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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη σο αληηθείκελν κειέηεο ηνλ ζρεδηαζκφ , ηελ 

αλάιπζε θαη ελ ηέιεη ηε δηαζηαζηνιφγεζε ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ απφ ράιπβα κηαο 

κνλψξνθεο απνζήθεο αληαιιαθηηθψλ, κε πιήξε εθαξκνγή ησλ Δπξσθσδίθσλ ( EN 

1990 ,1991,1993 θαη 1998). Δηδηθφηεξα ε επίιπζε  ηνπ θηηξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ  SAP2000 v.20. 

ην πξψην θεθάιαην αλαθέξνληαη ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο ,κηα ζχληνκε 

αλαδξνκή ζηελ ηζηνξία ησλ κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ, ηα  ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

Δπξσθσδίθσλ θαη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ράιπβα σο δνκηθφ πιηθφ. 

ηε ζπλέρεηα, ζην δεχηεξν θεθάιαην παξαηίζεηαη  κία πεξηγξαθή ηνπ θηηξίνπ. 

πγθεθξηκέλα δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηε γεσκεηξία, ηηο δηαζηάζεηο θαη ηα δνκηθά 

ζηνηρεία, ηα νπνία απαξηίδνπλ ηελ θαηαζθεπή. 

ην ηξίην θεθάιαην βαζηδφκελνη ζηνπο EC 0, 1, 8 θαη ζηα Δζληθά Πξνζαξηήκαηα 

γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θνξηίσλ, ηα νπνία θαηαπνλνχλ ηελ 

θαηαζθεπή. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ θαηαιήγνπκε ζηνπο ζπλδπαζκνχο δξάζεσλ 

(αζηνρίαο-ιεηηνπξγηθφηεηαο) κε βάζε ηνπο νπνίνπο έγηλε ε αλάιπζε θαη ε 

δηαζηαζηνιφγεζε. 

ην ηέηαξην θεθάιαην, αξρηθά δηαηππψλνληαη νη απαηηνχκελνη έιεγρνη ζχκθσλα κε 

ηνλ Δπξσθψδηθα 3. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ην πξφγξακκα, ην νπνίν θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ επίιπζε ηνπ θηηξίνπ. Αθνινχζσο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά 

ε εηζαγσγή ηνπ πξνζνκνηψκαηνο. ην ηέινο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αλάιπζεο, ε επάξθεηα ησλ δηαηνκψλ ηφζν ζηελ νξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο φζν θαη 

ιεηηνπξγηθφηεηαο θαζψο θαη θάπνηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο 

 

 

 

 

 

 

 



  
Σελίδα 8 

 
  

 

 

Abstract 

 

This diploma thesis has a theme of study the analysis, the design and dimensioning 

of metal frame core of one store warehouse, under the requirements of Eurocodes (EN 

1990,1991,1993,1998). Particularly the resolution of the building was performed using 

SAP2000 v.20 software. 

At the first chapter there are mentioned the case study, a short retrospection of the 

history of metallic structures, the basic characteristics of the Eurocode regulation and 

finally some characteristic of  steel as a structural component. 

Subsequently ,at the second chapter is cited a description of the building. 

Particularly there are given information about the geometry ,the dimension and the 

structural elements, which constitute the building. 

At the third chapter ,based on Eurocodes 0,1,8 and the national appendices, there is 

mentioned an extended report about the loads acting on the construction. At the end of 

this chapter there are determined the load combinations (ultimate limit states, service- 

ability limit states) on which the analysis and dimensioning are based. 

At the fourth chapter initially are described the necessary checks according to 

Eurocode 3. Subsequently, there is presented analytically the model of  the building in 

SAP 2000 software. At the end there are presented the results of dynamic modal 

response spectrum analysis, the results of checks at ultimate limit states and 

serviceability limit states  and some general conclusions about the thesis. 
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ΠΡΧΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

1.1 Αληηθείκελν Μειέηεο 

Αληηθείκελν κειέηεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί ε αλάιπζε θαη ε 

δηαζηαζηνιφγεζε ελφο βηνκεραληθνχ θηηξίνπ θαηαζθεπαζκέλν εμ’ νινθιήξνπ απφ 

ράιπβα. 

Σν θηίξην ζα απνηειείηαη  απφ επαλαιακβαλφκελα πιαίζηα απφ ειαηέο δηαηνκέο 

δηπινχ ηαπ. Ζ ππφ κειέηε θαηαζθεπή ζρεδηάζηεθε ζηα πιαίζηα αλάγθεο θαηαζθεπήο 

ηέηνηνπ είδνπο εγθαηάζηαζεο ζηελ Αεξνπνξηθή Βάζε Γεθέιεηαο. 

Ζ πξνζνκνίσζε θαη ε αλάιπζε ηνπ θηηξίνπ έγηλε κε ηελ ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή SAP 2000 V.20 θαη βαζίζηεθε ζηνπο Δπξσθψδηθεο ΔΝ 

1990, 1991, 1993 θαη 1998 θαζψο θαη ζηα ειιεληθά Πξνζαξηήκαηα. 

 

1.2   Ηζηνξηθή Αλαδξνκή  ησλ Μεηαιιηθώλ Καηαζθεπώλ 

Ο ζίδεξνο είλαη έλα πιηθφ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ θαηαζθεπή  θαηέρνληαο 

θπξίσο δεπηεξεχνληα ξφιν ήδε απφ ηελ ειιεληθή αξραηφηεηα εσο θαη ηα ηέιε ηνπ 18
νπ

 

αηψλα. Κχξηεο αηηίεο γηα απηήλ ηελ δεπηεξεχνπζα ρξήζε απνηεινχζαλ ελ κέξεη ε 

ρακειή αληνρή ηνπ πιηθνχ θαηά ηελ έθζεζε ηνπ ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο αιιά θπξίσο ε 

δπζθνιία παξαγσγήο ηνπ ζε κεγάιεο πνζφηεηεο. Με ηελ εμέιημε ησλ επηζηεκψλ θαη 

εηδηθφηεξα ηεο Φπζηθήο ,ηεο Υεκείαο θαη ηεο ζπγθξηηηθήο έξεπλαο αληνρήο ησλ πιηθψλ 

θαηέζηε δπλαηή ε βηνκεραληθή παξαγσγή ηνπ ζηδήξνπ απφ ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 

18
νπ

 αηψλα θαζηζηψληαο ηνλ ζε έλα είδνπο λένπ θπζηθνχ πιηθνχ. 

Δηδηθφηεξα γχξσ ζην 1750 ζηελ Αγγιία, ε νπνία απνηέιεζε παηξίδα ηεο 

βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο , εθαξκφζηεθαλ νη πξψηεο κέζνδνη ρχηεπζεο νκνγελνχο 

ζηδήξνπ ζε ξάβδνπο , κε απνηέιεζκα λα μεθηλήζεη ε καδηθή παξαγσγή ηνπ. Ζ πξψηε 

εθαξκνγή ηνπ ρπηνζίδεξνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ αλέγεξζε γέθπξαο πάλσ απφ ηνλ 

πνηακφ Severn αλνίγκαηνο 100,5 πνδηψλ απφ ηνλ Abraham Darby. 
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Δηθφλα 1.1 Ζ πξψηε γέθπξα απφ ρπηνζίδεξν Coalbrookdale Αγγιία 1777
[Γ1]

 

 

Με απηφλ ηξφπν ν ζίδεξνο άξρηζε ζηαδηαθά λα ρξεζηκνπνηείηαη σο δνκηθφ πιηθφ 

θαη ζηηο ζηέγεο ησλ θηηξίσλ ζπλεγνξψληαο ζε απηφ θαη ην γεγνλφο φηη νη μχιηλεο ζηέγεο 

ζεάηξσλ εξγνζηαζίσλ θαη απνζεθψλ θαηαζηξέθνληαλ ζπρλά απφ ππξθαγηέο. Μία απφ 

ηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο είλαη ε θαηαζθεπή ηνπ Theatres Francais απφ ηνλ  Victor Louis 

ην 1786. 

 

Δηθφλα 1.2 Ζ ζηέγε ηνπ Theatres Francais απφ ηνλ Victor Louis ην 1786
[Γ1]

 

 

Σνλ 19
ν
 αηψλα ε εμέιημε ήηαλ ήδε ξαγδαία θαη ν ζίδεξνο απνηεινχζε ην 

δεκνθηιέζηεξν πιηθφ γηα ηε θέξνπζα θαηαζθεπή θαη ρξεζηκνπνηνχηαλ ζε αλαξίζκεηε 

πνηθηιία αξρηηεθηνληθψλ εθαξκνγψλ. Ζ αλζεθηηθφηεηα ηνπ ζηελ θσηηά, ε ρακειή ηνπ 

ηηκή, ε απιή παξαγσγή ηνπ, ε αληνρή ηνπ ζε κεγάια θνξηία θαη ε δπλαηφηεηα 

κνξθνπνίεζεο ηνπ είλαη ηα κεγάια πιενλεθηήκαηα ηνπ πιηθνχ, ην νπνίν ην θαηέζηεζαλ 

ζχκβνιν ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Ο ζπλδπαζκφο ηνπ ζηδήξνπ κάιηζηα θαη κε ην πιηθφ ηνπ 

γπαιηνχ νδήγεζε ηελ αξρηηεθηνληθή θαη ζε λέεο ιχζεηο. Ζ πξψηε θαηαζθεπή , ε νπνία 

δηακνξθψζεθε απνθιεηζηηθψο απφ ηα δχν απηά πιηθά είλαη ε Gallerie d’Orleans έλα 

ηκήκα ηνπ Palais Royal ζην Παξίζη απφ ηνλ Fontaine ην 1829. 
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Δηθφλα 1.3 Fontaine, Gallerie d’ Orleans, Παξίζη, 1829
[Γ1]

 

 

Παξάιιεια πξαγκαηνπνηνχληαη βήκαηα γηα ηελ θαηαζθεπή θέξνληνο νξγαληζκνχ 

θηηξίνπ εμ’νινθιήξνπ απφ ζίδεξν. Ζ εθεχξεζε κεραλψλ έιαζεο ηνπ ζηδήξνπ θαη 

παξαγσγήο ραιχβδηλσλ δνθίδσλ ζα δψζεη πεξηζζφηεξν ψζεζε ζηηο ζηδεξέο 

θαηαζθεπέο. Σν 1848 ν James Bogardus θαηαζθεχαζε ζηε Νέα Τφξθε έλα πεληαφξνθν 

εξγνζηάζην κε ζθειεηφ απφ ρπηνζίδεξν , κε απνηέιεζκα ε κέζνδνο θαηαζθεπήο 

ζθειεηνχ απφ ρπηνζίδεξν λα θαηαζηεί εμαηξεηηθά δεκνθηιήο θαη ζχληνκα ηα 

πεξηζζφηεξα εκπνξηθά θαη βηνκεραληθά θηίξηα ζηηο ΖΠΑ λα θαηαζθεπάδνληαη κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν. 

 

Δηθφλα 1.4 Όςε εκπνξηθνχ θηηξίνπ ζην St Louis, 1887
[Γ1]

 

 

Σν ηέινο ηνπ 19
νπ

 αηψλα ζεκαηνδνηείηαη απφ ηελ εμέιημε ηνπ ράιπβα θαη ηελ 

ζηαδηαθή εθαξκνγή ηνπ ζηηο θαηαζθεπέο ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ ζηδήξνπ εμαηηίαο θαη 

ηεο κεγαιχηεξεο αληνρήο ηνπ ράιπβα ζηελ νμείδσζε. Σν 1889 απνηειεί νξφζεκν 
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θαζψο ρηίδεηαη ν Πχξγνο ηνπ Eiffel κία απφ ηηο ηειεπηαίεο ζεκαληηθφηεξεο θαηαζθεπέο 

απφ ρπηνζίδεξν. 

 

Δηθφλα 1.5 Ο Πχξγνο ηνπ Eiffel
[Γ1]

 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20
νπ

 αηψλα ε ηερλνινγία ησλ κεηαιιηθψλ θνξέσλ βξίζθεηαη 

ζε ζπλεξγαζία πιένλ κε ηελ αξρηηεθηνληθή. Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ηα 

ζχγρξνλα πξνγξάκκαηα ζρεδηαζκνχ θαη ππνινγηζκνχ έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ 

αξρηηεθηνληθή γηα θαηαζθεπή πςειφηεξσλ θαη εληππσζηαθφηεξσλ θηηξίσλ αιιά θαη γηα 

ηελ αλαδήηεζε λέσλ κνξθψλ βαζηζκέλσλ ζε πνιχπινθνπο κεηαιιηθνχο θνξείο.
 [Γ1]

 

 

Δηθφλα 1.6 R. Piano, R. Rodgers, Centre Pompidou, Παξίζη, 1976
[Γ1]
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Δηθφλα 1.7 M. von Gerkan, V. Marg, . ηαζκφο Lehrter, Βεξνιίλν 2004
[Γ1]

 

 

1.3 Ο Υάιπβαο σο Γνκηθό Τιηθό 

Χο ράιπβαο θαιείηαη ην θξάκα ζηδήξνπ (Fe) θαη άλζξαθα ( C), κε πεξηεθηηθφηεηα 

ζε άλζξαθα θάησ ηνπ 1,8%. ηελ ζχλζεζε ηνπ ράιπβα ζπλδπάδνληαη κε ην ζίδεξν 

δηάθνξα ζηνηρεία ηα νπνία δελ μεπεξλνχλ ζε αλαινγία θαηά θαλφλα ην 5%. πζηαηηθά 

ζηνηρεία θάζε ράιπβα απνηεινχλ ν άλζξαθαο , ζε πνζνζηά πνπ θπκαίλνληαη ζπλήζσο 

κεηαμχ 0,2% θαη 0,7%, ην ππξίηην (Si) , κε πνζνζηφ κεηαμχ 0,1 θαη 0,7% θαη ζε 

εηδηθνχο ράιπβεο κε πνζνζηφ έσο θαη 4%. Οπζηαζηηθά ε αλαινγία ζε άλζξαθα είλαη 

απηή πνπ θαζνξίδεη ηηο ηδηφηεηεο ησλ επηκέξνπο πνηνηήησλ ράιπβα. Γεληθά φζν 

απμάλεηαη ην πνζνζηφ ηνπ άλζξαθα ζην θξάκα απμάλνληαη αλαιφγσο ε ζθιεξφηεηα θαη 

ε αληνρή ηνπ ζε ηάζεηο εθειθπζκνχ κε παξάιιειε κείσζε ζε ζπλεθηηθφηεηα θαη 

πιαζηηκφηεηα. Αληηζέησο φζν κεηψλεηαη ην πνζνζηφ ηνπ άλζξαθα απμάλεηαη ε 

θαηαιιειφηεηα πξνο ζπγθφιιεζε. 

Οη κέζνδνη επεμεξγαζίαο ηνπ ράιπβα είλαη θαηά θχξην ιφγν δχν ε ελ ζεξκψ θαη ελ 

ςπρξψ έιαζε. ηελ ελ ζεξκψ κέζνδν πξαγκαηνπνηείηαη ε κνξθνπνίεζε ηνπ κεηάιινπ 

ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο κέζσ ηεο ρχηεπζεο ηνπ ζε θιηβάλνπο θαη ελ ζπλερεία 

πξαγκαηνπνηείηαη ε ζηεξενπνίεζε ηνπ πιηθνχ κε δηάθνξεο κεζφδνπο. ηελ ελ ςπρξψ 

κέζνδν πξαγκαηνπνηείηαη ε κνξθνπνίεζε ηνπ κεηάιινπ ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 

θαη ζε πάρε ειαζκάησλ ζπλήζσο κηθξά. 

Οη θπζηθέο ηδηφηεηεο ηνπ δνκηθνχ ράιπβα κε ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηηο κεηαιιηθέο 

θαηαζθεπέο είλαη νη θάησζη: 

 ν πςειφο ζπληειεζηήο ζεξκηθήο δηαζηνιήο 

 ε κεγάιε ζεξκηθή ηνπ αγσγηκφηεηα 

 ε ειαηφηεηα ηνπ, δειαδή ε δπλαηφηεηα κνξθνπνίεζεο ηνπ ζε επίπεδα 

ειάζκαηα 
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 ε νιθηκφηεηα ηνπ, ε νπνία θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα κνξθνπνίεζεο ηνπ ζε 

ζπξκα 

Δλψ νη θπξηφηεξεο κεραληθέο ηδηφηεηεο ηνπ δνκηθνχ ράιπβα , νη νπνίεο είλαη 

θαζνξηζηηθέο γηα ηελ ρξήζε ηνπ ζηε δφκεζε είλαη νη θάησζη: 

 ε κεγάιε αληνρή ζε επηκέξνπο θαηαπνλήζεηο (ζιίςε, εθειθπζκφο, θάκςε) 

θαζψο κε απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηνχληαη δηαηνκέο κε 

κηθξφ ίδην βάξνο θαη λα επηηπγράλεηαη νηθνλνκία πιηθνχ θαη ρψξνπ 

 ην κεγάιν κέηξν ειαζηηθφηεηαο E=21Mpa  
[Γ1] ,[ Γ2]

 

 

1.4  Οη Δπξσπατθνί Καλνληζκνί Γνκηθώλ Έξγσλ  

ην πιαίζην ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρεη αξρίζεη ήδε απφ ην 

1990, ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο κίαο νκάδαο θαλνληζκψλ θαη πξνηχπσλ , ηα νπνία 

αθνξνχλ θαη ηελ θαηαζθεπή έξγσλ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ. Βαζηθή επηδίσμε ηεο 

πξνζπάζεηαο απηήο είλαη ηφζν λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη ηειεπηαίεο εμειίμεηο ηεο 

επηζηήκεο ζηηο ζρεηηθέο ηερλνινγίεο φζν θαη ζην λα επηηεπρζεί ελαξκφληζε ζε έλα 

ελσπνηεκέλν πιαίζην ησλ ππνζέζεσλ ζρεδηαζκνχ θαη ησλ κεζφδσλ , νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έξγα Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ θαη δηέθεξαλ απφ ρψξα ζε ρψξα ηεο 

Δ.Δ. θαη αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ή ην βαζηθφ πιηθφ ηεο θαηαζθεπήο. 

