñÝðåôáé íá ÷ñçóéìïðïéçèïýí êáé ãéá ôçí êáôáêüñõöç êßíçóç ìå
ôéò ðñïûðïèÝóåéò ôçò ðáñ. A.1.[2]. Áí ÷ñçóéìïðïéçèïýí äéáöïñåôéêÜ
åðéôá÷õíóéïãñáöÞìáôá ó÷åäéáóìïý ãéá ôçí êáôáêüñõöç êßíçóç
ðñÝðåé íá åðéëåãïýí êáôáêüñõöåò óõíéóôþóåò.

â) ÅðéëÝãïíôáé þóôå íá áíôéðñïóùðåýïõí, êáôÜ ôï äõíáôüí, ôéò
óåéóìïôåêôïíéêÝò, ãåùëïãéêÝò, åäáöïäõíáìéêÝò êáé åí ãÝíåé ôïðéêÝò
óõíèÞêåò ôçò ðåñéï÷Þò ôïõ äïìÞìáôïò.

ã) Åßíáé øçöéïðïéçìÝíá ôï ðïëý áíÜ 0.02 sec.

ä) ¸÷ïõí äéÜñêåéá óýìöùíç ìå ôéò óåéóìïôåêôïíéêÝò, ãåùëïãéêÝò,
åäáöïäõíáìéêÝò, êáé ôéò åí ãÝíåé ôïðéêÝò óõíèÞêåò ôçò ðåñéï÷Þò ôïõ
Ýñãïõ.

å) Ôï ìÝóï öÜóìá, äçëáäÞ ï ìÝóïò üñïò ôùí öáóìÜôùí ôùí
åðéôá÷õíóéïãñáöçìÜôùí ó÷åäéáóìïý, åßíáé éóïäýíáìï ìå ôï öÜóìá
ôçò ðáñ. A.1 ãéá áðüóâåóç 5%. Ôá äýï öÜóìáôá èåùñïýíôáé
éóïäýíáìá áí ïé ôåôáãìÝíåò ôïõ ìÝóïõ öÜóìáôïò éêáíïðïéïýí ôéò
åîÞò óõíèÞêåò:

• Eßíáé áíþôåñåò Þ ßóåò ôùí áíôßóôïé÷ùí ôåôáãìÝíùí ôïõ öÜóìáôïò
ôçò ðáñ. A.1 ãéá ðåñéüäïõò ìÝ÷ñé 0.20 sec.

• Ãéá ðåñéüäïõò ðÜíù áðü 0.20 sec åðéôñÝðåôáé ôï 10% ôùí ôéìþí
íá åßíáé êáôþôåñåò ìÝ÷ñé 5%.

óô) Ïé ôåôáãìÝíåò ôùí öáóìÜôùí ôùí åðéôá÷õíóéïãñáöçìÜôùí
ó÷åäéáóìïý êáé ôï ìÝóï öÜóìá õðïëïãßæïíôáé êáô’åëÜ÷éóôïí óôéò
ðåñéüäïõò ðïõ ðñïêýðôïõí áðü:

• 18 ßóá âÞìáôá ìåôáîý 0.01 êáé 1 sec.

• 10 ßóá âÞìáôá ðåñéüäïõ ìåôáîý 1 êáé 2 sec.

• 8 ßóá âÞìáôá ðåñéüäïõ ìåôáîý 2 êáé 4sec.

[2] Ôá åðéôá÷õíóéïãñáöÞìáôá ó÷åäéáóìïý ãéá ïñéæüíôéåò êéíÞóåéò åðéôñÝðåôáé
íá ÷ñçóéìïðïéçèïýí êáé êáôÜ ôéò äýï óõíéóôþóåò.

A.2.2 ÓõíèåôéêÜ åðéôá÷õíóéïãñáöÞìáôá

[1] ÅðéôñÝðåôáé ç ÷ñçóéìïðïßçóç óõíèåôéêþí åðéôá÷õíóéïãñáöçìÜôùí
ó÷åäéáóìïý åöüóïí ôï öÜóìá ôïõò ðåñéâÜëëåé ôï öÜóìá ôçò ðáñ. A.1.
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[1] Ï ðåñéïñéóìüò ðñïò ôá êÜôù ôïõ ëüãïõ Ánet /A Ý÷åé óêïðü íá åîáóöáëßóåé
þóôå ç øáèõñÞ áóôï÷ßá ôçò êáèáñÞò äéáôïìÞò óôéò èÝóåéò ôùí ïðþí íá
ìçí ðñïçãçèåß ôçò ðëÜóôéìçò äéáññïÞò ôçò ðëÞñïõò äéáôïìÞò ôïõ
óôïé÷åßïõ. Ç éêáíïðïßçóç áõôïý ôïõ ðåñéïñéóìïý áðáéôåß óôéò ðåñéóóüôåñåò
ðåñéðôþóåéò ôçí óõãêüëëçóç ðñïóèÝôùí åëáóìÜôùí óôçí ðåñéï÷Þ ôùí
ïðþí, þóôå íá åíéó÷õèåß ç äéáôïìÞ.
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Ã.1 ÈËÉÂÏÌÅÍÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ

