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Περίληψη 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης τον σχεδιασμό, τη 

διαστασιολόγηση και την κοστολόγηση του φέροντος οργανισμού από χάλυβα 

ψυχρής έλασης μιας μονώροφης προσθήκης σε υπάρχων κτίριο, για χρήση κατοικίας , 

με πλήρη εφαρμογή των Ευρωκωδίκων ( EN 1990 ,1991,1993 και 1998). Ειδικότερα 

η επίλυση  του κτιρίου πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του λογισμικού  SAP2000 

v.21. 

Στο πρώτο κεφάλαιο, θα γίνει αναφορά στο αντικείμενο της μελέτης, μια 

περιγραφή στα πλεονεκτήματα του δομικού χάλυβα στις κατασκευές και τα 

πλεονεκτήματα των λεπτότοιχων διατομών ψυχρής έλασης καθώς και η μορφή τους. 

Στη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο θα γίνει μια ανάλυση στις κατασκευές από 

λεπτότοιχες διατομές ψυχρής έλασης, στους τρόπους ανέγερσης καθώς και στις 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, θα δοθούν πληροφορίες σχετικά με τη γεωμετρία, τις 

διαστάσεις και τα υπόλοιπα δομικά στοιχεία που θα απαρτίζουν την κατασκευή μας. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στον προσδιορισμό των φορτίων που 

καταπονούν την κατασκευή μας σύμφωνα με τους κανονισμούς  EC 0,1,8. Στο τέλος 

του κεφαλαίου καταλήγουμε στους συνδυασμούς των δράσεων βάσει των οποίων 

έγινε η ανάλυση και η διαστασιολόγηση. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο, διατυπώνονται οι απαιτούμενοι έλεγχοι σύμφωνα με τον 

Ευρωκώδικα 3 και τον αμερικάνικο που υποστηρίζει το πρόγραμμα AISD-LRFD93 

για τις λεπτότοιχες διατομές ψυχρής έλασης και στο 6ο και τελευταίο κεφάλαιο θα 

παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της μελέτης μας, η επάρκεια των διατομών στην 

οριακή κατάσταση αστοχίας και στη λειτουργικότητα, το κόστος της κατασκευής , η 

σύγκριση των αποτελεσμάτων μετά την προσθήκη περιμετρικών πάνελ και οροφής 

καθώς και  κάποια συμπεράσματα για την εκπόνηση της εργασίας. 
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Abstract 

Translation in English… 

The object of this dissertation is the design, dimensioning and costing of the cold 

rolled steel bearing body of a single-storey addition to an existing building, for 

residential use, with full application of the Eurocodes (EN 1990, 1991, 1993 and 

1998). In particular, the building was solved using the software SAP2000 v.21. 

In the first chapter, reference will be made to the object of the study, a description of 

the advantages of structural steel in construction and the advantages of thin-walled 

cold-rolled sections as well as their shape. 

Then, in the second chapter, an analysis will be made of the constructions from thin-

walled cold-rolled sections, the construction methods as well as the construction 

details. 

In the third chapter, information will be given about the geometry, dimensions and 

other structural elements that will make up our construction. 

In the fourth chapter we will refer to the determination of the loads that strain our 

construction according to the EC regulations 0,1,8. At the end of the chapter we come 

to the combinations of actions based on which the analysis and dimensioning was 

done. 

In the fifth chapter, the required checks are formulated in accordance with Eurocode 3 

and the American one that supports the program AISD-LRFD93 for thin-walled cold-

rolled sections and in the 6th and last chapter will be presented the results of our 

study, the adequacy of the sections in the marginal failure and in functionality, the 

cost of construction, the comparison of the results after the addition of perimeter 

panels and roof as well as some conclusions for the elaboration of the work. 

 

 

 

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο 

εκφράζουν τους  συγγραφείς  και δεν πρέπει να  ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν 

τις επίσημες θέσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
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Εισαγωγή 

Αντικείμενο της μελετης της παρούσας εργασίας, αποτελεί η διαστασιολόγηση και η 

κοστολόγηση μιας προσθήκης ορόφου από λεπτοτοιχες διατομές ψυχρής έλασης, σε 

υπάρχουσα κατασκευή από σκυρόδεμα. 

Το κτίριο θα αποτελείται από παρόμοια πλαίσια λεπτότοιχων διατομών τύπου C και 

πλήρωση από γυψοσανίδες. Η κατασκευή σχεδιάστηκε για οικιακή χρήση στην 

περιοχή της κάτω Κηφισιάς . 

Η ανάγκη πιο οικονομικής λύσης, οδήγησε σε αυτής την μελέτη καθώς δεν είναι 

διαδεδομένη στον Ελληνικό χώρο και δεν υπάρχουν πολλά παραδείγματα προς 

υπόδειξη. 

Η προσομοίωση και η ανάλυση του κτιρίου έγινε με τη χρήση του προγράμματος 

SAP2000 V.21 και βασίζεται στους ευρωκώδικες ΕΝ 1990, 1991, 1993 και 1998 καθώς 

και στα ελληνικά Προσαρτήματα. 
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1 Δομικός Χάλυβας 

Ο σχεδιασμός κατοικιών και κτιρίων κατοικιών επηρεάζεται από πολλούς 

παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων βιωσιμότητας και θερμικής και 

ακουστικής απόδοσης. Η περιβαλλοντική ανάγκη διατήρησης της χρήσης γης, ενώ η 

βελτίωση των κοινωνικών χαρακτηριστικών του δομημένου περιβάλλοντος έχει 

επίσης άμεση επίδραση στην επιλογή του κατασκευαστικού συστήματος. Η πίεση για 

πιο αποδοτικές και βιώσιμες κατασκευαστικές διαδικασίες για την αντιμετώπιση 

αυτών των προκλήσεων οδήγησε σε ζήτηση για κατασκευή εκτός του χώρου και 

βελτιωμένη ποιότητα στην απόδοση της επιλεγμένης τεχνολογίας κατασκευής. 

Οι κατασκευαστικές τεχνολογίες χάλυβα έχουν επιτύχει υψηλό μερίδιο αγοράς στον 

τομέα των εμπορικών κτιρίων και οι ίδιες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται σε κτίρια 

κατοικιών και κατοικιών όπου τα κύρια οφέλη περιλαμβάνουν την ταχύτητα 

κατασκευής, υψηλότερα επίπεδα ποιότητας, αξιοπιστία και μακροζωία και την 

ικανότητα παροχής πιο προσαρμόσιμων χρήση του χώρου. 

Ο χάλυβας είναι εγγυημένη ποιότητα, διαστατική ακρίβεια, υψηλή αντοχή, μεγάλη 

διάρκεια ζωής, προσαρμόσιμο, επαναχρησιμοποιήσιμο και ανακυκλώσιμο προϊόν. 

Υπάρχει μια καθιερωμένη υποδομή κατασκευής, προμήθειας, σχεδιασμού και 

λεπτομερειών, η οποία καλύπτεται καλά από τα πιο πρόσφατα πρότυπα σχεδίασης και 

πιστοποίησης. 

 

1.1 Μηχανικά χαρακτηριστικά δομικού χάλυβα 

Ο δομικός χάλυβας είναι το βασικό υλικό από το οποίο κατασκευάζεται ο φέρων 

οργανισμός των μεταλλικών κτηριακών και λοιπών τεχνικών έργων. Αναφορικά με 

τη σύσταση και τις ιδιότητες που προσδίδουν σε αυτόν τα διάφορα χημικά στοιχεία 

του (αντοχή , ,ολκιμότητα , συγκολλησιμότητα, αντοχή σε διάβρωση κ.τ.λ.) δεν 

διαφέρει από του κοινούς χάλυβες. Ειδικά, ο άνθρακας (C) που αποτελεί το 

χαρακτηριστικό στοιχείο που καθορίζει τις βασικές ιδιότητες του δομικού χάλυβα 

εμφανίζεται σε ποσοστά από 0,5 έως 1,8 %, ενώ για τους συνήθεις χάλυβες δεν 

ξεπερνά το 0,29%. 
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Οι ονομαστικές τιμές της αντοχής διαρροής fy και της οριακής αντοχής fu για δομικό 

χάλυβα πρέπει να λαμβάνονται ή υιοθετώντας τις τιμές fy = Reh και fu = Rm 

απευθείας από το πρότυπο του προϊόντος ή χρησιμοποιώντας την απλοποίηση που 

δίνεται στον Πίνακα 1. 

 

Πίνακας 1Κατηγορίες δομικού χάλυβα εν ψυχρώ έλασης-παραμόρφωσης 

 

Τα λοιπά μηχανικά χαρακτηριστικά του δομικού χάλυβα ανεξαρτήτως του τρόπου 

παραγωγής τους έχουν ως εξής: 

E = 210000 MPa     Μέτρο ελαστικότητας 

ν = 0.3      λόγος Poisson στην ελαστική περιοχή 

G= E / 2*(1+ν)= 80769.2 MPa = 81.000MPa μέτρο διάτμησης 

γ= 78.5kN/m3    ειδικό βάρος 
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     Συντελεστής Γραμμικής θερμικής     

συστολής  για Τ=100⁰C 

/      πυκνότητα 

 

 

    

Εικόνα  1 Παράδειγμα μεταλλικού σκελετού από δομικό χάλυβα 

 

 

  

1.1.1 Πλεονεκτήματα δομικού χάλυβα 

Μερικά από τα πλεονεκτήματα του δομικού χάλυβα είναι τα εξής : 

• Μεγάλη αντοχή ή μεγάλος λόγος αντοχής προς ίδιο βάρος. Αυτό οδηγεί σε 
λεπτές διατομές, μείωση των ιδίων βαρών του φέροντα οργανισμού, οικονομία 
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χώρου και υλικού, ζεύξη μεγάλων ανοιγμάτων χωρίς ενδιάμεση υποστύλωση 
κλπ.  

• Ομογένεια υλικού. Τα χαρακτηριστικά του είναι σταθερά σε κάθε σημείο της 

μάζας του υλικού, γεγονός που εξασφαλίζει την ακρίβεια των παραδοχών 

ανάλυσης και των ελέγχων αντοχής 

• Μονιμότητα. Τα χαρακτηριστικά του είναι αμετάβλητα στο χρόνο και εφόσον 

παρέχεται η κατάλληλη συντήρηση, εξασφαλίζεται απεριόριστη διάρκεια ζωής 

της κατασκευής 

• Ελαστικότητα. Ο χάλυβας συμπεριφέρεται ελαστικά μέχρι σχετικά υψηλές 

τάσεις, ενώ τα γεωμετρικά και αδρανειακά χαρακτηριστικά του προσδιορίζονται 

με μεγάλη ακρίβεια 

• Ολκιμότητα. Η ολκιμότητα είναι από τις πλέον σημαντικές ιδιότητες του 

χάλυβα και αποτελεί την ικανότητά του να υπόκειται σε μεγάλες πλαστικές 

(μόνιμες) παραμορφώσεις χωρίς να αστοχεί. Η ολκιμότητα του χάλυβα 

επιτρέπει την ανάπτυξη τοπικής διαρροής σε σημεία όπου εμφανίζεται 

συγκέντρωση υψηλών τάσεων υπό τα φορτία σχεδιασμού, με αποτέλεσμα την 

ανακατανομή της έντασης και την πρόληψη πρόωρης αστοχίας. Επιπλέον, εάν 

η κατασκευή υπερφορτισθεί, οι μεγάλες παραμορφώσεις λόγω της 

ολκιμότητας, είναι ορατές και μπορεί να οδηγήσουν στην πρόληψη της 

επερχόμενης αστοχίας.  

• Ταχύτητα εκτέλεσης. 

Βιομηχανικό κατά το μεγαλύτερο μέρος του προϊόν με ελεγχόμενη ποιότητα.  

• Το σχετικό μικρό βάρος των χαλύβδινων κατασκευών συνεπάγεται 

μικρότερες αδρανειακές σεισμικές δυνάμεις. Σε συνδυασμό με την ικανότητα 

ανάπτυξης σημαντικών πλαστικών παραμορφώσεων και απορρόφησης 

σημαντικής ενέργειας πριν την αστοχία, ο χάλυβας καθίσταται ιδανικό υλικό 

για αντισεισμικές κατασκευές.  

• Ευχέρεια διάνοιξης οπών για τη διέλευση καναλιών κλιματισμού και άλλων 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.  

Άλλα πλεονεκτήματα του χάλυβα είναι : η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησής του (ως 

έχει ή μετά από ανάτηξη), η ευκολία ενίσχυσης υπαρχουσών κατασκευών (με στόχο 
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την αύξηση της φέρουσας ικανότητας), η ευκολία στην τυποποίηση και την 

προκατασκευή κλπ.  

 

Εικόνα  2 πύργος του Eiffel 
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2 ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ 

Η συνηθέστερη τεχνική για διαμόρφωση λεπτότοιχων διατομών ή χαλυβδόφυλλων, 

πάχους μικρότερου από συνήθως 2mm, είναι η έλαση εν ψυχρώ. Και στην περίπτωση 

αυτή ένα συνεχές χαλύβδινο φύλλο, προερχόμενο από ένα ρολό (coil), περνάει 

διαμέσου μίας σειράς ελάστρων και παίρνει σταδιακά την τελική μορφή μέσω 

πλαστικής παραμόρφωσης. Κάθε ζεύγος ελάστρων ονομάζεται βαθμίδα και προκαλεί 

μία συγκεκριμένη σταθερή παραμόρφωση. Όσο πιο σύνθετη είναι η μορφή της 

τελικής διατομής, τόσο περισσότερες βαθμίδες απαιτούνται. Σε κλειστές διατομές 

ψυχρής έλασης, τα έλαστρα σχηματίζουν καταρχήν μία κυκλική διατομή και τα 

απέναντι άκρα των ελασμάτων συγκολλούνται, προ της τελικής έλασης, σε μία 

τετραγωνική ή κυκλική διατομή.  

Είναι προφανές ότι η εν ψυχρώ έλαση απαιτεί μικρό πάχος φύλλων, λόγω της 

ανάγκης περιορισμού των εφαρμοζόμενων δυνάμεων των ελάστρων και για την  

αποφυγή ρηγμάτωσης του πλαστικώς παραμορφωμένου μετάλλου. Κατά την εν 

ψυχρώ κατεργασία οι κρύσταλλοι του χάλυβα παραμορφώνονται λόγω συμπιέσεως 

με αποτέλεσμα να μεταβάλλονται τοπικά οι μηχανικές ιδιότητες των περιοχών όπου 

συμβαίνει η πλαστική παραμόρφωση. Η κατάσταση αυτή είναι γνωστή ως σκλήρωση. 

Κατά την σκλήρωση παρατηρείται αύξηση της σκληρότητας, της αντοχής και του 

ορίου ελαστικότητας, ενώ συγχρόνως μειώνεται η ολκιμότητα και η δυσθραυστότητα. 

Η έλαση εν ψυχρώ εφαρμόζεται κυρίως όταν απαιτείται η παραγωγή μεγάλων 

ποσοτήτων συγκεκριμένων μορφών διατομών. Η αρχική επένδυση σε εξοπλισμό 

κρίνεται μεγάλη, αλλά η εργατική συμμετοχή είναι μικρή. Οι δυνατότητες εφαρμογής 

των χαλύβδινων διατομών ψυχρής έλασης ως φέροντα στοιχεία είναι πολύ μεγάλη 

και εκτείνεται από την αυτοκινητοβιομηχανία, στη ναυπηγική, την κατασκευή 

συρμών, την αεροναυπηγική, τη γεφυροποιία, τη βιομηχανία κλπ. Στα βιομηχανικά 

κράτη οι μεταλλικές κατασκευές από στοιχεία ψυχρής έλασης καταλαμβάνουν 

συνεχώς ολοένα και αυξανόμενο μερίδιο της αγοράς. Το γεγονός αυτό οφείλεται 

κυρίως στις τεχνολογικές εξελίξεις τόσο στην παραγωγή όσο και στην προστασία 

έναντι διάβρωσης. Οι παράγοντες αυτοί συμβάλλουν στην αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας των προϊόντων αυτών καθώς και στη διεύρυνση του πεδίου 

εφαρμογής τους. Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι η απώλεια πάχους της επιφανειακής 
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στρώσης γαλβανισμένων στοιχείων είναι τόσο μικρή, ώστε να μπορεί να εγγυηθεί 

διάρκεια ζωής μεγαλύτερη από 60 χρόνια. 

 

Εικόνα  3 Κατασκευή από λεπτότοιχες διατομές 

 

 

 

2.1 Χαρακτηριστικά λεπτότοιχων διατομών 

Όσον αφορά την κατασκευαστική τους συμπεριφορά, συγκρινόμενες με τα 

συμβατικά μεταλλικά μέλη, οι λεπτότοιχες διατομές ψυχρής έλασης χαρακτηρίζονται 

κυρίως από : α) σταθερό πάχος, β) σχετικά μεγάλο λόγο πλάτους προς πάχος, γ) 

ποικιλία σχήματος διατομών. Το δεύτερο από τα παραπάνω χαρακτηριστικά έχει ως 

αποτέλεσμα την εμφάνιση φαινομένων τοπικού λυγισμού που επηρεάζουν αρνητικά 

την φέρουσα ικανότητα των διατομών. Επίσης στους υπολογισμούς πρέπει να 

ληφθούν υπόψη πιθανές κατασκευαστικές ατέλειες οι οποίες προκαλούνται κατά την 

διαδικασία της ψυχρής έλασης. Συνεπώς, η ανάλυση και ο σχεδιασμός στοιχείων από 

λεπτότοιχες διατομές ψυχρής έλασης καθίσταται πολύπλοκος εξαιτίας των 

φαινομένων που οφείλονται στα παραπάνω χαρακτηριστικά, κάτι που δεν συμβαίνει 

σε τέτοιο βαθμό σε άλλου είδους διατομές.  

Η διαδικασία παραγωγής των χαλύβδινων διατομών ψυχρής έλασης παίζει σημαντικό 

ρόλο σε μερικές ιδιότητες, οι οποίες επηρεάζουν τον τοπικό λυγισμό. Συγκριτικά με 

το αρχικό υλικό, το υλικό που υφίσταται ψυχρή έλαση, παρουσιάζει αυξημένο όριο 

διαρροής και μερικές φορές αύξηση της εφελκυστικής αντοχής ιδιαίτερα στις γωνίες 

και αρκετά στα πέλματα ενώ μεταβάλλεται και το διάγραμμα τάσεων-

παραμορφώσεων του.  
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2.1.1 Πλεονεκτήματα λεπτότοιχων διατομών 

Οι διατομές ψυχρής έλασης παρουσιάζουν έναν αξιοσημείωτο αριθμό 

πλεονεκτημάτων. Ειδικά για κτήρια ισχύουν τα παρακάτω πλεονεκτήματα αναφορικά 

με την κατασκευή και τη χρήση. 

• Απλή μόρφωση σε ένα ευρύ φάσμα δομικών και αρχιτεκτονικών μορφών. 

• Συγκρινόμενες με παχύτερα προϊόντα θερμής έλασης, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για μικρότερα φορτία και/ή μικρότερα ανοίγματα, με 

αποτέλεσμα την εξοικονόμηση υλικού. 

•  Τα φέροντα φύλλα δίνουν επιφάνειες κατάλληλες για τη στέγη, τις όψεις και 

τις πλάκες των ορόφων και μπορούν να μορφωθούν σε κλειστές κυψέλες από 

τις οποίες διέρχονται καλωδιώσεις, αγωγοί κλπ.  

•  Συνθετότερες μορφές διατομών μπορούν να παραχθούν οικονομικότερα μέσω 

της ψυχρής διαμόρφωσης, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται καλύτεροι λόγοι 

φέρουσας ικανότητας προς βάρος. 

• Τα φέροντα φύλλα παραλαμβάνουν δυνάμεις όχι μόνο κάθετα στο επίπεδό 

τους, αλλά και εντός του επιπέδου τους, λειτουργώντας ως διαφράγματα, αν 

ενωθούν κατάλληλα με τα στοιχεία που τα στηρίζουν. 

• Η μόρφωσή τους μπορεί να γίνει με τρόπο τέτοιο ώστε να είναι δυνατή 

ευκολότερη συσκευασία και μεταφορά σε σχέση με άλλες διατομές. 

• Μεγάλη αναλογία προκατασκευασμένων στοιχείων, υπό βιομηχανικές 

συνθήκες. Τα στοιχεία έχουν τις ακριβείς διαστάσεις και έχουν ήδη 

διανοιγμένες οπές. 

• Απλή συναρμολόγηση στο εργοτάξιο. Τα στοιχεία μπορούν να ανυψωθούν σε 

ομάδες από ένα γερανό. Μεμονωμένα στοιχεία και επιμέρους πλαίσια 

μεταφέρονται στην ακριβή θέση με τα χέρια. 