Μέζσ εηδηθψλ επηηξνπψλ πνπ ηδξχζεθαλ απφ ηελ Δ.Δ , ζπληάρζεθαλ νη Γνκηθνί 

Δπξσθψδηθεο. Οη Γνκηθνί Δπξσθψδηθεο απνηεινχλ κία νκάδα  πξνηχπσλ γηα ην δνκηθφ 

θαη γεσηερληθφ ζρεδηαζκφ ησλ έξγσλ ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ, ε νπνία έρεη πεξηέιζεη  

ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σππνπνίεζεο (CEN) θαη πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα 

πξφηππα: 

 ΔΝ 1991 Δπξσθψδηθαο 1  Γξάζεηο επί ησλ Καηαζθεπψλ 

 ΔΝ 1992 Δπξσθψδηθαο 2  ρεδηαζκφο Καηαζθεπψλ απφ θπξφδεκα 

 ΔΝ 1993 Δπξσθψδηθαο 3  ρεδηαζκφο Καηαζθεπψλ απφ Υάιπβα 

 ΔΝ 1994 Δπξσθψδηθαο 4 ρεδηαζκφο χκκηθησλ Καηαζθεπψλ απφ Υάιπβα 

θαη θπξφδεκα 

 ΔΝ 1995 Δπξσθψδηθαο 5  ρεδηαζκφο Καηαζθεπψλ απφ Ξχιν 

 ΔΝ 1996 Δπξσθψδηθαο 6  ρεδηαζκφο Καηαζθεπψλ απφ Ληζνδνκή 

 ΔΝ 1997 Δπξσθψδηθαο 7  Γεληθφο ρεδηαζκφο 

  ΔΝ 1998 Δπξσθψδηθαο 8 Αληηζεηζκηθφο ρεδηαζκφο Καηαζθεπψλ 

  ΔΝ 1999 Δπξσθψδηθαο 9  ρεδηαζκφο Καηαζθεπψλ απφ Αινπκίλην 
[Α3] ,[ Γ1]

 

 



 
 

  Σελίδα 
25 

 
  

1.5 Θεκειηώδεηο Απαηηήζεηο EC3 

 Ο Δπξσθψδηθαο 3 (EC3) φπσο αλαθέξακε αθνξά ηελ θαηαζθεπή έξγσλ απφ 

ράιπβα θαη απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα ηκήκαηα: 

 Σκήκα 1 απνηεινχκελν απφ ην 1-1: Γεληθνί Καλφλεο ,1-2:Αληνρή ζε Φσηηά 

θαη 1-3: Λεπηφηνηρα ηνηρεία Φπρξάο Καηεξγαζίαο 

 Σκήκα 2  Γέθπξεο θαη Φνξείο απφ Διάζκαηα 

 Σκήκα 3 Πχξγνη, Ηζηνί-Κακηλάδεο  

 Σκήκα 4 Γεμακελέο, ηιφ θαη σιελψζεηο 

 Σκήκα 5 Πάζζαινη 

 Σκήκα 6 Γεξαλνί 

 Σκήκα 7 Καηαζθεπέο ζηε Θάιαζζα 

 Σκήκα 8 Καηαζθεπέο ζηε Γεσξγία 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή ελφο δνκηθνχ έξγνπ απφ ράιπβα ζα πξέπεη λα 

πινπνηείηαη  κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη αθφινπζεο απαηηήζεηο: 

 Σν έξγν λα παξακείλεη ζε θαιή θαηάζηαζε γηα ηελ ρξήζε ηελ νπνία έρεη 

ζρεδηαζζεί κε πξνθαζνξηζκέλε πηζαλφηεηα κε αζηνρίαο , ιακβάλνληαο 

ππφςε ηνλ επηδησθφκελν ρξφλν δσήο ηνπ έξγνπ θαη ηνπ θφζηνπο 

θαηαζθεπήο 

 Σν έξγν λα είλαη ζε ζέζε λα αλαιάβεη θαη λα κεηαθέξεη φιεο ηηο δξάζεηο ή 

ηπρφλ άιιεο επηδξάζεηο, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα εκθαληζηνχλ ηφζν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο κε επαξθή 

αμηνπηζηία 

 Σν έξγν ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη επαξθή αλζεθηηθφηεηα ζην ρξφλν ζε 

ζρέζε κε ην θφζηνο ζπληήξεζεο. 

 Σν έξγν ηέινο ζα πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κε κπνξεί 

λα ππνζηεί δεκηέο ζε έθηαζε δπζαλάινγε σο πξνο ην αξρηθφ αίηην απφ 

ηπρεκαηηθά πεξηζηαηηθά φπσο πξνζθξνχζεηο ,εθξήμεηο ή αλζξψπηλα ιάζε. 

πλεπψο νη απαηηήζεηο απηέο πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη κε ηνλ θαηάιιειν 

ζρεδηαζκφ θαη ιεπηνκέξεηεο ηεο θαηαζθεπήο , ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη 

κε ηνλ θαζνξηζκφ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ρξήζε ηνπ έξγνπ.
 [Β5] 

,[ Γ1]
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ΓΔΤΣΔΡΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

2. Παξνπζίαζε Έξγνπ 

 

2.1  Πεξηγξαθή Μεηαιιηθνύ Φνξέα 

Σν κεηαιιηθφ κνλφ φξνθν θηίξην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο πξφθεηηαη λα 

θαηαζθεπαζηεί ζηελ Αλαηνιηθή Αηηηθή θαη εηδηθφηεξα ζηελ Αεξνπνξηθή Βάζε  

Γεθέιεηαο. Ζ ρξήζε ηεο θαηαζθεπήο πξνβιέπεηαη λα είλαη ηχπνπ βηνκεραληθή θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα γηα απνζήθεπζε αληαιιαθηηθψλ θαη εμνπιηζκνχ ζπλεξγείνπ 

ζηξαηησηηθψλ νρεκάησλ θαζψο θαη επηζθεπήο απηψλ. 

 

ρήκα 2.1 Πξνηεηλφκελε θάηνςε θηηξίνπ 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζε αλσηέξσ ρήκα ην θηίξην πξφθεηηαη λα έρεη νξζνγσληθή 

θάηνςε θαηαιακβάλνληαο ρψξν δηαζηάζεσλ L1 X L2= 22 X 36 m. Πξφθεηηαη λα 

απνηειείηε απφ ελλέα (9) θχξηνπο δίξηρηνπο πιαηζηαθνχο θνξείο, νη νπνίνη θαη ζα 

δηαηαρζνχλ παξάιιεια θαη αλά ίζε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο , δηακνξθψλνληαο θαηά 

απηφλ ηνλ ηξφπν νρηψ (8) ζπλνιηθά αλνίγκαηα κεηαμχ ηνπο απφζηαζεο ηεζζάξσλ 

κέηξσλ θαη πελήληα εθαηνζηψλ (4,50 m) , πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβνπλ εληφο ηνπ 

επηπέδνπ ηνπο ηφζν νξηδφληηα φζν θαη θαηαθφξπθα θνξηία ( π.ρ αλέκνπ, ζεηζκηθά, 

ρηνληνχ, ηδίνπ βάξνπο θ.α ). Σν ζπλνιηθφ χςνο ηνπ θηηξίνπ ζα είλαη ίζν κε Ζ=6m κε 
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επηκέξνπο χςνο ππνζηειψκαηνο Ζ1=5 m θαη κέγηζην χςνο θνξθηά Ζ2=1 m. Οπφηε θαη 

ζα πξνθχςεη ηθαλνπνηεηηθή θιίζε δπγψκαηνο 5,194 °, εθφζνλ ε γσλία θ , ε νπνία θαη 

ζρεκαηίδεηαη κεηαμχ θνξθηά θαη θφκβνπ δνθνχ-ππνζηειψκαηνο  πξνθχπηεη απφ ην 

λνεηφ νξζνγψλην ηξίγσλν κε  tanθ=1/11 m =0,0909 θαη tanθ-1 =5,194° θαη ην κήθνο 

ηνπ δπγψκαηνο ζα ηζνχηαη κε 11,05 m. Σέινο ηα πιαίζηα φπσο αλαθέξακε ζα είλαη 

δίζηεια θαη ζα απνηεινχληαη απφ ειαηέο δηαηνκέο Η. 

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη νξηδφληηνη ζχλδεζκνη, πξνθεηκέλνπ 

λα εμαζθαιηζηεί ε κεηαθνξά ησλ νξηδνληίσλ δπλάκεσλ ,  νη νπνίεο  θαη αζθνχληαη  

θάζεηα απφ ην επίπεδν ηεο επηζηέγαζεο ζηα επηκέξνπο επίπεδα ησλ θπξίσλ θνξέσλ θαη 

ζηνπο θαηαθφξπθνπο ζπλδέζκνπο , νη νπνίνη θαη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο ηηο κεηαθέξνπλ 

ζηε ζεκειίσζε. Οξηδφληηνη ζχλδεζκνη δπζθακςίαο έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηα αθξαία 

θαηλψκαηα ηεο ζηέγεο θαζψο θαη ζην επίπεδν ηεο ζηέγεο ηνπ ηέηαξηνπ θαη πέκπηνπ 

θαηλψκαηνο ζην νπνίν θαη έρνπλ ηνπνζεηεζεί θαη θαηαθφξπθνη ζχλδεζκνη δπζθακςίαο. 

Οη θεθαιέο ησλ ππνζηεισκάησλ ζα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ηελ θεθαινδνθφ , 

ε νπνία θαη ζα δηαηξέρεη ην κήθνο ηνπ θηηξίνπ ζε δηεχζπλζε θάζεηε πξνο ηα επίπεδα 

ησλ θπξίσλ θνξέσλ . Με ηελ βνήζεηα ησλ θεθαινδνθψλ νη νξηδφληηεο δπλάκεηο ζα 

κεηαθέξνληαη πξνο ηνπο θαηαθφξπθνπο ζπλδέζκνπο θαη απφ εθεί πξνο ηε ζεκειίσζε. 

Οη ηεγίδεο ζηελ νξνθή ηεο θαηαζθεπήο ζα είλαη δηαηεηαγκέλεο αλά ίζε απφζηαζε 

κεηαμχ ηνπο ελφο κέηξνπ θαη νγδφληα ηξηψλ εθαηνζηψλ (1,83 m) πιελ ησλ δχν ηεγίδσλ 

, νη νπνίεο ζα δηαηαρζνχλ ζηνλ θνξθηά θαη ζα απέρνπλ κεηαμχ ηνπο 6 cm. Απηέο κε ηε 

ζεηξά ηνπο ζα κεηαθέξνπλ ζηνπο θχξηνπο θνξείο ηα θνξηία ηα νπνία αζθνχληαη ζηελ 

επηζηέγαζε. Οκνίσο ζα ηνπνζεηεζνχλ θαη κεθίδεο ζε φιεο ηηο φςεηο ηνπ θηηξίνπ αλά 

ίζε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο ελφο κέηξνπ θαη εμήληα έμη εθαηνζηψλ ( 1,66 m), 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί γεθχξσζε ησλ απνζηάζεσλ κεηαμχ ησλ ππνζηεισκάησλ 

θαζψο θαη ε ζηήξημε ησλ θχιισλ πιεπξηθήο επέλδπζεο ηεο θαηαζθεπήο. Βέβαηα νη 

απνζηάζεηο θαη ην κήθνο ησλ κεθίδσλ ηεο κπξνζηηλήο θαη ηεο πίζσ φςεο ηνπ θηηξίνπ 

ζα είλαη δηαθνξεηηθέο πξνθεηκέλνπ λα γεθπξσζνχλ νη απνζηάζεηο ησλ κεησπηθψλ 

ζηχισλ θαη λα δηακνξθσζνχλ ηα επηκέξνπο αλνίγκαηα. 

Σέινο φπσο αλαθέξακε ζα ηνπνζεηεζνχλ κεησπηθνί ζηχινη ζην έκπξνζζελ θαη 

φπηζζελ κεηψπσλ ησλ αθξαίσλ πιαηζίσλ . Ζ έδξαζε ηνπο γίλεηαη απεπζείαο ζε ζεκέιηα 

, ελψ άλσ ζηεξίδνληαη απεπζείαο  ζηα αθξαία πιαίζηα.
 [Α1]
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   ρήκα 2.2 Σξηζδηάζηαηε άπνςε κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο 

 

 

ρήκα 2.3(α)  Πξφζνςε θηηξίνπ 
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      ρήκα 2.3(β) Πίζσ φςε θηηξίνπ      

 

ρήκα 2.4 Πιεπξηθή φςε θηηξίνπ 

 

2.1.1 Κύξηνη Φνξείο 

Οη θχξηνη θνξείο ηνπ θηηξίνπ ζα είλαη ηεο ηππηθήο κνξθήο ηνπ δίζηεινπ νιφζσκνπ 

πιαηζίνπ κε ζηαζεξφ άλνηγκα είθνζη δχν κέηξσλ ( 22 m) θαη κεηαμχ ηνπο ζα 

δηαηάζζνληαη ζε ζηαζεξή  απφζηαζε ηεζζάξσλ κέηξσλ θαη πελήληα εθαηνζηψλ (4,5 

m). Ζ δηάηαμε απηή επηιέρζεθε σο βέιηηζηε θαη πξνέθπςε ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

νηθνλνκία ηνπ πιηθνχ , ηηο αξρηηεθηνληθέο απαηηήζεηο θαη ηε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ σο 

βηνκεραληθφ – απνζήθε. Σν απνηέιεζκα είλαη νηθνλνκηθφηεξν γηα ηε ρξήζε πιαηζίνπ 

κε νιφζσκα ππνζηειψκαηα ζε ζχγθξηζε ηεο ρξήζεο δηθηπσηνχ δπγψκαηνο γηα 

ελδεηθηηθά αλνίγκαηα θάησ ησλ είθνζη πέληε κέηξσλ. Όπσο αλαθέξακε θαη ζε 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν ηα πιαίζηα απνηεινχληαη απφ ηα ππνζηειψκαηα θαη ην 

δηθιηλέο δχγσκα κε θιίζε 5,194° ή 9,09%. 

Γηα ηε δηαζηαζηνιφγεζε θαη ην ζρεδηαζκφ ησλ ππνζηεισκάησλ ησλ πιαηζίσλ 

επηιέρζεθαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηαηνκέο δηπινχ ηαπ δηφηη ηα πιαίζηα θαηαπνλνχληαη 

θπξίσο θακπηηθά κε απνηέιεζκα λα απαηηείηαη ην πεξηζζφηεξν πιηθφ ηεο δηαηνκήο λα 
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είλαη ζηηο ζέζεηο φπνπ εκθαλίδνληαη νη κεγαιχηεξεο ηάζεηο. Οη δηαηνκέο ινηπφλ είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε θαηά ηε δξάζε ησλ θαηαθφξπθσλ θαη 

νξηδφληησλ θνξηίσλ λα ελεξγνπνηείηαη ν ηζρπξφο άμνλαο εληφο ηνπ πιαηζίνπ. 

Σν πιαίζην επηιέρζεθε λα κνξθσζεί σο ακθίπαθην πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηαζζεί 

επλντθφηεξε θαηαλνκή ησλ θακπηηθψλ ξνπψλ θαζψο θαη κεησκέλε 

παξακνξθσζηκφηεηα  ηφζν θαηά ηελ θαηαπφλεζε ππφ ηα θαηαθφξπθα φζν θαη ππφ ηα 

νξηδφληηα θνξηία γεγνλφο εμαηξεηηθψο ζεκαληηθφ γηα ηνπο απαηηνχκελνπο ειέγρνπο 

ζηελ νξηαθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθφηεηαο. 

Σέινο νη θφκβνη ζχλδεζεο , νη νπνίνη απαξηίδνπλ ηνλ πιαηζηαθφ θνξέα, δειαδή νη 

θφκβνη δπγψκαηνο-ππνζηειψκαηνο θαη ν θνξπθαίνο κνξθψλνληαη σο δχζθακππηνη  θαη 

ζα δηαζηαζηνινγεζνχλ κε βάζε ηηο ζρεηηθέο πξνβιέςεηο ηνπ Καλνληζκνχ ( 

Δπξσθψδηθαο 3 ,Μέξνο 1.8 –πλδέζεηο). Δπηπιένλ ην δχγσκα ηφζν ζηνλ θφκβν δνθνχ-

ππνζηειψκαηνο φζν θαη ζηνλ θνξθηά ζα εληζρπζεί κε ζπγθνιιεκέλα ειάζκαηα 

πξνθεηκέλνπ λα παξέρεηαη θαη πξφζζεηνο απαξαίηεηνο ρψξνο γηα ηε δηακφξθσζε 

θνριίσζεο κε ην ππνζηήισκα . Σν κήθνο g ηεο ελίζρπζεο ζα είλαη L/20 ηνπ αλνίγκαηνο 

ηνπ θνξέα ηνπ πιαηζίνπ , δειαδή  L/20= 22/20=1,1 m θαη ην χςνο ηεο ζα είλαη ίζν κε 

ηα 80/100 ηνπ χςνπο ηεο βαζηθήο δηαηνκήο κε ηελ νπνία ζα ζρεδηαζηεί ην δχγσκα.
 

[Α1],[Β6]
 

 

 

 

ρήκα 2.5  Γίζηειν Οιφζσκν Πιαίζην 

 

2.1.2 Οξηδόληηνη ύλδεζκνη Γπζθακςίαο 

Οη νξηδφληηνη ζχλδεζκνη δπζθακςίαο ή δηαθνξεηηθά νη αληηαλέκηνη ζχλδεζκνη 

δηαηάζζνληαη ζην επίπεδν ησλ δπγσκάησλ παξαθνινπζψληαο ηελ θιίζε ηνπο θαη 

νπζηαζηηθά δηακνξθψλνπλ θαηλψκαηα δπζθακςίαο κεηαμχ ησλ δηαδνρηθψλ θχξησλ 

θνξέσλ . Ζ δπζθακςία ζην επίπεδν ηνπ θαηλψκαηνο επηηπγράλεηαη ινηπφλ κε ηελ 

πξνζζήθε ξάβδσλ , νη νπνίεο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε άιια ζηνηρεία ηνπ θέξνληνο  
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νξγαληζκνχ (δπγψκαηα εθαηέξσζελ πιαηζίσλ θαη ηεγίδεο) δηακνξθψλνπλ ηνπο 

ιεγφκελνπο δηθηπσηνχο θνξείο. 

πγθεθξηκέλα ζηελ παξνχζα κειέηε επηιέρζεθε λα ηνπνζεηεζνχλ δηαγψληεο 

ξάβδνη αλά δεχηεξε ηεγίδα ζηα αθξαία θαηλψκαηα θαζψο θαη ζην 4
ν
 θαη 5

ν
 θάηλσκα 

φπσο θαη θαίλεηαη ζην παξαθάησ ρήκα 2.6. Οη δηαγψληεο ξάβδνη επηιέρηεθε θαηά ην 

ζρεδηαζκφ λα έρνπλ δηαηνκή απφ ηζνζθειή γσληαθά , ηα νπνία θαη ζα ζπλδένληαη , ζην 

άλσ πέικα ηνπ δπγψκαηνο κε ηε ρξήζε βνεζεηηθνχ ειάζκαηνο θαζψο θαη κε ηηο 

ελδηάκεζεο ηεγίδεο, ζηηο νπνίεο θαη ζα ζπγθνιιεζεί έλα έιαζκα ζην θάησ πέικα ηνπο , 

πάλσ ζην νπνίν ζα θνριηψλνληαη νη ηέζζεξηο επηκέξνπο ξάβδνη ηνπ νξηδνληίνπ ρηαζηί. 

Άξα ην δηακνξθσκέλν δηθηχσκα δπζθακςίαο ζα έρεη σο πέικαηα ηα δπγψκαηα ησλ 

εθαηέξσζελ θπξίσο πιαηζίσλ θαη σο νξζνζηάηεο θάπνηεο απφ ηηο ηεγίδεο νξνθήο θαη σο 

δηαγψληεο ηηο πξφζζεηα ηνπνζεηνχκελεο ξάβδνπο. 

Οη θχξηεο ιεηηνπξγίεο ησλ ζπλδέζκσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη νη θάησζη : 

 ε κεηαθνξά ζηα θαηαθφξπθα ζπζηήκαηα δπζθακςίαο ησλ νξηδνληίσλ 

αλεκνπηέζεσλ , νη νπνίεο αζθνχληαη ζηα κέησπα θαη θηάλνπλ ζην επίπεδν 

ησλ δπγσκάησλ κέζσ ησλ κεησπηθψλ ζηχισλ 

 ε κεηαθνξά ζηα θαηαθφξπθα ζπζηήκαηα δπζθακςίαο ησλ νξηδνληίσλ 

ζεηζκηθψλ δπλάκεσλ  , πνπ αζθνχληαη ζην επίπεδν ησλ δπγσκάησλ 

 ε δηακφξθσζε ζηνηρείνπ δπζθακςίαο ,κε ην νπνίν θαη επηηπγράλεηαη 

θαιχηεξε αγθχξσζε ησλ ηεγίδσλ πξνζθέξνληαο θηφιαο επηπξφζζεηε 

εμαζθάιηζε έλαληη ζηξεπηνθακπηηθνχ ιπγηζκνχ ζηα δπγψκαηα 

 θαη ηέινο ε γεληθφηεξε ζπκβνιή ζηελ επζηάζεηα ηεο θαηαζθεπήο θαηά ηε 

δηάξθεηα αλέγεξζεο ηεο θαηαζθεπήο 

Καηά ηελ εθαξκνγή ησλ νξηδνληίσλ δπλάκεσλ (αλέκνπ θαη ζεηζκνχ) ζεσξνχκε φηη 

ελεξγφο είλαη κφλν ε εθειθπφκελε εθ ησλ δχν δηαγσλίσλ θάζε θαηλψκαηνο. Καηά 

ζπλέπεηα ινηπφλ ε δηαζηαζηνιφγεζε ζα γίλεηαη κε βάζε ηελ εθειθπφκελε ξάβδν, ε 

νπνία αλάινγα κε ηε θνξά ησλ νξηδνληίσλ δπλάκεσλ ζα είλαη αληίζηνηρα ε κία ή άιιε 

δηαγψληνο ηνπ θάζε θαηλψκαηνο. 