[1] Óôéò ðåñéï÷Ýò ðéèáíþí êáé åíäå÷ïìÝíùí ðëáóôéêþí áñèñþóåùí äéáôïìþí
áðü ÷Üëõâá ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé ï ôïðéêüò ëõãéóìüò ôùí ôïé÷ùìÜôùí
ìå ðåñéïñéóìü, ðñïò ôá Üíù, ôïõ ëüãïõ ðëÜôïõò ðñïò ðÜ÷ïò (b/t). O
ðåñéïñéóìüò áõôüò åîáñôÜôáé áðü ôïí óõíôåëåóôÞ óõìðåñéöïñÜò ðïõ Ý÷åé
åðéëåãåß (q), áíÜëïãá ìå ôéò ôéìÝò ôïõ ïðïßïõ ïé äéáôïìÝò êáôáôÜóóïíôáé
óôéò êáôçãïñßåò Á, Â êáé Ã, üðùò öáßíåôáé óôïí Ðßíáêá 1.

Ã.2 ÅÖÅËÊÕÏÌÅÍÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ

[1] Óå åöåëêõüìåíá óôïé÷åßá, ï ëüãïò ôçò êáèáñÞò äéáôïìÞò, óå èÝóåéò ïðþí
êï÷ëéþí, ðñïò ôçí ðëÞñç äéáôïìÞ äåí ðñÝðåé íá åßíáé ìéêñüôåñïò áðü ôçí
ôéìÞ

uynet f/f262.1A/A =

üðïõ yf  åßíáé ôï üñéï äéáññïÞò êáé uf  ç ïñéáêÞ åöåëêõóôéêÞ áíôï÷Þ ôïõ
÷ñçóéìïðïéïýìåíïõ ÷Üëõâá.

Aõôü ìðïñåß íá áðáéôÞóåé ôçí åíßó÷õóç ôçò ðåñéï÷Þò ôùí ïðþí ìå ðñüóèåôá
óõãêïëëçôÜ åëÜóìáôá.

Ã.3 ÓÕÍÄÅÓÅÉÓ

[1] ÓõíäÝóåéò óå ðåñéï÷Ýò ðëáóôéêþí áñèñþóåùí ðñÝðåé íá Ý÷ïõí åðáñêÞ
õðåñáíôï÷Þ þóôå íá ðåñéïñßæïõí ôçí äéáññïÞ óôá ðëÜóôéìá ìÝëç. Óôïõò
ó÷åôéêïýò åëÝã÷ïõò, èá ëáìâÜíåôáé ç áíþôåñç ôéìÞ ôçò ôÜóåùò äéáññïÞò
ôïõ ðéèáíïý ðëÜóôéìïõ ìÝëïõò (äçëáäÞ ôïõ áóèåíÝóôåñïõ).

[2] ÓõíäÝóåéò óå ðåñéï÷Ýò ðëáóôéêþí áñèñþóåùí ðïõ Ý÷ïõí ãßíåé ìå
åóùññáöÝò ðëÞñïõò äéåßóäõóçò, èåùñïýíôáé üôé éêáíïðïéïýí ôï ðáñáðÜíù
êñéôÞñéï õðåñáíôï÷Þò.

[3] ÓõíäÝóåéò óõãêïëëçôÝò ìå åîùññáöÝò Þ óõíäÝóåéò êï÷ëéùôÝò ðñÝðåé íá
éêáíïðïéïýí ôç ó÷Ýóç:

fyd R20.1R ≥ ................................................................................................................................................ (Ã.1)

üðïõ dR  ïñéáêÞ áíôï÷Þ ôçò óýíäåóçò, fyR  ç áíôï÷Þ äéáññïÞò ôïõ
ðëÜóôéìïõ ìÝëïõò.

[4] Óå êï÷ëéùôÝò óõíäÝóåéò êáèïñéóôéêÞ ðñÝðåé íá åßíáé ç áóôï÷ßá óå óýíèëéøç
Üíôõãáò ôùí ïðþí êáé ü÷é ç áóôï÷ßá óå äéÜôìçóç ôùí êï÷ëéþí.
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ÐÉÍÁÊÁÓ 1: ¼ñéá ôùí ëüãùí b/t ãéá èëéâüìåíá ôìÞìáôá ôùí äéáôïìþí ãéá äéÜöïñåò
êáôçãïñßåò äéáôïìþí.