• Μεγάλη ταχύτητα κατασκευής και συνεπώς ταχεία απόδοση του επενδυμένου 

κεφαλαίου. 

• Δυνατότητα επί τόπου πραγματοποίησης αλλαγών, με τη σύμφωνη γνώμη του 

μηχανικού. 

• Η βέλτιστη χρήση του υλικού οδηγεί σε ανταγωνιστικές λύσεις με μικρότερο 

κόστος υλικών. 

• Αποδοτικές μέθοδοι μελέτης και μόρφωσης των λεπτομερειών, με τη χρήση 

ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

• Απλή εφαρμογή της πυροπροστασίας. Κατάλληλες γυψοσανίδες δίνουν χρόνο 

πυραντιστασης μέχρι 120 λεπτά. 

• Περιορισμός των εργοταξιακών ελέγχων στο ελάχιστο. 

• “Ξηρή” δόμηση που επιτρέπει γρήγορη εγκατάσταση και λιγότερα μελλοντικά 

προβλήματα.  
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• Καλή σύνδεση μεταξύ κυρίων πλαισίων και άλλων στοιχείων, μέσω 

μηχανικών συνδέσεων ή συγκολλήσεων. 

• Μικρή επιρροή των εργοταξιακών συνθηκών. 

• Βέλτιστη σχέση αντοχής προς βάρος. 

2.1.2 Πλεονεκτήματα Λεπτότοιχων διατομών κατά τη χρήση 

Πέρα των γενικών πλεονεκτημάτων σαν υλικό, οι λεπτότοιχες διατομές παρέχουν και 

αρκετά πλεονεκτήματα κατά τη διαδικασία ανέγερσης της κατασκευής αλλά και 

μελλοντικής χρήσης.  

Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι τα εξής : 

• Δυνατότητα επίτευξης ελαφρών και αποτελεσματικών συστημάτων 

διαφορετικής μορφολογίας, π.χ. πλαίσια, δικτυώματα, τόξα κλπ. 

• Επίτευξη μεγαλύτερων ανοιγμάτων σε σχέση με το ξύλο. Οι μεγαλύτεροι 

ελεύθεροι χώροι έχουν ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη δυνατότητα 

υλοποίησης μελλοντικών αλλαγών στη χρήση των χώρων. 

• Δύσκαμπτες κατασκευές με καλή συμπεριφορά υπό συνθήκες λειτουργίας, 

π.χ. μικρά βέλη, αποφυγή ταλαντώσεων 

• Ευκολία στερεώσεων μέσω διατιθέμενων ειδικών διατομών. 

• Καμία συμβολή στο πυροθερμικό φορτίο. 

• Καλή πυραντίσταση και ευκολία αντικατάστασης των υλικών 

πυροπροστασίας μετά από ενδεχόμενη πυρκαγιά.  

• Καλή θερμομόνωση και αποφυγή υδρατμών, μέσω κατάλληλων 

κατασκευαστικών λεπτομερειών. Έτσι η εφαρμογή τους είναι μεγάλη τόσο σε 

περιοχές με ψυχρά κλίματα, όσο και με θερμά κλίματα.  

• Μεγάλη περιβαλλοντική προστασία λόγω μεγάλου χρόνου χρήσης, 

επανάχρησης, ανακύκλωσης και περιορισμού των μπαζών στο ελάχιστο. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ελαφρά μεταλλική κατασκευή είναι σε ορισμένες 

περιπτώσεις η μόνη λύση. Για παράδειγμα διατομές ψυχρής έλασης 

χρησιμοποιούνται για την κατασκευή πρόσθετου ορόφου σε υπάρχουν κτίριο 

χωρίς να επιβαρύνουν τη θεμελίωση. Επιπλέον η χρήση επικαλύψεων από 

μεταλλικά πετάσματα προσδίδει αντοχή και ευστάθεια στο όλο κτίριο και 

παραλαμβάνει πλευρικά φορτία ανέμου, σεισμού κλπ. Σε σύγκριση με άλλα 

δομικά υλικά, όπως ξύλο και σκυρόδεμα, η χρήση στοιχείων ψυχρής 

διαμόρφωσης έχει ως αποτέλεσμα τις ακόλουθες ιδιότητες :  

• Ελαφρότητα  
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• Υψηλή δυσκαμψία και αντοχή  

• Δυνατότητα κάλυψης μεγάλων ανοιγμάτων, μέχρι 10 m  

• Δυνατότητα προκατασκευής και μαζικής παραγωγής  

• Γρήγορη και απλή συναρμολόγηση και εγκατάσταση  

• Μείωση των καθυστερήσεων λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών  

• Μεγαλύτερη ακρίβεια στη μόρφωση των κατασκευαστικών λεπτομερειών  

• Αποφυγή ερπυσμού και συστολής ξήρανσης για ήπιες θερμοκρασίες  

• Αποφυγή ικριωμάτων  

• Απαλλαγή από τερμίτες και μούχλα  

• Ενιαία ποιότητα  

• Ευκολία και οικονομία κατά την μεταφορά και την μετακίνηση. 

• Ανακύκλωση υλικού. 

Με το συνδυασμό των πλεονεκτημάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω, μπορούν 

να επιτευχθούν πολύ οικονομικές λύσεις στις κατασκευές. 

2.2 Είδη Χαλύβδινων διατομών  

Το κοινό γνώρισμα όλων των διατομών ψυχρής έλασης ή μόρφωσης είναι το σταθερό 

πάχος τους σε όλο το μήκος τους ,καθώς και σε ολόκληρη την διατομή τους .Οι 

διατομές αυτές κατασκευάζονται από χαλυβδόφυλλα σε μορφή κουλούρας, οπού 

έπειτα από την επεξεργασία τους σε ειδικά έλαστρα, μορφώνονται, παίρνοντας την 

τελική τους μορφή. Τα πάχη τους κυμαίνονται συνήθως από 0,9 έως 3,2mm και 

παραδίδονται τις περισσότερες φορές γαλβανισμένα συμφωνά με το πρότυπο 

ΕΝ10147. 
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Εικόνα  4 Χαλυβδόφυλλα με μορφή κουλούρας 

 

2.2.1 Είδη διατομών 

Στην αγορά, μπορεί κάποιος να βρει μεγάλη ποικιλία από λεπτότοιχες διατομές 

ψυχρής έλασης, που διακρίνονται ανάλογα με τον τρόπο χρήσης τους .Τυπικές μορφές 

τέτοιων διατομών φαίνονται στους ακόλουθους πίνακες. 
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Πίνακας 2 Ανοικτές διατομές 
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Πίνακας 3 κλειστές διατομες και σύνθετες 

 

Πίνακας 4 Αυλακωτά χαλυβδόφυλλα και κασέτες 
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2.3 Μέθοδοι κατασκευής  

Τα βασικά δομικά στοιχεία του πλαισίου από ελαφρύ χάλυβα είναι τμήματα ψυχρής 

μορφής που μπορούν να προκατασκευαστούν σε μορφή πάνελ , μεμονωμένα η και να 

συναρμολογηθούν στο εργοτάξιο χρησιμοποιώντας διάφορες μορφές σύνδεσης. 

Στις περισσότερες κατασκευές, οι τοίχοι κατασκευάζονται ως πάνελ ανά όροφο έως 3 

μετρά μήκος όπως φαίνεται και στο σχήμα….  Οι διατομές C έχουν γενικά πλάτος 80 

έως 150mm και τοποθετούνται μεμονωμένα η σε ζεύγη κεντρικά ανά 600 mm, 

ανάλογα με την απαιτούμενη αντίσταση που θέλουμε να επιβάλουμε στα τοιχώματα.  

Τα πατώματα και οι οροφές μπορούν να εγκατασταθούν έως μεμονωμένες διατομές C 

πλάτους 150 έως 300mm κεντρικά ανά 400 η 600mm, όπως επίσης μπορούν να 

κατασκευαστούν και αυτά σαν πάνελ και να στηριχτούν στα τοιχία όπως φαίνεται 

στην εικόνα 5. 

Τα μεμονωμένα στοιχεία μπορούν να κατασκευαστούν και με τη μορφή πλαισίων, για 

τους τοίχους τα πατώματα και τα πάνελ της οροφής όπως φαίνεται στις παρακάτω 

εικόνες. 

 

Εικόνα  5 Μέθοδος κατασκευής με πάνελ 
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Εικόνα  6 Μέθοδος κατασκευής με μεμονωμένα στοιχεία 

 

2.3.1 Μέθοδος επι τόπου κατασκευής 

Σε αυτό τον τρόπο κατασκευής όπως φαίνεται στην εικόνα 5 τα στοιχεία 

συναρμολογούνται στο εργοτάξιο κατευθείαν για τη δημιουργία των στηλών, των 

τοίχων, δοκαριών, αντιανεμίων στα οποία με τη σειρά τους πατάνε πάνω οι 

επενδύσεις. 

Τα μέλη παραδίδονται κομμένα σε συγκεκριμένα μήκη βάση της μελέτης κατασκευής 

με προκατασκευασμένες οπές, αλλά οι συνδέσεις γίνονται απευθείας στο εργοτάξιο 

χρησιμοποιώντας αυτοδριάτριτες βίδες, κοχλίες και άλλους τρόπους ενώσεων. 

Αυτός ο τρόπος συναρμολόγησης χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο σε μικρής 

κλίμακας έργα (σπίτια πατάρια) και σπανιότερα σε μεγάλες κατασκευές. 
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Εικόνα  7 Μέθοδος επί τόπου κατασκευής 

 

 

Τα πλεονεκτήματα αυτού του τρόπου συναρμολόγησης είναι τα εξής: 

• Τεχνικές αστοχίες και οι παρεκκλίσεις μπορούν να επιδιορθωθούν 

κατευθείαν στο εργοτάξιο. 

• Οι Τεχνικές των συνδέσεων είναι σχετικά απλές  

• Μπορούν να συσκευαστούν μεγάλες ποσότητες σε δέματα και να 

μεταφερθούν στο εργοτάξιο. 

2.3.2 Μέθοδος κατασκευής με Πάνελ 

Τα πάνελ τοίχου, οι κασέτες δαπέδου και τα δικτυώματα της οροφής μπορούν 

να είναι προκατασκευασμένα σε εργοστάσιο και αργότερα να 

συναρμολογηθούν επί τόπου, όπως στην εικόνα 6.Για την ακρίβεια, τα πάνελ 

σε κάθε επίπεδο ορόφου κατασκευάζονται σαν  ειδικά σχεδιασμένα παζλ. 

Μερικά από τα υλικά φινιρίσματος μπορεί να εφαρμοστούν στο εργοστάσιο, 

για να επιταχυνθεί η επιτόπου κατασκευή. Τα πάνελ  συνδέονται επιτόπου 

χρησιμοποιώντας συμβατικές τεχνικές (κοχλίες ή αυτοδιάτρητες βίδες). 
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Εικόνα  8 μέθοδος κατασκευής με πάνελ 

 

 

Τα κύρια πλεονεκτήματα της κατασκευής πάνελ είναι: 

▪ Τα ανοίγματα παραθύρων και θυρών ενδέχεται να εισαχθούν κατά την κατασκευή 

του πάνελ 

▪ η ταχύτητα εγκατάστασης των πάνελ στο χώρο είναι ταχύτερη από το stick-build 

▪ τα πάνελ μπορούν να ανυψωθούν μηχανικά στο εργοστάσιο και στο εργοτάξιο 

▪ Υψηλός ποιοτικός έλεγχος και ακρίβεια λόγω της παραγωγής σε εργοστασιακές 

συνθήκες 
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▪ μειωμένο κόστος εργασίας στο εργοτάξιο 

▪ δυνατότητα αυτοματοποίησης στην εργοστασιακή παραγωγή 

▪ Η υγεία και η ασφάλεια βελτιώνονται επειδή η κατασκευή εκτός του χώρου είναι 

πέντε φορές ασφαλέστερη από αυτήν 

2.4 Σταθερότητα κατασκευών 

Όλες οι φέρουσες δομές πρέπει να έχουν επαρκή ακαμψία για τον έλεγχο της κίνησης 

κάτω από οριζόντια φορτία και να διαθέτουν σύστημα κατακόρυφης στήριξης για τη 

μεταφορά των  φορτίων στα θεμέλια. 

Υπάρχουν τρείς βασικοί τρόπο παροχής σταθερότητας στα πλαίσια στο κατακόρυφο 

επίπεδο 

Αναπόσπαστα αντιανεμια, Χιαστί αντιανεμια και διαφραγματικά. 

Οι τρόποι αυτοί στήριξης φαίνονται στις παρακάτω εικόνες. 

 

 

Εικόνα  9 Αντιανέμιοι Σύνδεσμοι 
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2.5 Πυροπροστασία  

 

Ο χάλυβας δεν προσθέτει στο εύφλεκτο περιεχόμενο ενός κτιρίου και ως εκ τούτου 

τα μέτρα πυρασφάλειας αφορούν σε μεγάλο βαθμό την πρόληψη της δομικής βλάβης 

και τα μέσα διαφυγής.  

Το εγκεκριμένο έγγραφο Β δημοσιεύεται σε δύο τόμους. Ο τόμος 1 ασχολείται 

αποκλειστικά με κατοικίες, ενώ ο τόμος 2 ασχολείται με άλλους τύπους κτιρίων που 

καλύπτονται από τους κανονισμούς δόμησης. Όπου προτείνονται πολύ μεγάλα 

(ύψους άνω των 18 μέτρων) ή ασυνήθιστες κατοικίες, ενδέχεται να χρειαστούν 

ορισμένες οδηγίες για τον τόμο 2 για να συμπληρώσουν εκείνες που δίνονται στον 

τόμο 1. Οι σχεδιαστές θα πρέπει επίσης να συμβουλευτούν το BS 9991: 2011 [17], 

τον κώδικα για πυρασφάλεια στο σχεδιασμό, διαχείριση και χρήση κτιρίων 

κατοικιών. 

Τα κτίρια πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε σε περίπτωση πυρκαγιάς: 

▪ Οι κάτοικοι να  μπορούν να διαφύγουν σε ασφαλές μέρος. 

▪ Η πυρκαγιά που απλώνεται στις εσωτερικές επενδύσεις των τοίχων και των οροφών 

να εμποδίζεται. 

▪ Η σταθερότητα διατηρείται για επαρκή περίοδο ώστε να επιτρέπεται η εκκένωση 

των κατοίκων και η πρόσβαση της πυροσβεστικής. 

 

▪ Η μετάδοση της φωτιάς μέσα στο κτίριο καθώς και από το ένα κτίριο στο άλλο να 

παραμένει σε χαμηλά και ικανοποιητικά επίπεδα. 

Η Καθοδήγηση στο εγκεκριμένο έγγραφο Β παρέχεται για: 

 

▪ Το σχεδιασμό των μέσων διαφυγής για κατοικίες. 

▪ την επιλογή των  υλικών επένδυσης για τοίχους και οροφές. 

▪ Τα μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι τα φέροντα στοιχεία της δομής ενός κτιρίου 

παραμείνουν σταθερά για ικανοποιητικό χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια μιας 

πυρκαγιάς. 
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▪ το διαχωρισμό του κτιρίου σε διαμερίσματα με πυρίμαχη κατασκευή, όπως τοίχους 

και δάπεδα. 

2.5.1 Πυραντίσταση στις κατοικίες  

Για σπίτια και διαμερίσματα 2 έως 3 ορόφων, η πυραντίσταση 30 λεπτών πρέπει να  

επιτυγχάνεται για όλα τα στοιχεία της δομής. Αυτή η απαίτηση γενικά αυξάνεται σε 

60 λεπτά για τοίχους και δάπεδα που χωρίζουν δύο κατοικίες. Οποιαδήποτε κτίρια 

κατοικιών με ορόφους πάνω από 5 μέτρα πάνω από το ισόγειο απαιτούν τουλάχιστον 

60 λεπτά 

αντοχή στη φωτιά για τη δομή και  στην περίπτωση αυτή, διαχωριστικοί τοίχοι πρέπει 

επίσης να κατασκευάζονται από υλικά περιορισμένης καύσης. Μπορεί να απαιτείται 

πυραντίσταση 90 λεπτών, ή ακόμα και 120 λεπτών, για ψηλότερες πολυκατοικίες. 

Περαιτέρω προτάσεις του εγκεκριμένου εγγράφου σχετίζονται με τη χρήση υλικών 

για εσωτερικές επενδύσεις που έχουν Κλάση 1 (ή καλύτερη) για τον ρυθμό 

εξάπλωσης της πυρκαγιάς, εκτός από τα μικρά δωμάτια κάτω των 4 m2 (σε κτίρια 

κατοικιών). Απαιτούνται φράγματα κοιλότητας σε οποιαδήποτε κρυφή κοιλότητα 

εντός της κατασκευής σε διασταυρώσεις με δάπεδα και τοίχους διαμερισμάτων και σε 

διαστήματα όχι μεγαλύτερα από 20 m. 

Το Εγκεκριμένο Έγγραφο αναφέρει ότι για ένα κτίριο που βρίσκεται σε απόσταση 1 

m από το όριο του οικοπέδου, η πυραντίσταση ενός εξωτερικού τοίχου πρέπει να 

παρέχεται από μη εύφλεκτες επενδύσεις όπως πλινθοδομή. Πρέπει να λαμβάνονται 

δεόντως υπόψη οι προστατευόμενοι χώροι και τα ανοίγματα. 

Σε  κατοικίες, η απόσταση που πρέπει να διανύσουν οι κάτοικοι περιορίζεται σε 7,5 

μέτρα κατ 'ανώτατο όριο από την έξοδο της κατοικίας έως την είσοδο σε 

κλιμακοστάσιο ή λόμπι που προστατεύεται από πυρκαγιά. Εάν αυτό δεν 

ικανοποιείται, απαιτούνται ξεχωριστές πυροπροστατευτικές πόρτες στο διάδρομο. Οι 

μέγιστες αποστάσεις παρουσιάζονται στο Σχήμα …για διαρρύθμιση δύο ορόφων, το 

ένα με πρόσβαση στο διάδρομο και το άλλο με πρόσβαση από το λόμπι. Επιτρέπονται 

μερικές ελαφρύνσεις  για «μικρά κτίρια» ύψους κάτω των 11 μέτρων, δηλαδή 4 

όροφα. Συνήθως απαιτούνται ενεργά μέτρα καταπολέμησης του καπνού σε 

περίπτωση υπέρβασης αυτών των αποστάσεων. 
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 Η πυρ αντίσταση απαιτείται για να διασφαλιστεί ότι η κατασκευή παραμένει 

σταθερή στη φωτιά, ανάλογα με το ύψος του κτιρίου, το οποίο ορίζεται ως η κορυφή 

του υψηλότερου ορόφου. 

Οι τρέχουσες απαιτήσεις πυραντίστασης ορίζονται στον Πίνακα 5 

, μαζί με τον κατά προσέγγιση αριθμό ορόφων για κάθε κατηγορία πυραντίστασης. 

 

 

Πίνακας 5 Χρόνος πυραντίστασης 

                                                                       ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗ(ΛΕΠΤΑ) 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ     

 R 30 R60 R90 R120 

ΜΕΓ.ΥΨΟΣ ≤ 5 m < 18 m < 30 m ≥ 30 m 

ΜΕΓ.ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΡΟΦΩΝ 

   2   6 10 >10 

 

 

 

Η πυροπροστασία στα δομικά στοιχεία σε δάπεδα και τοίχους από ελαφρύ χάλυβα 

παρέχεται συνήθως από γυψοσανίδες ανθεκτικές στη φωτιά, όπως φαίνεται στις 

εικόνες 8 και 9  για τοίχους και πατώματα αντίστοιχα. Η γυψοσανίδα προσφέρει την 

ακόλουθη προστασία: 

▪ Για φέροντες τοίχους και γεμίσματα σε χαλύβδινα πλαίσια, επιτυγχάνεται αντοχή 

στη φωτιά 30 λεπτών με ένα μονό στρώμα γυψοσανίδας 12,5mm σε κάθε όψη 

τοιχώματος. 

▪ Για το διαχωρισμό των τοιχωμάτων, η αντίσταση στη φωτιά 60 λεπτών 

επιτυγχάνεται γενικά με δύο στρώσεις γυψοσανίδας αντοχής στη φωτιά των 15mm, 

με κλιμακωτές συνδέσεις, σε κάθε όψη ενός χαλύβδινου τοιχώματος. 
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▪ Για δάπεδα, επιτυγχάνεται αντοχή στη φωτιά 30 λεπτών με ξύλινα δάπεδα18 mm 

πάνω σε δοκούς ελαφρού χάλυβα και γυψοσανίδα 12,5 mm κάτω από τα δοκάρια.  