Γηα ηελ ηππνπνίεζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ιεπηνκεξεηψλ θαη ηελ νκνηνκνξθία ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνπ ίδηνπ ηχπνπ δηαηνκή γηα φιεο ηηο δηαγψληνπο ξάβδνπο , νη νπνίεο 

θαη δηαζηαζηνινγνχληαη κε βάζε ηηο δηαγψληνπο ησλ αθξαίσλ θαηλσκάησλ φληαο νη 

πιένλ θαηαπνλνχκελεο. 

Σα θφκβν - ειάζκαηα γηα ηε δηακφξθσζε ησλ θφκβσλ ηνπ νξηδνληίνπ ζπλδέζκνπ 

δπζθακςίαο ζα ηνπνζεηεζνχλ θαηά θαλφλα ζηελ επέθηαζε ηνπ άλσ πέικαηνο ηνπ 
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δπγψκαηνο ζην νπνίν ζα ζπγθνιιεζνχλ εξγνζηαζηαθά κέζσ εζσξαθψλ. Γηα ηε 

ζχλδεζε ησλ δηαγσλίσλ ζηηο ελδηάκεζεο ηεγίδεο ζα ζπγθνιιεζεί ζην θάησ πέικα ησλ 

ηεγίδσλ θφκβν – έιαζκα επί ηνπ νπνίνπ ζα θνριηψλνληαη νη ξάβδνη. Σα επίπεδα ησλ 

δχν νκάδσλ θφκβν – ειαζκάησλ ζα ζπκπίπηνπλ θαη νη γσληαθέο δηαηνκέο ζα 

ηνπνζεηεζνχλ ζηελ θάησ επηθάλεηα ηνπο. Ζ ζχλδεζε ησλ δηαγσλίσλ ξάβδσλ κε ηηο 

ελδηάκεζεο ηεγίδεο νπζηαζηηθά εμππεξεηεί ηελ απνθπγή βειψλ ππφ ην ίδην βάξνο ησλ 

ξάβδσλ θαη επνκέλσο ηελ άκεζε ελεξγνπνίεζε ηνπο θαηά ηε δξάζε ησλ νξηδνληίσλ 

θνξηίσλ.
 [Α1],[Γ2]

 

 

ρήκα 2.6 Γηάηαμε νξηδνληίσλ ζπλδέζκσλ δπζθακςίαο 

 

 

2.1.3 Καηαθόξπθνη ύλδεζκνη Γπζθακςίαο 

Όπσο αλαθέξακε φηαλ ηα νξηδφληηα θνξηία δξνπλ θαηά ηε δηεχζπλζε ησλ θπξίσλ 

θνξέσλ απηά παξαιακβάλνληαη κέζσ ηεο πιαηζηαθήο ιεηηνπξγίαο θαη κεηαθέξνληαη 

ζηε ζεκειίσζε. Όηαλ ηα θνξηία δξνπλ θαηά ηελ εγθάξζηα δηεχζπλζε ε παξαιαβή απφ 

ηα νξηδφληηα ζπζηήκαηα δπζθακςίαο θαη ε κεηαθνξά ζηε ζεκειίσζε πξαγκαηνπνηείηαη 

είηε κέζσ ησλ θαηάιιεια δηακνξθσκέλσλ πιαηζίσλ είηε κέζσ δχζθακπησλ δηθηπσηψλ 

θαηλσκάησλ ηα ιεγφκελα θαηαθφξπθα ζπζηήκαηα δπζθακςίαο , ηα νπνία θαη 

θαηαζθεπάδνληαη κεηαμχ ησλ ππνζηεισκάησλ. 

Οη θχξηεο ιεηηνπξγίεο ησλ αληηαλέκησλ ζπλδέζκσλ δπζθακςίαο κεηαμχ ησλ 

ππνζηεισκάησλ είλαη θπξίσο νη θάησζη: 
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 ε παξαιαβή απφ ηα νξηδφληηα ζπζηήκαηα δπζθακςίαο ησλ νξηδνληίσλ 

θνξηίσλ , ηα νπνία θαη δξνπλ θαηά ηε δηακήθε δηεχζπλζε ηνπ ππνζηέγνπ 

θαη κεηαθνξά ηνπο ζηε ζεκειίσζε 

 ε παξνρή ελφο δχζθακπηνπ ζπζηήκαηνο φπνπ λα απνιήγνπλ ,νη νπνίεο 

παξέρνπλ πιεπξηθή ζηήξημε ζηα ππνζηειψκαηα 

 παξνρή πξνζσξηλήο επζηάζεηαο ζηε θαηαζθεπή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλέγεξζεο ηεο 

ηελ παξνχζα κειέηε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ κνλψξνθνπ κεηαιιηθνχ καο θνξέα 

έρεη επηιεγεί ε ηνπνζέηεζε θαηαθφξπθσλ ζπλδέζκσλ δπζθακςίαο ρσξίο εθθεληξφηεηα 

κε ρηαζηί ξάβδνπο θαζ’χςνο ηνπ ππνζηειψκαηνο. Ζ ηνπνζέηεζε ηνπο έγηλε ζηε κέζε 

θάζε κίαο απφ ηηο δχν πιεπξηθέο φςεηο ηεο θαηαζθεπήο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα 

θαηλψκαηα ππ’ αξηζκφ 4 θαη 5 αξρφκελεο ηεο αξίζκεζεο απφ ην πξψην δεμηά πιαίζην 

θαζψο θαη ζηα δχν αθξαία θαηλψκαηα πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη αθνινπζία κε ηα 

θαηλψκαηα ζηα νπνία έρνπλ ηνπνζεηεζεί νξηδφληηνη ζχλδεζκνη δπζθακςίαο.. Καηά ηε 

πξνδηαζηαζηνιφγεζε ε δηαηνκή , ε νπνία επηιέρζεθε γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ αλσηέξσ 

ζπζηήκαηνο είλαη φκνηα κε απηή ησλ νξηδνληίσλ ζπζηεκάησλ δπζθακςίαο  δειαδή 

ηζνζθειήο γσληαθέο δηαηνκέο. Δπίζεο αλαθέξνπκε φηη ε κεηαθνξά ησλ νξηδνληίσλ 

δπλάκεσλ απφ ηα νξηδφληηα ζηα θαηαθφξπθα ζπζηήκαηα γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ 

δνκηθνχ ζηνηρείνπ ησλ θεθαινδνθψλ. 

Ζ δηαζηαζηνιφγεζε ησλ ζπλδέζκσλ έγηλε κε ηελ ππφζεζε φηη θαηά ηελ δξάζε ησλ 

νξηδνληίσλ δπλάκεσλ ελεξγφο είλαη κφλν ε εθειθπφκελε δηαγψληνο. Οη δηαγψληνη θαη νη 

νξηδφληηνη ξάβδνη ζπλδένληαη ακθηαξζξσηά κε ηα ππνζηειψκαηα θαη δε δέρνληαη 

θακπηηθά θνξηία πέξαλ ηνπ ηδίνπ βάξνπο ηνπο.
 [Α1],[Β6],[Γ2]

 

 

 

ρήκα 2.7 Γηάηαμε θαηαθφξπθσλ ζπλδέζκσλ δπζθακςίαο 
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ρήκα 2.8 Σππηθή κνξθή ζχλδεζεο θαηαθφξπθνπ ζπλδέζκνπ δπζθακςίαο
[Γ2]

 

 

2.1.4 Κεθαινδνθνί-Κνξθηάο 

Ζ θεθαινδνθφο απνηειεί έλα νξηδφληην γξακκηθφ ζηνηρείν ην νπνίν ζπλδέεη ηηο 

θεθαιέο ησλ ππνζηεισκάησλ θάζε θηνλνζηνηρίαο θαη δηαηξέρεη ην κήθνο ηνπ θηηξίνπ 

θαηά ηε δηεχζπλζε ηε θάζεηε πξνο ηα επίπεδα ησλ θπξίσλ θνξέσλ πέξαλ πηζαλψο ησλ 

θαηλσκάησλ ζηνπο νπνίνπο δχλαηαη λα δηακνξθσζνχλ αξκνί δηαζηνιήο. Δηδηθφηεξα 

κέζσ ησλ θεθαινδνθψλ επηηπγράλεηαη ζε ζεηζκηθέο θαη ινηπέο νξηδφληηεο δπλάκεηο,  

πνπ αζθνχληαη ζην επίπεδν επηθάιπςεο, λα παξαιακβάλνληαη απφ ηα νξηδφληηα 

ζπζηήκαηα (ζπλδέζκνπο) δπζθακςίαο  θαη λα κεηαθέξνληαη θαη λα θαηαλέκνληαη 

πξνζεγγηζηηθά ζηα θαηαθφξπθα ζπζηήκαηα δπζθακςίαο , πξνθεηκέλνπ κε απηφ ηνλ 

ηξφπν νη σζήζεηο λα θαηαιήγνπλ ζηε ζεκειίσζε. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα έρνπκε 

πεξηζζφηεξεο ζέζεηο ζηήξημεο θαη θαηά ζπλέπεηα πεξηζζφηεξεο ζέζεηο απνξξφθεζεο 

ζεηζκηθήο ελέξγεηαο ζε πεξίπησζε ζεηζκηθήο θαηαπφλεζεο. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ νη 

θεθαινδνθνί απνηεινχλ επίζεο ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζπλαξκνιφγεζεο ηεο θαηαζθεπήο , 

ηδίσο θαηά ηε θάζε αλέγεξζεο , δηφηη ζπλδένπλ εγθάξζηα ηνπο αλεγεηξφκελνπο 

δηαδνρηθά επίπεδνπο θνξείο. Δηδηθφηεξα ε ζχλδεζε ελφο λένπ ηνπνζεηνχκελνπ 

ππνζηειψκαηνο κε ην πξνεγνχκελν ηνπ κέζσ ηεο θεθαινδνθνχ δηεπθνιχλεη ζηε 

ηήξεζε ηεο αθξηβνχο ζέζεο ηνπ νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά. Ζ ζχλδεζε κε  ηα 
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ππνζηειψκαηα πξαγκαηνπνηείηαη κε απιέο θνριησηέο ζπλδέζεηο. Γηα ηε 

δηαζηαζηνιφγεζε θαη ην ζρεδηαζκφ ηνπο επηιέρηεθε ε δηαηνκή ΗΡΔ.
 [Α1],[Β6],[Γ2],

 

 

ρήκα 2.9 Σππηθή κνξθή ζχλδεζεο θεθαινδνθνχ δηαηνκήο Γηπινχ Σαπ
[Γ2]

 

 

Σέινο γηα ηε ζχλδεζε ησλ θνξπθψλ ησλ δπγσκάησλ ζα ηνπνζεηεζεί έλα νξηδφληην 

γξακκηθφ ζηνηρείν σο θνξθηάο, ην νπνίν θαη ζα δηαηξέρεη φιν ην κήθνο ηνπ θηηξίνπ 

θαηά ηε δηεχζπλζε ηε θάζεηε πξνο ηα επίπεδα ησλ θπξίσλ θνξέσλ, δηεπθνιχλνληαο 

θαηά απηφ ηνλ ηξφπν ηελ αλέγεξζε θαη ζχλδεζε ησλ πιαηζηαθψλ θνξέσλ. Χο δηαηνκή 

πξνδηαζηαζηνιφγεζεο ζα επηιεγεί κηα θνίιε ηεηξαγσληθή. 

2.1.5 Σεγίδεο 

Οη ηεγίδεο είλαη δεπηεξεχνληα δνκηθά ζηνηρεία κίαο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο , ηα 

νπνία θαη βνεζνχλ ζην λα κεηαθέξνληαη νη δξάζεηο απφ ηα θχιια επηθάιπςεο φπσο ην 

θνξηίν ρηνληνχ , ε αλεκνπίεζε θαη ηπρφλ σθέιηκν θνξηίν ζηνπο θχξηνπο θνξείο. Δπίζεο 

ιεηηνπξγνχλ σο ζηνηρεία , ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

νξηδνληίσλ ζπλδέζκσλ δπζθακςίαο θαη πξνζθέξνπλ πιεπξηθή ζηήξημε ζηα δπγψκαηα. 

Οη ηεγίδεο είλαη ζηνηρεία θαηαπνλνχκελα θπξίσο ζε θάκςε θαη δχλαηαη λα 

ζρεδηάδνληαη κε ειαηέο ή δηακνξθσκέλεο ελ ςπρξψ δηαηνκέο. Οη απνζηάζεηο κεηαμχ 

ησλ ηεγίδσλ θπκαίλνληαη ζπλήζσο κεηαμχ ηνπ 1,30 m έσο θαη  4,00 m. Γεληθφηεξα ε  

επηινγή ηεο απφζηαζεο θαηά ην ζρεδηαζκφ εμαξηάηαη απφ ηελ αληνρή θαη δπζθακςία 

ησλ θχιισλ επηθάιπςεο , ηε κφξθσζε ησλ νξηδνληίσλ ζπλδέζκσλ δπζθακςίαο ,ην 

ρξεζηκνπνηνχκελν ηχπν δηαηνκήο ηεο ηεγίδαο θαη ην κέγεζνο ησλ δξάζεσλ. Ζ 

νηθνλνκηθφηεηα ηεο επηιεγφκελεο δηάηαμεο ζπλδέεηαη κε ζρεηηθά κεγαιχηεξεο 

απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ ηεγίδσλ, γεληθψο νηθνλνκηθέο κπνξεί λα ζεσξνχληαη 
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απνζηάζεηο ίζεο πξνο ηελ ελδεηθηηθή δηάζηαζε  ησλ 1,80 m. Οη ηεγίδεο κπνξεί λα 

θαηαζθεπάδνληαη  σο ακθηέξεηζηα ζηνηρεία κεηαμχ δηαδνρηθψλ θχξησλ θνξέσλ ή σο 

ζπλερείο δνθνί. Σα ακθηέξεηζηα ζηνηρεία παξνπζηάδνπλ απιφηεηα ζηηο ζπλδέζεηο θαη 

επθνιία ζηελ αλέγεξζε, φκσο γηα ζπγθεθξηκέλα θνξηία ζρεδηαζκνχ θαηαπνλνχληαη 

ζπγθξηηηθά κε άιιεο ζηαηηθέο κνξθέο ,απφ κεγάιεο θακπηηθέο ξνπέο θαη παξνπζηάδνπλ 

κεγάιεο παξακνξθψζεηο απαηηψληαο ηειηθψο ζρεηηθά κεγαιχηεξεο δηαηνκέο. Οη 

ζπλδέζεηο ζε θάζε άθξν ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο δεπηεξεχνπζεο ιεηηνπξγίεο ησλ 

ηεγίδσλ είλαη ζθφπηκν λα γίλνληαη κε δχν ηνπιάρηζηνλ θνριίεο. 

ηε παξνχζα κεηαιιηθή θαηαζθεπή θαη ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο αξρηηεθηνληθέο 

καο απαηηήζεηο νη ηεγίδεο είλαη δηαηεηαγκέλεο αλά 1,83 m θαη έρνπλ ζρεδηαζηεί λα 

θαηαζθεπαζηνχλ σο ακθηέξεηζηα ζηνηρεία κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ θνξέσλ , ελψ γηα ηε 

δηαζηαζηνιφγεζε ηνπο ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θακπηηθή θπξίσο θαηαπφλεζε 

επηιέρηεθε ρξήζε δηαηνκήο απφ ηε ζεηξά ΗΡΔ. 

Δηδηθφηεξα κε ηε ηνπνζέηεζε ησλ ηεγίδσλ ζην άλσ πέικα ηνπ δπγψκαηνο 

πξνθχπηεη πιεπξηθή δέζκεπζε ηνπ πέικαηνο φηαλ απηφ πθίζηαηαη ζιίςε θαη δέζκεπζε 

έλαληη ζηξνθήο φηαλ ην άλσ πέικα είλαη εθειθπφκελν. 

 Σέινο ζε θάζε ηεγίδα ππάξρεη δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο δχν ζεηξψλ ειθπζηήξσλ 

ζηα ηξίηα ηνπ αλνίγκαηνο κεηαμχ δχν ζπλερφκελσλ θνξέσλ πιαηζίνπ , πξνθεηκέλνπ λα 

δεζκεπηνχλ νξηζκέλεο δηαηνκέο ηεο ηεγίδαο έλαληη πιεπξηθήο κεηάζεζεο θαη γηα λα 

πεηχρνπκε κία ιεηηνπξγία πξφζζεησλ ελδηάκεζσλ ζηεξίμεσλ. ηελ παξνχζα κειέηε 

θαηά ηε θάζε ηεο πξνδηαζηαζηνιφγεζεο δελ επηιέρζεθε ε ηνπνζέηεζε ηνπο 
[Α1],[Γ2],

 

 

ρήκα 2.10 Γηάηαμε ηεγίδσλ επί ηνπ δπγψκαηνο
[Γ6]
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   ρήκα 2.11Σππηθή κνξθή ζηήξημεο ηεγίδαο κε ρξήζε γσληαθψλ επί δπγψκαηνο
[Γ2]

 

 

2.1.6 Μεθίδεο 

Οη κεθίδεο ζρεδηάδνληαη θαηά ηξφπν παξφκνην κε εθείλν ησλ ηεγίδσλ θαη έρνπλ 

ζπλήζσο θαη ηνλ ίδην ηχπν δηαηνκήο (ΗΡΔ). 

πγθεθξηκέλα φζν αθνξά ηε παξνχζα κεηαιιηθή θαηαζθεπή νη κεθίδεο ζα 

δηακνξθσζνχλ σο ακθηέξεηζηα ζηνηρεία θαη ζα δηαηαρζνχλ ηφζν ζηηο πιεπξηθέο φςεηο 

φζν θαη επί ησλ πξνζφςεσλ αλά 1,66 m επί ησλ ππνζηεισκάησλ. Χο δνκηθφ ζηνηρείν 

νη κεθίδεο έρνπλ σο θχξηα θφξηηζε ηελ αλεκνπίεζε θαη γηα απηφ ην ιφγν είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ν ηζρπξφο άμνλαο ηνπ λα ελεξγνπνηείηαη κε 

ηα θνξηία αλέκνπ. 

Οη παξακνξθψζεηο ιφγσ ησλ θαηαθφξπθσλ θνξηίσλ φπσο είλαη ην ίδην βάξνο ησλ 

κεθίδσλ θαη ην βάξνο ηεο επέλδπζεο δχλαηαη λα αλαηξνχληαη ζε κεγάιν βαζκφ ιφγσ 

ηεο πξφβιεςεο χπαξμεο ειθπζηήξσλ ζηα ηξίηα ηνπ αλνίγκαηνο φπσο θαη ζηηο ηεγίδεο 

κεηαθέξνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζε κία ξάβδν ε νπνία ζπλδέεηαη κε ην δχγσκα. Σν 

βάξνο ησλ θχιισλ επέλδπζεο  κεηαθέξεηαη ζηε ζηάζκε απφιεμεο ηεο επέλδπζεο θάησ. 

Καηά ηε θάζε ηεο πξνδηαζηαζηνιφγεζεο δελ επηιέγεη ε ηνπνζέηεζε ηεο αλσηέξσ 

δηάηαμεο.
 [Α1],[Β6]
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 ρήκα 2.12  Σππηθή δηάηαμε κεθίδσλ θαη δψλεο επηξξνήο
[Γ6]

 

 

2.1.7 Μεησπηθνί ηύινη 

Οη κεησπηθνί ζηχινη σο δνκηθφ ζηνηρείν ελφο κεηαιιηθνχ θέξνληνο νξγαληζκνχ  

πξνζθέξνπλ ζηήξημε ζηηο κεθίδεο θαη επνκέλσο νη απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο πέξαλ ησλ 

αξρηηεθηνληθψλ απαηηήζεσλ ζπλδένληαη άκεζα κε ην άλνηγκα , ην νπνίν νη 

ρξεζηκνπνηνχκελεο δηαηνκέο κεθίδσλ δχλαηαη λα γεθπξψζνπλ. Σν άλνηγκα απηφ 

ζπλήζσο θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ 4,00 θαη 7,00 m. Γηα ηελ επηινγή ηεο ζέζεο ησλ 

κεησπηθψλ ζηχισλ ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε δηάηαμε ησλ ηεγίδσλ θαη ησλ νξηδνληίσλ 

ζπζηεκάησλ δπζθακςίαο. Δηδηθφηεξα επηδηψθεηαη νη ζηχινη λα ηνπνζεηνχληαη ζε ζέζεηο 

φπνπ αληηζηνηρνχλ θφκβνη ηνπ νξηδνληίνπ ζπλδέζκνπ. 