 

Κατηγορία Διατομής Διατοµή Κατανοµή Τάσεων (θλίψη 
θετική)      Α         Β       Γ 

4q ≥  2q4 ≥≥  q2 >  Ορθογ. κοίλη διατοµή 
                   b

t

 

Θλίψη 

 
33ε 38ε 42ε 

Σωληνωτή διατοµή 

            

             b

t

 

Θλίψη 

Κάµψη 

Θλίψη + Κάµψη 

250ε  270ε  290ε  

 
  Πλαστική       Ελαστική 
κατανοµή       κατανοµή 

66ε 78ε 90ε 

                  Θλίψη  

      

33ε 39ε 41ε 

Κορµοί διατοµών Ι, κορµοί & 
πέλµατα συγκολλητών διατοµών
               b                            b

                                             b

b             b

                              b

 

Συνδ. κάµψης και θλίψης 
                α b              α
                                                                   α

 
  Πλαστική       Ελαστική 
κατανοµή       κατανοµή 

ε
α
33  ε

α
39  ε

α
41  

Θλίψη 

  

9ε 10ε 12ε 

Συνδ. κάµψης και θλίψης 

                              α b

 

ε
α
9  ε

α
10  ε

α
12  

Προεξέχοντα πέλµατα συγκολ.
κιβωτ. διατοµών ή πέλµατα 

διατοµών Ι 
                                       b

      b

               b                            b
 

Συνδ. κάµψης και θλίψης 
         α b                                                  α
                                 α

 ε
αα

9
 ε

αα
10

 ε
αα

12
 

Πέλµατα διατοµών Ι 

              b                             b  

                  Θλίψη 

       

20ε 22ε 26ε 
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yf  235 275 355 

ε 1.00 0.92 0.81 

Ãåíéêþò:   yf/235=ε

Tï á óôïí ðáñïíïìáóôÞ åßíáé êáèáñüò áñéèìüò ìéêñüôåñïò ôïõ 1 (Þ ßóïò)
êáé ðáñéóôÜ ôïí ëüãï ôïõ ìÞêïõò ôïõ èëéâïìÝíïõ ôìÞìáôïò (+) ðñïò ôï
ïëéêü ìÞêïò ôïõ óôïé÷åßïõ.

Ã.4 ÐËÁÉÓÉÁ

Ã.4.1 ÁðïöõãÞ Ó÷çìáôéóìïý Ìç÷áíéóìïý Ïñüöïõ

[1] Eöáñìüæïíôáé ïé äéáôÜîåéò ôùí ðáñ. 4.1.4.1 êáé 4.1.4.2 ôïõ Aíôéóåéóìéêïý
Káíïíéóìïý.

Ã.4.2 Äïêïß

[1] Èá ãßíåôáé Ýëåã÷ïò Ýíáíôé ðëåõñéêïý êáìðôéêïý Þ óôñåðôïêáìðôéêïý
ëõãéóìïý ôùí äïêþí èåùñþíôáò üôé óôï Ýíá Üêñï Ý÷åé áíáðôõ÷èåß êáìðôéêÞ
ðëáóôéêÞ Üñèñùóç.

[2] Ãéá íá åîáóöáëéóôåß ç åëÜ÷éóôç áðáéôïýìåíç áíôï÷Þ êáé åðáñêÞò
ðëáóôéìüôçôá óôñïöÞò óôéò èÝóåéò ðëáóôéêþí áñèñþóåùí ðñÝðåé íá
éêáíïðïéïýíôáé ïé áêüëïõèåò óõíèÞêåò:

00.1M/M pds ≤ .................................................................................................................................... (Ã.2.1)

15.0N/N pds ≤ ...................................................................................................................................... (Ã.2.2)

50.0V/)VV( PdMo ≤+ .................................................................................................................... (Ã.2.3)

üðïõ:

sM åßíáé ç ìÝãéóôç ñïðÞ ðïõ ðñïêýðôåé áðü ôïõò
óåéóìéêïýò óõíäõáóìïýò,

sN åßíáé ç áíôßóôïé÷ç áîïíéêÞ äýíáìç,

Pdpdpd V,M,N åßíáé ïé ïñéáêÝò õðïëïãéóôéêÝò áíôï÷Ýò áîïíéêÞò,
ñïðÞò êáé ôÝìíïõóáò ôçò äéáôïìÞò óôç èÝóç
ðëáóôéêÞò Üñèñùóçò,

oV åßíáé ç ôÝìíïõóá ôçò äïêïý èåùñïýìåíçò ùò
áìöéåñåßóôïõ óôç èÝóç ðëáóôéêÞò Üñèñùóçò,
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Ó.Ã.5 ÄÉÊÔÕÙÔÏÉ ÓÕÍÄÅÓÌÏÉ ×ÙÑÉÓ ÅÊÊÅÍÔÑÏÔÇÔÁ

Óôï áêüëïõèï ó÷Þìá äåß÷íïíôáé ïé ôýðïé ôùí óõíäÝóìùí áõôþí:

Äéáãþíéïé Óýíäåóìïé



ÅÉÄÉÊÏÉ ÊÁÍÏÍÅÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÃÉÁ ÖÅÑÏÍÔÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÁÐÏ ×ÁËÕÂÁ

ÅËËÇÍÉÊÏÓ ÁÍÔÉÓÅÉÓÌÉÊÏÓ ÊÁÍÏÍÉÓÌÏÓ 2000 217

ÃÃÃÃÃ

l/)MM(V RBRAM += ç ôÝìíïõóá ðïõ áíôéóôïé÷åß óôçí ïñéáêÞ êáìðôéêÞ
áíôï÷Þ ôùí Üêñùí ôçò äïêïý õðïëïãéæüìåíç ìå
ôçí áíþôåñç ôéìÞ ôçò ôÜóçò äéáññïÞò êáé

l åßíáé ôï Üíïéãìá ôçò äïêïý.