▪ Για δάπεδα, επιτυγχάνεται αντοχή 60 λεπτών στη φωτιά με ένα στρώμα πυράντοχης  

γυψοσανίδας 12,5 mm πάνω σε απλή γυψοσανίδας 12,5 mm με κλιμακωτές 

αρθρώσεις κάτω από τα δοκάρια και τουλάχιστον 18 mm ξύλινο δάπεδο στην 

κορυφή. 

 

Εικόνα  10 Πυροπροστασία σε τοίχους 
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Εικόνα  11 πυροπροστασία σε δάπεδα 

 

 

2.6 Πυρασφάλεια στα δάπεδα-τοίχους 

 

Στην κατασκευή κατοικιών, κάθε κατοικία σχηματίζει ένα ξεχωριστό διαμέρισμα 

πυροπροστασίας. 

Απαιτείται πυραντίσταση 60 λεπτών για όλους τους τοίχους και τα δάπεδα που 

χωρίζουν τα διαμερίσματα. Σε ξενοδοχεία και παρόμοιες κατοικίες συνάθροισης 

ατόμων, μόνο οι όροφοι πρέπει να διαμεριστούν. 

Οι τοίχοι και τα πατώματα των διαμερισμάτων αυτών λειτουργούν συνήθως και ως 

ηχομονωτικές κατασκευές. Τα μέτρα που λαμβάνονται για την πυροπροστασία, 

βοηθούν πολύ στο να επιτευχθεί μια αναβαθμισμένη στάθμη ηχομόνωσης . 

Σύμφωνα με τον κανονισμό δόμησης, πρέπει να παρέχεται κάλυψη στις οπές και στις 

κοιλότητες μέσα από τους τοίχους, Γι’ αυτό το λόγο χρησιμοποιείται πετροβάμβακας 

ανάμεσα από τις γυψοσανίδες έτσι ώστε να εμποδιστεί η μεταφορά του καπνού 

μεταξύ των χώρων. Οι εξωτερικές επικαλύψεις, με περιορισμένη αναφλεξιμότητα  



Συγγραφέας Μακρίδης Παναγιώτης    25 /10/2020 

38 

και κατηγορία κλάσης Β, χρειάζονται για τους εξωτερικούς τοίχους που έχουν 

απόσταση 1 m από το όριο του οικοπέδου για κτίρια πάνω από 20m. O αποδεκτός 

βαθμός εξάπλωσης της φωτιάς που πρέπει να επιτευχθεί ορίζεται από τον βρετανικό 

κανονισμό BS 476-7 και από τον ευρωπαϊκό BS EN 13501-1. 

Ο παρακάτω πίνακας 6 μας παρουσιάζει τις τυπικές κλάσεις για την εξάπλωση της 

φωτιάς στις επιφάνειες  εξωτερικών επικαλύψεων. 

 

Πίνακας 6 Τυπικές κλάσεις για εξάπλωση φωτιάς 

ΚΛΑΣΗ ΥΛΙΚΟ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΛΑΣΗ Β ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΑΛΥΨΗ 

ΠΛΑΚΑΚΙΑ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑ 

ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΞΥΛΟ 

ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΠΥΡΟΒΑΦΗ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΛΑΣΗ Β 

ΚΛΑΣΗ 1 ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΞΥΛΟ 

ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΠΥΡΟΒΑΦΗ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΛΑΣΗ 1 

  

 

Η πυρασφάλεια κατά τη διάρκεια της κατασκευής αποτελεί σημαντικό παράγοντα για 

ορισμένες μορφές κατασκευής. Ωστόσο, τα ελαφριά πλαίσια από χάλυβα διαθέτουν 

τα ακόλουθα ευεργετικά χαρακτηριστικά όσον αφορά την πυρασφάλεια κατά την 

κατασκευή: 

▪ Ο χάλυβας από μόνος του δεν είναι εύφλεκτο υλικό. 

▪ Η γυψοσανίδα δεν είναι εύφλεκτη και παρέχει αντοχή στη φωτιά λόγω της 

Μονωτικής της ιδιότητας ενώ έχει  χημικά δεσμευμένη περιεκτικότητα σε νερό. 
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 ▪ ο πετροβαμβακας και ο υαλοβάμβακας  μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο ως 

ηχομόνωση όσο και ως θερμική μόνωση ενώ δεν είναι καθόλου εύφλεκτα. 

▪ όταν η φωτιά περιβάλλεται από γυψοσανίδες, δοκιμές έδειξαν ότι η θερμοκρασία 

του χάλυβα μένει κάτω από τους 100°C με διάρκεια έως 80% της καθορισμένης 

περιόδου πυραντιστασης και έτσι οι διατομές μπορούν μετά να 

επαναχρησιμοποιηθούν. 

 ▪οι χαλύβδινες συνδέσεις είναι πολύ ανθεκτικές στη φωτιά και δεν αποτυγχάνουν 

πριν από τα συνδεδεμένα μέλη. 

2.7 Ηχομονωτική Απόδοση 

Οι απαιτήσεις στο μέρος Ε του κανονισμού δόμησης έχουν εφαρμογή σε δάπεδα και 

τοίχους που χωρίζουν τα διαμερίσματα καθώς και εσωτερικούς τοίχους και δάπεδα 

που χωρίζουν τα διαμερίσματα από τους κοινοχρήστους χώρους. Για τα εξωτερικά 

κελύφη δεν υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις. 

 

Οι πλαισιωτές κατασκευές βασίζονται στην παρουσία κενών αναμεσά στα πολλαπλά 

στρώματα επικάλυψης και ένα βαθμό κατασκευαστικής απομόνωσης για να 

επιτύχουν καλή ηχομονωτική απόδοση. 

Παρακάτω  θα δούμε στον πίνακα μια ευρεία ποικιλία από τοιχοπληρωσεις με τις 

ηχομονωτικά τους υλικά. 
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Εικόνα  12 Διάφορες μορφές ηχομόνωσης 
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2.7.1 Διαχωρισμός τοίχων 

Κατά τον διαχωρισμό των τοίχων στις κατασκευές από ελαφριά πλαίσια χάλυβα, 

υπάρχουν δυο γενικές κατηγορίες. 

Τοιχώματα με διπλά φύλλα στα οποία κάθε φύλλο είναι δομικά και φυσικά ανεξάρτητα 

το ένα από το άλλο. 

Μονόφυλλοι τοίχοι με ηχομονωτικές  ράβδους και στις δυο πλευρές του τοίχου. 

Σε ένα τοίχωμα με διπλά φύλλα, η ηχομόνωση των μεμονωμένων στοιχείων, 

συνδυάζονται μεταξύ τους, με την προϋπόθεση ότι τα 2 φύλλα παραμένουν σε μεγάλο 

βαθμό, ξεχωριστά. 

Στα τοιχώματα ενός φύλλου οι ελαστικές ράβδοι έχουν σχεδιαστεί για να απορροφούν 

ακουστικές δονήσεις και συνεπώς να αυξάνουν την εξασθένιση του τοιχώματος ενός 

φύλλου. 

 

Οι βασικές απαιτήσεις για καλή ακουστική μόνωση διαχωριστικών τοίχων σε 

ελαφριά κατασκευή με ξηρή δόμηση, είναι : 

Ελάχιστο βάρος 25 kg / m2 σε κάθε φύλλο (δύο στρώσεις γυψοσανίδας 12,5 mm ή 

ισοδύναμο). 

▪ Για τοίχους με διπλά φύλλα συνιστάται ελάχιστη απόσταση 200 mm μεταξύ των 

γυψοσανίδων. 

▪ Καλή σφράγιση όλων των ενώσεων. 

▪Ένα μονωτικό υλικό (πετροβαμβακα η υαλοβαμβακα ) εντός του η ενός η και των 

δυο φύλλων η στην κοιλότητά μεταξύ τους. 

2.7.2 Διαχωρισμός πατωμάτων 

Για τη διαχωριστική κατασκευή δαπέδου μεταξύ κατοικιών, πρέπει να αντιμετωπιστεί 

η μεταφορά ήχου από αέρα και κρούσης. Τα υψηλά επίπεδα ακουστικής μόνωσης 

επιτυγχάνονται σε ελαφριά δάπεδα χρησιμοποιώντας παρόμοια προσέγγιση με αυτήν 

που περιγράφεται στην Ενότητα για τοίχους. 
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Είναι σημαντικό να διαχωρίσετε (όσο είναι δυνατόν) το ανώτερο επιφανειακό 

στρώμα από το στρώμα ξηρης  επένδυσης πατώματος. Αυτό γίνεται συνήθως με τη 

χρήση ενός ελαστικού στρώματος μεταξύ του φινιρίσματος του τελευταίου 

στρώματος και της δομής παρακάτω, και από ελαστικές ράβδους που 

χρησιμοποιούνται για την απομόνωση της οροφής. Μια σειρά τυπικών κατασκευών 

δαπέδου παρουσιάζεται στον Πίνακα 

 Η μετάδοση του ήχου κρούσης, στις κατασκευές μας μειώνεται με: 

Τον καθορισμό μιας κατάλληλης μεταχείρισης του δαπέδου αποτελούμενο από ένα 

ανθεκτικό  στρώμα με σωστή ακαμψία υπό υποβαλλομένη φόρτιση. 

Διασφάλιση ότι το ελαστικό στρώμα έχει επαρκή αντοχή και αντήχηση. 

Απομόνωση της επιφάνειας του δαπέδου στις άκρες, από την υπόλοιπη κατασκευή. 

Η ηχομόνωση του αέρα στις κατασκευές μας μειώνεται με: 

▪ Διαρθρωτικό διαχωρισμό μεταξύ στρωμάτων. 

▪ Κατάλληλη μάζα σε κάθε στρώση. 

▪ Ηχομονωτικό υλικό (πετροβαμβακας η υαλοβαμβακας) 

Ελαχιστοποίηση παράπλευρης μετάδοσης σε διασταυρώσεις δαπέδου-τοίχου. 

Περαιτέρω βελτιώσεις στο σχεδιασμό ελαφρών δαπέδων μπορούν να επιτευχθούν με 

τον πλήρη διαχωρισμό της δομής δαπέδου από τη δομή οροφής, με παρόμοιο τρόπο 

με τους τοίχους με διπλά φύλλα που περιγράφονται παραπάνω. 

2.8 Ανθεκτικότητα και διάρκεια ζωής 

 

Η επίστρωση του εν θερμώ γαλβανίσματος  εξασφαλίζει αντοχή στην κατασκευή των 

πλαισίων από ελαφροχάλυβα  σε εσωτερικές εφαρμογές που δεν εκτίθενται άμεσα σε 

υγρασία ,για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η τυπική επίστρωση είναι G275 (275 

γραμμάρια / m2 και αθροίζεται και στις δύο επιφάνειες). 

Όσον αφορά την παραδοσιακή κατασκευή, η προσοχή στη λεπτομέρεια του 

σχεδιασμού είναι απαραίτητη. Ο έλεγχος της εισόδου και της συμπύκνωσης 

υγρασίας, συμπεριλαμβανομένης της σωστής τοποθέτησης της θερμομόνωσης, των 
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υδρορροών και των ειδικών τεμαχίων, εξασφαλίζουν την καλύτερη απόδοση και τη 

μεγάλη διάρκειά ζωής της κατασκευής. 

Όταν χρησιμοποιείται γαλβανισμένος χάλυβας, κάποιες περιοχές του που έχουν 

ζημιά, για παράδειγμα στις περιοχές συγκόλλησης, πρέπει να επεξεργαστούν να και 

να αποκατασταθούν με κατάλληλη βαφή, πλούσια σε ψευδάργυρο. 

Για να είναι πλήρως αποτελεσματική αυτή η επεξεργασία, αυτές οι περιοχές πρέπει 

να τριφτούν σχολαστικά,  να ασταρωθούν και να επικαλυφθούν με δύο στρώσεις 

βαφής πλούσια σε ψευδάργυρο περιεκτικότητας τουλάχιστον 96% ή εναλλακτικά με  

ένα εξίσου αποτελεσματικό σύστημα προστασίας. 

Στις ακόλουθες καταστάσεις όπου συμβαίνει απώλεια της επικάλυψης ψευδάργυρου, 

αφήνοντας εκτεθειμένες τις άκρες του χάλυβα στη διάβρωση, αλλά δεν απαιτείται 

περαιτέρω προσοχή έχουμε : 

Τα άκρα των μελών που έχουν κοπεί στο εργοστάσιο 

Οπές για κοχλίες η τρύπες που εξυπηρετούν την κατασκευή 

Τρύπες που προκαλούνται από τις αυτοδιατρητες βίδες. 

 

Ορισμένα κτίρια, όπου χρησιμοποιούνται γαλβανισμένα μέλη, έχουν τεθεί υπό 

παρακολούθηση για να εκτιμηθεί η απώλεια του ψευδαργύρου, βγάζοντας έτσι τα 

κατάλληλα συμπεράσματα για τη διάρκειά της ζωής των κατασκευών αυτών. 

Ένα προσδόκιμο ζωής άνω των 200 χρόνων μπορεί να επιτευχθεί με τις κατασκευές  

Θερμών πλαισίων δηλαδή στα μέλη που βρίσκονται σε προστατευόμενο περιβάλλον. 

Αντίθετα σε κατασκευές ‘’ψυχρού σκελετού’’ όπως σε μη μονωμένες σοφίτες, μπορεί 

να επιτευχθεί διάρκειά ζωής πάνω από 60 χρόνια. 

Σε κάθε περίπτωση το περίβλημα του κτιρίου πρέπει να συντηρείται σωστά για να 

αυξάνεται η διάρκειά της ζωής του. 

Ο παρακάτω πίνακας μας δείχνε τη διάρκεια ζωής του ψευδαργύρου σε διάφορα μέρη 

της κατασκευής 
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Πίνακας 7 διάρκεια ζωής κοινών εφαρμογών στις κατασκευές 

 

2.9 Ανακεφαλαίωση 

Στο κεφάλαιο αυτό, έγινε μια σύντομη περιγραφή των βασικών κατασκευαστικών 

λεπτομερειών για τις κατασκευές από λεπτότοιχες διατομές. Σημαντικές λεπτομέρειες 

που καθιστούν την κατασκευή σωστή για χρήση κατοικίας. Φυσικά υπάρχουν 

αρκετοί παράγοντες ακόμα που χρίζουν μελέτης αλλά σίγουρα αυτοί που 

προαναφέρθηκαν είναι οι βασικοί. 
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3 Παρουσίαση Έργου 

 

3.1 Παρουσίαση φορέα από λεπτότοιχες διατομές 

Το μεταλλικό μονό όροφο κτίριο από λεπτοτοιχες διατομές της παρούσας εργασίας  

που θα μελετήσουμε, πρόκειται να κατασκευαστεί στην Κηφισιά. Το κτίριο, θα 

τοποθετηθεί πάνω σε ήδη υπάρχουσα κατασκευή από σκυρόδεμα και θα είναι για 

χρήση κατοικία όπως και το υπόλοιπο κτίριο. 

 

 

Σχήμα  1 Αρχιτεκτονική κάτοψη κατασκευής 
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Όπως φαίνεται και στο παραπάνω σχήμα το κτίριο θα έχει τετραγωνική κάτοψη, 

καταλαμβάνοντας χώρο διαστάσεων L1 X L2 = 10 Χ 10 m. Πρόκειται να αποτελείται 

από λεπτότοιχες διατομές τύπου C σε διαφορά σχήματα και αποστάσεις μεταξύ τους 

που θα κυμαίνονται από 300mm έως 600mm. 

Στο κτίριο θα εφαρμοστεί η τεχνική πάνελ, δηλαδή θα αποτελείται κυρίως από 

προκατασκευασμένα πάνελ ύψους 3 m και πλάτους 5 .Το συνολικό ύψος του 

δώματος  θα είναι 3,2 m έχοντας κλίση στην οροφή 2% για την σωστή ρήση των 

υδάτων. 

3.2 Όψεις Κατασκευής 

  

 

 

 

 

Σχήμα  2 Πίσω όψη κατασκευής 
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Σχήμα  3 Πρόσοψη Κατασκευής 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Κύριοι Φορείς  

3.3.1 Περιμετρικά Πάνελ 

 

Όπως προαναφέρθηκε, η κατασκευή θα απαρτίζεται από πάνελ σταθερού μήκους για 

τις εξωτερικές πλευρές. Οι διαστάσεις των πάνελ που θα προκατασκευαστούν, είναι 

Ύψος = 3 μέτρα και Πλάτος = 5 μέτρα. Οι κύριες διατομές που συνθέτουν τα πάνελ 

είναι τύπου C 205x65x22 πάχους 2mm για τις εγκάρσιες ενώ για τους οδηγούς που 

είναι περιμετρικά από τις διατομές αυτές χρησιμοποιήθηκε διατομή τύπου U 155*56 

χωρίς χείλος. 
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Εικόνα  13 Βασική σύνδεση υποστυλώματος 

 

Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα 15, η βασική μας σύνδεση στα κατακόρυφα 

πάνελ είναι με αυτοδιάτριτες βίδες στα πέλματα της διατομής.  

Η εσωτερική επένδυση της κατασκευής προβλέπεται να υλοποιηθεί με γυψοσανίδα που 

θα καλύψει το σύνολο της επιφάνειας των εσωτερικών τοιχίων και της οροφής. Η 

γυψοσανίδα μπορεί να τοποθετηθεί σε μία, δύο ή τρεις στρώσεις ανάλογα με τις 

απαιτήσεις της εκάστοτε κατασκευής και συνδέεται με το μεταλλικό σκελετό με 

μεταλλικά μέσα σύνδεσης . 
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Εικόνα  14 Διπλή Στρώση Γυψοσανίδας 

Για την εξωτερική στρώση προτιμήθηκε τσιμεντοσανίδα,  ενώ μέσα θα υπάρχει διπλή 

γυψοσανίδα και γέμισμα από πετροβάμβακα στις κοιλότητες. Με αυτό τον τρόπο, θα 

ενισχυθεί η πυροπροστασία της κατασκευής ενώ θα υπάρχει και πολύ καλή 

ηχομόνωση με την χρήση του πετροβάμβακα. 

Οι γυψοσανίδες και οι Τσιμεντοσανίδες είναι πάχους 12,5 mm ενώ οι διαστάσεις τους 

θα είναι 3000x1200 και όπου χρειάζεται προσαρμογή, για να ακολουθούν τη διάταξη 

των διατομών που θα βιδωθούν πάνω. 

Ο πετροβαμβακας είναι πάχους 50 mm όπου είναι κυρίως διαθέσιμος στην αγορά. 
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Σε ύψος H/2=1,5 μέτρα, προσθέτουμε ένα ενισχυτικό C ανάμεσα από τις εγκάρσιες 

διατομής 205*56*22 . Όλα τα ενισχυτικά μαζί θα βιδωθούν σε λάμα από ίδιο υλικό, 

διαστάσεων 50x3000 για να εξασφαλίζει τη συνέχεια μεταξύ ενισχυτικών και 

υποστυλωμάτων. 

 

3.3.2 Εσωτερικοί τοίχοι 

 

Αναφορικά με τους εσωτερικούς τοίχους της κατασκευής, οι οποίοι δεν φέρουν 

φορτία, και υπάρχουν κυρίως σαν διαχωριστικοί στους χώρους, θα χρησιμοποιήσουμε 

μικρότερες διατομές σε διαστάσεις 150x56x12x2 .   

 

3.3.3 Οροφή 

 

Η οροφή της κατασκευής, είναι οριζόντια με ικανοποιητική ελάχιστη  κλίση 2% για 

την σωστή αποστράγγιση της από τα ύδατα. 
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Αρχικά, η οροφή αποτελείται κυρίως από διατομές τύπου Z διαστάσεων 175x65x22 

και πάχος διατομής 2 mm ( r=2,3) και τοποθετείται πάνω στα πάνελ των 

περιμετρικών τοίχων της κατασκευής. Οι διατομές τοποθετούνται ανα 600 mm 

κέντρο με κέντρο. 

 

 

 

 

Η επένδυση που θα προτιμηθεί είναι πάνελ πολυουρεθάνης για επιστεγάσεις. 