Κχξηα θαηαπφλεζε γηα ηνπο κεησπηθνχο ζηχινπο απνηειεί ε αλεκνπίεζε, κε 

απνηέιεζκα ηα ζηνηρεία πνπ ηνπο ζπλζέηνπλ λα είλαη θπξίσο θαηαπνλνχκελα ζε θάκςε. 

ηελ πθηζηάκελε θαηαζθεπή απηνί ζα εδξάδνληαη ζε ζεκέιηα ζηα θάησ άθξα ελψ 

άλσζελ ζα ζηεξίδνληαη ζηα αθξαία πιαίζηα κε ζχλδεζε θχιηζεο , δηφηη δελ είλαη 

επηζπκεηή ε παξεκπφδηζε ηεο ειεχζεξεο παξακφξθσζεο ησλ δπγσκάησλ. Ζ ζχλδεζε 

κε ην δχγσκα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ θνριηψλ ζε επηκήθεηο νπέο , ε αθξηβή δηάζηαζε 

ησλ νπνίσλ εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ησλ παξακνξθψζεσλ ηνπ αθξαίνπ πιαηζίνπ θαη 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη ε κεηαθνξά αμνληθψλ δπλάκεσλ ζηα κεησπηθά 

ππνζηειψκαηα.
 [Α1],[Β6]
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ρήκα 2.13 Σππηθή δηάηαμε κεησπηθψλ ζηχισλ κε ην δχγσκα
[Γ2]

 

 

2.1.8 Φύιια Δπηθάιπςεο 

Πξφθεηηαη γηα ηα θχιια  κε ηα νπνία επηθαιχπηεηαη θαη επελδχεηαη ηφζν πιεπξηθά 

φζν θαη ζε επίπεδν νξνθήο ν θέξσλ νξγαληζκφο ηνπ θηηξίνπ. Σα θχιια επηθάιπςεο 

πξέπεη λα έρνπλ επαξθή αληνρή θαη επαξθή αγθχξσζε, επί ησλ ζηνηρείσλ ζηα νπνία θαη 

πξφθεηηαη λα ζηεξηρζνχλ , ψζηε κε απηφ ηνλ ηξφπν λα είλαη δπλαηή  ε κεηαθνξά ηφζν 

ζηηο ηεγίδεο φζν θαη ζηηο κεθίδεο ηεο θαηαζθεπήο ηα θνξηία πίεζεο ή νπνηαδήπνηε άιιε 

θαηαπφλεζε πθίζηαηαη ε θαηαζθεπή . Ζ ζηήξημε ηνπο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ρξήζε 

θαηάιιεισλ βηδψλ , νη νπνίεο ζα θαιχπηνληαη κε αξκνθαιχπηξα , έηζη ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη θαη ε απαξαίηεηε πγξνκφλσζε. 

Δθηφο ηεο αλάγθεο γηα επαξθή αληνρή ,πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη ε κεηαθνξά 

ησλ επηκέξνπο θνξηίσλ ζην θέξσλ νξγαληζκφ , ηα θχιια επηθάιπςεο πξέπεη λα 

παξέρνπλ θαη ηελ απαξαίηεηε ζεξκνκφλσζε θαη ερνκφλσζε. Γηα απηφ ην ιφγν θαη ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηε θαηαζθεπή καο ηα πην επξέσο ζε ρξήζε δηαδεδνκέλα ζηνηρεία 

επηθάιπςεο ηα ζεξκνκνλσηηθά πάλει ηχπνπ «ζαληνπτηο». Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα 

ζέξκν-ήρν κνλσηηθά πξνθαηαζθεπαζκέλα θχιια επηθάιπςεο ησλ νπνίσλ ε γεληθή 

κνξθή απνηειείηαη απφ έλα ζθιεξφ ζηξψκα πνιπνπξεζαλίνπ  (ζέξκν-ήρν κνλσηηθφ 

πιηθφ) πάρνπο 30-80 mm κε επηθάιπςε θχιινπ αινπκηλίνπ ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά θαη 

θχιινπ ράιπβα ζηελ εζσηεξηθή. 

ην θηίξην καο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζεξκνκνλσηηθά πάλει ίδηνπ ηχπνπ ηφζν ζην 

επηζηέγαζκα φζν θαη ζηηο πιαγηνθαιχςεηο. Σν αθξηβέο πάρνο ησλ πάλει ζα ιεθζεί απφ 
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πίλαθεο αληνρψλ ηεο εηαηξείαο παξαγσγήο ε, ε νπνία ζα επηιεγεί κε αξρηθή εθηίκεζε 

βάξνπο g=0,18 KN/m²
[Α1],[Γ3]

 

 

Δηθφλα 2.1 Πάλει πνιπνπξεζάλεο επηζηεγάζκαηνο
[Γ3]

 

 

 

Δηθφλα 2.2 Πάλει πνιπνπξεζάλεο πιαγηνθάιπςεο
[Γ3]

 

 

2.2 . Τιηθό Καηαζθεπήο 

Γηα φια ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο θαηαζθεπήο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ράιπβαο 

θαηεγνξίαο S235. Οη νλνκαζηηθέο ηηκέο ηνπ νξίνπ δηαξξνήο fy θαη ζξαχζεο  fu γηα ελ 

ζεξκψ ειαηνχο ράιπβεο δίλνληαη ζηα Δπξσπατθά Πξφηππα EN10025-2 θαη EN 1993-1-

1.Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ράιπβα ηεο θαηαζθεπήο. 

 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δπξσθψδηθα 3 (EN 1993-1-1:2005,§3.2.6) ην κέηξν 

ειαζηηθφηεηαο ηνπ ράιπβα ηζνχηαη κε Δ=21 GPa , ην εηδηθφ βάξνο είλαη ίζν κε γ= 

78,5KN/m³, ν ζπληειεζηήο Poisson έρεη ηηκή  λ=0,3 θαη ν ζπληειεζηήο γξακκηθήο 

δηαζηνιήο ιακβάλεηαη ίζνο κε α=12*10-6 /C°. Οη αλσηέξσ ηηκέο ιακβάλνληαη γηα 

νπνηαδήπνηε ηηκή δνκηθνχ ράιπβα.
 [Β5]
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 Πίλαθαο 2.1 Ολνκαζηηθή ηηκή νξίνπ δηαξξνήο fy θαη νξίνπ ζξαχζεο fu θαηά EN1993 

Καηεγνξία 

θαηά ΔΝ10025 

Ολνκαζηηθφ πάρνο ζηνηρείνπ t (mm) 

S235 t ≤ 40 mm 40 mm ≤ t ≤ 80 mm 

fy (MPa) fu (MPa) fy (MPa) fu (MPa) 

235 360 235 360 
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ΣΡΗΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

3. Γξάζεηο Τπνινγηζκνύ 

 

3.1  Μόληκεο Γξάζεηο 

Χο κφληκεο δξάζεηο νξίδνληαη φιεο εθείλεο νη δξάζεηο νπνίεο αλακέλεηαη λα 

ελεξγήζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δεδνκέλεο πεξηφδνπ αλαθνξάο κε ηε δηαθνξνπνίεζε 

ηνπ κεγέζνπο ηνπο ζην ρξφλν λα είλαη ακειεηέα. ηελ θαηεγνξία ησλ κφληκσλ δξάζεσλ 

( permanent action ή dead loads) πεξηιακβάλνληαη φια ηα θαηαθφξπθα θνξηία , ηα 

νπνία δξνπλ ζε νιφθιεξε ηε δηάξθεηα δσήο ηεο θαηαζθεπήο φπσο ηα ηδία βάξε ηνπ 

θνξέα (θέξνληα ζηνηρεία, ηνίρνη πιεξψζεσο , ςεπδνξνθέο, επηθαιχςεηο , επελδχζεηο , 

επηζηξψζεηο ,κνλψζεηο δαπέδσλ , ειεθηξηθά-πδξαπιηθά δίθηπα , θιηκαηηζηηθά 

ζπζηήκαηα) , ζηαζεξφο εμνπιηζκφο θαζψο θαη έκκεζεο δξάζεηο απφ ζπζηνιή μήξαλζεο 

θαη δηαθνξηθέο θαζηδήζεηο. 

Χο ηηκέο ησλ κνλίκσλ δξάζεσλ , νη νπνίεο θαη πξφθεηηαη λα δξάζνπλ ζηνλ θνξέα 

θαη ζα εηζαρζνχλ ζην ζηαηηθφ καο πξνζνκνίσκα ζα είλαη νη θάησζη: 

 ίδην βάξνο  ράιπβα g= 78,5 KN/m³ 

 επηθαιχςεηο κε g= 0,18 KN/m² 

 ινηπά κφληκα κε g= 0,07 KN/m²  
[Α3],[Β2]

 

 

3.2  Μεηαβιεηέο Γξάζεηο 

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη ηα θαηαθφξπθα θνξηία , ηα νπνία 

πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ θαη πξνέξρνληαη απφ ηε παξνπζία αλζξψπσλ , 

επίπισλ, θηλεηνχ εμνπιηζκνχ, νρεκάησλ, απνζεθεπκέλσλ αγαζψλ θ.η.ι θαζψο θαη ηα 

θνξηία ρηνληνχ ,αλέκνπ θαη ηα θνξηία ιφγσ ζεξκνθξαζηαθψλ κεηαβνιψλ. Λφγσ ηεο 

θχζεσο ησλ θνξηίσλ απηψλ δελ είλαη γλσζηφ ην αθξηβέο ηνπο βάξνο θαη ζέζε νπφηε νη 

ηηκέο ηνπο πξνζδηνξίδνληαη ζηαηηζηηθά θαη νη δε ηηκέο εθαξκνγήο ηνπο 

(ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο) δίλνληαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο.
 [Α3],[Β2]

 

3.2.1 Δπηβαιιόκελα Φνξηία ζε Κηίξηα 

Σα επηβαιιφκελα θνξηία ησλ θηηξίσλ είλαη νκνηφκνξθα δηαλεκεκέλα ή 

ζπγθεληξσκέλα θαη νθείινληαη είηε ζε θαλνληθή ρξήζε ηνπ θηηξίνπ απφ αλζξψπνπο είηε 

ζε εμνπιηζκφ θαη πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ησλ θνξηηδφκελσλ επηθαλεηψλ 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θνξηηδφκελε επηθάλεηα απνηειεί ε ζηέγε ηεο 

θαηαζθεπήο . Οη ζηέγεο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηε 

πξνζβαζηκφηεηα , φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ πίλαθα: 
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Πίλαθαο 3.1  Καηεγνξηνπνίεζε ηεγψλ
[Α3]

 

Καηεγνξίεο Φνξηηδφκελσλ Δπηθαλεηψλ πγθεθξηκέλε Υξήζε 

 

Ζ 

Οξνθέο πξνζηηέο κφλν γηα θαλνληθή 

ζπληήξεζε, επηζθεπή, βαθή θαη 

κηθξνεπηζθεπέο 

 

Η 

Οξνθέο πξνζβάζηκεο γηα ρξήζε ζχκθσλα 

κε ηηο θαηεγνξίεο A έσο D 

 

Κ 

Οξνθέο πξνζηηέο γα εηδηθέο ππεξεζίεο 

φπσο γηα πξνζγείσζε ειηθνπηέξσλ 

 

Ζ ππφ εμέηαζε ζηέγε ηεο παξνχζαο θαηαζθεπήο νξίδνπκε φηη αλήθεη ζηε 

θαηεγνξία Ζ.  Γηα ζηέγεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο , νη ηηκέο ησλ επηβαιιφκελσλ θνξηίσλ 

δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Πίλαθαο 3.2  Δπηβαιιφκελα θνξηία ζηηο ζηέγεο θαηεγνξίαο Ζ
[Α3]

 

Οξνθή q (KN/m²) Q( KN) 

Καηεγνξία Ζ 0.00-1.00 0,90 -1.50 

 

Σν q κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη δξα ζε κία επηθάλεηα Α, ε νπνία θαη νξίδεηαη απφ ην 

Δζληθφ Πξνζάξηεκα . Ζ πξνηεηλφκελε ηηκή γηα ην Α είλαη ηα 10 m², ζηα πιαίζηα ελφο 

θάζκαηνο κεηαμχ ηνπ κεδελφο θαη νιφθιεξεο ηεο επηθάλεηαο ηεο ζηέγεο. 

ην ζηαηηθφ πξνζνκνίσκα επηιέρζεθε σο επηβαιιφκελν θνξηίν q= 0,5 KN/m², 

πξνηεηλφκελε ηηκή ηνπ Δζληθνχ Πξνζαξηήκαηνο , ζεσξψληαο φηη δξα ζε νιφθιεξε ηελ 

επηθάλεηα ηεο ζηέγεο. ε ζηέγεο ηα επηβαιιφκελα θνξηία δελ εθαξκφδνληαη ηαπηφρξνλα 

κε θνξηία ρηνληνχ ή αλέκνπ. Σν θνξηίν Q ην παίξλνπκε θαηά ην ζηαηηθφ πξνζνκνίσκα 

ίζν κε Q= 1 KN θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί ελ δπλάκεη κφλν γηα ηνπηθνχο ειέγρνπο.
 [Α3],[Β2]

 

3.2.2 Φνξηία Υηνληνύ 

Σν θνξηίν ρηνληνχ θαηεγνξηνπνηείηαη σο κεηαβιεηή ζηαζεξή δξάζε. Τπεχζπλε γηα 

ηε αλσηέξσ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ είλαη ε ελαπφζεζε ηνπ ρηνληνχ ζε νξηδφληηεο ή 

θεθιηκέλεο ζηέγεο , ελψ ρξήδεη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ζε πεξηνρέο φπνπ επηθξαηεί θξχνο 

θαηξφο κε ζπλήζεηο κεγάιεο ρηνλνπηψζεηο. Ζ πνζφηεηα ηνπ ρηνληνχ ,ε νπνία 

ελαπνηίζεηαη ζε κία ζηέγε εμαξηάηαη απφ ηε θιίζε ηεο ζηέγεο θαζψο θαη ηε ηνπνζεζία 

ηνπ έξγνπ (πςφκεηξν , πξνζαλαηνιηζκφο θ.η.ι.), ελψ ε ππθλφηεηα ηνπ κε ηελ νπνία θαη 

θαζνξίδεηαη ηειηθψο ην θνξηίν ιφγσ ρηνληνχ δελ είλαη ζηαζεξή θαη εμαξηάηαη απφ ην 
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βαζκφ ζπκπχθλσζεο ζηελ εθάζηνηε ζέζε. πλεπψο πέξα ηεο ρηνλφπησζεο ζε ζπλζήθεο 

εξεκίαο είλαη δπλαηφ λα απαηηεζεί λα ιεθζεί ππφςε θαη ε επίδξαζε ηνπ αλέκνπ πνπ κε 

ηε ζεηξά ηνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλαθαηαλνκή ηνπ ρηνληνχ ή αθφκε θαη κεξηθή 

απνκάθξπλζε ηνπ απφ ηε ζηέγε . Σέινο νθείινπκε λα ιακβάλεηαη ππφςε νπνηαδήπνηε 

αιιαγή ζηελ θαηαλνκή ηνπ ρηνληνχ ζηηο ζηέγεο ιφγσ δηαθπγήο ηεο ζεξκφηεηαο απφ ην 

θηίξην ή θαη απφ εξγαζίεο απνκάθξπλζεο απηνχ. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θνξηίνπ ρηνληνχ ρξεζηκνπνηήζεθε ην επξσπατθφ πξφηππν 

EN 1991-1-3 (Δπξσθψδηθαο 1), ζην νπνίν θαη πεξηέρνληαη ιεπηνκεξψο νη κνξθέο 

θφξηηζεο, νη νπνίεο θαη πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζηελ αλάιπζε γηα ηνλ ηξφπν 

ελαπφζεζεο ηνπ ρηνληνχ πάλσ ζηε ζηέγε. 

Σν θνξηίν ρηνληνχ κε ην ζπκβνιηζκφ s, πνπ αζθείηαη επί ηεο ζηέγεο , ζεσξείηαη φηη 

ελεξγεί θαηαθφξπθα ζηελ νξηδφληηα πξνβνιή απηήο. Γηα ηνπνζεζίεο ,φπνπ θαη 

επηθξαηνχλ θαλνληθέο ζπλζήθεο , δειαδή ρσξίο λα ιάβεη ρψξα εμαηξεηηθή ρηνλφπησζε 

ή κεηαηφπηζε ιφγσ αλέκσλ, ζα εθαξκφδεηαη ν ζπλδπαζκφο ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζε 

θαηαζηάζεηο δηαξθείαο ή παξνδηθέο θαηαζηάζεηο. Οη ζρέζεηο πξνζδηνξηζκνχ είλαη νη 

θάησζη: 

 Γηα θαηαζηάζεηο δηαξθείαο ή παξνδηθέο 

S= κi * Ce * Ct * sk  (3.1) 

 Γηα ηπρεκαηηθέο θαηαζηάζεηο 

S= κi * Ce * Ct * Sad  (3.2) 

Όπνπ : 

κi ν ζπληειεζηήο κνξθήο θνξηίνπ ρηνληνχ 

sk ε ραξαθηεξηζηηθή ηηκή ηνπ θνξηίνπ ρηνληνχ επί ηνπ εδάθνπο 

Sad ε ηηκή ζρεδηαζκνχ ηνπ εμαηξεηηθά θνξηίνπ ρηνληνχ επί ηνπ εδάθνπο         

γηα  κηα δεδνκέλε ηνπνζεζία , φπνπ Sad= Cesl *sk κε Cesl λα είλαη ν 

ζπληειεζηήο εμαηξεηηθνχ θνξηίνπ ρηνληνχ θαη ίζνο κε 2,00 

Ce ν ζπληειεζηήο έθζεζεο 

Ct ν ζεξκηθφο ζπληειεζηήο, 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπληειεζηή κνξθήο ρηνληνχ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο 

πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο γηα δίθιηλεο ζηέγεο φπσο θαίλεηαη ζρεκαηηθά παξαθάησ 

ιακβάλνληαο ηελ πιένλ δπζκελή πεξίπησζε: 
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ρήκα 3.1 Καηαλνκή θνξηίνπ ρηνληνχ 
[Α3]

 

 

Πίλαθαο 3.3 πληειεζηήο κνξθήο ρηνληνχ 
[Α3]

 

Κιίζεο ζηέγεο 0°≤ α ≤30° 30°≤ α ≤60° 60°≤ α 

κ1 0,8 0,8*(60-α)/30 0,0 

κ2 0,8 +0,8*α/30 1,6 - 

 

Λακβάλνληαο ινηπφλ ππφςε ηε γεσκεηξία ηεο εμεηαδφκελεο καο δίθιηλεο ζηέγεο , 

δειαδή ηε γσλία θιίζεο , ε νπνία θαη είλαη ίζε κε α1= α2= 5,194° πξνέθπςε φηη ν 

ζπληειεζηήο κνξθήο ρηνληνχ ζα είλαη κ1=0.8. 

Όζνλ αθνξά ηε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή έθζεζεο Ce απηή εμαξηάηαη απφ ηα δηάθνξα 

ηνπνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο θαη νη δπλαηέο ηηκέο παξαηίζεηαη 

ζην παξαθάησ πίλαθα. 