[3] Ïé óõíäÝóåéò ôçò äïêïý óôá õðïóôõëþìáôá ðñÝðåé íá éêáíïðïéïýí ôéò
áðáéôÞóåéò ôçò ðáñ. Ã.3 ìå èåþñçóç ôçò ïñéáêÞò áíôï÷Þò óå êÜìøç Mpd

ôçò äéáôïìÞò ðëáóôéêÞò Üñèñùóçò êáé ôÝìíïõóá äýíáìç ßóç ìå Vo + VM

üðùò êáèïñßóôçêå ðñïçãïõìÝíùò.

Ã.4.3 Õðïóôõëþìáôá

[1] Ôá õðïóôõëþìáôá åëÝã÷ïíôáé óå êÜìøç ìå ïñèÞ äýíáìç óýìöùíá ìå ôçí
ðáñ. 4.1.4.1 ôïõ Áíôéóåéóìéêïý Êáíïíéóìïý.

[2] H äõóìåíÝóôåñç ôÝìíïõóá ôïõ õðïóôõëþìáôïò áðü ôïõò óåéóìéêïýò
óõíäõáóìïýò ðñÝðåé íá éêáíïðïéåß ôçí óõíèÞêç:

50.0V/V pd ≤ .......................................................................................................................................... (Ã.3.1)

[3] Óå êüìâï óýíäåóçò äïêïý ìå õðïóôýëùìá, ç ôÝìíïõóá äýíáìç öáôíþìáôïò
êïñìïý ôï ïðïßï ðåñéâÜëëåôáé êáé óôéò 4 ðëåõñÝò áðü ðÝëìáôá ôùí
óõíäåïìÝíùí óôïé÷åßùí Þ áðü åðåêôÜóåéò ôïõò, áñêåß íá éêáíïðïéåß ôçí
óõíèÞêç:

00.1V/V pd ≤ .......................................................................................................................................... (Ã.3.2)

[4] ÓõíäÝóåéò åðÝêôáóçò ôùí õðïóôõëùìÜôùí èá ó÷åäéÜæïíôáé ìå áíôï÷Þ ðïõ
õðåñâáßíåé åêåßíç ôùí óõíäåïìÝíùí óôïé÷åßùí.

Ã.5 ÄÉÊÔÕÙÔÏÉ ÓÕÍÄÅÓÌÏÉ ×ÙÑÉÓ ÅÊÊÅÍÔÑÏÔÇÔÁ

Ã.5.1 ÄñÜóç êáé ÐëÜóôéìá Óôïé÷åßá

[1] Óå äéêôõùôïýò óõíäÝóìïõò ÷ùñßò åêêåíôñüôçôá ç áíÜëçøç ôùí ïñéæïíôßùí
äõíÜìåùí ãßíåôáé êõñßùò áðü ñÜâäïõò åðéðïíïýìåíåò óå áîïíéêÞ äýíáìç.
ÐëÜóôéìá óôïé÷åßá óå ôÝôïéïõò óõíäÝóìïõò åßíáé êáôÜ êýñéï ëüãï ïé
åöåëêõüìåíåò äéáãþíéïé.

[2] Äéêôõùôïß óýíäåóìïé êáôÜëëçëïé ãéá ôçí áíÜëçøç óåéóìéêþí äõíÜìåùí
áíÞêïõí óôïõò áêüëïõèïõò 2 ôýðïõò:

• Äéáãþíéïé óýíäåóìïé. Óôïí ôýðï áõôü ïé ïñéæüíôéåò äõíÜìåéò
åíáëëáóóüìåíçò öïñÜò áíáëáìâÜíïíôáé óõíÞèùò ìüíï áðü ôéò åêÜóôïôå
åöåëêõüìåíåò äéáãùíßïõò, åíþ áãíïåßôáé ç óõììåôï÷Þ ôùí èëéâïìÝíùí
äéáãùíßùí (ðïõ äåí åëÝã÷ïíôáé óå èëßøç). Oé äéáãþíéïé áíôßèåôçò äñÜóçò
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Óýíäåóìïé Ôýðïõ Ê (ÁêáôÜëëçëïé áðü ÓåéóìéêÞ ¢ðïøç)

Ó.Ã.5.2  Äéáãþíéïé

Ç ëõãçñüôçôá ôùí äéáãùíßùí óõíäÝóìùí ðñÝðåé åí ãÝíåé íá åßíáé
ðåñéïñéóìÝíç. Ïé êýñéåò äõíÜìåéò áîïíéêïý åöåëêõóìïý êáé áîïíéêÞò èëßøçò
ðïõ áíáëáìâÜíïõí ïé äéáãþíéïé, Ý÷ïõí óáí áðïôÝëåóìá ôçí ðïëý
ðåñéïñéóìÝíç äõíáôüôçôÜ ôïõò óå áíáóôñåöüìåíåò áíåëáóôéêÝò
ðáñáìïñöþóåéò. ÄïêéìÝò Ýäåéîáí üôé áöïý õðïóôåß ëõãéóìü, ìßá áîïíéêÜ
öïñôéæüìåíç äéáãþíéïò ÷Üíåé ãñÞãïñá ôçí áíôï÷Þ ôçò êÜôù áðü
åðáíáëáìâáíüìåíåò áíåëáóôéêÝò áíôéóôñïöÝò ôïõ öïñôßïõ, êáé äåí
îáíáãõñßæåé óôçí áñ÷éêÞ åõèýãñáììç èÝóç ôçò {1}. Ïé õóôåñçôéêïß âñü÷ïé
ðáñïõóéÜæïõí Ýíá Ýíôïíá ïîõêüñõöï ó÷Þìá.