Πρόκειται για τα φύλλα  με τα οποία επικαλύπτεται και επενδύεται τόσο πλευρικά 

όσο και σε επίπεδο οροφής ο φέρων οργανισμός του κτιρίου. Τα φύλλα επικάλυψης 

πρέπει να έχουν επαρκή αντοχή και επαρκή αγκύρωση, επί των στοιχείων στα οποία 

και πρόκειται να στηριχθούν , ώστε με αυτό τον τρόπο να είναι δυνατή  η μεταφορά 

τόσο στις τεγίδες όσο και στις μηκίδες της κατασκευής τα φορτία πίεσης ή 

οποιαδήποτε άλλη καταπόνηση υφίσταται η κατασκευή . Η στήριξη τους θα 

πραγματοποιηθεί με τη χρήση κατάλληλων βιδών , οι οποίες θα καλύπτονται με 

αρμοκαλύπτρα , έτσι ώστε να επιτυγχάνεται και η απαραίτητη υγρομόνωση. 
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Εκτός της ανάγκης για επαρκή αντοχή ,προκειμένου να επιτυγχάνεται η μεταφορά 

των επιμέρους φορτίων στο φέρων οργανισμό , τα φύλλα επικάλυψης πρέπει να 

παρέχουν και την απαραίτητη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Για αυτό το λόγο και θα 

χρησιμοποιήσουμε στη κατασκευή μας τα πιο ευρέως σε χρήση διαδεδομένα στοιχεία 

επικάλυψης τα θερμομονωτικά πάνελ τύπου «σάντουιτς». Πρόκειται ουσιαστικά για 

θέρμο-ήχο μονωτικά προκατασκευασμένα φύλλα επικάλυψης των οποίων η γενική 

μορφή αποτελείται από ένα σκληρό στρώμα πολυουρεθανίου  (θέρμο-ήχο μονωτικό 

υλικό) πάχους 30-80 mm με επικάλυψη φύλλου αλουμινίου στην εξωτερική πλευρά 

και φύλλου χάλυβα στην εσωτερική. 

 

 

Εικόνα  15 Πάνελ πολυουρεθάνης 
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4 Δράσεις Υπολογισμού 

4.1 Μόνιμες Δράσεις 

 

Με τον όρο μόνιμες αναφερόμαστε στο σύνολο δράσεων οι τιμές των οποίων δεν 

μεταβάλλονται ουσιαστικά με το χρόνο για μία συγκεκριμένη περίοδο επαναφοράς . 

Οι δράσεις αυτές αναφέρονται ως επί το πλείστων στα ίδια βάρη των φερόντων και 

μη στοιχείων της κατασκευής, όπως οι τοιχοπληρώσεις, οι ψευδοροφές ,επιστρώσεις 

και μονώσεις δαπέδων, ηλεκτρικά και υδραυλικά δίκτυα κ.τ.λ. 

Ως τιμές των μονίμων δράσεων , οι οποίες και πρόκειται να δράσουν στον φορέα 

και θα εισαχθούν στο στατικό μας προσομοίωμα θα είναι οι κάτωθι: 

• ίδιο βάρος  χάλυβα g= 78,5 KN/m³ 

• επικαλύψεις με g= 0,18 KN/m² 

• λοιπά μόνιμα με g= 0,07 KN/m²  [Α3],[Β2] 

 

 

4.2 Μεταβλητές Δράσεις 

 Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κατακόρυφα φορτία , τα οποία 

προκύπτουν από τη χρήση του κτιρίου και προέρχονται από τη παρουσία ανθρώπων , 

επίπλων, κινητού εξοπλισμού, οχημάτων, αποθηκευμένων αγαθών κ.τ.λ καθώς και τα 

φορτία χιονιού ,ανέμου και τα φορτία λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών. Λόγω της 

φύσεως των φορτίων αυτών δεν είναι γνωστό το ακριβές τους βάρος και θέση οπότε 

οι τιμές τους προσδιορίζονται στατιστικά και οι δε τιμές εφαρμογής τους 

(χαρακτηριστικές τιμές) δίνονται από τους κανονισμούς. [Α3],[Β2] 
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4.2.1 Επιβαλλόμενα φορτία σε κτίρια 

Τα επιβαλλόμενα φορτία των κτιρίων είναι ομοιόμορφα διανεμημένα ή 

συγκεντρωμένα και οφείλονται είτε σε κανονική χρήση του κτιρίου από ανθρώπους 

είτε σε εξοπλισμό και προκύπτουν από τη χρήση των φορτιζόμενων επιφανειών 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση φορτιζόμενη επιφάνεια αποτελεί η στέγη της 

κατασκευής . Οι στέγες κατηγοριοποιούνται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τη 

προσβασιμότητα , όπως φαίνεται και στο παρακάτω πίνακα: 

 

 

Πίνακας 8 κατηγοριοποίηση στεγών
[Α3]

 

Κατηγορίες Φορτιζόμενων Επιφανειών Συγκεκριμένη Χρήση 

 

Η 

Οροφές προσιτές μόνο για κανονική 

συντήρηση, επισκευή, βαφή και 

μικροεπισκευές 

 

Ι 

Οροφές προσβάσιμες για χρήση 

σύμφωνα με τις κατηγορίες A έως D 

 

Κ 

Οροφές προσιτές για ειδικές υπηρεσίες 

όπως για προσγείωση ελικοπτέρων 

 

Η παρούσα στέγη θεωρούμε ότι ανήκει στην κατηγορία Η. Για στέγες αυτής της 

κατηγορίας , οι τιμές των επιβαλλόμενων φορτίων δίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 9 Επιβαλλόμενα φορτία στις στέγες κατηγορίας Η[Α3] 

Οροφή q (KN/m²) Q( KN) 

Κατηγορία Η 0.00-1.00 0,90 -1.50 

 

Το q μπορεί να θεωρηθεί ότι δρα σε μία επιφάνεια Α, η οποία και ορίζεται από το 

Εθνικό Προσάρτημα . Η προτεινόμενη τιμή για το Α είναι τα 10 m², στα πλαίσια ενός 

φάσματος μεταξύ του μηδενός και ολόκληρης της επιφάνειας της στέγης. 

Στο στατικό προσομοίωμα επιλέχθηκε ως επιβαλλόμενο φορτίο q= 0,5 KN/m², 

προτεινόμενη τιμή του Εθνικού Προσαρτήματος , θεωρώντας ότι δρα σε ολόκληρη 
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την επιφάνεια της στέγης. Σε στέγες τα επιβαλλόμενα φορτία δεν εφαρμόζονται 

ταυτόχρονα με φορτία χιονιού ή ανέμου. Το φορτίο Q το παίρνουμε κατά το στατικό 

προσομοίωμα ίσο με Q= 1 KN και θα χρησιμοποιηθεί εν δυνάμει μόνο για τοπικούς 

ελέγχους. [Α3],[Β2 

4.2.2  Φορτία Χιονιού 

 

Το φορτίο του χιονιού ανήκει στην κατηγορία των μεταβλητών δράσεων. 

Αυτό οφείλεται στην εναπόθεση του χιονιού στις σε οριζόντιες η κεκλιμένες στέγες 

ενώ χρήζει ιδιαίτερης σημασίας σε περιοχές όπου επικρατεί κρύος καιρός με συνήθεις 

μεγάλες χιονοπτώσεις. Η ποσότητα του χιονιού ,η οποία εναποτίθεται σε μία στέγη 

εξαρτάται από τη κλίση της στέγης καθώς και τη τοποθεσία του έργου (υψόμετρο , 

προσανατολισμός κ.τ.λ.), ενώ η πυκνότητα του με την οποία και καθορίζεται τελικώς 

το φορτίο λόγω χιονιού δεν είναι σταθερή και εξαρτάται από το βαθμό συμπύκνωσης 

στην εκάστοτε θέση. Συνεπώς πέρα της χιονόπτωσης σε συνθήκες ηρεμίας είναι 

δυνατό να απαιτηθεί να ληφθεί υπόψη και η επίδραση του ανέμου που με τη σειρά 

του μπορεί να προκαλέσει ανακατανομή του χιονιού ή ακόμη και μερική 

απομάκρυνση του από τη στέγη . Τέλος οφείλουμε να λαμβάνεται υπόψη 

οποιαδήποτε αλλαγή στην κατανομή του χιονιού στις στέγες λόγω διαφυγής της 

θερμότητας από το κτίριο ή και από εργασίες απομάκρυνσης αυτού. 

Για τον υπολογισμό του φορτίου χιονιού χρησιμοποιήθηκε το ευρωπαϊκό 

πρότυπο EN 1991-1-3 (Ευρωκώδικας 1), στο οποίο και περιέχονται λεπτομερώς οι 

μορφές φόρτισης, οι οποίες και πρέπει να ληφθούν υπόψη στην ανάλυση για τον 

τρόπο εναπόθεσης του χιονιού πάνω στη στέγη. 

Το φορτίο του χιονιού με συμβολισμό s, θεωρούμε ότι ενεργεί κατακόρυφα επι της 

στέγης.  

Για τοποθεσίες ,όπου και επικρατούν κανονικές συνθήκες , δηλαδή χωρίς να 

λάβει χώρα εξαιρετική χιονόπτωση ή μετατόπιση λόγω ανέμων, θα εφαρμόζεται ο 

συνδυασμός ο οποίος αντιστοιχεί σε καταστάσεις διαρκείας ή παροδικές 

καταστάσεις. Οι σχέσεις προσδιορισμού είναι οι κάτωθι: 

• Για καταστάσεις διαρκείας ή παροδικές 

S= μi * Ce * Ct * sk  (4.1) 
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• Για τυχηματικές καταστάσεις 

S= μi * Ce * Ct * Sad  (4.2) 

Όπου : 

μi ο συντελεστής μορφής φορτίου χιονιού 

sk η χαρακτηριστική τιμή του φορτίου χιονιού επί του εδάφους 

Sad η τιμή σχεδιασμού του εξαιρετικά φορτίου χιονιού επί του εδάφους         

για  μια δεδομένη τοποθεσία , όπου Sad= Cesl *sk με Cesl να είναι 

ο συντελεστής εξαιρετικού φορτίου χιονιού και ίσος με 2,00 

Ce ο συντελεστής έκθεσης 

Ct ο θερμικός συντελεστής, 

Για τον προσδιορισμό του συντελεστή μορφής χιονιού θα χρησιμοποιηθούν οι 

προβλεπόμενες διατάξεις για μονόκλινες στέγες όπως φαίνεται στα παρακάτω 

σχήματα. 

 

Σχήμα  4 Κατανομή χιονιού σε οριζόντιες στέγες 

 

Πίνακας 10 Συντελεστής μορφής χιονιού [Α3] 

Κλίσης στέγης 0°≤ α ≤30° 30°≤ α ≤60° 60°≤ α 

μ1 0,8 0,8*(60-α)/30 0,0 

μ2 0,8 +0,8*α/30 1,6 - 

 

 

Σύμφωνα λοιπόν με την γεωμετρία της στέγης μας, η γωνία κλίσης μας είναι 0  έτσι 

προέκυψε ο συντελεστής μορφής χιονιού μ1=0,8. 
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Όσον αφορά τη τιμή του συντελεστή έκθεσης Ce αυτή εξαρτάται από τα διάφορα 

τοπογραφικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε περιοχής και οι δυνατές τιμές παρατίθεται 

στο παρακάτω πίνακα. 

 

 

Πίνακας 11 Συνιστάμενες τιμές του Ce για διάφορα τοπογραφικά χαρακτηριστικά[Α3] 

Τοπογραφικά Χαρακτηριστικά Ce 

Εκτεθειμένο 0,8 

Κανονικό 1,0 

Προφυλαγμένο 1,2 

 

Η περιοχή της Κηφισιάς όπου θα τοποθετηθεί η κατασκευή μας δεν παρουσιάζει 

σημαντικές μετακινήσεις του χιονιού λόγω ανέμου οπότε θα την χαρακτηρίσουμε ως 

κανονική. Συνεπώς ως τιμή του συντελεστή έκθεσης Ce λαμβάνεται ίση με τη μονάδα 

( 1,0). 

Ο θερμικός συντελεστής Ct χρησιμοποιείται προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη 

πιθανή επιρροή της απώλειας θερμότητας μέσω στέγης. Για κανονικές συνθήκες 

θερμικής μόνωσης στέγης , όπως αυτή της κατασκευής μας λαμβάνεται ίσος με τη 

μονάδα δηλαδή Ct=1,00. 

Για τις χώρες της Ε.Ε οι χαρακτηριστικές τιμές του φορτίου χιονιού επί του 

εδάφους sk και για περίοδο επαναφοράς 50 ετών δίνονται στο Παράρτημα του EN 

1991-Μέρος 1-3). Για την Ελλάδα σύμφωνα με το Εθνικό Προσάρτημα ορίζονται οι 

κάτωθι τρεις ζώνες χιονιού , με χαρακτηριστικές τιμές sk,0 για έδαφος το οποίο και 

βρίσκεται στη στάθμη της θάλασσας ως ακολούθως : 

• Ζώνη Ι (Sk,0=0,4 KN/m²) 

• Ζώνη ΙI (Sk,0=1,7 KN/m²) 

• Ζώνη ΙI (Sk,0=1,7 KN/m²) 

Σημειώνουμε βέβαια ότι για τοποθεσίες με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1500 m 

πρέπει να πραγματοποιηθεί ειδική μελέτη και αξιολόγηση. Η χαρακτηριστική τιμή sk 

του φορτίου χιονιού επί του εδάφους σε  KN/m² συναρτήσει της Ζώνης και του 

αντιστοίχου υψομέτρου (Α) για μια τοποθεσία δίνεται από τη παρακάτω σχέση: 
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                                    (4.3)  

Η υπό εξέταση περιοχή , στην οποία πρόκειται να κατασκευαστεί το κτίριο μας 

ανήκει στην Αττική, δηλαδή στη ΖΩΝΗ ΙΙΙ με Sk,0= 0,8 KN/m² και έχει υψόμετρο 

Α=290 m. Αντικαθιστώντας λοιπόν στην ανωτέρω σχέση τα δεδομένα μας προκύπτει 

ότι η χαρακτηριστική τιμή sk του φορτίου χιονιού ισούται με  Sk=0,88 KN/m² 

Αντικαθιστώντας στις σχέσεις (4.1) και (4.2)  

 

• Για τις καταστάσεις σχεδιασμού διαρκείας το φορτίο του χιονιού είναι ίσο 

με: 

S= μi * Ce * Ct * sk  =0,8*1,00*1,00*0,88 KN/m²=0,70 KN/m² 

• Για τυχηματικές καταστάσεις σχεδιασμού το φορτίο χιονιού είναι ίσο με : 

S= μi * Ce * Ct *Cesl* sk  =0,8*1,00*1,00*2,00*0,88 KN/m²=1,4 KN/m² 

 

 

Πίνακας 12 Κατανομή φορτίου χιονιού για καταστάσεις σχεδιασμού με διάρκεια 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΕΓΗ (KN/m²) 

1 0,7 

 

 

Πίνακας 13 Κατανομή εξαιρετικού φορτίου χιονιού 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΕΓΗ (KN/m²) 

1 1,4 
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4.2.3 Φορτία ανέμου 

Οι δράσεις του ανέμου κατατάσσονται στις μεταβλητές καθορισμένες δράσεις. 

Στη συγκεκριμένη μελέτη για το προσδιορισμό του φορτίου του ανέμου 

χρησιμοποιήθηκε το ΕΝ 1991-1-4 (Ευρωκώδικας 1, Μέρος 1-4) 

Ειδικότερα, οι δράσεις λόγω ανέμου στις κατασκευές από χάλυβα , 

διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο και σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν τη 

βασική φόρτιση , ανεξάρτητα από τον τύπο της κατασκευής (μονώροφο, πολυώροφο 

κτίριο κ.τ.λ.). Το μέγεθος αυτών των δράσεων επίσης μεταβάλλεται ανάλογα με την 

τοποθεσία ,το ύψος της κατασκευής , το είδος της κατασκευής και άλλους 

παραμέτρους. 

Οι δυνάμεις λόγω ανέμου είναι χρονικά μεταβαλλόμενες και μπορεί να 

προκαλέσουν ταλαντώσεις. Για διάφορες κατασκευές όπως τις δύσκαμπτες η 

δυναμική αυτή επίδραση είναι μικρή οπότε τα φορτία του ανέμου μπορεί να 

θεωρούνται και ως στατικά. Σε αντίθεση στις εύκαμπτες κατασκευές, οι δυναμικές 

επιρροές είναι σημαντικές οπότε οφείλουμε να λαμβάνουμε υπόψη τη δυναμική τους 

συμπεριφορά. 

Η πιο σημαντική παράμετρος για τον προσδιορισμό των δράσεων ανέμου είναι η 

ταχύτητα του. Η βάση σχεδιασμού λοιπόν είναι η μέγιστη ταχύτητα (ριπή) που 

προβλέπεται για τη διάρκεια ζωής σχεδιασμού της κατασκευής. Οι παράγοντες 

λοιπόν , οι οποίοι επηρεάζουν το μέγεθος της ταχύτητας και της ασκούμενης πίεσης 

είναι οι κάτωθι: 

• η  γεωγραφική θέση 

• η φυσική θέση  

• η τοπογραφία 

• οι διαστάσεις των κτιρίων  

• η μέση ταχύτητα του ανέμου 

• το σχήμα της κατασκευής 

• η κλίση της στέγης  

• η διεύθυνση του ανέμου [Α3] 

4.2.4 Yπολογισμός παράμετρών ανεμοφορτίων 

Όπως αναφέραμε ανωτέρω για τον υπολογισμό των δράσεων του ανέμου θα 

χρησιμοποιήσουμε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1991-1-1, όπου για να απλοποιηθεί η 
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διαδικασία εισαγωγής των δράσεων λόγω ανέμου οι δράσεις ανάγονται σε δυνάμεις 

και πιέσεις (κάθετες ή εφαπτομενικές) επί των εξωτερικών ή των εσωτερικών 

επιφανειών με ομοιόμορφη κατανομή σε μία όψη ή και σε τμήμα της. Συνεπώς και η 

πίεση του ανέμου δρα καθέτως προς τις εξωτερικές ή εσωτερικές επιφάνειες  μίας 

κατασκευής. 

Η εξωτερική πίεση , η οποία συμβολίζεται με we είναι η πίεση του ανέμου που 

δρα κάθετα στις εξωτερικές επιφάνειες μιας κατασκευής και προκύπτει από τη 

παρακάτω σχέση: 

     We =qp(ze) *cpe   (4.3) 

Όπου : 

qp(ze) είναι η πίεση ταχύτητας αιχμής 

ze  είναι το ύψος αναφοράς για την εξωτερική πίεση 

cpe  είναι ο συντελεστής πίεσης για την εξωτερική πίεση  

Αντιστοίχως η εσωτερική πίεση συμβολίζεται με wi και είναι η πίεση του ανέμου 

, η οποία δρα καθέτως προς τις εσωτερικές επιφάνειες μιας κατασκευής και 

προκύπτει από τη σχέση: 

Wi =qp(zi) *cpi   (4.4) 

Όπου : 

qp(zi) είναι η πίεση ταχύτητας αιχμής 

zi  είναι το ύψος αναφοράς για την εσωτερική πίεση 

cpe  είναι ο συντελεστής πίεσης για την εσωτερική πίεση  

 

Η πίεση ταχύτητας αιχμής σε ύψος z, η οποία περιλαμβάνει μέσης και μικρής 

διάρκειας διακυμάνσεις ταχύτητας προσδιορίζεται από την ακόλουθη σχέση: 

qp(z)=[ 1+7*Iv(z)]*0,5*ρ*Vm²(z)=Ce(z)*qb (4.5) 

Όπου : 

ρ  είναι η πυκνότητα του αέρα, η οποία και εξαρτάται από το υψόμετρο , 

τη       

  θερμοκρασία και τη βαρομετρική πίεση που αναμένονται σε μία 

περιοχή  

  κατά τη διάρκεια ανεμοθύελλας (προτεινόμενη τιμή ρ=1,25kg/m³) 

Iv(z) είναι η ένταση του στροβιλισμού σε ύψος z 



Συγγραφέας Μακρίδης Παναγιώτης    25 /10/2020 

61 

Ce(z) είναι ο συντελεστής έκθεσης και δίνεται από τη σχέση   

   

                                                                            (4.6) 

 

qb  είναι η βασική πίεση , η οποία δίνεται από τη σχέση 

         qb=(1/2)*ρ*Vb² (4.7) 

Με Vb στην ανωτέρω σχέση συμβολίζεται η βασική ταχύτητα του ανέμου , που 

προκύπτει από τη παρακάτω σχέση ως συνάρτηση της διεύθυνσης του ανέμου και της 

εποχής του έτους στα 10m  πάνω από το έδαφος κατηγορίας ΙΙ. 