Πίλαθαο 3.4 πληζηψκελεο ηηκέο ηνπ Ce γηα δηάθνξα ηνπνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά
[Α3]

 

Σνπνγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθά Ce 

Δθηεζεηκέλν 0,8 

Καλνληθφ 1,0 

Πξνθπιαγκέλν 1,2 
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Ζ πεξηνρή ηνπ Σαηντνπ , ζηελ νπνία θαη πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί ην θηίξην 

κπνξνχκε λα ηε ραξαθηεξίζνπκε θαλνληθή σο πξνο ηα ηνπνγξαθηθά ηεο 

ραξαθηεξηζηηθά. Γειαδή πξφθεηηαη γηα κία πεξηνρή , ε νπνία δελ εκθαλίδεη ζεκαληηθή 

κεηαθίλεζε ηνπ ρηνληνχ ιφγσ αλέκνπ ζε θαηαζθεπέο εμαηηίαο θπζηθνχ αλάγιπθνπ θαη 

παξνπζία δέλδξσλ. πλεπψο σο ηηκή ηνπ ζπληειεζηή έθζεζεο Ce ιακβάλεηαη ίζε κε ηε 

κνλάδα ( 1,0). 

Ο ζεξκηθφο ζπληειεζηήο Ct ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλεηαη ππφςε 

πηζαλή επηξξνή ηεο απψιεηαο ζεξκφηεηαο κέζσ ζηέγεο. Γηα θαλνληθέο ζπλζήθεο 

ζεξκηθήο κφλσζεο ζηέγεο , φπσο απηή ηεο θαηαζθεπήο καο ιακβάλεηαη ίζνο κε ηε 

κνλάδα δειαδή Ct=1,00. 

Γηα ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ νη ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο ηνπ θνξηίνπ ρηνληνχ επί ηνπ 

εδάθνπο sk θαη γηα πεξίνδν επαλαθνξάο 50 εηψλ δίλνληαη ζην Παξάξηεκα ηνπ EN 

1991-Μέξνο 1-3). Γηα ηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ην Δζληθφ Πξνζάξηεκα νξίδνληαη νη 

θάησζη ηξεηο δψλεο ρηνληνχ , κε ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο sk,0 γηα έδαθνο ην νπνίν θαη 

βξίζθεηαη ζηε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο σο αθνινχζσο : 

 Εψλε Η (Sk,0=0,4 KN/m²) 

 Εψλε ΗI (Sk,0=1,7 KN/m²) 

 Εψλε ΗI (Sk,0=1,7 KN/m²) 

εκεηψλνπκε βέβαηα φηη γηα ηνπνζεζίεο κε πςφκεηξν κεγαιχηεξν ησλ 1500 m 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί εηδηθή κειέηε θαη αμηνιφγεζε. Ζ ραξαθηεξηζηηθή ηηκή sk 

ηνπ θνξηίνπ ρηνληνχ επί ηνπ εδάθνπο ζε  KN/m² ζπλαξηήζεη ηεο Εψλεο θαη ηνπ 

αληηζηνίρνπ πςνκέηξνπ (Α) γηα κηα ηνπνζεζία δίλεηαη απφ ηε παξαθάησ ζρέζε: 

                                    (3.3)  

Ζ ππφ εμέηαζε πεξηνρή , ζηελ νπνία πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί ην θηίξην καο 

αλήθεη ζηελ Αηηηθή, δειαδή ζηε ΕΧΝΖ ΗΗΗ κε Sk,0= 0,8 KN/m² θαη έρεη πςφκεηξν 

Α=239 m. Αληηθαζηζηψληαο ινηπφλ ζηελ αλσηέξσ ζρέζε ηα δεδνκέλα καο πξνθχπηεη 

φηη ε ραξαθηεξηζηηθή ηηκή sk ηνπ θνξηίνπ ρηνληνχ ηζνχηαη κε  Sk=0,854 KN/m² 

Οπφηε ε ηηκή ηνπ θνξηίνπ ρηνληνχ ηεο ζηέγεο γηα ηηο θαηαζηάζεηο ζρεδηαζκνχ  

πξνθχπηεη αληηθαζηζηψληαο αληηζηνίρσο ηηο αλσηέξσ ηηκέο ζηηο αξρηθέο ζρέζεηο (3.1) 

θαη (3.2) 

 Γηα ηηο θαηαζηάζεηο ζρεδηαζκνχ δηαξθείαο ην θνξηίν ηνπ ρηνληνχ είλαη ίζν 

κε: 

S= κi * Ce * Ct * sk  =0,8*1,00*1,00*0,854 KN/m²=0,68 KN/m² 

 Γηα ηπρεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ζρεδηαζκνχ ην θνξηίν ρηνληνχ είλαη ίζν κε : 
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S= κi * Ce * Ct *Cesl* sk  =0,8*1,00*1,00*2,00*0,854 KN/m²=1,36 KN/m² 

Έηζη ινηπφλ ρξεζηκνπνηψληαο ηε θαηαλνκή ηνπ θνξηίνπ ρηνληνχ ηνπ ρήκαηνο 3.1 

πξνθχπηνπλ νη θάησζη πεξηπηψζεηο 

Πίλαθαο 3.5 Καηαλνκή θνξηίνπ ρηνληνχ γηα θαηαζηάζεηο ζρεδηαζκνχ κε δηάξθεηα 

Πεξηπηψζεηο Αξηζηεξφ Εχγσκα (KN/m²) Γεμί Εχγσκα (KN/m²) 

Πεξίπησζε 1 -0,68 -0,68 

Πεξίπησζε 2 -0,34 -0,68 

Πεξίπησζε 3 -0,68 -0,34 

 

Πίλαθαο 3.6 Καηαλνκή εμαηξεηηθνχ θνξηίνπ ρηνληνχ 

Πεξηπηψζεηο Αξηζηεξφ Εχγσκα (KN/m²) Γεμί Εχγσκα (KN/m²) 

Πεξίπησζε 1 -1,36 -1,36 

Πεξίπησζε 2 -0,68 -1,36 

Πεξίπησζε 3 -1,36 -0,68 

 

Γηα ηνπνζεζίεο , φπνπ επηθξαηνχλ θαλνληθέο ζπλζήθεο εθαξκφδεηαη ν ζπλδπαζκφο 

ν νπνίνο θαη αληηζηνηρεί ζε θαηαζηάζεηο δηαξθείαο ή παξνδηθέο 
[Α3],[Β3]

 

3.2.3 Φνξηία Αλέκνπ 

Οη δξάζεηο ηνπ αλέκνπ θαηαηάζζνληαη ζηηο κεηαβιεηέο θαζνξηζκέλεο δξάζεηο. ηε 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε γηα ην πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξηίνπ ηνπ αλέκνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ην ΔΝ 1991-1-4 (Δπξσθψδηθαο 1, Μέξνο 1-4) 

Δηδηθφηεξα, νη δξάζεηο ιφγσ αλέκνπ ζηηο θαηαζθεπέο απφ ράιπβα , δηαδξακαηηδνχλ 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απνηεινχλ ηε βαζηθή θφξηηζε , 

αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηχπν ηεο θαηαζθεπήο (κνλψξνθν, πνιπψξνθν θηίξην θ.η.ι). Σν 

κέγεζνο απηψλ ησλ δξάζεσλ επίζεο κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ ηνπνζεζία ,ην χςνο 

ηεο θαηαζθεπήο , ην είδνο ηεο θαηαζθεπήο θαη άιινπο παξακέηξνπο. 

Οη δπλάκεηο ιφγσ αλέκνπ είλαη ρξνληθά κεηαβαιιφκελεο θαη κπνξεί λα 

πξνθαιέζνπλ ηαιαληψζεηο. Γηα δηάθνξεο θαηαζθεπέο φπσο ηηο δχζθακπηεο ε δπλακηθή 

απηή επίδξαζε είλαη κηθξή νπφηε ηα θνξηία ηνπ αλέκνπ κπνξεί λα ζεσξνχληαη θαη σο 

ζηαηηθά. ε αληίζεζε ζηηο εχθακπηεο θαηαζθεπέο, νη δπλακηθέο επηξξνέο είλαη 

ζεκαληηθέο νπφηε νθείινπκε λα ιακβάλνπκε ππφςε ηε δπλακηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά. 

Ζ πην ζεκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δξάζεσλ αλέκνπ είλαη ε 

ηαρχηεηα ηνπ. Ζ βάζε ζρεδηαζκνχ ινηπφλ είλαη ε κέγηζηε ηαρχηεηα (ξηπή) πνπ 

πξνβιέπεηαη γηα ηε δηάξθεηα δσήο ζρεδηαζκνχ ηεο θαηαζθεπήο. Οη παξάγνληεο ινηπφλ , 
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νη νπνίνη επεξεάδνπλ ην κέγεζνο ηεο ηαρχηεηαο θαη ηεο αζθνχκελεο πίεζεο είλαη νη 

θάησζη: 

 ε  γεσγξαθηθή ζέζε 

 ε θπζηθή ζέζε  

 ε ηνπνγξαθία 

 νη δηαζηάζεηο ησλ θηηξίσλ  

 ε κέζε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ 

 ην ζρήκα ηεο θαηαζθεπήο 

 ε θιίζε ηεο ζηέγεο  

 ε δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ 
[Α3]

 

3.2.3.1 Τπνινγηζκόο Παξακέηξσλ Αλεκνθνξηίσλ 

Όπσο αλαθέξακε αλσηέξσ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δξάζεσλ ηνπ αλέκνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ην Δπξσπατθφ Πξφηππν EN 1991-1-1, φπνπ γηα λα απινπνηεζεί ε 

δηαδηθαζία εηζαγσγήο ησλ δξάζεσλ ιφγσ αλέκνπ νη δξάζεηο αλάγνληαη ζε δπλάκεηο θαη 

πηέζεηο (θάζεηεο ή εθαπηνκεληθέο) επί ησλ εμσηεξηθψλ ή ησλ εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ 

κε νκνηφκνξθε θαηαλνκή ζε κία φςε ή θαη ζε ηκήκα ηεο. πλεπψο θαη ε πίεζε ηνπ 

αλέκνπ δξα θαζέησο πξνο ηηο εμσηεξηθέο ή εζσηεξηθέο επηθάλεηεο  κίαο θαηαζθεπήο. 

Ζ εμσηεξηθή πίεζε , ε νπνία ζπκβνιίδεηαη κε we είλαη ε πίεζε ηνπ αλέκνπ πνπ δξα 

θάζεηα ζηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο κηαο θαηαζθεπήο θαη πξνθχπηεη απφ ηε παξαθάησ 

ζρέζε: 

     We =qp(ze) *cpe   (3.4) 

Όπνπ : 

qp(ze) είλαη ε πίεζε ηαρχηεηαο αηρκήο 

ze  είλαη ην χςνο αλαθνξάο γηα ηελ εμσηεξηθή πίεζε 

cpe  είλαη ν ζπληειεζηήο πίεζεο γηα ηελ εμσηεξηθή πίεζε  

Αληηζηνίρσο ε εζσηεξηθή πίεζε ζπκβνιίδεηαη κε wi θαη είλαη ε πίεζε ηνπ αλέκνπ , 

ε νπνία δξα θαζέησο πξνο ηηο εζσηεξηθέο επηθάλεηεο κηαο θαηαζθεπήο θαη πξνθχπηεη 

απφ ηε ζρέζε: 

Wi =qp(zi) *cpi   (3.5) 

Όπνπ : 

qp(zi) είλαη ε πίεζε ηαρχηεηαο αηρκήο 

zi  είλαη ην χςνο αλαθνξάο γηα ηελ εζσηεξηθή πίεζε 

cpe  είλαη ν ζπληειεζηήο πίεζεο γηα ηελ εζσηεξηθή πίεζε  
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Ζ πίεζε ηαρχηεηαο αηρκήο ζε χςνο z, ε νπνία πεξηιακβάλεη κέζεο θαη κηθξήο 

δηάξθεηαο δηαθπκάλζεηο ηαρχηεηαο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ αθφινπζε ζρέζε: 

qp(z)=[ 1+7*Iv(z)]*0,5*ξ*Vm²(z)=Ce(z)*qb (3.6) 

Όπνπ : 

ξ  είλαη ε ππθλφηεηα ηνπ αέξα, ε νπνία θαη εμαξηάηαη απφ ην πςφκεηξν , ηε       

  ζεξκνθξαζία θαη ηε βαξνκεηξηθή πίεζε πνπ αλακέλνληαη ζε κία πεξηνρή  

  θαηά ηε δηάξθεηα αλεκνζχειιαο (πξνηεηλφκελε ηηκή ξ=1,25kg/m³) 

Iv(z) είλαη ε έληαζε ηνπ ζηξνβηιηζκνχ ζε χςνο z 

Ce(z) είλαη ν ζπληειεζηήο έθζεζεο θαη δίλεηαη απφ ηε ζρέζε      

                                                                            (3.7) 

qb  είλαη ε βαζηθή πίεζε , ε νπνία δίλεηαη απφ ηε ζρέζε 

         qb=(1/2)*ξ*Vb² (3.8) 

Με Vb ζηελ αλσηέξσ ζρέζε ζπκβνιίδεηαη ε βαζηθή ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ , πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηε παξαθάησ ζρέζε σο ζπλάξηεζε ηεο δηεχζπλζεο ηνπ αλέκνπ θαη ηεο 

επνρήο ηνπ έηνπο ζηα 10m  πάλσ απφ ην έδαθνο θαηεγνξίαο ΗΗ. 

Vb=Cdir *Cseasonx*Vb,0 (3.9) 

Όπνπ : 

Cdir είλαη ν ζπληειεζηήο δηεχζπλζεο (κε πξνηεηλφκελε ηηκή 1,00) 

Cseason είλαη ν ζπληειεζηήο δηεχζπλζεο (κε πξνηεηλφκελε ηηκή 1,00) 

Vb,0 είλαη ε ζεκειηψδεο ηηκή ηεο βαζηθήο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ  

ίζε κε ηε ραξαθηεξηζηηθή κε ηε κέζε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ 10 ιεπηψλ  

αλεμάξηεηα απφ ηε δηεχζπλζε ηνπ θαη ηελ επνρή ηνπ έηνπο, ζηα 10 m πάλσ 

απφ ην έδαθνο , ζε αλνηθηή πεξηνρή κε ρακειή βιάζηεζε φπσο γξαζίδη θαη  

κεκνλσκέλα εκπφδηα αλά απνζηάζεηο ηνπιάρηζηνλ 20θνξέο ηνπ χςνπο ησλ  

εκπνδίσλ 

χκθσλα κε ην Δζληθφ Πξνζάξηεκα ε ζεκειηψδεο ηηκή ηεο βαζηθήο ηαρχηεηαο ηνπ 

αλέκνπ Vb,0 γηα ηε ρψξα καο νξίδεηαη ζε 33m/s γηα λεζηά θαη ηα παξάιηα κέρξη ηα 10 

km απφ ηελ αθηή θαη ζε 27 m/s γηα ηελ ππφινηπε ρψξα.  

Ζ κέζε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ , ε νπνία ζπκβνιίδεηαη κε Vm(z), ζε χςνο z πάλσ 

απφ ην έδαθνο δίλεηαη απφ ηελ αθφινπζε ζρέζε: 

Vm(z)= Cr(z) *Co(z)*Vb (3.10) 

Όπνπ : 

Co(z) είλαη ν ζπληειεζηήο ηνπνγξαθηθήο δηακφξθσζεο , ν νπνίνο γηα επίπεδν  
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  έδαθνο ιακβάλεηαη ίζνο κε 1,00 

Cr(z) είλαη ν ζπληειεζηήο ηξαρχηεηαο ,ν νπνίνο ιακβάλεη ππφςε ηε  

  κεηαβιεηφηεηα ηεο κέζεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ ζηε ζέζε ηεο 

  θαηαζθεπήο θαη δίλεηαη απφ ηε παξαθάησ ζρέζε 

    Cr(z)=Kr * ln (z/zν)  γηα zmin ≤ z ≤ zmax 

    Cr(z)= Cr(zmin) γηα  z ≤ zmin    (3.11) 

Όπνπ : 

zν  είλαη ην κήθνο ηεο ηξαρχηεηαο ζε m 

Kr  είλαη ν ζπληειεζηήο εδάθνπο εμαξηψκελνο απφ ην κήθνο ηξαρχηεηαο zν 

  θαη ππνινγίδεηαη απφ ηε θάησζη ζρέζε     

                                                       (3.12) 

Όπνπ : 

zν  είλαη ην κήθνο ηεο ηξαρχηεηαο ζε m 

zν,II είλαη ίζν κε 0,05 m γηα θαηεγνξία εδάθνπο ΗΗ, φπσο θαίλεηαη 

  θαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 

zmin είλαη ην ειάρηζην χςνο , ην νπνίν νξίδεηαη παξαθάησ 

zmax είλαη ην ειάρηζην χςνο θαη ιακβάλεηαη ίζν κε 200m 

Ζ αλσηέξσ ζρέζε (3.11) , ηζρχεη φηαλ ην έδαθνο ζηε δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ έρεη 

νκνηφκνξθε ηξαρχηεηα ζε αξθεηά κεγάιν κήθνο , πξνθεηκέλνπ ε θαηεγνξία εδάθνπο 

λα ζεσξείηαη ζηαζεξή. 

Πίλαθαο 3.7 Καηεγνξίεο εδάθνπο θαη αληίζηνηρεο παξάκεηξνη 
[Α3]

 

Καηεγνξία εδάθνπο zν (m) zmin (m) 

0 0,003 1 

Η 0,01 1 

ΗΗ 0,05 2 

ΗΗΗ 0,3 5 

ΗV 1 10 

 

Δθφζνλ νξίζηεθαλ έλλνηεο φπσο ην κήθνο ηξαρχηεηαο αλαθέξνπκε φηη ε έληαζε 

ηνπ ζηξνβηιηζκνχ Iv(z) ζε χςνο z νξίδεηαη απφ ηε παξαθάησ ζρέζε: 

            Iv(z) =   γηα zmin ≤ z ≤ zmax 

            Iv(z)= Iv(zmin)  γηα  z ≤ zmin   (3.13) 

Όπνπ : 
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kη  είλαη ν ζπληειεζηήο ζηξνβηιηζκνχ θαη ιακβάλεηαη ίζνο κε 1,00 

cν  είλαη ν ζπληειεζηήο ηνπνγξαθηθήο δηακφξθσζεο ηνπ εδάθνπο 

      zν  είλαη ην κήθνο ηξαρχηεηαο 

Σέινο πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηνχλ νη ηειηθέο πηέζεηο επί ησλ επηθαλεηψλ ησλ 

θαηαζθεπψλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο αλσηέξσ δνζκέλεο ζρέζεηο (4.4) θαη (4.5) νθείινπκε 

λα βξνχκε θαη λα εηζάγνπκε ζε απηέο ηνπο αεξνδπλακηθνχο ζπληειεζηέο πίεζεο 

(εμσηεξηθήο πίεζεο cpe , εζσηεξηθήο πίεζεο cpi) 

Οη ζπληειεζηέο εμσηεξηθήο πίεζεο cpe εμαξηψληαη απφ ηηο δηαζηάζεηο ηεο 

θνξηηδφκελεο επηθάλεηαο Α, ε νπνία κεηαθέξεη ζην εμεηαδφκελν ζηνηρείν ηεο 

θαηαζθεπήο ηε δξάζε ηεο αλεκνπίεζεο 

 

ρήκα 3.2 Μεηαβνιή ηνπ ζπληειεζηή εμσηεξηθήο πίεζεο ζε θηίξηα 

ζπλαξηήζεη ηεο θνξηηδνκέλεο επηθάλεηαο 
[Α3]

 

 

Σν αλσηέξσ ζρήκα βαζίδεηαη ζηα αθφινπζα: 

 Γηα Α≤ 1 m² είλαη cpe = cpe,1 

 Γηα  1 m² ≤Α≤ 10 m²  είλαη cpe = cpe,1 + (cpe,10 - cpe,1)* log A 

 Γηα Α>= 10 m²  είλαη cpe = cpe,10 

Σν ππφ κειέηε θηίξην καο είλαη έλα θηίξην νξζνγσληθήο θάηνςεο δηαζηάζεσλ h = 

6m θαη b= 22m. Σν χςνο αλαθνξάο ze γηα ηνπο πξνζήλεκνπο ηνίρνπο εμαξηάηαη απφ ηηο 

αλσηέξσ δηαζηάζεηο θαη ηζρχνπλ γηα απηφ ηα θάησζη φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ην ρ.3.3  

 Γηα h≤ b ιακβάλεηαη σο έλα ηκήκα ze= h 

 Γηα  b ≤  h  ≤ 2 b  ην θηίξην ζεσξείηαη φηη απαξηίδεηαη απφ δχν ηκήκαηα κε 

χςνο ze= b γηα ην ρακειφηεξν θαη ze= h γηα ην ππεξθείκελν 

 Γηα h  > 2 b  ην θηίξην ζεσξείηαη φηη απαξηίδεηαη απφ πνιιά ηκήκαηα  κε ην 

ρακειφηεξν λα έρεη χςνο ze= b, ην πςειφηεξν ze= h θαη κεηαμχ απηψλ 

δηάζηεκα λα ππνδηαηξείηαη ζε ηκήκαηα κε κέγηζην χςνο ίζν κε b 



  Σελίδα 
52 

 
  

Γηα ηνλ ππήλεκν ηνίρν θαζψο θαη ηνπο παξάπιεπξνπο ηνίρνπο , ην χςνο αλαθνξάο 

ιακβάλεηαη ίζν κε ην χςνο ηνπ θηηξίνπ 

 

    ρήκα 3.3 Ύςνο αλαθνξάο ze ζε ζπλάξηεζε κε h θαη  b 
[Α3]
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ρήκα 3.4 πκβνιηζκνί γηα θαηαθφξπθνπο πξνζήλεκνπο θαη ππήλεκνπο ηνίρνπο  

γηα δψλεο A,B,C,D θαη Δ 
[Α3]
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ηε ζπλέρεηα ζην παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη νη ζπληειεζηέο εμσηεξηθήο πίεζεο 

ζπλαξηήζεη ηνπ ιφγνπ h/d θαη ησλ δσλψλ ππνδηαίξεζεο ησλ θαηαθφξπθσλ ηνίρσλ ηνπ 

θηηξίνπ φπσο θαη απηέο νξίζηεθαλ ζην ρήκα 3.4 

Πίλαθαο 3.8 πληειεζηέο Δμσηεξηθήο πίεζεο γηα θαηαθφξπθνπο ηνίρνπο νξζνγσληθψλ 

θηηξίσλ 
[Α3]

 

Εψλε 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 

 

Ζ ζηέγε ηνπ ππφ κειέηε θηηξίνπ είλαη κηα δίθιηλε ζηέγε κε θιίζε α=5,194°. ην 

παξαθάησ ρήκα δίλνληαη νη επηκέξνπο ζπκβνιηζκνί θαη ε δηαίξεζε ζε πεξηνρέο δψλεο 

γηα ηηο δίθιηλεο ζηέγεο. 