Ðïëý ëåðôÝò äéáãþíéïé äåí Ý÷ïõí ó÷åäüí êáèüëïõ áêáìøßá óôç ëõãéóìéêÞ
èÝóç. ÊáôÜ ôçí áíáóôñïöÞ ôïõ öïñôßïõ, ç äéáãþíéïò áíáëáìâÜíåé ôá÷ýôáôá
åöåëêõóôéêÞ äýíáìç åíþ ôáõôü÷ñïíá ôåßíåé íá åðáíáêôÞóåé ôï åõèýãñáììï
ó÷Þìá. ÁõôÞ ç ôá÷åßá áýîçóç ôïõ öïñôßïõ ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé êñïõóôéêÞ
öüñôéóç êáé íá ïäçãÞóåé óå øáèõñÞ áóôï÷ßá ôçò óýíäåóçò.

Áíôßèåôá äéáãþíéïé ìå ìéêñÞ ôéìÞ ôïõ ëüãïõ L/r êáôáíáëþíïõí ðåñéóóüôåñç
óåéóìéêÞ åíÝñãåéá, äéüôé óôçí ìåôåëáóôéêÞ ðåñéï÷Þ õðüêåéíôáé óå
áíáêõêëéæüìåíç áíåëáóôéêÞ êÜìøç, ðñÜãìá ðïõ ëåðôÜ ìÝëç äåí ìðïñïýí.

ÔÝëïò ïé êáìðõëüôçôåò ðïõ áíáðôýóóïíôáé êáôÜ ôçí áíáêõêëéæüìåíç
áíåëáóôéêÞ êÜìøç ëåðôþí äéáãùíßùí, ìðïñåß íá åßíáé ìåãÜëåò ìå
áðïôåëÝóìá íá åìöáíéóèåß ôïðéêüò ëõãéóìüò.

{1} AISC Seismic Provisions for structural steel building, June 15, 1992

Óýíäåóìïé Ôýðïõ V Þ Ë
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ìðïñïýí íá âñßóêïíôáé óôï ßäéï öÜôíùìá (óýíäåóìïé ôýðïõ X) Þ óå
äéáöïñåôéêü öÜôíùìá. Óôçí ôåëåõôáßá ðåñßðôùóç ôï ìÝãåèïò Acosö
(üðïõ A ç äéáôïìÞ êáé ö ç ãùíßá êëßóçò ôçò äéáãùíßïõ ùò ðñïò ôçí
ïñéæüíôéï) äåí ðñÝðåé íá ìåôáâÜëëåôáé ðåñéóóüôåñï áðü 10% ìåôáîý 2
áíôéèÝôùí äéáãùíßùí ôïõ ßäéïõ ïñüöïõ.

• Óýíäåóìïé ôýðïõ V Þ Ë. Óôïí ôýðï áõôü ç óõììåôï÷Þ ôçò èëéâïìÝíçò
äéáãùíßïõ åßíáé áðáñáßôçôç ãéá ôçí áíÜëçøç ôùí ïñéæïíôßùí äõíÜìåùí.
Oé äéáãþíéïé ìðïñïýí íá Ý÷ïõí ìïñöÞ V Þ Ë êáé ôï êïéíü óçìåßï ôïõò
âñßóêåôáé óôï Üíïéãìá ôïõ æõãþìáôïò ÷ùñßò íá äéáêüðôåé ôçí óôáôéêÞ
ôïõ óõíÝ÷åéá.

[3] Óýíäåóìïé ôýðïõ K, ìå óçìåßï ôïìÞò ôùí äéáãùíßùí óå åíäéÜìåóï óçìåßï
ôïõ ýøïõò ôùí õðïóôõëùìÜôùí, áðáéôïýí ôçí óõììåôï÷Þ ôïõ
õðïóôõëþìáôïò óôïí ìç÷áíéóìü äéáññïÞò êáé ðñïêáëïýí åîáéñåôéêÜ
äõóìåíåßò åðéññïÝò 2áò ôÜîåùò, ìå óõíÝðåéá íá ìçí ðñïóöÝñïõí
äõíáôüôçôá ðëÜóôéìçò óõìðåñéöïñÜò (q = 1.00). H ÷ñÞóç ôïõò åðéôñÝðåôáé
ìüíï óå ðåñéï÷Ýò óåéóìéêüôçôáò I êáé ãéá êáôáóêåõÝò óðïõäáéüôçôáò Ó1.