Vb=Cdir *Cseasonx*Vb,0 (4,8) 

Όπου : 

Cdir είναι ο συντελεστής διεύθυνσης (με προτεινόμενη τιμή 1,00) 

Cseason είναι ο συντελεστής διεύθυνσης (με προτεινόμενη τιμή 1,00) 

Vb,0 είναι η θεμελιώδης τιμή της βασικής ταχύτητας του ανέμου  

ίση με τη χαρακτηριστική με τη μέση ταχύτητα του ανέμου 10 λεπτών  

ανεξάρτητα από τη διεύθυνση του και την εποχή του έτους, στα 10 m πάνω 

από το έδαφος , σε ανοικτή περιοχή με χαμηλή βλάστηση όπως γρασίδι και  

μεμονωμένα εμπόδια ανά αποστάσεις τουλάχιστον 20φορές του ύψους των  

εμποδίων 

Σύμφωνα με το Εθνικό Προσάρτημα η θεμελιώδης τιμή της βασικής ταχύτητας 

του ανέμου Vb,0 για τη χώρα μας ορίζεται σε 33m/s για νησιά και τα παράλια μέχρι 

τα 10 km από την ακτή και σε 27 m/s για την υπόλοιπη χώρα.  

Η μέση ταχύτητα του ανέμου , η οποία συμβολίζεται με Vm(z), σε ύψος z πάνω 

από το έδαφος δίνεται από την ακόλουθη σχέση: 

Vm(z)= Cr(z) *Co(z)*Vb (4.9) 

Όπου : 

Co(z) είναι ο συντελεστής τοπογραφικής διαμόρφωσης , ο οποίος για 

επίπεδο  

έδαφος λαμβάνεται ίσος με 1,00 

Cr(z) είναι ο συντελεστής τραχύτητας ,ο οποίος λαμβάνει υπόψη τη  

  μεταβλητότητα της μέσης ταχύτητας του ανέμου στη θέση της 

  κατασκευής και δίνεται από τη παρακάτω σχέση 
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Cr(z)=Kr * ln (z/zο)  για zmin ≤ z ≤ zmax 

  Cr(z)= Cr(zmin) για  z ≤ zmin (4.10) 

Όπου : 

zο  είναι το μήκος της τραχύτητας σε m 

Kr  είναι ο συντελεστής εδάφους εξαρτώμενος από το μήκος τραχύτητας 

zο 

  και υπολογίζεται από τη κάτωθι σχέση     

                                                       (4.11) 

 

Όπου : 

zο  είναι το μήκος της τραχύτητας σε m 

zο,II είναι ίσο με 0,05 m για κατηγορία εδάφους ΙΙ, όπως φαίνεται 

  και στον παρακάτω Πίνακα 

zmin είναι το ελάχιστο ύψος , το οποίο ορίζεται παρακάτω 

zmax είναι το ελάχιστο ύψος και λαμβάνεται ίσο με 200m 

Η ανωτέρω σχέση (4.10) , ισχύει όταν το έδαφος στη διεύθυνση του ανέμου έχει 

ομοιόμορφη τραχύτητα σε αρκετά μεγάλο μήκος , προκειμένου η κατηγορία εδάφους 

να θεωρείται σταθερή. 

 

Πίνακας 14 Κατηγορίες εδάφους και αντίστοιχες παράμετροι [Α3] 

Κατηγορία εδάφους zο (m) zmin (m) 

0 0,003 1 

Ι 0,01 1 

ΙΙ 0,05 2 

ΙΙΙ 0,3 

 

5 

ΙV 1 10 

 

Εφόσον ορίστηκαν έννοιες όπως το μήκος τραχύτητας αναφέρουμε ότι η ένταση 

του στροβιλισμού Iv(z) σε ύψος z ορίζεται από τη παρακάτω σχέση: 
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      Iv(z) =   για zmin ≤ z ≤ zmax 

            Iv(z)= Iv(zmin)  για  z ≤ zmin   (4.12) 

Όπου : 

kι  είναι ο συντελεστής στροβιλισμού και λαμβάνεται ίσος με 1,00 

cο  είναι ο συντελεστής τοπογραφικής διαμόρφωσης του εδάφους 

      zο  είναι το μήκος τραχύτητας 

Τέλος προκειμένου να υπολογιστούν οι τελικές πιέσεις επί των επιφανειών των 

κατασκευών χρησιμοποιώντας τις ανωτέρω δοσμένες σχέσεις (4.3) και (4.4) 

οφείλουμε να βρούμε και να εισάγουμε σε αυτές τους αεροδυναμικούς συντελεστές 

πίεσης (εξωτερικής πίεσης cpe , εσωτερικής πίεσης cpi) 

Οι συντελεστές εξωτερικής πίεσης cpe εξαρτώνται από τις διαστάσεις της 

φορτιζόμενης επιφάνειας Α, η οποία μεταφέρει στο εξεταζόμενο στοιχείο της 

κατασκευής τη δράση της ανεμοπίεσης. 

 

Σχήμα  5 Μεταβολή του συντελεστή εξωτερικής πίεσης σε κτίρια συναρτήσει της φορτιζομένης 

επιφάνειας [Α3] 

 

 

Το ανωτέρω σχήμα βασίζεται στα ακόλουθα: 

• Για Α≤ 1 m² είναι cpe = cpe,1 

• Για  1 m² ≤Α≤ 10 m²  είναι cpe = cpe,1 + (cpe,10 - cpe,1)* log A 

• Για Α>= 10 m²  είναι cpe = cpe,10 

Το υπό μελέτη κτίριο μας είναι ένα κτίριο τετραγωνικής κάτοψης διαστάσεων  
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h = 9m και b= 10m. Το ύψος αναφοράς ze για τους προσήνεμους τοίχους 

εξαρτάται από τις ανωτέρω διαστάσεις και ισχύουν για αυτό τα κάτωθι όπως 

προκύπτει και από το Σχ.3.3  

• Για h≤ b λαμβάνεται ως ένα τμήμα ze= h 

• Για  b ≤  h  ≤ 2 b  το κτίριο θεωρείται ότι απαρτίζεται από δύο τμήματα με 

ύψος ze= b για το χαμηλότερο και ze= h για το υπερκείμενο 

• Για h  > 2 b  το κτίριο θεωρείται ότι απαρτίζεται από πολλά τμήματα  με 

το χαμηλότερο να έχει ύψος ze= b, το υψηλότερο ze= h και μεταξύ αυτών 

διάστημα να υποδιαιρείται σε τμήματα με μέγιστο ύψος ίσο με b 

Για τον υπήνεμο τοίχο καθώς και τους παράπλευρους τοίχους , το ύψος 

αναφοράς λαμβάνεται ίσο με το ύψος του κτιρίου. 
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Σχήμα  6 Ύψος αναφοράς ze σε συνάρτηση με h και  b [Α3] 
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Σχήμα  7 Συμβολισμοί για κατακόρυφους προσήνεμους και υπήνεμους τοίχους 
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Στη συνέχεια στο παρακάτω πίνακα δίνονται οι συντελεστές εξωτερικής πίεσης 

συναρτήσει του λόγου h/d και των ζωνών υποδιαίρεσης των κατακόρυφων τοίχων 

του κτιρίου όπως και αυτές ορίστηκαν στο Σχήμα 4. 

 

 

Πίνακας 15  Συντελεστές Εξωτερικής πίεσης για κατακόρυφους τοίχους ορθογωνικών κτιρίων [Α3] 

Ζώνη A B C D E 

h/d cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 

5 -1,2 -1,4 -0,8 -1,1 -0,5 -0,5 +0,8 +1,0 -0,7 -0,7 

1 -1,2 -1,4 -0,8 -1,1 -0,5 -0,5 +0,8 +1,0 -0,5 -0,5 

≤ 0,25 -1,2 -1,4 -0,8 -1,1 -0,5 -0,5 +0,7 +1,0 -0,3 -0,3 

 

 

 

Η στέγη του υπό μελέτη κτιρίου είναι μια οριζόντια στέγη με αιχμηρά άκρα . Στο 

παρακάτω Σχήμα δίνονται οι επιμέρους συμβολισμοί και η διαίρεση σε περιοχές 

ζώνης για τις οριζόντιες στέγες. 
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Σχήμα  8 Συμβολισμοί για οριζόντιες στέγες 
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Η εσωτερική πίεση δρα ταυτόχρονα με την εξωτερική. Ο υπολογισμός  του 

συντελεστή εξωτερικής πίεσης πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τη κατανομή 

και το μέγεθος των ανοιγμάτων στη συνολική επιφάνεια του κτιρίου. Η πλευρά ενός 

κτιρίου θα πρέπει να θεωρείται καθοριστική  , όταν η επιφάνεια των ανοιγμάτων της 

είναι τουλάχιστον διπλάσια της επιφάνειας των ανοιγμάτων και των σημείων 

διαρροής των υπολοίπων πλευρών του κτιρίου. 

Η τιμή της εσωτερικής πίεσης cpi , στην προκειμένη περίπτωση όπου υπάρχει 

καθοριστική πλευρά κυμαίνεται μεταξύ των 0,75cpe και 0,90 cpe , όπου cpe είναι η 

τιμή του συντελεστή εξωτερικής πίεσης της καθοριστικής πλευράς. Οι ανωτέρω τιμές 

που παρατέθηκαν ως εύρος αντιστοιχούν σε επιφάνεια ανοιγμάτων της καθοριστικής 

πλευράς διπλάσιας και τριπλάσιας αντίστοιχα της επιφανείας ανοιγμάτων στις 

υπόλοιπες πλευρές του κτιρίου. 

Σε κτίρια όπου δεν υπάρχει καθοριστική πλευρά ο συντελεστής εσωτερική 

πίεσης θα προσδιορίζεται με τη βοήθεια του σχήματος 7, καθώς και από το λόγο 

ύψους προς το βάθος του κτιρίου h/d. 
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Σχήμα  9 Εσωτερικές πιέσεις 

 

Τέλος δεν είναι δυνατή ή δε θεωρείται επαρκής επαρκή η εκτίμηση του μ για μια 

συγκεκριμένη περίπτωση , τότε ο συντελεστής εσωτερικής πίεσης cpi θα πρέπει να 

λαμβάνεται ως το πλέον δυσμενές  από τα +0,2 και -0,3. 

Η τελική πίεση του ανέμου η οποία ασκείται σε οποιοδήποτε δομικό στοιχείο 

(τοίχο, στέγη κ.τ.λ.) προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ των πιέσεων εξωτερικής- 

εσωτερικής, της κάθε επιφανείας λαμβάνοντας υπόψη το πρόσημο τους. 

Συνοψίζοντας , η πίεση κατευθυνόμενη σε μία επιφάνεια θα λαμβάνεται ως θετική 

και η πίεση που απομακρύνεται από την επιφάνεια (αναρρόφηση) θα λαμβάνεται ως 

αρνητική. [Α3],[Β4] 

 

4.2.5 Υπολογισμός φορτίου ανέμου κατασκευής 

 

Η κατασκευή μας πρόκειται να τοποθετηθεί στην περιοχή της Κηφισιάς, με 

διαστάσεις  Μ*Υ*Π ( 10*9*10). H περιοχή ανήκει στην κατηγορία εδάφους ш 
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(πίνακας 14).  Οι τελικές πιέσεις της κατασκευής δίνονται από τις σχέσεις (4.3) και 

(4.4). 

• We =qp(ze) *cpe  

• Wi =qp(zi) *cpi  

 

Πρώτα θα υπολογίσουμε την πίεση ταχύτητας αιχμής για το ύψος αναφοράς 

(ze). Από τος σχήμα 3 προκύπτει ότι το για την περίπτωση μας τα δεδομένα 

είναι είναι h=9m και b=10m με h< b , ύψος αναφοράς ze=9m ,οπότε η σχέση 

(4.5) γράφεται : 

qp(ze)=[ 1+7*Iv(ze)]*0,5*ρ*Vm²(ze)=Ce(ze)*qb 

Όπου : 

ρ  είναι η πυκνότητα του αέρα με τιμή  1,25 kg/m³ 

Vm είναι η μέση ταχύτητα του ανέμου και δίνεται από τη σχέση (4.9) 

 

   Vm(ze)=Cr(ze) * Co(ze) * Vb 

 

Οι τιμές των συντελεστών  για να προκύψει η τιμή της Vm(ze) έχουν ως  

  κάτωθι: 

  Co(ze) ο συντελεστής τοπογραφικής διαμόρφωσης και λαμβάνεται 

ίσος 

  με 1,00 εφόσον έχουμε επίπεδο έδαφος 

  Cr(ze) ο συντελεστής τραχύτητας ,από σχέση (4.10) ως κάτωθι 

    Cr(z)=Kr * ln (z/zο)  για zmin ≤ z ≤ zmax 

    Cr(z)= Cr(zmin) για  z ≤ zmin   

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψιν τις σχέσεις (4.10) και (4.11) και τον πίνακα 14 

προκύπτει ότι για κατηγορία εδάφους  ш  zo=0.3 και zmin=5m και ze=9m, οπότε 

αντικαθιστώντας στη σχέση (4.11) έχουμε :  

 

 

 

  

   Kr = 0.215 
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Στη συνέχεια αντικαθιστώντας  είναι Cr(ze)=0,215* ln (9/0,3)  =0,73 

Vb είναι η βασική ταχύτητα του ανέμου και από τη σχέση (4.8) είναι 

   Vb=Cdir *Cseason *Vb,0 

με Cdir=1,00, Cseason=1,00 και  Vb,0=27 m/s λαμβάνοντας υπόψη το 

 Εθνικό Προσάρτημα άρα Vb=1,00*1,00*27 m/s² =27 m/s 

Αντικαθιστώντας λοιπόν τις ανωτέρω τιμές των συντελεστών στη σχέση 

 (4.9) προκύπτει ότι η τιμή της μέσης ταχύτητας είναι 

   Vm(ze)=Cr(ze) * Co(ze) * Vb 

  Vm(ze)=1,00 * 0,73 * 27 m/s=19,7 m/s 

qb  είναι η βασική πίεση , η οποία αντικαθιστώντας στη σχέση ( 4.7 ) είναι 

        qb=(1/2) * ρ * vb² 

     qb=(1/2) * 0,00125 KN/m³*27m/s 

     qb= 0,456 KN/m² 

Iv  είναι η ένταση στροβιλισμού και δίνεται από τη σχέση  (4.12), η οποία 

για έδαφος κατηγορίας IΙΙ, zο=0,3m, zmax=200m, Κι=1,00 και 

Co(ze)=1,00 γράφεται ως ακολούθως 

    Iv= ki/ Co *Ln(Z/zo) για zmin ≤ z≤ Zmax  

   

                                            

 

 

 Αντικαθιστώντας λοιπόν τις ανωτέρω τιμές στη σχέση (4.5) προκύπτει ότι η 

πίεση ταχύτητας αιχμής σε ύψος ze είναι: 

qp(ze)=[ 1+7*Iv(ze)]*0,5*ρ*Vm²(ze)=Ce(ze)*qb 
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   qp(ze)= (1+7*0,294)*0,5*0,00125* (19.7)² 

   qp(ze)=  0,741 KN/m² 

Το κτίριο το οποίο και εξετάζουμε είναι συμμετρικό ως προς τις δύο διευθύνσεις 

οπότε θα προβούμε στον υπολογισμό των εξωτερικών πιέσεων στη διεύθυνση ανέμου 

+0°. 

Για τον προσδιορισμό των συντελεστών εξωτερικών πιέσεων θα πρέπει να 

καθοριστούν οι ζώνες A,B,C,D,E για τους κατακόρυφους τοίχους και  F,G,H,I για τη 

οριζόντια στέγη , χρησιμοποιώντας τις τιμές των πινάκων  όπως έχουν παρατεθεί 

παραπάνω. 

 

Από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της υπό εξέταση κατασκευής μας έχουμε : 

• e=min {b;2*h}=min{10;2*9}=10 m 

• e=10 m≥ d=10 m οπότε επιλέγουμε της αντίστοιχη όψη από Σχήμα 3 

• h/d= 9 m /10 m =0,9 

• Για φορτιζόμενη επιφάνεια Α> 10 m² ισχύει ότι οι τιμές του συντελεστή 

εξωτερικής πίεσης είναι cpe=cpe, 10 

 

Οι τιμές που προέκυψαν για τους συντελεστές και τις εξωτερικές πιέσεις 

των κατακόρυφων τοίχων στις ζώνες A,B,C,D,E δίνονται στον παρακάτω 

Πίνακα. 

 

 

 

Πίνακας 16 Εξωτερικές πιέσεις λόγω ανέμου +0° για κατακόρυφους τοίχους 

ΖΩΝΕΣ Cpe qp(ze) We (KN/m²) 

Α 1,2 +0,741 0,89 

Β 0,8 +0,741 0,6 

D +0,780 +0,741 +0,58 

E 0,4 +0,741 0,3 
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Οι τιμές των συντελεστών εξωτερικής πίεσης μεταβάλλονται γρήγορα μεταξύ 

θετικών και αρνητικών τιμών για γωνίες κλίσης από 5° έως 45°,οπότε δίνονται τόσο 

θετικές όσο και αρνητικές τιμές. Για τις στέγες αυτές θα πρεπει να θεωρούνται δύο 

περιπτώσεις : μια με όλες τις τιμές θετικές και μία με όλες τις τιμές αρνητικές. 

Παρακάτω δίνεται ο πίνακας για συντελεστές εξωτερικής πίεσης στη στέγη και για 

γωνία κλίσης α=0° 

 

Πίνακας 17 Συντελεστές εξωτερικής πίεσης για τις στέγες [Α3] 

 

 

ΤΥΠΟΣ 

ΣΤΕΓΗΣ 

                                     Συντελεστής cpe 

    

F G H I 

ΑΙΧΜΗΡΑ 

ΑΚΡΑ 

-1,8 -1,2 -0,7 +-0,2 

    

 

 

 

Πίνακας 18 Εξωτερικές πιέσεις λόγω ανέμου +0° για οριζόντια στέγη 

ΖΩΝΕΣ Cpe qp(ze) We (KN/m²) 

F -1,8 +0,741 -1,3 

+0,00 +0,741 +0,0 

G -1,2 +0,741 -0,89 

+0,00 +0,741 +0,0 

H -0,70 +0,741 -0,52 

+0,00 +0,741 +0,0 

Ι +-0,2 +0,741 +0,15 
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Σχήμα  10 Απεικόνιση των ζωνών για κατακόρυφους τοίχους και οριζόντια στέγη 
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Σχήμα  11 Απεικόνιση της περίπτωσης φόρτισης  ανωτέρω πίνακα 

 

 

4.2.6 Συντελεστές Εσωτερικής Πίεσης 

 

Στην κατασκευή μας, ο λόγος των ανοιγμάτων είναι b/d = 10/10=1 

Οπότε μ=1 και από το σχήμα 7 προκύπτει ότι Cpi=-0,5 

 

H πίεση που ασκείται στην εσωτερική πλευρά των κατακόρυφων τοίχων και της 

οροφή είναι : Wi= qp(z) * Cpi = 0.741 * (-0.5) = -0.37 kn/m2 

 

4.2.7 Τελικές Πιέσεις  

 

Από το άθροισμα των We και Wi ανά επιφάνεια, προκύπτει η τελική πίεση  σε κάθε 

τμήμα  του κτιρίου όπως φαίνεται στα παρακάτω σχήματα. 
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Σχήμα  12 Τελικές πιέσεις στις πλευρές και στη στέγη 

 

Πίνακας 19 τελικές πιέσεις κατασκευής 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΠΛΕΥΡΏΝ – ΟΡΟΦΗΣ 

 We (KN/M2)  Wi (KN/M2) Wολ (KN/M2) 

A 0.89 -0.37 0.52 

B 0.6 -0.37 0.23 

D 0.58 -0.37 0.21 

E 0.3 -0.37 -0.07 

F 1.3 -0.37 0.93 

G 0.89 -0.37 0.52 

H 0.52 -0.37 0.15 

I ±0.15 -0.37 -0.22 
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+0.52 

 

 

4.3 Σεισμικές Δράσεις 

 

Κατά τη διάρκεια ενός σεισμού αναπτύσσονται στο έδαφος επιταχύνσεις 

(οριζόντιες και κατακόρυφες) , οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 

αδρανειακών δυνάμεων επί των κατασκευών. Αυτές  διακρίνονται σε οριζόντιες και 

κατακόρυφες με τις οριζόντιες να αποτελούν τις πλέον σοβαρές χωρίς όμως αυτό να 

σημαίνει ότι και οι κατακόρυφες δεν μπορούν να είναι καταστροφικές υπό ορισμένες 

συνθήκες . 

Ως σεισμικές δράσεις σχεδιασμού θεωρούνται οι ταλαντώσεις του κτιρίου λόγω 

του σεισμού, οι οποίες και καλούνται και σεισμικές διεγέρσεις ή σεισμικές δονήσεις. 

Οι  σεισμικές δράσεις κατατάσσονται επίσης στις τυχηματικές δράσεις και δε 

συνδυάζονται με άλλες δράσεις ούτε με δράσεις λόγω ανέμου. 

Σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8, τα σεισμικά αποτελέσματα και τα 

αποτελέσματα των άλλων δράσεων, που περιλαμβάνονται στη σεισμική κατάσταση 

σχεδιασμού μπορούν να υπολογιστούν με βάση τη γραμμική – ελαστική συμπεριφορά 

του φορέα . Μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν ένα από τους 

ακόλουθους δύο τύπους γραμμικής –ελαστικής ανάλυσης: 

 

• Ιδιομορφική Ανάλυση Φάσματος Απόκρισης 

• Ισοδύναμη Στατική Μέθοδος 

 

Για τη μελέτη του κτιρίου μας πραγματοποιήθηκε Ιδιομορφική Ανάλυση 

Φάσματος Απόκρισης , στην οποία και περιλαμβάνεται η πλήρης Ιδιομορφική 

ανάλυση του συστήματος  και ο υπολογισμός της μέγιστης σεισμικής απόκρισης για 

κάθε ιδιόμορφη ταλάντωση. [Γ1],[Β7],[Β8] 
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4.3.1 Ζώνη Σεισμικής επικινδυνότητας 

Η ένταση των σεισμικών διεγέρσεων καθορίζεται συμβατικά με μία μόνο 

παράμετρο τη μέγιστη σεισμική επιτάχυνση Α, η οποία παίρνει τιμές ανάλογα με τη 

ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας στην οποία και βρίσκεται το έργο. Η Ελλάδα 

χωρίζεται σε τρεις Ζώνες Σεισμικής Επικινδυνότητας (Ι,ΙΙ,ΙΙΙ) τα όρια των οποίων 

καθορίζονται στο χάρτη σεισμικής επικινδυνότητας. Η περιοχή στην οποία και 

πρόκειται να κατασκευαστεί το κτίριο μας βρίσκεται στο Δήμο Αχαρνών και 

κατατάσσεται στη Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας ΙΙ. 

 

Εικόνα  16 Χάρτης σεισμικής επικινδυνότητας Ελλάδος και αντίστοιχες ζώνες[Β8] 

Σε κάθε ζώνη αντιστοιχεί μια τιμή σεισμικής επιτάχυνσης Α, η οποία και έχει ληφθεί 

από το χάρτη ζωνών στο Εθνικό Προσάρτημα και έχει πιθανότητα υπέρβασης 10% 

στα 50 χρόνια και περίοδο επαναφοράς να είναι τα 475 χρόνια και προκύπτει από τη 

σχέση Α=α*g. Όπως φαίνεται και από το παρακάτω πίνακα για ζώνη σεισμικής 

επικινδυνότητας ΙΙ, η σεισμική επιτάχυνση του εδάφους  είναι Α=0,24g 

 

 

Πίνακας 20 Σεισμική επιτάχυνση του εδάφους ανά ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας 

ΖΏΝΗ ag 
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Ζ1 0,16 

Ζ2 0,24 

Ζ3 0,36 

 

4.3.2 Κατηγορία Εδάφους 

 

Από άποψη σεισμικής επικινδυνότητας τα εδάφη κατατάσσονται σε εφτά (7) 

κατηγορίες Α,  Β ,  Γ ,  Δ , Ε, S1  και τέλος S2. Το κτίριο , το οποίο βρίσκεται στη 

μελέτη μας, θεωρούμε ότι εδράζεται σε έδαφος κατηγορίας 

 

4.3.3 Συντελεστής Σπουδαιότητας 

Τα κτίρια κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες σπουδαιότητας ανάλογα με τις 

κοινωνικοοικονομικές , τις οποίες μπορεί να επιφέρει μια ενδεχόμενη καταστροφή ή 

και διακοπή της λειτουργίας τους. Για κάθε μια από αυτές τις κατηγορίες ο 

συντελεστής γΙ  παίρνει διαφορετική τιμή. Η κατασκευή που μελετάμε στην παρούσα 

εργασία είναι σπουδαιότητας II με γi=1,00[Β7] . 

4.3.4 Συντελεστής Συμπεριφοράς 

Για να ληφθεί υπ’ όψη η μετελαστική συμπεριφορά των μελών έναντι των σεισμικών 

δράσεων εισάγεται στους παραπάνω υπολογισμούς του φάσματος ο συντελεστής 

συμπεριφοράς q. Ο συντελεστής συμπεριφοράς εκφράζει πόσες φορές μεγαλύτερο 

είναι το ελαστικό φορτίο ενός μέλος μιας κατασκευής σε σχέση με το αντίστοιχο 

φορτίο σχεδιασμού .Γενικά εξαρτάται από το αποτελούμενο υλικό της κατασκευής 

καθώς και τη θέση του στοιχείου στην κατασκευή. Παρακάτω δίνονται οι μέγιστές 

τιμές του συντελεστή q συμπεριφοράς ανάλογα με το δομικό υλικό και σύστημα, 

σύμφωνα με τον ΕC8 . 

Η τιμή του q ορίζεται για όλο το κτίριο και επιλέχθηκε η τιμή q =1,5 για την 

εξασφάλιση αξιόπιστου ελαστοπλαστικού μηχανισμού και ελέγχων ικανοτικού 

σχεδιασμού. [Γ3],[Β7],[Β8] 
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4.3.5 Φάσμα Σχεδιασμού 

Για τη κατασκευή του φάσματος σχεδιασμού της σεισμικής δράσης 

πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω παραδοχές: 

• Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙ με επιτάχυνση αg=0,24g 

• Κατηγορία εδάφους Β 

• Κατηγορία σπουδαιότητας ΙI με γ=1,00 

• Συντελεστής συμπεριφοράς q=1,5 

• Απόσβεση 5% 

Το φάσμα σχεδιασμού Sd(T) ορίζεται από τις ακόλουθες εκφράσεις του 

Ευρωκώδικα 8 

Sd(T)=ag*S*[2/3+T/TB*[(2,5/q)-(2/3)]] για 0≤ T ≤ TB  (3.15 ) 

Sd(T)=ag*S*[(2,5/q) για TB ≤ T ≤ TC  (3.16 ) 

Sd(T)=ag*S*(Tc/T)*(2,5/q) >= β *ag  για TC ≤ T ≤ TD (3.17 ) 

Sd(T)= ag*S*[(Tc*TD)/T²]*(2,5/q) >= β *ag    για TD ≤ T ≤ 4s (3.18 ) 

Όπου : 

Sd(T) είναι η φασματική επιτάχυνση σχεδιασμού  

Τ  είναι η περίοδος ταλάντωσης ενός γραμμικού συστήματος μίας 

ελεύθερης 

  κίνησης 

      ag  είναι η εδαφική επιτάχυνση σχεδιασμού σε έδαφος κατηγορίας 

Α 

 TB  είναι η περίοδος κάτω ορίου του κλάδου σταθερής φασματικής 

   επιτάχυνσης 

 TC  είναι η περίοδος άνω ορίου του κλάδου σταθερής φασματικής 

   επιτάχυνσης 

 TD  είναι η τιμή της περιόδου , η οποία και ορίζει την αρχή της 

περιοχής 

   σταθερής μετακίνησης του φάσματος 

 S  είναι ο συντελεστής εδάφους 
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 β  είναι ο συντελεστής κατώτατου ορίου για το οριζόντιο φάσμα 

σχεδιασμού 

   με συνιστώμενη τιμή β=0,2   

 

Σχήμα  13 Φασματική Επιτάχυνση σχεδιασμού 

 

 

Πίνακας 21 Τιμές των παραμέτρων για τα συνιστώμενα φάσματα ελαστικής απόκρισης [Β7] 

Εδαφικός Τύπος S TB (S) TC (S) TD (S)  

Α 1,0 0,15 0,4 2,0 

B 1,2 0,15 0,5 2,0 

C 1,15 0,20 0,6 2,0 

D 1,35 0,20 0,8 2,0 

E 1,40 0,15 0,5 2,0 

 

Από τον ανωτέρω Πίνακα για έδαφος κατηγορίας β έχουμε : S=1,2 , TB=0,15s, 

TC=0,5s, και TD=2 s 

4.3.6 Θερμοκρασιακά Φορτία 

Οι θερμικές δράσεις σε μία κατασκευή ή σε οποιοδήποτε δομικό στοιχείο 

καλούνται οι δράσεις , οι οποίες προκύπτουν από μεταβολές των πεδίων 

θερμοκρασίας  μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τον 
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Ευρωκώδικα 1 , Μέρος 1-5 , οι δράσεις που οφείλονται σε θερμοκρασιακές 

μεταβολές υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη ότι θα έχουμε μία ομοιόμορφη 

μεταβολή θερμοκρασίας περιβάλλοντος  μεταξύ των εποχών (καλοκαίρι- χειμώνα) 

και προσδιορίζοντας τις χαρακτηριστικές τιμές της μέγιστης διακύμανσης. 

Στην δική μας περίπτωση η διαφορά θερμοκρασίας ελήφθη ίση με DT= ±20°C [Γ1] 

 

 

4.4 Συνδυασμοί Δράσεων 

 

Ανάλογα με το είδος , τη μορφή  και τη θέση της κατασκευής , προσδιορίζονται οι 

επιμέρους χαρακτηριστικές τιμές των δράσεων , οι οποίες και επενεργούν επί αυτής. 

Οι δράσεις αυτές πολλαπλασιαζόμενες με τους συντελεστές τους συνδυάζονται και 

εφαρμόζονται επι του φορέα. 

Ως οριακές καταστάσεις ορίζονται οι καταστάσεις πέραν των οποίων ο εκάστοτε 

φορέας ή τμήμα αυτού δεν ικανοποιεί πλέον τα κριτήρια σχεδιασμού του. Αυτές 

διακρίνονται στις κάτωθι δύο κατηγορίες : 

• Οριακές καταστάσεις αστοχίας (Ultimate Limit States ή ULS ), που  

αντιστοιχούν σε κατάρρευση ή άλλου είδους  αστοχίες μέσω απώλειας 

ισορροπίας της κατασκευής ή αστοχίας λόγω υπερβολικών 

παραμορφώσεων ή αστοχία λόγω κόπωσης , οι οποίες εν τέλει θέτουν σε 

κίνδυνο ανθρώπινες ζωές 

• Οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας (Serviceability Limit States-SLS) 

που αντιστοιχούν σε μεγάλες παραμορφώσεις ή μετακινήσεις , οι οποίες 

με τη σειρά τους προκαλούν βλάβες στα στοιχεία πλήρωσης με 

αποτέλεσμα να μην πληρούνται πλέον οι καθορισμένες λειτουργικές 

απαιτήσεις για τον φορέα ή για μέλος αυτού 

Όπως αναφέραμε και ανωτέρω οι καταστάσεις ULS και SLS προκύπτουν 

με προσαύξηση των φορτίων λειτουργίας του φορέα με τη χρήση των 

επιμέρους συντελεστών ασφαλείας (partial safety factor). Οι επιμέρους 

συντελεστές ασφαλείας χρησιμοποιούνται προκειμένου να ληφθούν 

υπόψη πιθανές δυσμενείς αποκλίσεις ή πιθανή μη ακριβής προσομοίωση 
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των δράσεων , καθώς και αβεβαιότητες στον προσδιορισμό των 

αποτελεσμάτων των δράσεων (εντατικά μεγέθη , μετακινήσεις κ.τ.λ). Οι 

τιμές των συντελεστών ασφαλείας  είναι πάντα μεγαλύτεροι ή ίσοι με τη 

μονάδα. [Α1],[Β1] 

 

Πίνακας 22 Επιμέρους συντελεστές ασφαλείας των δράσεων [Β1] 

Συντελεστές 

ασφαλείας 

ULS SLS 

Δυσμενής 

Επίδραση 

Ευμενής 

Επίδραση 

Δυσμενής 

Επίδραση 

Ευμενής 

Επίδραση 

γG 1,35 1,0 1,0 1,0 

γQ 1,5 0,0 1,0 0,0 

γA,γE 1,0 0,0 - - 

Όπου : 

G  είναι οι μόνιμες δράσεις (permanent) και αφορούν ιδία βάρη 

φέρουσας 

  κατασκευής και λοιπά μόνιμα φορτία 

Q  είναι οι μεταβλητές δράσεις (variable) και αφορούν ωφέλιμα 

φορτία , χιόνι άνεμο κ.τ.λ. 

      Α  είναι οι τυχηματικές δράσεις (accidental) και αφορούν 

προσκρούσεις  

   οχημάτων , πυρκαγιά κ.τ.λ. 

 Ε  είναι οι σεισμικές δράσεις (earthquake) 

Οι τιμές των συντελεστών συνδυασμού δίνονται και στο Εθνικό Προσάρτημα 

του Ευρωκώδικα 0 και φαίνονται και στον παρακάτω πίνακα. 

 

 

Πίνακας 23 Συντελεστές συνδυασμού δράσεων ψi κατά το ΕΝ 1990 [Α3] 

Δράση  Ψο ψ1 ψ2 

Επιβαλλόμενα φορτία σε κτίρια 

Κατηγορία Α :κατοικίες 

Κατηγορία B: γραφεία 

 

0,7 

0,7 

 

0,5 

0,5 

 

0,3 

0,3 
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Κατηγορία C :επιφάνειες συνάθροισης 

(σχολεία, 

Εστιατόρια, εκκλησίες , θέατρα κ.τ.λ.) 

Κατηγορία D : καταστήματα 

Κατηγορία Ε : αποθηκευτικοί χώροι 

0,7 

 

0,7 

1,0 

0,7 

 

0,7 

0,9 

0,6 

 

0,6 

0,8 

Φορτία κυκλοφορίας οχημάτων σε κτίρια 

Κατηγορία F: βάρος οχημάτων ≤ 30 KN 

Κατηγορία G:30KN<βάρος οχημάτων ≤ 160 

KN 

Κατηγορία H: οροφές 

 

0,7 

0,7 

0,0 

 

0,7 

0,5 

0,0 

 

0,6 

0,3 

0,0 

Φορτία χιονιού σε κτίρια 

Για υψόμετρο 1000 m < H  < 1500 m  

Για υψόμετρο  H  ≤ 1000 m 

 

0,7 

0,5 

 

0,5 

0,2 

 

0,2 

0,0 

Φορτία ανέμου σε κτίρια 0,6 0,2 0,0 

Θερμοκρασία σε κτίρια (εκτός πυρκαγιάς) 0,6 0,5 0,0 

 

 

 

4.4.1 Οριακή Κατάσταση Αστοχίας 

Αναφέρονται σε φαινόμενα της κατασκευής κατά τα οποία ο φορέας ή ένα μέρος του 

χάνει τη στατική του λειτουργία. H αστοχία δεν αναφέρεται αποκλειστικά σε 

φαινόμενα κατάρρευσης της κατασκευής, αλλά και σε αστοχία μεμονωμένων μελών 

της.  

Σύμφωνα με τα πρότυπα του ευρωκώδικα οι οριακές καταστάσεις που πρέπει να 

εξετάζονται κατά τον τεχνικό σχεδιασμό έργων είναι οι έξης:  

EQU: Απώλεια στατικής ισορροπίας του φορέα ή οποιουδήποτε μέρους, θεωρώντας 

τον ως άκαμπτο στερεό σώμα  

STR: Εσωτερική αστοχία ή υπερβάλλουσα παραμόρφωση του φορέα ή των δομικών 

μερών, όπως των υποστυλωμάτων, των δοκών, των θεμελιώσεων κ.τ.λ.  

GEO: αστοχία ή υπερβάλλουσα παραμόρφωση του εδάφους.  

FAT: αστοχία λόγω κόπωσης του φορέα ή των δομικών μερών του.  

Οι συνδυασμοί σχεδιασμού σε οριακή κατάσταση αστοχίας που ελέγχονται στην 

εκάστοτε περίπτωση είναι οι εξής ; 

• Για καταστάσεις διάρκειας ή παροδικές, οι οποίες αναφέρονται σε 

συνθήκες κανονικής χρήσης ή κατά την διάρκεια εκτέλεσης ή επισκευής του 

έργου :  
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Σ γG , j * Gk , j “ + ’’ γQ,1 * Q k ,1 “+” Σ γ Q,i *ψ0,i *Q k,i 

 

• Για τυχηματικές καταστάσεις, που αναφέρονται σε εξαιρετικές καταστάσεις 

( εκρήξεις, προσκρούσεις οχημάτων κ.α. ):  

Σ Gk , j “+ “ Ad “+” (ψ1,1 ή ψ2,1) * Q k ,1 “ +” Σ ψ2,i *Q k,i 

• Για καταστάσεις σεισμού:  

Σ Gk , j “+ “ AΕd “ +” Σ ψ2,i *Q k,i   

Ο συμβολισμός στις παραπάνω καταστάσεις έχει ως εξής:  

“ + ’’ σημαίνει “επαλληλία με”  

Gk , j χαρακτηριστική τιμή των μόνιμων δράσεων 

Q k ,1 χαρακτηριστική τιμή της επικρατέστερης μεταβλητής δράσης k  

Q k,i χαρακτηριστικές τιμές των υπόλοιπων μεταβλητών δράσεών k,i  

Ad τιμή σχεδιασμού της τυχηματικής δράσης σχεδιασμού  

AΕ τιμή σχεδιασμού της σεισμικής δράσης σχεδιασμού  

γG , j επιμέρους συντελεστής ασφαλείας των μόνιμων δράσεων i  

γQ , j επιμέρους συντελεστής ασφαλείας των μεταβλητών δράσεων j  

ψο,i , ψ1,i , ψ2,i συντελεστές συνδυασμού ψi των μεταβλητών δράσεων 

 

4.4.2 Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας 

Η οριακή κατάσταση λειτουργικότητας συνδέεται άμεσα με την ικανότητα 

λειτουργίας του έργου έτσι ώστε να ικανοποιεί τη χρήση για τις απαιτήσεις τις οποίες 

και σχεδιάστηκε. Η υπέρβαση των οριακών καταστάσεων λειτουργικότητας όπως και 

αναφέραμε και σε προηγούμενη παράγραφο οφείλεται κατά κύριο λόγο σε 

υπερβολικές παραμορφώσεις, δηλαδή ταλαντώσεις που οδηγούν σε απώλεια 

αισθήματος ασφάλειας του χρήστη καθώς και σε υπερβολικές ρηγματώσεις.  