 

 ρήκα 3.5 πκβνιηζκνί γηα δίθιηλε ζηέγε 
[Α3]
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Πίλαθαο 3.9 α πληειεζηέο εμσηεξηθήο πίεζεο γηα δίθιηλεο ζηέγεο 
[Α3]

  

Γσλία  

Κιίζεο 

α 

Εψλε γηα δηεχζπλζε αλέκνπ Θ=0° 

 F G H I J 

 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 

-45° -0,6 -0,6 -0,8 -0,7 -1,0 -1,5 

-30° -1,1 -2,0 -0.,8 -1,5 -0,8 -0,6 -0,8 -1,4 

-15° -2,5 -2,8 -1,3 -2,0 -0,9 -1,2 -0,5 -0,7 -1,2 

-5° -2,3 -2,5 -1,2 -2,0 -0,8 -1,2 +0,2 +0,2 

       -0,6 -0,6 

5° -1,7 -2,5 -1,2 -2,0 -0,6 -1,2 -0,6 +0,2 

 +0,0 +0,0 +0,0  -0,6 

15° -0,9 -2,0 -0,8 -1,5 -0,3 -0,4 -1,0 -1,5 

 +0,2 +0,2 +0,2 +0,0 +0,0 +0,0 

30° -0,5 -1,5 -0,5 -1,5 -0,2 -0,4 -0,5 

 +0,7 +0,7 +0,4 +0,0 +0,0 

45° -0,0 -0,0 -0,0 -0,2 -0,3 

 +0,7 +0,7 +0,6 +0,0 +0,0 

60° +0,7 +0,7 +0,7 -0,2 -0,3 

75° +0,8 +0,8 +0,8 -0,2 -0,3 

Πίλαθαο 3.9 β  πληειεζηέο εμσηεξηθήο πίεζεο γηα δίθιηλεο ζηέγεο 
[Α3]

 

 Εψλε γηα δηεχζπλζε αλέκνπ Θ=90° 

 F G H I 

 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 

-45° -1,4 -2,0 -1,2 -2,0 -1,0 -1,3 -0,9 -1,2 

-30° -1,5 -2,1 -1,2 -2,0 -1,0 -1,3 -0,9 -1,2 

-15° -1,9 -2,5 -1,2 -2,0 -0,8 -1,2 -0,8 -1,2 

-5° -1,8 -2,5 -1,2 -2,0 -0,7 -1,2 -0,6 -1,2 

5° -1,6 -2,2 -1,3 -2,0 -0,7 -1,2 -0,6 

15° -1,3 -2,0 -1,3 -2,0 -0,6 -1,2 -0,5 

30° -1,1 -1,5 -1,4 -2,0 -0,8 -1,2 -0,5 

45° -1,1 -1,5 -1,4 -2,0 -0,9 -1,2 -0,5 
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60° -1,1 -1,5 -1,2 -2,0 -0,8 -1,0 -0,5 

75° -1,1 -1,5 -1,2 -2,0 -0,8 -1,0 -0,5 

 

Ζ εζσηεξηθή πίεζε δξα ηαπηφρξνλα κε ηελ εμσηεξηθή. Ο ππνινγηζκφο  ηνπ 

ζπληειεζηή εμσηεξηθήο πίεζεο πξαγκαηνπνηείηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηε θαηαλνκή θαη 

ην κέγεζνο ησλ αλνηγκάησλ ζηε ζπλνιηθή επηθάλεηα ηνπ θηηξίνπ. Ζ πιεπξά ελφο 

θηηξίνπ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη θαζνξηζηηθή  , φηαλ ε επηθάλεηα ησλ αλνηγκάησλ ηεο 

είλαη ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηα ηεο επηθάλεηαο ησλ αλνηγκάησλ θαη ησλ ζεκείσλ δηαξξνήο 

ησλ ππνινίπσλ πιεπξψλ ηνπ θηηξίνπ. 

Ζ ηηκή ηεο εζσηεξηθήο πίεζεο cpi , ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε φπνπ ππάξρεη 

θαζνξηζηηθή πιεπξά θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ 0,75cpe θαη 0,90 cpe , φπνπ cpe είλαη ε 

ηηκή ηνπ ζπληειεζηή εμσηεξηθήο πίεζεο ηεο θαζνξηζηηθήο πιεπξάο. Οη αλσηέξσ ηηκέο 

πνπ παξαηέζεθαλ σο εχξνο αληηζηνηρνχλ ζε επηθάλεηα αλνηγκάησλ ηεο θαζνξηζηηθήο 

πιεπξάο δηπιάζηαο θαη ηξηπιάζηαο αληίζηνηρα ηεο επηθαλείαο αλνηγκάησλ ζηηο 

ππφινηπεο πιεπξέο ηνπ θηηξίνπ. 

ε θηίξηα φπνπ δελ ππάξρεη θαζνξηζηηθή πιεπξά ν ζπληειεζηήο εζσηεξηθή πίεζεο 

ζα πξνζδηνξίδεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ζρήκαηνο 4.6 , ηεο ζρέζεο (4.14) θαζψο θαη απφ 

ην ιφγν χςνπο πξνο ην βάζνο ηνπ θηηξίνπ h/d. 

 

ρήκα 3.6 πληειεζηήο εζσηεξηθήο πίεζεο γηα νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλα αλνίγκαηα 

[Α3]
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Σέινο δελ είλαη δπλαηή ή δε ζεσξείηαη επαξθήο επαξθή ε εθηίκεζε ηνπ κ γηα κηα 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε , ηφηε ν ζπληειεζηήο εζσηεξηθήο πίεζεο cpi ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη σο ην πιένλ δπζκελέο  απφ ηα +0,2 θαη -0,3. 

Ζ ηειηθή πίεζε ηνπ αλέκνπ ε νπνία αζθείηαη ζε νπνηνδήπνηε δνκηθφ ζηνηρείν 

(ηνίρν, ζηέγε θ.η.ι.) πξνθχπηεη απφ ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ πηέζεσλ εμσηεξηθήο- 

εζσηεξηθήο, ηεο θάζε επηθαλείαο ιακβάλνληαο ππφςε ην πξφζεκν ηνπο. πλνςίδνληαο , 

ε πίεζε θαηεπζπλφκελε ζε κία επηθάλεηα ζα ιακβάλεηαη σο ζεηηθή θαη ε πίεζε πνπ 

απνκαθξχλεηαη απφ ηελ επηθάλεηα (αλαξξφθεζε) ζα ιακβάλεηαη σο αξλεηηθή.
 [Α3],[Β4]

 

3.2.3.2  Τπνινγηζκόο Φνξηίνπ Αλέκνπ Μεηαιιηθήο Κηηξηαθήο Καηαζθεπήο 

Σν θηίξην καο φπσο αλαθέξακε πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί ζηελ Α.Β. Γεθέιεηαο 

κε δηαζηάζεηο Μ*Π*Τ (36m*22m*6m ) θαη ε πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ θαηαηάζζεηαη 

ζε θαηεγνξία εδάθνπο ΗΗ (Πίλαθαο 3.7). Οη ηειηθέο πηέζεηο ζηηο επηθάλεηεο ηεο 

θαηαζθεπήο δίλνληαη απφ ηηο ζρέζεηο (3.4) θαη (3.5). 

 We =qp(ze) *cpe  

 Wi =qp(zi) *cpi  

Αξρηθά ζα πξνβνχκε ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο πίεζεο ηαρχηεηαο αηρκήο καο γηα ην 

χςνο αλαθνξάο (ze). Απφ ην ρήκα 3.3 πξνθχπηεη φηη γηα ηε πεξίπησζε καο ηα 

δεδνκέλα ηα νπνία θαη έρνπκε είλαη h=6m θαη b=22m κε h< b , χςνο αλαθνξάο ze=6m , 

νπφηε ε ζρέζε (3.6) γξάθεηαη σο θάησζη: 

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

Όπνπ : 

ξ  είλαη ε ππθλφηεηα ηνπ αέξα κε ηηκή  1,25 kg/m³ 

Vm  είλαη ε κέζε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ θαη δίλεηαη απφ ηε ζρέζε (3.10) 

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

  Οη ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ  γηα λα πξνθχςεη ε ηηκή ηεο Vm(ze) έρνπλ σο  

  θάησζη: 

  Co(ze) ν ζπληειεζηήο ηνπνγξαθηθήο δηακφξθσζεο θαη ιακβάλεηαη ίζνο 

  κε 1,00 εθφζνλ έρνπκε επίπεδν έδαθνο 

  Cr(ze) ν ζπληειεζηήο ηξαρχηεηαο ,απφ ζρέζε (3.11) σο θάησζη 

    Cr(z)=Kr * ln (z/zν)  γηα zmin ≤ z ≤ zmax 

    Cr(z)= Cr(zmin) γηα  z ≤ zmin   

  Λακβάλνληαο ινηπφλ ππφςε  ηηο ζρέζεηο (3.11) ,(3.12) ην Πίλαθα 4.7 

  Πξνθχπηεη φηη γηα έδαθνο θαηεγνξίαο ΗΗ έρνπκε zν=0,05m, zmin=2m 

  θαη  ze=6 m,νπφηε αληηθαζηζηψληαο ζηε ζρέζε (3.12 ) έρνπκε φηη  
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   Οπότε  αντικαθιςτώντασ είναι Cr(ze)=0,19* ln (6/0,05)  =0,91 

   Vb είλαη ε βαζηθή ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ θαη απφ ηε ζρέζε (3.9) είλαη 

       Vb=Cdir *Cseason *Vb,0 

   κε Cdir=1,00, Cseason=1,00 θαη  Vb,0=27 m/s ιακβάλνληαο ππφςε ην 

   Δζληθφ Πξνζάξηεκα άξα Vb=1,00*1,00*27 m/s² =27 m/s 

   Αληηθαζηζηψληαο ινηπφλ ηηο αλσηέξσ ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ ζηε ζρέζε 

   (3.10) πξνθχπηεη φηη ε ηηκή ηεο κέζεο ηαρχηεηαο είλαη 

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

      Vm(ze)=1,00 * 0,91 * 27 m/s=24,57 m/s 

      qb  είλαη ε βαζηθή πίεζε , ε νπνία αληηθαζηζηψληαο ζηε ζρέζε ( 3.8 ) είλαη 

          qb=(1/2) * ξ * vb² 

       qb=(1/2) * 0,00125 KN/m³*27m/s 

       qb= 0,456 KN/m² 

 Iv  είλαη ε έληαζε ζηξνβηιηζκνχ θαη δίλεηαη απφ ηε ζρέζε  (3.13), ε νπνία 

γηα έδαθνο θαηεγνξίαο ΗΗ, zν=0,05m, zmax=200m, Κη=1,00 θαη 

Co(ze)=1,00 γξάθεηαη σο αθνινχζσο 

            Iv(z) =   γηα zmin ≤ z ≤ zmax 

   Iv(z)=  

Αληηθαζηζηψληαο ινηπφλ ηηο αλσηέξσ ηηκέο ζηε ζρέζε (3.6) πξνθχπηεη φηη ε πίεζε 

ηαρχηεηαο αηρκήο ζε χςνο ze είλαη: 

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

   qp(ze)= (1+7*0,209)*0,5*0,00125* (24,57)² 

   qp(ze)=  0,93 KN/m² 

Σν θηίξην ην νπνίν θαη εμεηάδνπκε είλαη ζπκκεηξηθφ σο πξνο ηηο δχν δηεπζχλζεηο 

νπφηε ζα πξνβνχκε ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ εμσηεξηθψλ πηέζεσλ ζηε δηεχζπλζε αλέκνπ 

+0°, πνπ είλαη ίδηεο αιιά κε αληίζεηε θαηεχζπλζε κε ηε δηεχζπλζε +180° θαη ζηε 
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δηεχζπλζε αλέκνπ +90° , νη νπνίεο έρνπλ ην ίδην κέηξν θαη αληίζεηε θαηεχζπλζε κε 

απηέο ηεο δηεχζπλζεο αλέκνπ +270°. 

 

ρήκα 3.7 Γηεπζχλζεηο αλέκνπ ζε θάηνςε θαηαζθεπήο 

 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ εμσηεξηθψλ πηέζεσλ ζα πξέπεη λα 

θαζνξηζηνχλ νη δψλεο A,B,C,D,E γηα ηνπο θαηαθφξπθνπο ηνίρνπο θαη  F,G,H,I γηα ηε 

δίθιηλε ζηέγε , ρξεζηκνπνηψληαο ηα ρήκαηα 3.4 θαη 3.5 θαζψο θαη ηηο ηηκέο ησλ 

Πηλάθσλ 3.8 θαη 3.9 (α) θαη (β) φπσο έρνπλ παξαηεζεί παξαπάλσ. 

Απφ ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππφ εμέηαζε θαηαζθεπήο καο έρνπκε : 

 e=min {b;2*h}=min{36;2*6}=12 m 

 e=12 m< d=22 m νπφηε επηιέγνπκε ηεο αληίζηνηρε φςε απφ ρήκα 3.4 

 h/d= 6 m /22 m =0,273 
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 Γηα θνξηηδφκελε επηθάλεηα Α> 10 m² ηζρχεη φηη νη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή 

εμσηεξηθήο πίεζεο είλαη cpe=cpe, 10 

Οη ηηκέο πνπ πξνέθπςαλ γηα ηνπο ζπληειεζηέο θαη ηηο εμσηεξηθέο πηέζεηο ησλ 

θαηαθφξπθσλ ηνίρσλ ζηηο δψλεο A,B,C,D,E δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα. 

Πίλαθαο 3.10 Δμσηεξηθέο πηέζεηο ιφγσ αλέκνπ +0° γηα θαηαθφξπθνπο ηνίρνπο 

ΕΧΝΔ Cpe qp(ze) We (KN/m²) 

Α -1,2 +0,93 -1,12 

Β -0,8 +0,93 -0,74 

C -0,5 +0,93 -0,47 

D +0,703 +0,93 +0,65 

E -0,306 +0,93 -0,29 

 

Οη ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ εμσηεξηθήο πίεζεο κεηαβάιινληαη γξήγνξα κεηαμχ 

ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ηηκψλ γηα γσλίεο θιίζεο απφ 5° έσο 45°. Οπφηε γηα ηε δίθιηλε 

καο ζηέγε ζα ζεσξήζνπκε δχν πεξηπηψζεηο κηα κε φιεο ηηο ηηκέο ζεηηθέο θαη κία κε φιεο 

ηηο ηηκέο αξλεηηθέο θαζψο θαη δελ επηηξέπεηαη ε αλάκημε αξλεηηθψλ θαη ζεηηθψλ ηηκψλ 

ζηελ ίδηα πιεπξά. Παξαθάησ δίλεηαη ν πίλαθαο γηα ζπληειεζηέο εμσηεξηθήο πίεζεο ζηε 

ζηέγε θαη γηα γσλία θιίζεο α=5,194° θαηφπηλ γξακκηθήο παξεκβνιήο. 