Ã.5.2 Äéáãþíéïé

[1] Ïé äéáãþíéïé èá éêáíïðïéïýí ôçí óõíèÞêç

00.1N/N pds ≤ ............................................................................................................................................ (Ã.4)

üðïõ:

sN åßíáé ç ìÝãéóôç åöåëêõóôéêÞ äýíáìç ðïõ ðñïêýðôåé áðü ôïõò
óåéóìéêïýò óõíäõáóìïýò êáé

pdN åßíáé ç õðïëïãéóôéêÞ ïñéáêÞ áíôï÷Þ óå åöåëêõóìü.

Eðßóçò èá éêáíïðïéïýí ôéò óõíèÞêåò ôùí ðáñ. Ã.2 êáé Ã.3 ôïõ ðáñüíôïò.

[2] H áíçãìÝíç ëõãçñüôçôá  
−
λ  ôùí äéáãùíßùí ðñÝðåé íá ðåñéïñßæåôáé óýìöùíá

ìå ôç ó÷Ýóç:

50.1N/Af cry ≤=λ
−

.......................................................................................................................... (Ã.5)

üðïõ:

A åßíáé ôï åìâáäüí ôçò äéáôïìÞò,

yf åßíáé ôï üñéï äéáññïÞò êáé

22
cr /EIN lπ= åßíáé ôï éäåáôü êñßóéìï öïñôßï Euler ôçò äéáãùíßïõ.
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ÓHMEIÙÓH: H ðáñáðÜíù ó÷Ýóç 50.1≤λ
−

 åßíáé éóïäýíáìç ìå ëõãçñüôçôá

140≤λ  ãéá ÷Üëõâá S235, 129≤λ  ãéá ÷Üëõâá S275 êáé 114≤λ ãéá ÷Üëõâá
S355, ðñÝðåé äå íá åöáñìüæåôáé êáé óôçí ðåñßðôùóç äéáãùíßùí óõíäÝóìùí
ôýðïõ X óôïõò ïðïßïõò ç óåéóìéêÞ ôÝìíïõóá èåùñåßôáé üôé áíáëáìâÜíåôáé
åî ïëïêëÞñïõ áðü ôéò åêÜóôïôå åöåëêõüìåíåò äéáãùíßïõò. Ç ðáñáðÜíù
ó÷Ýóç (Ã.5) èá åöáñìüæåôáé áêüìç êáé óôçí ðåñßðôùóç åöáñìïãÞò ôçò ðáñ.
4.1.4.[5] êáôÜ ôçí ïðïßá äåí áðáéôåßôáé ç éêáíïðïßçóç ôùí êáíüíùí
åöáñìïãÞò ôïõ ðáñüíôïò ÐáñáñôÞìáôïò Ã.

Ã.5.3 Õðïóôõëþìáôá êáé Äïêïß

[1] Ôá õðïóôõëþìáôá êáé ïé äïêïß êÜèå ïñüöïõ èá åëÝã÷ïíôáé óå ëõãéóìü õðü
ôçí åðßäñáóç ôïõ óåéóìéêïý óõíäõáóìïý (4.1) áëëÜ ìå ôá ìåãÝèç óåéóìéêÞò
Ýíôáóçò ðïëëáðëáóéáóìÝíá åðß óõíôåëåóôÞ éêáíïôéêÞò ìåãÝèõíóçò:

qN/)NN20.1( EdivdiPdicd ≤−=α

üðïõ:

PdiN åßíáé ç õðïëïãéóôéêÞ áíôï÷Þ ôçò åöåëêõïìÝíçò äéáãùíßïõ ôïõ
ïñüöïõ,

vdiN åßíáé ç åöåëêõóôéêÞ äýíáìç ôçò éäßáò äéáãùíßïõ õðü ôçí
åðßäñáóç ôùí ìç óåéóìéêþí äñÜóåùí ôïõ óåéóìéêïý
óõíäõáóìïý (êáôÜ êáíüíá vdiN = 0) êáé

EdiN åßíáé ç åöåëêõóôéêÞ äýíáìç ôçò äéáãùíßïõ ìüíïí õðü ôç
óåéóìéêÞ äñÜóç ôïõ óõíäõáóìïý (4.1).

[2] Ïé ïñéæüíôéåò äïêïß äéêôõùôþí óõíäÝóìùí ìïñöÞò V Þ Ë ðñÝðåé íá
õðïëïãßæïíôáé Ýôóé þóôå íá ìðïñïýí íá ðáñáëÜâïõí, ôá êáôáêüñõöá öïñôßá
÷ùñßò íá ëçöèåß õðüøç ç åíäéÜìåóç óôÞñéîç áðü ôéò äéáãùíßïõò.