Οι συνδυασμοί σχεδιασμού για τον έλεγχο στην οριακή κατάσταση 

λειτουργικότητας είναι οι ακόλουθοι: 

• Χαρακτηριστικός συνδυασμός (characteristic) 

 (3.22) 

• Συχνός Συνδυασμός (frequent) 



Συγγραφέας Μακρίδης Παναγιώτης    25 /10/2020 

88 

(3.23) 

• Ημιμόνιμος Συνδυασμός (quasi permanent) 

 (3.24) 

Ουσιαστικά κατά τον έλεγχο της οριακής κατάστασης λειτουργικότητας 

εξετάζουμε το γεγονός ότι οι μετατοπίσεις της κατασκευής δεν είναι υπερβολικές 

κάτω από κανονικές συνθήκες χρήσης. Οι οριακές τιμές των κατακόρυφων και 

οριζοντίων μετακινήσεων καθώς και των δυναμικών επιρροών καθορίζονται και στο 

EN1993-1-1. Για τα όρια των κατακόρυφων βελών ισχύουν οι παρακάτω τιμές: 

 

Πίνακας 24 Όρια κατακόρυφων βελών [Β5] 

Φορέας δmax δ2 

Μη βατές στέγες L/200 L/250 

Πατώματα και βατές 

στέγες 

L/250 L/300 

Ενώ το όριο για τις οριζόντιες μετακινήσεις για μονώροφα κτίρια χωρίς 

γερανογέφυρες  είναι : με u να συμβολίζεται η μετακίνηση και με Η το ύψος του 

κτιρίου είναι u≤H/150. [Β1] 

 

4.4.3 Συνδυασμός Δράσεων 

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει όλα τα φορτία και τους συντελεστές τους που 

ασκούνται στην κατασκευή. 
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Πίνακας 25 Φορτία κατασκευής και αντίστοιχοι συντελεστές ψ 

Φορτία Συμβολισμός ψο ψ1 ψ 2 

Μόνιμα φορτία G - - - 

Κινητό φορτίο στέγης Q 0,7 0,5 0,3 

Χιόνι S 0,5 0,2 0,0 

Άνεμος 0° Wx 0,6 0,2 0,0 

Άνεμος 90° Wy 0,6 0,2 0,0 

Θερμοκρασιακό 

φορτίο 

DT 0,6 0,5 0,0 

Σεισμός κατά x Ex - - - 

Σεισμός κατά y Ey - - - 

 

 

Οι κύριοι συνδυασμοί στην οριακή κατάσταση λειτουργίας είναι : 

1. 1,35G + 1,50Q 

2. 1,35G + 1,50Q + 0,75S 

3. 1,35G + 1,50Q + 0,9WINDX 

4. 1,35G + 1,50Q + 0,9WINDY 

5. 1,35G + 1,50Q + 0,9DT+ 

6. 1,35G + 1,50Q + 0,9DT- 

7. 1,35G + 1,50Q + 0,75S+ 0,9WINDX 

8. 1,35G + 1,50Q + 0,75S+ 0,9WINDY 

9. 1,35G + 1,50Q + 0,75S+ 0,9 DT- 

10. 1,35G + 1,50Q + 0,9WINDX+0,9DT+ 

11. 1,35G + 1,50Q + 0,9WINDX+0,9DT- 

12. 1,35G + 1,50Q + 0,9WINDY+0,9DT+ 

13. 1,35G + 1,50Q + 0,9WINDY+0,9DT- 

14. 1,35G + 1,50Q + 0,75S+ 0,9WINDX+ 0,9 DT- 

15. 1,35G + 1,50Q + 0,75S+ 0,9WINDY+ 0,9 DT- 

16. 1,35G + 1,50S 

17. 1,35G+ 1,50S + 1,05Q 
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18. 1,35G + 1,50S+ 0,9WINDX 

19. 1,35G + 1,50S+ 0,9WINDY 

20. 1,35G+ 1,50S + 1,05Q+ 0,9WINDX 

21. 1,35G+ 1,50S + 1,05Q+ 0,9WINDY 

22. 1,35G + 1,50S+ 0,9WINDX+ 0,9 DT- 

23. 1,35G + 1,50S+ 0,9WINDY+ 0,9 DT- 

24. 1,35G+ 1,50S + 1,05Q+ 0,9WINDX+ 0,9 DT- 

25. 1,35G+ 1,50S + 1,05Q+ 0,9WINDY+ 0,9 DT- 

26. 1,35G + 1,50WINDX+ 1,05Q+0,9DT+ 

27. 1,35G + 1,50WINDX+ 1,05Q+0,9DT- 

28. 1,35G + 1,50WINDX+ 1,05Q+ 0,75S 

29. 1,35G + 1,50WINDX+ 0,75S+0,9DT- 

30. 1,35G + 1,50WINDX+ 1,05Q+ 0,75S+0,9DT- 

31. 1,35G + 1,50WINDY+ 1,05Q+0,9DT+ 

32. 1,35G + 1,50WINDY+ 1,05Q+0,9DT- 

33. 1,35G + 1,50WINDY+ 1,05Q+ 0,75S 

34. 1,35G + 1,50WINDY+ 0,75S+0,9DT- 

35. 1,35G + 1,50WINDY+ 1,05Q+ 0,75S+0,9DT- 

36. 1,35G + 1,50 DT++ 1,05Q+ 0,9WINDX 

37. 1,35G + 1,50 DT++ 1,05Q+ 0,9WINDY 

38. 1,35G + 1,50 DT- +1,05Q + 0,9WINDX + 0,75S 

39. 1,35G + 1,50 DT- +1,05Q + 0,9WINDY + 0,75S 

 

Οι κυριότεροι συνδυασμοί για την περίπτωση της οριακής κατάστασης 

αστοχίας είναι οι κάτωθι : 

 

1. 1G+0,6Q+0,3S+Ex+0,3 Ey 

2. 1G+0,6Q+0,3S+0,3 Ex + Ey  

3. 1G+0,6Q+0,3S+0,3 Ex +0,3 Ey  

 

Αντίστοιχα για την οριακή κατάσταση λειτουργικότητας :  

1. 1G+1Q 

2. 1G+1Q+0,5S 

3. 1G+1Q+0,6WINDX 
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4. 1G+1Q+0,6WINDY 

5. 1G+1S+0,7Q+0,6WINDX 

6. 1G+1S+0,7Q+0,6WINDY 

7. 1G+1Q+0,5S+0,6WINDX+0,6 DT- 

8. 1G+1Q+0,5S+0,6WINDY+0,6 DT- 

9. 1G+1S+0,7Q+0,6WINDX+0,6 DT- 

10. 1G+1S+0,7Q+0,6WINDY+0,6 DT- 

11. 1G+1WINDX 

12. 1G+1WINDX+0,7Q 

13. 1G+1WINDX+0,5S 

14. 1G+1WINDX+0,7Q+0,6 DT+ 

15. 1G+1WINDX+0,7Q+0,6 DT- 

16. 1G+1WINDX+0,5S+0,6 DT- 

17. 1G+1WINDX+0,7Q+0,5S+0,6 DT- 

18. 1G+1WINDY+0,7Q+0,5S+0,6 DT 

19. 1G+1DT+ 

20. 1G+1DT++0,7Q 

21. 1G+1DT++0,7Q+0,6WINDX 

22. 1G+1DT++0,7Q+0,6WINDY 

23. 1G+1DT-+0,7Q+0,5S+0,6WINDX 

24. 1G+1DT-+0,7Q+0,5S+0,6WINDY 
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5 Ανάλυση Και Διαστασιολόγηση Της Κατασκευής 

 

5.1 Απαιτούμενοι έλεγχοι σύμφωνα με τον ευρωκώδικα 3 

 

Κατά τον σχεδιασμό των κατασκευών απαιτείται αρχικά ο προσδιορισμός των 

εντατικών μεγεθών και των παραμορφώσεων των μελών του φορέα και έπειτα ο 

έλεγχος ότι η ένταση και οι παραμορφώσεις βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων. 

Για τον προσδιορισμό των ανωτέρω εντατικών μεγεθών και των παραμορφώσεων , 

πρέπει όπως αναφέραμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο πρώτα να προσδιοριστούν οι 

δράσεις , οι οποίες και αναμένεται να ενεργήσουν επί της κατασκευής κατά τη 

προβλεπόμενη διάρκεια ζωής του έργου αλλά και κατά τη φάση ανέγερσης του. Στη 

συνέχεια θα ακολουθήσει ο έλεγχος έναντι όλων των δυνατών συνδυασμών δράσεων 

και τα εντατικά και παραμορφωσιακά μεγέθη ,τα οποία και θα προκύψουν, θα 

χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο επάρκειας του φορέα. Ουσιαστικά σε κάθε μέλος και 

σε κάθε διατομή του φορέα ελέγχεται αν ικανοποιείται η παρακάτω σχέση : 

Sd ≤ Rd  (5.1) 

Όπου : 

Sd  είναι η τιμή σχεδιασμού του αποτελέσματος των δράσεων  

  π.χ εντατικό μέγεθος ( N,V,M) 

Rd    είναι η τιμή σχεδιασμού της αντίστοιχης αντοχής [Β5] 

5.1.1 Κατηγορία Διατομών 

 

Ο έλεγχος των διατομών ξεκινάει με την κατάταξη τους σε κατηγορίες , ανάλογα 

με το βαθμό στον οποίο η αντοχή και η ικανότητα στροφής των διατομών 

περιορίζεται από την αντοχή τους σε τοπικό λυγισμό. Ουσιαστικά η κατάταξη μίας 

διατομής εξαρτάται από τη σχέση πλάτους προς πάχος των τμημάτων της που 

υπόκεινται σε θλίψη, δηλαδή από τη τοπική τους λυγηρότητα. Γενικά τα θλιβόμενα 

τμήματα περιλαμβάνουν κάθε τμήμα μιας διατομής , η οποία θλίβεται εξολοκλήρου 

ενώ μπορεί τα διάφορα θλιβόμενα τμήματα σε μία διατομή να ανήκουν σε 

διαφορετικές κατηγορίες. Οι κατηγορίες διατομών είναι οι κάτωθι: 
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• Κατηγορία διατομής 1 : Πρόκειται για διατομές , οι οποίες μπορούν να 

σχηματίσουν πλαστική άρθρωση με την απαιτούμενη από την πλαστική 

ανάλυση στροφική ικανότητα, χωρίς μείωση της αντοχής τους. 

• Κατηγορία διατομής 2 : Πρόκειται για διατομές , οι οποίες μπορούν να 

αναπτύξουν πλαστική ροπή αντοχής , αλλά έχουν περιορισμένη 

δυνατότητα στροφής λόγω τοπικού λυγισμού 

• Κατηγορία διατομής 3 : Σε αυτή την κατηγορία η τάση στην ακραία 

θλιβόμενη ίνα του χαλύβδινου μέλους δύναται να φθάσει την αντοχή 

διαρροής, αλλά συμβαίνει τοπικός λυγισμός πριν την ανάπτυξη της 

πλαστικής ροπής αντοχής 

•  Κατηγορία διατομής 4 : Σε αυτήν την κατηγορία συμβαίνει τοπικός 

λυγισμός πριν την ανάπτυξη της τάσης διαρροής [Γ2],[Β5] 

 

Εικόνα  17  Κατηγοριοποίηση μεταλλικών διατομών με βάση την ευαισθησία τους σε τοπικό λογισμό 

 

 

Το κριτήριο κατάταξης των μεταλλικών μελών καθορίζεται από τον λόγο πλάτους – 

πάχους(c/t) του εκάστοτε θλιβόμενου στοιχείου της διατομής (πέλματος και κορμού) . 

Τονίζεται ότι στα θλιβόμενα στοιχεία συγκαταλέγονται και αυτά τα οποία θλίβονται και 

εφελκύονται ταυτόχρονα(κάμψη). Στον ευρωκώδικα 3 παρέχονται ειδικοί πίνακες που 

καθορίζουν τα όρια κατάταξης των διατομών. Ωστόσο στην εν’ λόγο διπλωματική 

εργασία ,ό φορέας που επιλέχτηκε να μελετηθεί αποτελείται εξ’ ολοκλήρου από 

λεπτότοιχες διατομές με μεγάλους λόγους πλατών – πάχους οπότε τα μέλη του 
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μεταλλικού σκελετού κατατάχθηκαν στην κατηγορία 4 όπου και αναλύεται στις επόμενες 

παραγράφους. 

 

Σχήμα  14 Κατάταξη διατομών-Μέγιστοι λόγοι πλάτους πάχους για θλιβόμενα   τμήματα [Β5] 
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Σχήμα  15 Κατάταξη διατομών-Μέγιστοι λόγοι πλάτους πάχους για προεξέχοντα θλιβόμενα   τμήματα 

[Β5] 

 

5.1.2 Κατηγορία σπουδαιότητας 

Οι λεπτότοιχες διατομές στις κατασκευές χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες 

σπουδαιότητάς ανάλογα με τη χρήση και την στατική τους λειτουργία :  

Κατασκευαστική κατηγορία Ι: Τα λεπτότοιχα μέλη και οι επικαλύψεις 

συνεισφέρουν συνολικά στην αντοχή της κατασκευής  

Κατασκευαστική κατηγορία ΙΙ: Τα λεπτότοιχα μέλη και οι επικαλύψεις 

συνεισφέρουν συνολικά στην αντοχή μεμονωμένων μερών της κατασκευής  

Κατασκευαστική κατηγορία ΙΙΙ: Τα λεπτότοιχα μέλη και οι επικαλύψεις 

χρησιμοποιούνται μόνο για την μεταφορά των φορτίων της κατασκευής . 

5.1.3 Τοπικός λυγισμός – Ενεργά πλάτη διατομών 

Για να ληφθούν υπ’ όψη τα φαινόμενα κύρτωσης και στρέβλωσης ,και κατά συνέπεια 

μη γραμμικές παραμορφώσεις στις διατομές εφαρμόζεται η μέθοδος των ενεργών 
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διατομών .Υιοθετείται μία ισοδύναμη παραμορφωσιακή κατάσταση κατά την οποία 

θεωρείται ότι στις στηρίξεις των διατομών εμφανίζεται η τάση διαρροής ,με 

ταυτόχρονη απομείωση του εμβαδού. Ο υπολογισμός του ενεργού εμβαδού των 

διατομών κατηγορία 4 βασίζεται στον υπολογισμό των ενεργών πλατών των 

στοιχείων που απαρτίζουν την διατομή. Τονίζεται ότι τα ενεργά πλάτη των διατομών 

δεν είναι σταθερά μεγέθη και εξαρτώνται από τις εκάστοτε συνθήκες φόρτισης . 

Η ενεργός επιφάνεια p της θλιβόμενης ζώνης ενός ελάσματος με πλήρη επιφάνεια 

διατομής Ac πρέπει να λαμβάνεται από: 

 

Ac, eff = ρ Ac  

 

όπου ρ είναι ο μειωτικός συντελεστής για την κύρτωση.  

Ο μειωτικός συντελεστής ρ μπορεί να λαμβάνεται ως εξής:  

-εσωτερικά θλιβόμενα στοιχεία: 

ρ = 1,0  για  

 

Ρ=  

για    λρ ≤ 1,0  όπου (3+ψ) ≥0 

- Εξωτερικά θλιβόμενα στοιχεία 

ρ = 1,0   για   λρ ≤ 0,748 

 

Ρ=    για  λρ ≥ 0,748 

Όπου 

    είναι η ανηγμένη λυγηρότητα του μέλους 

Ψ     είναι ο λόγος τάσεων σύμφωνα με τους πίνακες 
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     είναι το κατάλληλο πλάτος 

Bw     για κορμούς 

Κσ     είναι ο συντελεστής κύρτωσης που αντιστοιχεί 

στον λόγο τάσεων ψ και στις συνοριακές συνθήκες 

t      το πάχος του στοιχείου 

σcr     είναι η ελαστική κρίσιμη τάση κύρτωσης 

 

 

  

Εικόνα  18 ενεργά πλάτη για διπλά στηριζόμενα στοιχεία 

 

 

 



Συγγραφέας Μακρίδης Παναγιώτης    25 /10/2020 

98 

Εικόνα  19 ενεργά πλάτη για μονά στηριζόμενα στοιχεία 

    

  

 

 

 

5.1.4 Αξονικός Εφελκυσμός 

Η αντοχή της διατομής υπο αξονικό εφελκυσμό δίνεται από τη σχέση: 

 

Όπου : 

Αg  εμβαδόν πλήρους διατομής 

Fn,Rd  αντοχή διατομής με οπές 
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Fya  μέση τιμή ορίου διαρροής  

 

5.1.5 Αξονική Θλίψη 

ΓμΑ αντοχή διατομής υπό αξονική θλίψη δίνεται από τις σχέσεις : 

 

-αν Aeff ≤ Ag : 

 

 

 -αν Aeff = Ag 

 

 

Όπου :  

Aeff  Το εμβαδόν ενεργού διατομής υπολογισμένης σύμφωνα με την 

παράγραφο που περιγράφει τις ομοιόμορφες θλιπτικές τάσεις σcom,ed = Fyb / γΜ1 

Ag  Εμβαδόν πλήρους διατομής 

Fya  Μέση τιμή ορίου διαρροής 

Fyb  Όριο διαρροής βασικού υλικού Streckgrenze des Grundmaterials. 

 

Η δρώσα δύναμη εξασκείται στο κέντρο βάρους της πλήρους διατομής ενώ η αντοχή 

στο κέντρο βάρους της ενεργού διατομής . Αν τα δύο κέντρα βάρους δεν συμπίπτουν, 

πρέπει να ληφθεί υπόψιν η σχετική μετατόπιση eN (σχήμα 14) .Αν η ανωτέρω 

μετατόπιση έχει ευνοϊκό αποτέλεσμα κατά τον έλεγχο τάσεων, η επιρροή της μπορεί 

να αγνοηθεί αν προσδιορίστηκε στη στάθμη του ορίου διαρροής και όχι στην στάθμη 

των πραγματικών θλιπτικών τάσεων. 
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Σχήμα  16 μετατόπιση κέντρα βάρους της ενεργού διατομής λόγω θλιπτικής δύναμης 

 

 

 

5.1.6 Κάμψη 

Ελαστική αντοχή 

 

Η αντοχή διατομής υπο κάμψη ώς προς κύριο άξονα προσδιορίζεται από τις σχέσεις  

-αν Weff < Wel  

 

-αν Weff = Wel 

   

Όπου :  

 

Weff   ροπή αντίστασης της ενεργού διατομής 

Wel  ελαστική ροπή αντίστασης της πλήρους διατομής 
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Fy  όριο διαρροής 

 

Η ροπή αντίστασης της ενεργού διατομής Weff προσδιορίζεται για την κατανομή 

τάσεων υπό τη σχετική ροπή, με μέγιστη δρώσα τάση σmax,ed = Fyb/γΜ0 

Η ενεργός διατομή του κορμού προσδιορίζεται για λόγω τάσεων ψ = σ2/σ1 της 

διατομής με ενεργό θλιβόμενο πέλμα και πλήρη κορμό.  

Αν η διαρροή αρχίζει στη θλιβόμενη περιοχή της διατομής και πληρούνται οι 

συνθήκες της ελαστοπλαστικης αντοχής , η τιμή της Weff προσδιορίζεται στη βάση 

γραμμικής κατανομής των τάσεων. 

 

Ο έλεγχος διατομών σε διαξονική κάμψη γίνεται με τη σχέση 

 

 

 Όπου : 

My,Sd   δρώσα ροπή ώς προς τον ισχυρό άξονα 

Μz,Sd   δρώσα ροπή ώς προς τον ασθενή άξονα 

Mcy,Rd Αντοχή σε κάμψη ως προς τον ισχυρό άξονα 

Mcz,Rz Αντοχή σε κάμψη ως προς τον ασθενή άξονα 

 

 

 

Σχήμα  17 ενεργός διατομή για κάμψη 
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5.1.7 Εφελκυσμός Και Κάμψη 

 

Ο έλεγχος διατομών σε αξονικό εφελκυσμό Nsd και αξονική κάμψη My,sd και Mz,Sd 

Γίνεται με τη σχέση : 

 

 

 

Όπου :  

Weff,y,ten  ροπή αντίστασης της ενεργού διατομής για 

μονοαξονική κάμψη ώς προς τον ισχυρό άξονα, αν η μέγιστη 

τάση είναι εφελκυστική. 

Weff,z,te, Ροπή αντίστασης της ενεργού διατομής για μονοαξονική 

κάμψη ώς προς τον ισχυρό άξονα , αν η μέγιστη τάση είναι 

θλιπτική. 

Αν Weff,y,ten ≥ Weff,y,com ή Weff,z,ten ≥ Weff,z,com  η σχέση ελέγχου γράφεται : 

 

 

 

 

Ψvec  ο συντελεστής διανυσματικών επιρροών σύμφωνα με το EN 1993-1-1 

 

5.1.8 Θλίψη Και Κάμψη 
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Ό έλεγχος διατομών σε αξονική θλίψη Nsd  και διαξονική κάμψη My,Sd και Mz,Sd 

γίνεται με τη σχέση :  

 

 

Οι πρόσθετες ροπές ΔMy,Sd και ΔΜz,sd λόγω μετατόπισης του κέντρου βάρους είναι 

ίσες με  :  

 

ΔMy,SD = Nsd eny 

ΔΜz,sd = Nsd enz 

 

Όπου  eny και enz  οι μετατοπίσεις του κέντρου βάρους ώς προς άξονες y-y και z-z 

λόγω επίδρασης της αξονικής δύναμης. 

Αν Weff,y,com ≥ Weff,y,ten ή Weff,z,com ≥ Weff,z,ten η σχέση ελεγχου γράφεται : 

 

 

  

 

 

5.1.9 Τέμνουσα 

 

Η αντοχή έναντι τέμνουσας που παραλαμβάνεται από το κορμό Vw,Rd είναι η 

μικρότερη τιμή μεταξύ της αντοχής σε διατμητικη κύρτωση  Vb,Rd και της 

πλαστικής διατμητικής αντοχής Vpl,Rd. 
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H αντοχή σε διατμητική κύρτωση Vb,Rd υπολογίζεται από τη σχέση : 

 

 

 

Όπου  

Fbw   οριακή τάση έναντι διατμητικής κύρτωσης 

Hw  ύψος κορμού μεταξύ μέσων γραμμών πελμάτων  

Φ  κλίση κορμού ώς προς τα πέλματα        

 

Η πλαστική διατμητική αντοχή Vpl,Rd λαμβάνεται για μη ενισχυμένους κορμούς με 

Sw/t ≤ 72ε ή γενικά αν ισχύει και προσδιορίζεται από τη σχέση : 

 

 

 

H οριακή τάση έναντι διατμητικής κύρτωσης Fbv, δίνεται ως συνάρτηση της 

αντιστοιχης ανηγμενης λυγηρότητας  από τον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 26 Οριακή τάση έναντι διατμητικής κύρτωσης Fbv 

Ανηγμένη λυγηρότητα Κορμός χωρίς ακραίες 

ενισχύσεις 

Κορμός με ακραίες 

ενισχύσεις 

 < 1,40 0,48*Fyb/  0.48*Fyb /  
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 ≥ 1,40 0.67 * Fyb /  2 0.48 * Fyb /   

1) Οι ακραίες ενισχύσεις, όπως γωνιακά πέλματα κλπ. Χρησιμοποιούνται για 

παρεμπόδιση των εγκάρσιων παραμορφώσεων του κορμού και 

διαστασιολογούνται για τη παραλαβή της αντίδρασης στήριξης 

 

 

Η ανηγμένη λυγηρότητα δίνεται από τη σχέση: 

  

- Για κορμούς χωρίς διαμήκεις ενισχύσεις : 

 

- Για κορμούς με διαμήκεις ενισχύσεις  

 

  

αλλά 

  

O συντελεστής κύρτωσης είναι ίσος με   

 

Όπου 

 Iy   ροπή αδράνειας διαμήκους ενίσχυσης ώς προς τον άξονα α-α 



Συγγραφέας Μακρίδης Παναγιώτης    25 /10/2020 

106 

Sd  Συνολικό μήκος αναπτύγματος του κορμού  

Sp   Λοξό μήκος του μεγαλύτερου επιπέδου στοιχείου του κορμού 

Sw  Λοξό μήκος του κορμου μεταξύ μέσων των γωνιών  
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6 Αποτελέσματα Μελέτης 

 

6.1 Παράμετροι στο πρόγραμμα SAP2000 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν κάποιες βασικές πληροφορίες που 

χρησιμοποιήθηκαν στο πρόγραμμα SAP2000 για την κατασκευή του κτιρίου μας. 