Πίλαθαο 3.11 πληειεζηέο εμσηεξηθήο πίεζεο γηα ηηο ζηέγεο 
[Α3]

 

Κιίζε α πληειεζηήο cpe 

Πξνζήλεκε Πιεπξά Τπήλεκε Πιεπξά 

F G H I J 

5° -1,70 -1,20 -0,60 -0,60 +0,20 

+0,00 +0,00 +0,00 -0,60 -0,60 

5,194° -1,684 -1,192 -0,594 -0,596 -0,608 

+0,004 +0,004 +0,004 +0,00 +0,196 

15° -0,90 -0,80 -0,30 -0,40 -1,00 

+0,20 +0,20 +0,20 +0,00 +0,00 

 

Πίλαθαο 3.12 Δμσηεξηθέο πηέζεηο ιφγσ αλέκνπ +0° γηα δίθιηλε ζηέγε 

ΕΧΝΔ Cpe qp(ze) We (KN/m²) 

F -1,684 +0,93 -1,566 

+0,004 +0,93 +0,0372 

G -1,192 +0,93 -1,109 
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+0,004 +0,93 +0,0372 

H -0,594 +0,93 -0,552 

+0,004 +0,93 +0,0372 

I -0,596 +0,93 -0,554 

+0,00 +0,93 +0,00 

J -0,608 +0,93 -0,565 

+0,196 +0,93 +0,182 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εζσηεξηθψλ πηέζεσλ επηιέρζεθαλ σο ζπληειεζηήο 

εζσηεξηθήο πίεζεο cpi νη ηηκέο πνπ αλαθέξνληαη ζην EN 1991-1-4 (Δπξσθψδηθαο 1) σο 

νη πιένλ δπζκελείο απφ ηα +0,2 θαη -0,3. Οπφηε νη εζσηεξηθέο πηέζεηο , νη νπνίεο δξνπλ 

θαζέησο πξνο ηηο εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ηεο θαηαζθεπήο πξνθχπηνπλ αληηθαζηζηψληαο 

ηηο αλσηέξσ ηηκέο ζηε ζρέζε (3.5) θαη έηζη πξνθχπηνπλ ηα θάησζη: 

 Γηα cpi=+0,2 

wi= qp(ze)* cpi= 0,93 * 0,2= +0,186 KN/m² 

 Γηα cpi=-0,3 

wi= qp(ze)* cpi= 0,93 *(-0,3)= -0,279 KN/m² 

πλνςίδνληαο γηα άλεκν κε δηεχζπλζε +0° ππάξρνπλ ζπλνιηθά 12 δηαθνξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο θνξηίζεσλ νη νπνίεο θαη δηαθέξνπλ εμαηηίαο ηνπ δηαθνξεηηθνχ ζπληειεζηή 

εζσηεξηθήο πίεζεο θαζψο θαη ηνπ πξφζεκνπ ηνπ ζπληειεζηή εμσηεξηθήο πίεζεο ζηηο 

πιεπξέο ( πξνζήλεκε F,G,H θαη ππήλεκε I,J) ηεο ζηέγεο. Ζ ηειηθή πίεζε ζα πξνθχςεη 

σο δηαθνξά κεηαμχ ησλ πηέζεσλ εμσηεξηθήο- εζσηεξηθήο , ιακβάλνληαο ππφςε ην 

πξφζεκν ηνπο.
 [Α3],[Β4]

 

 

     ρήκα 3.8 Απεηθφληζε ησλ δσλψλ γηα θαηαθφξπθνπο ηνίρνπο θαη δίθιηλε ζηέγε  
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Πίλαθαο 3.13 Σειηθέο πηέζεηο γηα δηεχζπλζε αλέκνπ +0° wνι (KN/m²) 

ΕΧΝΖ  Γηα  cpi=0 Γηα  cpi=+0,2 Γηα  cpi= -0,3 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A -1,12 -1,12 -1,12 -1,12 -1,306 -1,306 -1,306 -1,306 -0,841 -0,841 -0,841 -0,841 

B -0,74 -0,74 -0,74 -0,74 -0,926 -0,926 -0,926 -0,926 -0,461 -0,461 -0,461 -0,461 

C -0,47 -0,47 -0,47 -0,47 -0,656 -0,656 -0,656 -0,656 -0,191 -0,191 -0,191 -0,191 

D +0,65 +0,65 +0,65 +0,65 +0,464 +0,464 +0,464 +0,464 +0,929 +0,929 +0,929 +0,929 

E -0,29 -0,29 -0,29 -0,29 -0,476 -0,476 -0,476 -0,476 -0,011 -0,011 -0,011 -0,011 

F +0,0372 +0,0372 -1,566 -1,566 -0,149 -0,149 -1,752 -1,752 +0,316 +0,316 -1,287 -1,287 

G +0,0372 +0,0372 -1,109 -1,109 -0,149 -0,149 -1,295 -1,295 +0,316 +0,316 -0,83 -0,83 

H +0,0372 +0,0372 -0,552 -0,552 -0,149 -0,149 -0,738 -0,738 +0,316 +0,316 -0,273 -0,273 

I +0,00 -0,554 +0,00 -0,554 -0,186 -0,74 -0,186 -0,74 +0,279 -0,28 +0,279 -0,28 

J +0,182 -0,565 +0,182 -0,565 -0,004 -0,751 -0,004 -0,751 +0,461 -0,286 +0,461 -0,286 

 

 

               ρήκα 3.9 Απεηθφληζε ηεο πεξίπησζεο θφξηηζεο 4 αλσηέξσ πίλαθα  

 

Γηα ηε δηεχζπλζε αλέκνπ +90°, νη ππνινγηζκνί έσο θαη ηε ηηκή ηεο ηαρχηεηαο 

πίεζεο qp(ze) παξακέλνπλ ίδηνη, κε ηε ηηκή ηεο λα ηζνχηαη qp(ze)=0,93. Οη δψλεο ησλ 

εμσηεξηθψλ πηέζεσλ ζα είλαη δηαθνξεηηθέο φπσο θαίλνληαη παξαθάησ ζην ρήκα 3.10 
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ρήκα 3.10 Απεηθφληζε ησλ δσλψλ γηα θαηαθφξπθνπο ηνίρνπο θαη δίθιηλε ζηέγε  

 

ηνπο παξαθάησ  Πίλαθεο δίλνληαη νη ηηκέο ησλ εμσηεξηθψλ πηέζεσλ ηφζν ζηνπο 

θαηαθφξπθνπο ηνίρνπ φζν θαη ζηηο δψλεο ηεο δίθιηλεο ζηέγεο 

Πίλαθαο 3.14 Δμσηεξηθέο  πηέζεηο γηα δηεχζπλζε αλέκνπ +90°  γηα θαηαθφξπθνπο 

ηνίρνπο we (KN/m²) 

ΕΧΝΔ cpe qp(ze) we 

A -1,2 +0,93 -1,12 

B -0,8 +0,93 -0,74 

C -0,5 +0,93 -0,47 

D +0,7 +0,93 +0,65 

E -0,3 +0,93 -0,28 

 

Πίλαθαο 3.15 πληειεζηήο εμσηεξηθήο πίεζεο ζηέγεο  

Κιίζε α F G H I 

5° -1,6 -1,3 -0,7 -0,6 

5,194° -1,59 -1,3 -0,698 -0,598 

15° -1,3 -1,3 -0,6 -0,5 
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Πίλαθαο 3.16 Δμσηεξηθέο  πηέζεηο γηα δηεχζπλζε αλέκνπ +90°  γηα δίθιηλε ζηέγε we 

(KN/m²) 

ΕΧΝΔ cpe qp(ze) we 

F -1,59 +0,93 -1,48 

G -1,3 +0,93 -1,21 

H -0,698 +0,93 -0,65 

I -0,6 +0,93 -0,56 

 

Δπνκέλσο γηα άλεκν κε δηεχζπλζε +90° ππάξρνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο 

θφξηηζεο , νη νπνίεο δηαθέξνπλ ιφγσ δηαθνξεηηθνχ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο  πίεζεο 

δειαδή γηα cpi= +0,00 , cpi= +0,20 θαη cpi= -0,30 

Πίλαθαο 3.17 Σειηθέο πηέζεηο γηα δηεχζπλζε αλέκνπ +90° wνι (KN/m²) 

ΕΧΝΔ wνι (KN/m²) 

Γηα  cpi=+0,00 Γηα  cpi=+0,20 Γηα  cpi= -0,30 

A -1,12 -1,306 -0,84 

B -0,74 -0,926 -0,46 

C -0,47 -0,656 -0,19 

D +0,65 +0,464 +0,93 

E -0,28 -0,466 -0,001 

F -1,48 -1,776 -1,31 

G -1,21 -1,486 -1,02 

H -0,65 -0,884 -0,419 

I -0,56 -0,784 -0,32 
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ρήκα 3.11  Απεηθφληζε ηεο πεξίπησζεο θφξηηζεο γηα cpi= +0,00 

 

3.2.4 εηζκηθέο Γξάζεηο 

Καηά ηε δηάξθεηα ελφο ζεηζκνχ αλαπηχζζνληαη ζην έδαθνο επηηαρχλζεηο 

(νξηδφληηεο θαη θαηαθφξπθεο) , νη νπνίεο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία 

αδξαλεηαθψλ δπλάκεσλ επί ησλ θαηαζθεπψλ. Απηέο  δηαθξίλνληαη ζε νξηδφληηεο θαη 

θαηαθφξπθεο κε ηηο νξηδφληηεο λα απνηεινχλ ηηο πιένλ ζνβαξέο ρσξίο φκσο απηφ λα 

ζεκαίλεη φηη θαη νη θαηαθφξπθεο δελ κπνξνχλ λα είλαη θαηαζηξνθηθέο ππφ νξηζκέλεο 

ζπλζήθεο . 

Όπσο γλσξίδνπκε ε ρψξα καο βξίζθεηαη ζε κία έληνλα ζεηζκνγελή πεξηνρή κε 

απνηέιεζκα νη ζεηζκηθέο δξάζεηο λα είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ 

θαηαζθεπψλ. 

Χο ζεηζκηθέο δξάζεηο ζρεδηαζκνχ ζεσξνχληαη νη ηαιαληψζεηο ηνπ θηηξίνπ ιφγσ 

ηνπ ζεηζκνχ, νη νπνίεο θαη θαινχληαη θαη ζεηζκηθέο δηεγέξζεηο ή ζεηζκηθέο δνλήζεηο. Οη  

ζεηζκηθέο δξάζεηο θαηαηάζζνληαη επίζεο ζηηο ηπρεκαηηθέο δξάζεηο θαη δε ζπλδπάδνληαη 

κε άιιεο δξάζεηο νχηε κε δξάζεηο ιφγσ αλέκνπ. 

Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα αδξαλεηαθέο δπλάκεηο , νη νπνίεο νθείινληαη ζηελ 

αληίζηαζε ηεο κάδαο ηεο θαηαζθεπήο ζηε κεηαδηδφκελε ζε απηήλ θίλεζε απφ ην 

έδαθνο. πλεπψο νη ζεηζκηθέο δξάζεηο εμαξηψληαη απφ ηε θχζε ηεο ζεηζκηθήο θίλεζεο 

ηνπ εδάθνπο ( δειαδή ηελ επηηάρπλζε ,ηε ηαρχηεηα , ηε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ηε 
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δηεχζπλζε ) θαζψο θαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηεο θαηαζθεπήο (θαζνξηδφκελε απφ ηελ 

αθακςία, ηε θαηαλνκή κάδαο . ηελ απφζβεζε θαη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ πιηθνχ) 

χκθσλα κε ηνλ Δπξσθψδηθα 8, ηα ζεηζκηθά απνηειέζκαηα θαη ηα απνηειέζκαηα 

ησλ άιισλ δξάζεσλ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζεηζκηθή θαηάζηαζε ζρεδηαζκνχ 

κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ κε βάζε ηε γξακκηθή – ειαζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θνξέα . 

Μπνξνχκε ινηπφλ λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ινηπφλ έλα απφ ηνπο αθφινπζνπο δχν ηχπνπο 

γξακκηθήο –ειαζηηθήο αλάιπζεο: 

 Ηδηνκνξθηθή Αλάιπζε Φάζκαηνο Απφθξηζεο 

 Ηζνδχλακε ηαηηθή Μέζνδνο 

Γηα ηε κειέηε ηνπ θηηξίνπ καο πξαγκαηνπνηήζεθε Ηδηνκνξθηθή Αλάιπζε Φάζκαηνο 

Απφθξηζεο , ζηελ νπνία θαη πεξηιακβάλεηαη ε πιήξεο ηδηνκνξθηθή αλάιπζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο  θαη ν ππνινγηζκφο ηεο κέγηζηεο ζεηζκηθήο απφθξηζεο γηα θάζε ηδηφκνξθε 

ηαιάλησζε.
 [Γ1],[Β7],[Β8]

 

       3.2.4.1 Εώλε εηζκηθήο Δπηθηλδπλόηεηαο 

Ζ έληαζε ησλ ζεηζκηθψλ δηεγέξζεσλ θαζνξίδεηαη ζπκβαηηθά κε κία κφλν 

παξάκεηξν ηε κέγηζηε ζεηζκηθή επηηάρπλζε Α, ε νπνία παίξλεη ηηκέο αλάινγα κε ηε 

δψλε ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο ζηελ νπνία θαη βξίζθεηαη ην έξγν. Ζ Διιάδα 

ρσξίδεηαη ζε ηξεηο Εψλεο εηζκηθήο Δπηθηλδπλφηεηαο (Η,ΗΗ,ΗΗΗ) ηα φξηα ησλ νπνίσλ 

θαζνξίδνληαη ζην ράξηε ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο. Ζ πεξηνρή ζηελ νπνία θαη 

πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί ην θηίξην καο βξίζθεηαη ζην Γήκν Αραξλψλ θαη 

θαηαηάζζεηαη ζηε Εψλε εηζκηθήο Δπηθηλδπλφηεηαο ΗΗ. 

 

  ρήκα 3.12 Υάξηεο ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο Διιάδνο θαη αληίζηνηρεο δψλεο
[Β8]
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ε θάζε δψλε αληηζηνηρεί κηα ηηκή ζεηζκηθήο επηηάρπλζεο Α, ε νπνία θαη έρεη 

ιεθζεί απφ ην ράξηε δσλψλ ζην Δζληθφ Πξνζάξηεκα θαη έρεη πηζαλφηεηα ππέξβαζεο 

10% ζηα 50 ρξφληα θαη πεξίνδν επαλαθνξάο λα είλαη ηα 475 ρξφληα θαη πξνθχπηεη απφ 

ηε ζρέζε Α=α*g. Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ην παξαθάησ πίλαθα γηα δψλε ζεηζκηθήο 

επηθηλδπλφηεηαο ΗΗ, ε ζεηζκηθή επηηάρπλζε ηνπ εδάθνπο  είλαη Α=0,24g. 

Πίλαθαο 3.18 εηζκηθή επηηάρπλζε ηνπ εδάθνπο αλά δψλε ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο 

ΕΏΝΖ agR/g 

Ε1 0,16 

Ε2 0,24 

Ε3 0,36 

 

3.2.4.2 Καηεγνξία Δδάθνπο 

Απφ άπνςε ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο ηα εδάθε θαηαηάζζνληαη ζε εθηά (7) 

θαηεγνξίεο Α,  Β ,  Γ ,  Γ , Δ, S1  θαη ηέινο S2. Σν θηίξην , ην νπνίν βξίζθεηαη ζηε 

κειέηε καο, ζεσξνχκε φηη εδξάδεηαη ζε έδαθνο θαηεγνξίαο Β. χκθσλα κε ηνλ 

Δπξσθψδηθα 8, ν νπνίνο θαη θαζνξίδεη ηελ θαηεγνξία εδάθνπο απφ ηε ζηξσκαηνγξαθία 

θαη ηηο επηκέξνπο παξακέηξνπο ην έδαθνο θαηεγνξίαο Β πεξηγξάθεηαη 

ζηξσκαηνγξαθηθά σο απνζέζεηο πνιχ ππθλήο άκκνπ , ραιηθηψλ ή πνιχ ζθιεξήο 

αξγίινπ , πάρνπο ηνπιάρηζηνλ αξθεηψλ δεθάδσλ κέηξσλ , πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

βαζκηαία βειηίσζε ησλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ κε ην βάζνο.
 [Β7],[Β8]

 

3.2.4.3  πληειεζηήο πνπδαηόηεηαο 

Σα θηίξηα θαηαηάζζνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο ζπνπδαηφηεηαο αλάινγα κε ηηο 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο , ηηο νπνίεο κπνξεί λα επηθέξεη κηα ελδερφκελε θαηαζηξνθή ή 

θαη δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Γηα θάζε θαηεγνξία ζπνπδαηφηεηαο αληηζηνηρεί κηα 

ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ζπνπδαηφηεηαο γΗ Ζ θαηαζθεπή καο πνπ κειεηάηαη αλήθεη ζηε 

θαηεγνξία ζπνπδαηφηεηαο ΗΗ, ε νπνία αθνξά ζπλήζε θηίξηα θαη ν ζπληειεζηήο 

ζπνπδαηφηεηαο είλαη γΗ=1,00 
[Β7]

 

3.2.4.4  πληειεζηήο πκπεξηθνξάο 

Ο ζπληειεζηήο ζπκπεξηθνξάο q είλαη κία πξνζέγγηζε ηνπ ιφγνπ ησλ ζεηζκηθψλ 

δπλάκεσλ ζηηο νπνίεο ζα ππνβάιινληαλ ν θνξέαο αλ ε απφθξηζε ηνπ ήηαλ απεξηφξηζηα 

ειαζηηθή κε ημψδε απφζβεζε 5%, σο πξνο ηηο ζεηζκηθέο δπλάκεηο , νη νπνίεο δχλαηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε κειέηε  κε έλα ζπκβαηηθφ πξνζνκνίσκα ειαζηηθήο αλάιπζεο 

εμαζθαιίδνληαο φκσο ηθαλνπνηεηηθή απφθξηζε ηνπ θνξέα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 
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εθθξάδεηαη γεληθά ε ηθαλφηεηα ελφο δνκηθνχ ζπζηήκαηνο λα απνξξνθά ελέξγεηα κέζσ 

πιάζηηκεο ζπκπεξηθνξάο νξηζκέλσλ κειψλ ρσξίο λα κεηψλεηαη δξαζηηθά ε αληνρή ηνπ. 

Παξάγνληεο απφ ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ν δείθηεο ζπκπεξηθνξάο είλαη ε δηαζέζηκε 

πιαζηηκφηεηα ,ε ππεξζηαηηθφηεηα , ε πζηεξηθή απφζβεζε θαη άιινη. Ζ ηηκή ηνπ q 

νξίδεηαη γηα φιν ην θηίξην θαη επηιέρζεθε ε ηηκή q =1,5 γηα ηελ εμαζθάιηζε αμηφπηζηνπ 

ειαζηνπιαζηηθνχ κεραληζκνχ θαη ειέγρσλ ηθαλνηηθνχ ζρεδηαζκνχ.
 [Γ3],[Β7],[Β8]

 

3.2.4.5 Φάζκα ρεδηαζκνύ 

χκθσλα κε ηε παξάγξαθν 4.3.3.5.2 ηνπ Δπξσθψδηθα 8 φηαλ ε ζεηζκηθή 

επηηάρπλζε ηνπ εδάθνπο ιακβάλεηαη κηθξφηεξε ή ίζε κε 0,25g, ηφηε έρνπκε ηε 

δπλαηφηεηα λα ακειείηαη ε θαηαθφξπθε ζπληζηψζα ηνπ ζεηζκνχ. ηελ παξνχζα φκσο 

κειέηε δε ζα ακειήζνπκε ηηο θαηαθφξπθεο ζπληζηψζεο. 

πλνςίδνληαο ινηπφλ γηα ηε θαηαζθεπή ηνπ θάζκαηνο ζρεδηαζκνχ ηεο ζεηζκηθήο 

δξάζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη παξαθάησ παξαδνρέο: 

 Εψλε ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο ΗΗ κε επηηάρπλζε αg=0,24g 

 Καηεγνξία εδάθνπο Β 

 Καηεγνξία ζπνπδαηφηεηαο ΗI κε γ=1,00 

 πληειεζηήο ζπκπεξηθνξάο q=1,5 

 Απφζβεζε 5% 

Σν θάζκα ζρεδηαζκνχ Sd(T) νξίδεηαη απφ ηηο αθφινπζεο εθθξάζεηο ηνπ 

Δπξσθψδηθα 8 

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

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

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

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

Όπνπ : 

Sd(T) είλαη ε θαζκαηηθή επηηάρπλζε ζρεδηαζκνχ  

Σ  είλαη ε πεξίνδνο ηαιάλησζεο ελφο γξακκηθνχ ζπζηήκαηνο κίαο ειεχζεξεο 

  θίλεζεο 

      ag  είλαη ε εδαθηθή επηηάρπλζε ζρεδηαζκνχ ζε έδαθνο θαηεγνξίαο Α 

 TB  είλαη ε πεξίνδνο θάησ νξίνπ ηνπ θιάδνπ ζηαζεξήο θαζκαηηθήο 

   επηηάρπλζεο 

 TC  είλαη ε πεξίνδνο άλσ νξίνπ ηνπ θιάδνπ ζηαζεξήο θαζκαηηθήο 

   επηηάρπλζεο 

 TD  είλαη ε ηηκή ηεο πεξηφδνπ , ε νπνία θαη νξίδεη ηελ αξρή ηεο πεξηνρήο 
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   ζηαζεξήο κεηαθίλεζεο ηνπ θάζκαηνο 

 S  είλαη ν ζπληειεζηήο εδάθνπο 

 β  είλαη ν ζπληειεζηήο θαηψηαηνπ νξίνπ γηα ην νξηδφληην θάζκα ζρεδηαζκνχ 

   κε ζπληζηψκελε ηηκή β=0,2   

 

ρήκα 3.13 Φαζκαηηθή επηηάρπλζε ζρεδηαζκνχ 
[Β8]

 

 

Πίλαθαο 3.19 Σηκέο ησλ παξακέηξσλ γηα ηα ζπληζηψκελα θάζκαηα ειαζηηθήο 

απφθξηζεο 
[Β7]

 

Δδαθηθφο Σχπνο 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 

 

Απφ ηνλ αλσηέξσ Πίλαθα γηα έδαθνο θαηεγνξίαο β έρνπκε : S=1,2 , TB=0,15s, 

TC=0,5s, θαη TD=2 s 

3.2.5 Θεξκνθξαζηαθά Φνξηία 

Οη ζεξκηθέο δξάζεηο ζε κία θαηαζθεπή ή ζε νπνηνδήπνηε δνκηθφ ζηνηρείν 

θαινχληαη νη δξάζεηο , νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ κεηαβνιέο ησλ πεδίσλ ζεξκνθξαζίαο  

κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. χκθσλα κε ηνλ Δπξσθψδηθα 1 , Μέξνο 1-5 , 

νη δξάζεηο πνπ νθείινληαη ζε ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο ππνινγίδνληαη ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη ζα έρνπκε κία νκνηφκνξθε κεηαβνιή ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο  κεηαμχ 
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ησλ επνρψλ (θαινθαίξη- ρεηκψλα) θαη πξνζδηνξίδνληαο ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο ηεο 

κέγηζηεο δηαθχκαλζεο. 