Ã.6 ÄÉÊÔÕÙÔÏÉ ÓÕÍÄÅÓÌÏÉ ÌÅ ÅÊÊÅÍÔÑÏÔÇÔÁ

Ã.6.1 ÄñÜóç êáé ÐëÜóôéìá Óôïé÷åßá

[1] Ôï âáóéêü ÷áñáêôçñéóôéêü áõôþí ôùí óõíäÝóìùí åßíáé üôé ç óýíäåóç ôïõ
åíüò ôïõëÜ÷éóôïí Üêñïõ ôçò êÜèå äéáãùíßïõ ìå ôï æýãùìá ãßíåôáé ìå
åêêåíôñüôçôá ùò ðñïò ôïí áíôßóôïé÷ï êüìâï (õðïóôõëþìáôïò-æõãþìáôïò
Þ åôÝñáò äéáãùíßïõ-æõãþìáôïò). Ôï ôìÞìá ôïõ æõãþìáôïò ðïõ áðïôåëåß
ôçí Ýêêåíôñç óýæåõîç ïíïìÜæåôáé «äïêüò óýæåõîçò» êáé õðüêåéôáé óå ìåãÜëç
äéáôìçôéêÞ êáé êáìðôéêÞ êáôáðüíçóç áðü ïñéæüíôéá öïñôßá. Óôï ôìÞìá áõôü
åßíáé óõíåðþò åõêïëüôåñï íá óõãêåíôñùèïýí ïé áðáéôÞóåéò ðëáóôéìüôçôáò.

[2] O ìç÷áíéóìüò äéáññïÞò ôçò äïêïý óýæåõîçò åîáñôÜôáé áðü ôïí ëüãï ôïõ
ìÞêïõò ôçò cI  ðñïò ôï ìÞêïò
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pcpc0 V/M2I =

üðïõ pcM  êáé pcV  ç áíôï÷Þ óå êÜìøç êáé äéÜôìçóç ôçò äéáôïìÞò ôçò äïêïý
óýæåõîçò.

¼ôáí 80.0I/I oc ≤  áíáðôýóóåôáé êõñßùò äéáôìçôéêÞ äéáññïÞ (äéáôìçôéêÞ
ðëáóôéêÞ Üñèñùóç).

¼ôáí 30.1I/I oc ≥  ç äéáññïÞ åßíáé êõñßùò êáìðôéêÞ (æåýãïò êáìðôéêþí
ðëáóôéêþí áñèñþóåùí).

Óôçí åíäéÜìåóç ðåñéï÷Þ ç äéáññïÞ åßíáé óýììéêôç. Óå üëåò ôéò ðåñéðôþóåéò
õðÜñ÷åé äõíáôüôçôá ìåãÜëçò ðëáóôéìüôçôáò.

[3] Ïé äïêïß óýæåõîçò ðñÝðåé íá õðïëïãßæïíôáé êáé íá ìïñöþíïíôáé Ýôóé þóôå
íá ðáñÝ÷ïõí åðáñêÞ ðëáóôéìüôçôá. Ôá Üëëá óôïé÷åßá (óôýëïé, äéáãþíéïé
êáé õðüëïéðï ôìÞìá ôùí æõãùìÜôùí) ðñÝðåé íá åëÝã÷ïíôáé ìå éêáíïôéêü
ó÷åäéáóìü, þóôå ç äéáññïÞ íá ðåñéïñßæåôáé óôéò äïêïýò óýæåõîçò.

Ã.6.2 Äïêïß Óýæåõîçò

[1] Ïé äéáôïìÝò ôùí äïêþí óýæåõîçò ðñÝðåé íá åßíáé êáôçãïñßáò A, óýìöùíá
ìå ôïí Ðßíáêá 1. Óôïõò êïñìïýò äåí åðéôñÝðåôáé ç ôïðïèÝôçóç åëáóìÜôùí
åíßó÷õóçò, ïýôå ç äéÜíïéîç ïðþí.

[2] Ôá Üêñá ôùí äïêþí óýæåõîçò ðñÝðåé íá åíéó÷ýïíôáé ìå áìößðëåõñåò
íåõñþóåéò êáè’ üëï ôï ýøïò ôïõ êïñìïý. Ôï ðÜ÷ïò ôùí íåõñþóåùí áõôþí
ðñÝðåé íá åßíáé ôïõëÜ÷éóôïí ßóï ðñïò 0,75 wt  Þ 10 mm.

[3] ¼ôáí 40.1I/I oc ≤  áðáéôåßôáé äéÜôáîç êáé åíäéÜìåóùí íåõñþóåùí. Ïé
åíäéÜìåóåò íåõñþóåéò ðñÝðåé íá êáôáëáìâÜíïõí ïëüêëçñï ôï ýøïò ôïõ
êïñìïý, þóôå íá åîáóöáëßæïõí ôïí êïñìü êáé ôá ðÝëìáôá áðü ëõãéóìü,
åðéôñÝðåôáé äå íá åßíáé ìïíüðëåõñåò óå äïêïýò ýøïõò ìÝ÷ñé 600 mm. H
ìÝãéóôç áðüóôáóç ìåôáîý äéáäï÷éêþí íåõñþóåùí èá ëáìâÜíåôáé ßóç ìå:

15.1I/I5/dt56 ocw ≥για−

Þ

80.0I/I5/dt38 ocw ≤για− .

Ãéá ôéìÝò oc I/I ìåôáîý ôùí ðñïçãïõìÝíùí ïñßùí èá ãßíåôáé ãñáììéêÞ
ðáñåìâïëÞ.