 

Εικόνα  20  3D κατασκευής 
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6.1.1 Ορισμός Υλικών Και Διατομών  

Όπως αναφέραμε  και σε προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσης εργασίας , θα 

χρησιμοποιηθεί ως δομικό υλικό της κατασκευής μας χάλυβας ψυχρής διαμόρφωσης 

ποιότητας 355  MC . 

 

Εικόνα  21 υλικό κατασκευής 
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Οι διατομές που χρησιμοποιήθηκαν με τις ιδιότητες τους όπως φαίνονται στις 

παρακάτω εικόνες 

 

Εικόνα  22 Διατομή Υποστυλώματος 
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Εικόνα  23 διατομή Τεγίδας 

 

 

Σε όλη την έκταση της κατασκευής χρησιμοποιήθηκαν διατομές τύπου C 205X65 για 

τα υποστυλώματα όπως και για τις ενισχύσεις μεταξύ των υποστυλωμάτων, ενώ 

στους περιμετρικούς δοκούς που έχουν την χρήση του οδηγού για τα υποστυλώματα, 

χρησιμοποιήθηκαν διατομές τύπου U. 

Αντίστοιχα στις τεγίδες, προτιμήθηκαν διατομές τύπου Ζ 175Χ65. 
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Εικόνα  24 Στηρίξεις Κατασκευής 

 

Για τις στηρίξεις, όλος ο φορέας μας θα είναι αρθρωτός πάνω στην υπόλοιπη 

κατασκευή χρησιμοποιώντας λάμες έδρασες στα υποστυλώματα και χημικά αγκύρια 

για να ενωθεί με το δάπεδο. 

 

 

6.1.2 Ορισμός Φορτίσεων 

Κάθε φόρτιση δύναται να έχει ένα τύπο (μόνιμο, κινητό, άνεμος , χιόνι, σεισμός, 

θερμοκρασιακή μεταβολή κ.τ.λ.) , ο οποίος εν τέλει κατατάσσει τη φόρτιση. Το 

ιδιοβάρος επιλέχτηκε να λαμβάνεται από τα μόνιμα φορτία (dead + super dead +live) 
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Εικόνα  25 ορισμός μάζας στην κατασκευή 

 

 

Εικόνα  26 Ορισμός τύπων φορτίσεων 
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Με τα Load Cases ορίζεται πως οι φορτίσεις (Load Patterns) επιβάλλονται 

(στατικά ή δυναμικά), πως συμπεριφέρεται η κατασκευή (γραμμικά ή μη 

γραμμικά) καθώς και για το πώς θα πραγματοποιηθεί η ανάλυση (ιδιομορφική 

φασματική ανάλυση, ισοδύναμη στατική μέθοδος κ.τ.λ) 

Εικόνα  27 ορισμός περιπτώσεων φορτίσεων LOAD CASES 

 

 

 

Τέλος, φτιάχνουμε τους συνδυασμούς φορτίσεων τόσο για τις καταστάσεις οριακής 

αστοχίας όσο και για τις καταστάσεις λειτουργικότητας. Σε κάθε συνδυασμό 

φόρτισης επιλέγεται όνομα, φορτίσεις τον αντίστοιχο συντελεστή ασφαλείας καθώς 

και κουμπί Linear Add αν θέλουμε να προσθέσει τα φορτία ή  Envelope αν θέλουμε 

τη περιβάλλουσα κάποιων φορτίσεων. 
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Εικόνα  28 Σε οριακή κατάσταση αστοχίας 
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Εικόνα  29 Ορισμός συνδυασμών σε οριακή κατάσταση λειτουργίας 

 

 

 

 

6.1.3 Φάσμα Απόκρισης 

Ομοίως με την παραπάνω παράγραφο για τη δημιουργία των σεισμικών περιπτώσεων 

φόρτισης είναι απαραίτητο να έχει οριστεί και το φάσμα απόκρισης. λαμβάνοντας 

υπόψη τις παραδοχές της 4.3.5 παραγράφου της εργασίας πραγματοποιήθηκε ο 

ορισμός του φάσματος για τις οριζόντιες σεισμικές συνιστώσες. 
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Εικόνα  30 Φάσμα Σχεδιασμού 
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6.1.4 Ανάλυση Φορέα 

 

Εικόνα  31 Επιλογή των περιπτώσεων για την ανάλυση φορέα 

 

Αφού ολοκληρωθεί η πρώτη ανάλυση για τις παραπάνω περιπτώσεις 

φορτίσεων όπως αυτές επιλέχθηκαν για δυναμική φασματική ανάλυση 

πραγματοποιείται ο ορισμός των παραμέτρων για την υλοποίηση της σχεδίασης 

(Κανονισμός-, τύπος πλαισίων , συντελεστής συμπεριφοράς κ.τ.λ. 
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Εικόνα  32 Ορισμός παραμέτρων διαστασιολόγησης 

 

Με τη χρήση της εντολής Design→ Steel Frame Design→Start Design/Check of 

structures προχωρήσαμε στη διαστασιολόγηση της κατασκευής. Μετά από αρκετές 

επαναληπτικές διαδικασίες ανάλυσης και διαστασιολόγησης επιλέχθηκαν οι διατομές 

των μελών οι οποίες θα απαρτίζουν το φορέα μας έτσι ώστε όχι μόνο να επαρκούν 

έναντι των δεδομένων ελέγχων του κανονισμού αλλά και η ανέγερση της 

κατασκευής. 
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Σχήμα  18 Μόρφωση φορέα μετά το πέρας της διαστασιολόγησης 

 

Επίσης από τα αποτελέσματα της τελευταίας ανάλυσης παρατηρούμε ότι 

απαιτήθηκαν 3 ιδιόμορφές προκειμένου το άθροισμα των δρωσών ιδιομορφικών 

μαζών να συμπληρώσει το 90% της συνολικής ταλαντευόμενης μάζας του 

συστήματος κατά χ. Όπου συνολική ταλαντωμένη μάζα ορίζεται η μάζα άνωθεν της 

διεπιφάνειας κατασκευής-εδάφους που υπόκειται σε μετατόπιση κατά τη θεωρούμενη 

διεύθυνση υπολογισμού  και δρώσα ιδιομορφική μάζα ορίζεται το μέρος της 

συνολικής ταλαντούμενης μάζας ,η οποία και ενεργοποιείται για κάθε ιδιομορφή 

ταλάντωσης. 

 

Σχήμα  19 Ιδιομορφές του φορέα 
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Σχήμα  20 1η ιδιομορφή Φορέα 
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Σχήμα  21 3η ιδιομορφή Φορέα 

  

 

Όπως αναφέραμε και ανωτέρω η τελική επιλογή των διατομών 

πραγματοποιήθηκε με γνώμονα και την ικανοποίηση του κριτηρίου της αντοχής 

και της οικονομίας. Η τελική μόρφωση του φορέα μας λοιπόν, εξασφαλίζει 

συντελεστές εκμετάλλευσης για κάθε μέλος επαρκώς μικρότερους από τη 

μονάδα. Ενδεικτικά παραθέτονται παρακάτω τα αποτελέσματα 

ανάλυσης/διαστασιολόγηση από κάθε κατηγορία δομικού στοιχείου της 

κατασκευής για συνδυασμούς στην οριακή κατάσταση αστοχίας όπου και 

παρατηρήθηκαν οι μεγαλύτεροι συντελεστές εκμετάλλευσης δηλαδή οι 

δυσμενέστεροι συνδυασμοί. 
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Εικόνα  33 Συντελεστής εκμετάλλευσης υποστυλώματος 

 

Εικόνα  34 ανάλυση υποστυλώματος 
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Εικόνα  35 Συντελεστής εκμετάλλευσης δοκού 
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Εικόνα  36 Ανάλυση οδηγού 
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Πέραν τους ελέγχους στις οριακές καταστάσεις αστοχίας απαραίτητοι είναι 

και οι έλεγχοι στην οριακή κατάσταση λειτουργικότητας. Λαμβάνοντας λοιπόν 

υπόψη τις οριακές τιμές των κατακόρυφων και οριζοντίων μετακινήσεων του 

Εθνικού Προσαρτήματος ΕΝ1993-1-1πραγματοποιήθηκε έλεγχος για τα ίδια 

μέλη που ελέγξαμε σε οριακή κατάσταση αστοχίας για συνθήκες φορτίσεως 

λειτουργίας όπου και παρατηρείται το μέγιστο βέλος παραμόρφωσης. Ενδεικτικά 

παραθέτουμε τους παρακάτω ελέγχους 

 

 

Σχήμα  22 Διάγραμμα για Υποστύλωμα 
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Από το ανωτέρω διάγραμμα βλέπουμε ότι για το συνδυασμό λειτουργικότητας 

L8 έχουμε μέγιστο βέλος δ=-0,000141m< δmax=L/250=1,5/250=0,006m. 

Επομένως η χρήση της διατομής σε οριακή κατάσταση λειτουργικότητας είναι 

δεκτή. 

 

 

Σχήμα  23 Διάγραμμα για τεγίδα Ζ 

 

Από το ανωτέρω διάγραμμα βλέπουμε ότι για το συνδυασμό λειτουργικότητας 

L8 έχουμε μέγιστο βέλος δ=0,002072m< δmax=L/250=5/250=0,02m. 

Επομένως η χρήση της διατομής σε οριακή κατάσταση λειτουργικότητας είναι 

δεκτή. 
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Σχήμα  24 Διάγραμμα για οδηγό 

 

Από το ανωτέρω διάγραμμα βλέπουμε ότι για το συνδυασμό λειτουργικότητας 

L8 έχουμε μέγιστο βέλος δ=0,00573m< δmax=L/250=5/250=0,02m. 

Επομένως η χρήση της διατομής σε οριακή κατάσταση λειτουργικότητας είναι 

δεκτή. 
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Σχήμα  25 διάγραμμα για ενισχυτικό 

Από το ανωτέρω διάγραμμα βλέπουμε ότι για το συνδυασμό λειτουργικότητας 

L8 έχουμε μέγιστο βέλος δ=0,000098m< δmax=L/250=0,8/250=0,0032m. 

Επομένως η χρήση της διατομής σε οριακή κατάσταση λειτουργικότητας είναι 

δεκτή. 

6.2 Διαγράμματα κατασκευής με πάνελ 

 

Μετά το πέρας της διαστασιολόγησης της κατασκευής χωρίς τα περιμετρικά πάνελ 

γυψοσανίδας και της οροφής, θα επαναλάβουμε την επίλυση του φορέα στο design 

για να ελέγξουμε και να παρατηρήσουμε τις διαφορές στα αποτελέσματα. 
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Ο έλεγχος θα γίνει στις ίδιες διατομές που παρουσιάστηκαν και σε προηγούμενο 

κεφάλαιο και για τους ίδιους ακριβώς συνδυασμούς φόρτισης. 

Αρχικά παρουσιάζεται το μοντέλο σε τρισδιάστατη μορφή όπως φαίνεται από το 

πρόγραμμα με τις γυψοσανίδες. 

 

Εικόνα  37 Τρισδιάστατη απεικόνηση κατασκευής με πάνελ 

  

Στη συνέχεια επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία για τις διατομές και τα αποτελέσματα 

παραθέτονται παρακάτω. 
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Εικόνα  38 συντελεστής εκμετάλλευσης υποστυλώματος με πάνελ 

 

 

Εικόνα  39 ανάλυση υποστυλώματος με πάνελ 
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Εικόνα  40 Ενεργός διατομή υποστυλώματος 
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Εικόνα  41 Διαγράμματα υποστυλώματος με πάνελ 

 

 

Από το ανωτέρω διάγραμμα βλέπουμε ότι για το συνδυασμό λειτουργικότητας 

L8 έχουμε μέγιστο βέλος δ=0,000098m< δmax=L/250=0,8/250=0,0032m. 

Επομένως η χρήση της διατομής σε οριακή κατάσταση λειτουργικότητας είναι 

δεκτή. Οι τιμές αυτές είναι μετά την προσθήκη του πανέλ γυψοσανίδας και 

παρατηρούμε ότι το μέγιστο βέλο κάμψης έχει μειωθεί αισθητά από 0,00141μ 

σε 0,0013m 
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Εικόνα  42 Συντελεστής εκμετάλλευσης δοκου με πάνελ 

 

 

Εικόνα  43 Ανάλυση δοκού με πάνελ 
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Εικόνα  44 Ενεργός διατομή δοκού 
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Από το ανωτέρω διάγραμμα βλέπουμε ότι για το συνδυασμό λειτουργικότητας 

L8 έχουμε μέγιστο βέλος δ=0,000495m< δmax=L/250=0,8/250=0,0032m. 

Επομένως η χρήση της διατομής σε οριακή κατάσταση λειτουργικότητας είναι 

δεκτή. 
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ΦΟΡΕΑΣ            ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ                     ΔΟΚΟΣ 

Ν Q M Δ N Q M Δ 

ΧΩΡΙΣ 

ΠΑΝΕΛ 

-2,665 -0,323 -0,215 -0,000141 -0,316 0,234 0,56 -0,000573 

ΜΕ ΠΑΝΕΛ -2,317 0,192 0,276 -0,00013 -0,329 0,181 0,51 -0,000495 

Πίνακας 27 Σύγκριση αποτελεσμάτων 

 

 

Tο λογισμικό πρόγραμμα μας δίνει τη δυνατότητα υπολογισμού της 

συνολικής μάζας του μεταλλικού σκελετού της κατασκευής καθώς και τη μάζα 

ανά χρησιμοποιούμενη διατομή. Καθίσταται λοιπόν δυνατόν να συνταχθεί ένας 

πρόχειρος προϋπολογισμός λαμβάνοντας υπόψη τις συνολικές μάζες των μελών, 

το συνολικό εμβαδόν κάλυψης των πάνελ καθώς και του κόστους των συνδέσεων 

κάνοντας κάποια παραδοχή. 

 

 

Εικόνα  45 Συνολικό βάρος κατασκευής ανά διατομή 
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Εικόνα  46 Συνολικό βάρος κατασκευής ανά ποιότητα υλικού 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΜΒΑΔΟΝ (m²) 

ΟΡΟΦΗ  100 

Πίνακας 28 Συνολική επιφάνεια Πάνελ 

ΤΜΗΜΑ ΕΜΒΑΔΟΝ (m²) 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ  300 

ΟΡΟΦΗ  200 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ (ΤΣΙΜ) 240 

ΣΥΝΟΛΟ 740 

Πίνακας 29 Συνολική επιφάνεια γυψοσανίδας 
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Πίνακας 30 Κοστολόγιο Κατασκευής 

Υλικό Ποσότητα Τιμή Μονάδος με 

Φ.Π.Α 

Κόστος (€) 

Μεταλλικά μέλη 2,342 KG 1,10 €/Kg 2587,0 

Θερμομονωτικά Πάνελ 100 m² 25€/Kg 2500,0 

Γυψοσανίδες 500 m² 1,96 €/ m² 980.0 

Τσιμεντοσανίδες 240 m² 6,5 €/ m² 1560,0 

Υλικά Συνδέσεων Θεωρούμε 10% κόστους μεταλλικών 

μελών 

258 

Συνολικό εκτιμώμενο κόστος υλικών κατασκευής 7891,0 € 

 

 

6.3 Συμπεράσματα  

 

 

Συνοψίζοντας λοιπόν, στην παρούσα εργασία, μελετήσαμε μια μεταλλική κατασκευή 

από λεπτότοιχες διατομές χάλυβα ψυχρής έλασης σε ανωδομή έτσι ώστε να εξάγουμε 

κάποια συμπεράσματα ως προς το βάρος της και το κόστος κατασκευής. 

Ακόμα, η παρούσα εργασία αποτέλεσε μία ευκαιρία εφαρμογής θεωρητικών 

γνώσεων, οι οποίες και είχαν συλλεχθεί τόσο κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών 

σπουδών όσο και των μεταπτυχιακών δίνοντας τη δυνατότητα αφομοίωσης της 

λογικής του σχεδιασμού, της ανάλυσης και της διαστασιολόγησης  των μελών μίας 

κατασκευής. Στην Ελλάδα, είναι αλήθεια πώς τις λεπτότοιχες διατομές τις 

χρησιμοποιούμε κατά κύριο λόγο σε πατάρια, για τη δημιουργία μηκίδων και τεγίδων 

όπως και για πολύ μικρά στέγαστρα. 

Τα αποτελέσματα όμως δείχνουν ότι θα μπορούσαμε να αυξήσουμε τις κατασκευές 

από αυτό το είδος του χάλυβα, όπως γίνεται στο εξωτερικό, καθώς πέρα από το 

μεγάλο ποσοστό ανακύκλωσης του χάλυβα, οι κατασκευές είναι πολύ πιο 

οικονομικές ενώ από την άποψη του χρόνου, ειδικά σε σχέση με τις κατασκευές από 
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οπλισμένο σκυρόδεμα, βλέπουμε τα αποτελέσματα της ανέγερσης σε σύντομο 

χρονικό διάστημα. 

Ποιο συγκεκριμένα τώρα για την παρούσα μελέτη, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω ο 

σχεδιασμός και η κατασκευή της μονώροφης αποθήκης ανταλλακτικών 

πραγματοποιήθηκε με βάση την ικανοποίηση της επάρκειας του φορέα σε 

καταστάσεις οριακής αστοχίας και λειτουργικότητας.  

 

Ειδικότερα αξίζει να αναφέρουμε τα παρακάτω συμπεράσματα : 

❖ Η διαστασιολόγηση βασίστηκε στην πλήρη αξιοποίηση της αντοχής των 

περισσοτέρων μελών της κατασκευής. Δηλαδή επιλέχτηκαν διατομές, οι 

οποίες όχι μόνο ικανοποιούσαν τους ελέγχους σε οριακή κατάσταση αστοχίας 

και λειτουργικότητας αλλά και οδηγούσαν και στο μέγιστο δυνατό 

συντελεστή εκμετάλλευσης. 

❖ Όσον αφορά τη σεισμική φόρτιση πραγματοποιήθηκε ανάλυση με δυναμική 

φασματική μέθοδο και απαιτήθηκαν 3 ιδιομορφές έτσι ώστε το άθροισμα των 

δρωσών ιδιομορφικών μαζών να συμπληρώσει το 90% της συνολικής 

ταλαντευόμενης μάζας του συστήματος κατά y.  

❖ Με τη χρήση των αποτελεσμάτων του λογισμικού μας δόθηκε η δυνατότητα 

να καταστήσουμε ένα πρόχειρο προϋπολογισμό με ανάδειξη απαιτούμενου 

κόστους για την προμήθεια υλικών μεταλλικής κατασκευής όπως επίσης και 

για τα πάνελ γυψοσανίδας. 

❖ Με τη χρήση επίσης των αποτελεσμάτων, συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της 

μελέτης πριν και μετά τη χρήση των πάνελ γυψοσανίδας, βλέπουμε ότι οι 

δυνάμεις που ασκούνται μετά είναι αισθητά μικρότερες στα μεταλλικά μέρη, 

ο συντελεστής εκμετάλλευσης είναι μικρότερος ενώ και οι μετακινήσεις στα 

μέλη είναι χαμηλότερες. 

❖ Αντικείμενο περαιτέρω έρευνας θα μπορούσε να αποτελέσει η ενίσχυση αυτής 

της κατασκευής με τη προσθήκη φωτοβολταικών πάνελ και άλλων 

εναλλακτικών πηγών ενέργειας καθώς βρισκόμαστε σε εποχές που η 

περιβαντολογική συνείδηση πρέπει να βρίσκεται ψηλά όσο αφορά τις νέες 

κατασκευές, 
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