[4] Ïé áíôï÷Ýò ôùí äïêþí óýæåõîçò óå áîïíéêÞ äýíáìç, ñïðÞ êÜìøåùò êáé
ôÝìíïõóá äýíáìç äßäïíôáé áðü ôéò ðáñáêÜôù ó÷Ýóåéò:
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ywwyffpc fthftb2N += ................................................................................................................. (Ã.6.1)

y
2
wwyfwffpc fht25.0f)th(tbM ++= ............................................................................... (Ã.6.2)

3/fthV ywwpc = ............................................................................................................................... (Ã.6.3)

üðïõ:

fb  êáé ft åßíáé, áíôßóôïé÷á, ôï ðëÜôïò êáé ôï ðÜ÷ïò ôùí ðåëìÜôùí,

wh  êáé wt åßíáé, áíôßóôïé÷á, ôï ýøïò êáé ôï ðÜ÷ïò ôùí êïñìþí êáé

yf åßíáé ôï üñéï äéáññïÞò

[5] Äïêïß óýæåõîçò ìå ìç÷áíéóìü êáìðôéêþí ðëáóôéêþí áñèñþóåùí,
äéáóôáóéïëïãïýíôáé üðùò ïé äïêïß ôùí ðëáéóßùí (âë. ðáñ. 4.2).

[6] Äïêïß óýæåõîçò ìå ìç÷áíéóìü äéáôìçôéêþí ðëáóôéêþí áñèñþóåùí, ðñÝðåé
íá éêáíïðïéïýí ôéò áêüëïõèåò óõíèÞêåò:

10.0N/N pcsc ≤ .................................................................................................................................... (Ã.7.1)

70.0M/M pcsc ≤ ................................................................................................................................... (Ã.7.2)

00.1V/V pcsc ≤ ........................................................................................................................................ (Ã.7.3)

üðïõ:

scpcsc V,M,N ç áîïíéêÞ, ñïðÞ êáé ôÝìíïõóá üðùò ðñïêýðôïõí áðü ôïõò

óåéóìéêïýò óõíäõáóìïýò ãéá max scV .

Ã.6.3 Õðïóôõëþìáôá êáé Äéáãþíéïé

[1] Èá åëÝã÷ïíôáé óå êÜìøç êáé ëõãéóìü ìå ôéò äñÜóåéò ðïõ ïñßæïíôáé óôçí
ðáñ. 5.3 ìå éêáíïôéêü óõíôåëåóôÞ:

)M/M,V/Vmin(20.1 sdipdisdipdicd =α ................................................................................ (Ã.8)

üðïõ:

sdiV , sdiM åßíáé, áíôßóôïé÷á, ç ôÝìíïõóá êáé ç ñïðÞ áðü ôï óåéóìéêü
óõíäõáóìü óôçí ðëáóôéêÞ Üñèñùóç (äïêü óýæåõîçò) ôïõ
ßäéïõ ïñüöïõ êáé

pdiV , pdiM åßíáé ïé áíôßóôïé÷åò ïñéáêÝò áíôï÷Ýò ôçò äéáôïìÞò ôçò äïêïý
óýæåõîçò.
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Ã.7 ÄÉÁÖÑÁÃÌÁÔÁ – ÏÑÉÆÏÍÔÉÏÉ ÄÉÊÔÕÙÔÏÉ ÓÕÍÄÅÓÌÏÉ

[1] Ôá äéáöñÜãìáôá Þ ïé ïñéæüíôéïé äéêôõùôïß óýíäåóìïé ðñÝðåé íá åîáóöáëßæïõí
ôçí ìåôáöïñÜ ôùí óåéóìéêþí äõíÜìåùí óôïõò êáôáêüñõöïõò öïñåßò
(êáôáêüñõöïõò óõíäÝóìïõò Þ/ êáé ðëáßóéá) ìå åðáñêÞ õðåñáíôï÷Þ þóôå
áöåíüò ìåí íá åðéôõã÷Üíåôáé ï ðåñéïñéóìüò ôùí ðëáóôéêþí áñèñþóåùí
óôéò ðñïâëåðüìåíåò èÝóåéò, áöåôÝñïõ äå íá õðÜñ÷åé äõíáôüôçôá
áíáêáôáíïìÞò ôùí äõíÜìåùí ðïõ åßíáé áðáñáßôçôç, åðåéäÞ ïé êáôáêüñõöïé
öïñåßò äåí åéóÝñ÷ïíôáé óýã÷ñïíá óôï ìåôåëáóôéêü óôÜäéï.

[2] ÊáôÜ êáíüíá ç ðñïçãïýìåíç áðáßôçóç êáëýðôåôáé áí ôá ìÝëç ôùí ïñéæïíôßùí
óõíäÝóìùí åëåã÷èïýí ìå ôéò äñÜóåéò ðïõ ðñïêýðôïõí áðü ôïõò óåéóìéêïýò
óõíäõáóìïýò ðïëëáðëáóéáóìÝíåò åðß óõíôåëåóôÞ ìåãåèýíóåùò á = 1.50.
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