ηε παξνχζα κειέηε ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο (νκνηφκνξθε αχμεζε ή κείσζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο νιφθιεξνπ ηνπ ζθειεηνχ ζε ζρέζε κε ηε ζεξκνθξαζία ζπλαξκνιφγεζεο 

ηνπ ζθειεηνχ) ειήθζε ίζε κε DT= ±20°C 
[Γ1]

 

 

3.3  πλδπαζκνί Γξάζεσλ 

Αλάινγα κε ην είδνο , ηε κνξθή  θαη ηε ζέζε ηεο θαηαζθεπήο , πξνζδηνξίδνληαη νη 

επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο ησλ δξάζεσλ , νη νπνίεο θαη επελεξγνχλ επί απηήο. Οη 

δξάζεηο απηέο δχλαηαη πνιιαπιαζηαδφκελεο κε θαηάιιεινπο ζπληειεζηέο ( επηκέξνπο 

ζπληειεζηέο αζθαιείαο γ )λα ζπλδπάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαηαιιήισο κε ηε ρξήζε 

ζπληειεζηψλ ζπλδπαζκνχ ς γηα θάζε κία απφ ηηο δχν νξηαθέο θαηαζηάζεηο , νη νπνίεο 

πθίζηαηαη θαη ζηε ζπλερεία λα εθαξκφδνληαη επί ηνπ θνξέα. 

Χο νξηαθέο θαηαζηάζεηο νξίδνληαη νη θαηαζηάζεηο πέξαλ ησλ νπνίσλ ν εθάζηνηε 

θνξέαο ή ηκήκα απηνχ δελ ηθαλνπνηεί πιένλ ηα θξηηήξηα ζρεδηαζκνχ ηνπ. Απηέο 

δηαθξίλνληαη ζηηο θάησζη δχν θαηεγνξίεο : 

 Οξηαθέο θαηαζηάζεηο αζηνρίαο (Ultimate Limit States ή ULS ), πνπ  

αληηζηνηρνχλ ζε θαηάξξεπζε ή άιινπ είδνπο  αζηνρίεο κέζσ απψιεηαο 

ηζνξξνπίαο ηεο θαηαζθεπήο ή αζηνρίαο ιφγσ ππεξβνιηθψλ 

παξακνξθψζεσλ ή αζηνρία ιφγσ θφπσζεο , νη νπνίεο ελ ηέιεη ζέηνπλ ζε 

θίλδπλν αλζξψπηλεο δσέο 

 Οξηαθέο θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγηθφηεηαο (Serviceability Limit States-SLS) 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζε κεγάιεο παξακνξθψζεηο ή κεηαθηλήζεηο , νη νπνίεο κε 

ηε ζεηξά ηνπο πξνθαινχλ βιάβεο ζηα ζηνηρεία πιήξσζεο κε απνηέιεζκα λα 

κελ πιεξνχληαη πιένλ νη θαζνξηζκέλεο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο γηα ηνλ 

θνξέα ή γηα κέινο απηνχ 

Όπσο αλαθέξακε θαη αλσηέξσ νη θαηαζηάζεηο ULS θαη SLS πξνθχπηνπλ κε 

πξνζαχμεζε ησλ θνξηίσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα κε ηε ρξήζε ησλ επηκέξνπο 

ζπληειεζηψλ αζθαιείαο (partial safety factor). Οη επηκέξνπο ζπληειεζηέο αζθαιείαο 

ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ππφςε πηζαλέο δπζκελείο απνθιίζεηο ή 

πηζαλή κε αθξηβήο πξνζνκνίσζε ησλ δξάζεσλ , θαζψο θαη αβεβαηφηεηεο ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ (εληαηηθά κεγέζε , κεηαθηλήζεηο 

θ.η.ι). Οη ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ αζθαιείαο  είλαη πάληα κεγαιχηεξνη ή ίζνη κε ηε 

κνλάδα.
 [Α1],[Β1]
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Πίλαθαο 3.20 Δπηκέξνπο ζπληειεζηέο αζθαιείαο ησλ δξάζεσλ 
[Β1]

 

πληειεζηέο 

αζθαιείαο 

ULS SLS 

Γπζκελήο 

Δπίδξαζε 

Δπκελήο 

Δπίδξαζε 

Γπζκελήο 

Δπίδξαζε 

Δπκελήο 

Δπίδξαζε 

γG 1,35 1,0 1,0 1,0 

γQ 1,5 0,0 1,0 0,0 

γA,γE 1,0 0,0 - - 

Όπνπ : 

G  είλαη νη κφληκεο δξάζεηο (permanent) θαη αθνξνχλ ηδία βάξε θέξνπζαο 

  θαηαζθεπήο θαη ινηπά κφληκα θνξηία 

Q  είλαη νη κεηαβιεηέο δξάζεηο (variable) θαη αθνξνχλ σθέιηκα θνξηία , ρηφλη  

  άλεκν θ.η.ι 

      Α  είλαη νη ηπρεκαηηθέο δξάζεηο (accidental) θαη αθνξνχλ πξνζθξνχζεηο  

   νρεκάησλ , ππξθαγηά θ.η.ι 

 Δ  είλαη νη ζεηζκηθέο δξάζεηο (earthquake) 

Σα θνξηία, ηα νπνία πξνθχπηνπλ κε ηε ρξήζε ησλ αλσηέξσ ζπληειεζηψλ 

αζθαιείαο νλνκάδνληαη θνξηία ή δξάζεηο ζρεδηαζκνχ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ππφ ηε 

κνξθή ζπλδπαζκψλ θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ θνξέα. 

Ζ πηζαλφηεηα ρξνληθήο ζχκπησζεο ησλ κεγίζησλ δηαθφξσλ δξάζεσλ είλαη κηθξή , 

γηα απηφ ην ιφγν θαηά ηελ εμέηαζε ησλ ζπλδπαζκψλ ησλ κεηαβιεηψλ δξάζεσλ 

εηζάγνληαη νη ζπληειεζηέο ζπλδπαζκνχ ς, πξνθεηκέλνπ λα εθθξάδεηαη ην πνζνζηφ ηεο 

ραξαθηεξηζηηθήο ηηκήο κηαο δξάζεο , ην νπνίν γηα ηελ εμεηαδφκελε νξηαθή θαηάζηαζε 

έρεη κεγάιε πηζαλφηεηα ρξνληθήο ηαχηηζεο κε ηελ ραξαθηεξηζηηθή ηηκή άιισλ 

δξάζεσλ. πλεπψο νη κεηαβιεηέο δξάζεηο πέξαλ κίαο ραξαθηεξηζηηθήο ηηκήο  Qk έρνπλ 

θαη κηα ηηκή ζπλδπαζκνχ ςνQk, κηα ζπρλή ηηκή ς1Qk θαη νηνλεί κφληκε ηηκή  ς2Qk . 

Οη ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ ζπλδπαζκνχ δίλνληαη θαη ζην Δζληθφ Πξνζάξηεκα ηνπ 

Δπξσθψδηθα 0 θαη θαίλνληαη θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Πίλαθαο 3.21 πληειεζηέο ζπλδπαζκνχ δξάζεσλ ςi θαηά ην ΔΝ 1990 
[Α3]

 

Γξάζε  Φν ς1 ς2 

Δπηβαιιφκελα θνξηία ζε θηίξηα 

Καηεγνξία Α :θαηνηθίεο 

Καηεγνξία B: γξαθεία 

Καηεγνξία C :επηθάλεηεο ζπλάζξνηζεο (ζρνιεία, 

 

0,7 

0,7 

0,7 

 

0,5 

0,5 

0,7 

 

0,3 

0,3 

0,6 
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Δζηηαηφξηα, εθθιεζίεο , ζέαηξα θ.η.ι) 

Καηεγνξία D : θαηαζηήκαηα 

Καηεγνξία Δ : απνζεθεπηηθνί ρψξνη 

 

0,7 

1,0 

 

0,7 

0,9 

 

0,6 

0,8 

Φνξηία θπθινθνξίαο νρεκάησλ ζε θηίξηα 

Καηεγνξία F: βάξνο νρεκάησλ ≤ 30 KN 

Καηεγνξία G:30KN<βάξνο νρεκάησλ ≤ 160 KN 

Καηεγνξία H: νξνθέο 

 

0,7 

0,7 

0,0 

 

0,7 

0,5 

0,0 

 

0,6 

0,3 

0,0 

Φνξηία ρηνληνχ ζε θηίξηα 

Γηα πςφκεηξν 1000 m < H  < 1500 m  

Γηα πςφκεηξν  H  ≤ 1000 m 

 

0,7 

0,5 

 

0,5 

0,2 

 

0,2 

0,0 

Φνξηία αλέκνπ ζε θηίξηα 0,6 0,2 0,0 

Θεξκνθξαζία ζε θηίξηα (εθηφο ππξθαγηάο) 0,6 0,5 0,0 

 

3.3.1 Οξηαθή Καηάζηαζε Αζηνρίαο 

Όπσο αλαθέξακε θαη ζηε πξνεγνχκελε παξάγξαθν νη νξηαθέο θαηαζηάζεηο 

αζηνρίαο ζπλδένληαη κε ηελ αζθάιεηα ηνπ έξγνπ θαη ν έιεγρνο έλαληη απηψλ 

πξαγκαηνπνηείηαη γηα λα ειεγρζεί φηη ε θαηαζθεπή είλαη ζε ζέζε λα αλζίζηαηαη κε 

επαξθή αζθάιεηα ζηηο δηάθνξεο δξάζεηο θαηά ηε πξνβιεπφκελε δσή ηνπ έξγνπ. 

Οη ζπλδπαζκνί ζρεδηαζκνχ γηα ηνλ έιεγρν ζηελ νξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο είλαη 

νη θάησζη: 

 Γηα θαηαζηάζεηο δηαξθείαο ή παξνδηθέο 

 

      (3.19) 

 Γηα ηπρεκαηηθέο θαηαζηάζεηο 

     

  (3.20) 

 Γηα θαηαζηάζεηο ζεηζκνχ 

   

    (3.21) 
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Ζ κνξθή ησλ ζπλδπαζκψλ είλαη ζπκβνιηθή θαη ην ζχκβνιν ηνπ αζξνίζκαηνο δελ 

ζεκαίλεη αιγεβξηθή άζξνηζε αιιά κία απιή επαιιειία δξάζεσλ. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη 

γηα ηαπηφρξνλε ζπλχπαξμε ησλ δηαθφξσλ δξάζεσλ.
 [Α3],[Β1]

 

3.3.2 Οξηαθή Καηάζηαζε Λεηηνπξγηθόηεηαο  

Ζ νξηαθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθφηεηαο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ηθαλφηεηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ έηζη ψζηε λα ηθαλνπνηεί ηε ρξήζε γηα ηηο απαηηήζεηο ηηο νπνίεο 

θαη ζρεδηάζηεθε. Ζ ππέξβαζε ησλ νξηαθψλ θαηαζηάζεσλ ιεηηνπξγηθφηεηαο φπσο θαη 

αλαθέξακε θαη ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζε ππεξβνιηθέο 

παξακνξθψζεηο, δειαδή ηαιαληψζεηο πνπ νδεγνχλ ζε απψιεηα αηζζήκαηνο αζθάιεηαο 

ηνπ ρξήζηε θαζψο θαη ζε ππεξβνιηθέο ξεγκαηψζεηο.  

Οη ζπλδπαζκνί ζρεδηαζκνχ γηα ηνλ έιεγρν ζηελ νξηαθή θαηάζηαζε 

ιεηηνπξγηθφηεηαο είλαη νη αθφινπζνη: 

 Υαξαθηεξηζηηθφο ζπλδπαζκφο (characteristic) 

 (3.22) 

 πρλφο πλδπαζκφο (frequent) 

(3.23) 

 Ζκηκφληκνο πλδπαζκφο (quasi permanent) 

 (3.24) 

Οπζηαζηηθά θαηά ηνλ έιεγρν ηεο νξηαθήο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

εμεηάδνπκε ην γεγνλφο φηη νη κεηαηνπίζεηο ηεο θαηαζθεπήο δελ είλαη ππεξβνιηθέο θάησ 

απφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο. Οη νξηαθέο ηηκέο ησλ θαηαθφξπθσλ θαη νξηδνληίσλ 

κεηαθηλήζεσλ θαζψο θαη ησλ δπλακηθψλ επηξξνψλ θαζνξίδνληαη θαη ζην EN1993-1-1. 

Γηα ηα φξηα ησλ θαηαθφξπθσλ βειψλ ηζρχνπλ νη παξαθάησ ηηκέο: 

Πίλαθαο 3.22 Όξηα θαηαθφξπθσλ βειψλ 
[Β5]

 

Φνξέαο δmax δ2 

Με βαηέο ζηέγεο L/200 L/250 

Παηψκαηα θαη βαηέο ζηέγεο L/250 L/300 
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Δλψ ην φξην γηα ηηο νξηδφληηεο κεηαθηλήζεηο γηα κνλψξνθα θηίξηα ρσξίο 

γεξαλνγέθπξεο  είλαη : κε u λα ζπκβνιίδεηαη ε κεηαθίλεζε θαη κε Ζ ην χςνο ηνπ 

θηηξίνπ είλαη u≤H/150.
 [Β1]

 

3.3.3 πλδπαζκνί Γξάζεσλ Κηηξίνπ 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη ζπγθεληξσηηθά φια ηα θνξηία , ηα νπνία 

αζθνχληαη ζηελ θαηαζθεπή θαη νη αληίζηνηρνη ζπληειεζηέο ς. 

Πίλαθαο 3.23 Φνξηία θαηαζθεπήο θαη αληίζηνηρνη ζπληειεζηέο ς 

Φνξηία πκβνιηζκφο ςν ς1 ς 2 

Μφληκα θνξηία G - - - 

Κηλεηφ θνξηίν ζηέγεο Q 0,7 0,5 0,3 

Υηφλη S 0,5 0,2 0,0 

Άλεκνο 0° Wx 0,6 0,2 0,0 

Άλεκνο 90° Wy 0,6 0,2 0,0 

Θεξκνθξαζηαθφ θνξηίν DT 0,6 0,5 0,0 

εηζκφο θαηά x Ex - - - 

εηζκφο θαηά y Ey - - - 

 

Οη θπξηφηεξνη ζπλδπαζκνί ζηελ νξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο δηακνξθψλνληαη σο 

εμήο: 

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 
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17. 1,35G+ 1,50S + 1,05Q 

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

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

20. 1,35G + 1,50S+ 0,9 DT- 

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

22. 1,35G+ 1,50S + 1,05Q+ 0,9WINDY 

23. 1,35G+ 1,50S + 1,05Q+ 0,9 DT- 

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

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

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

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

28. 1,35G + 1,50WINDX 

29. 1,35G + 1,50WINDX+ 1,05Q 

30. 1,35G + 1,50WINDX+ 0,75S 

31. 1,35G + 1,50WINDX+0,9DT+  

32. 1,35G + 1,50WINDX+0,9DT-  

33. 1,35G + 1,50WINDX+ 1,05Q+0,9DT+ 

34. 1,35G + 1,50WINDX+ 1,05Q+0,9DT- 

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

36. 1,35G + 1,50WINDX+ 0,75S+0,9DT- 

37. 1,35G + 1,50WINDX+ 1,05Q+ 0,75S+0,9DT- 

38. 1,35G + 1,50WINDY 

39. 1,35G + 1,50WINDY+ 1,05Q 

40. 1,35G + 1,50WINDY+ 0,75S 

41. 1,35G + 1,50WINDY+0,9DT+  

42. 1,35G + 1,50WINDY+0,9DT-  

43. 1,35G + 1,50WINDY+ 1,05Q+0,9DT+ 

44. 1,35G + 1,50WINDY+ 1,05Q+0,9DT- 

45. 1,35G + 1,50WINDY+ 1,05Q+ 0,75S 

46. 1,35G + 1,50WINDY+ 0,75S+0,9DT- 

47. 1,35G + 1,50WINDY+ 1,05Q+ 0,75S+0,9DT- 

48. 1,35G + 1,50 DT+ 

49. 1,35G + 1,50 DT++ 1,05Q 

50. 1,35G + 1,50 DT++ 0,9WINDX 
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51. 1,35G + 1,50 DT++ 0,9WINDY 

52. 1,35G + 1,50 DT++ 1,05Q+ 0,9WINDX 

53. 1,35G + 1,50 DT++ 1,05Q+ 0,9WINDY 

54. 1,35G + 1,50 DT- 

55. 1,35G + 1,50 DT-+ 1,05Q 

56. 1,35G + 1,50 DT-+ 0,9WINDX 

57. 1,35G + 1,50 DT-+ 0,9WINDY 

58. ,35G + 1,50 DT-+ 0,75S 

59. 1,35G + 1,50 DT-+ 1,05Q+ 0,9WINDX 

60. 1,35G + 1,50 DT-+ 1,05Q+ 0,9WINDY 

61. 1,35G + 1,50 DT-+ 1,05Q+ 0,75S 

62. 1,35G + 1,50 DT-+ 0,9WINDX + 0,75S 

63. 1,35G + 1,50 DT-+ 0,9WINDY + 0,75S 

64. 1,35G + 1,50 DT- +1,05Q + 0,9WINDX + 0,75S 

65. 1,35G + 1,50 DT- +1,05Q + 0,9WINDY + 0,75S 

66. 1G+1,5 WINDX 

67. 1G+1,5 WINDX+0,9DT+ 

68. 1G+1,5 WINDX+0,9DT- 

69. 1G+1,5 WINDY 

70. 1G+1,5 WINDY+0,9DT+ 

71. 1G+1,5 WINDY+0,9DT- 

Οη θπξηφηεξνη ζπλδπαζκνί ζηελ νξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο γηα ζεηζκφ 

δηακνξθψλνληαη σο θάησζη: 

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

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

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

Οη θπξηφηεξνη ζπλδπαζκνί ζηελ νξηαθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθφηεηαο 

δηακνξθψλνληαη σο θάησζη: 

1. 1G+1Q 

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

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

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

5. 1G+1Q+0,6 DT+ 

6. 1G+1Q+0,6 DT- 

7. 1G+1Q+0,5S+0,6WINDX 
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8. 1G+1Q+0,5S+0,6WINDY 

9. 1G+1Q+0,5S+0,6 DT- 

10. 1G+1Q+0,6WINDX+0,6 DT+ 

11. 1G+1Q+0,6WINDX+0,6 DT- 

12. 1G+1Q+0,6WINDY+0,6 DT+ 

13. 1G+1Q+0,6WINDY+0,6 DT- 

14. 1G+1Q+0,5S+0,6WINDX+0,6 DT- 

15. 1G+1Q+0,5S+0,6WINDY+0,6 DT- 

16. 1G+1S 

17. 1G+1S+0,7Q 

18. 1G+1S+0,6WINDX 

19. 1G+1S+0,6WINDY 

20. 1G+1S+0,6 DT- 

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

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

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

24. 1G+1S+0,6WINDX+0,6 DT- 

25. 1G+1S+0,6WINDY+0,6 DT- 

26. 1G+1S+0,7Q+0,6WINDX+0,6 DT- 

27. 1G+1S+0,7Q+0,6WINDY+0,6 DT- 

28. 1G+1WINDX 

29. 1G+1WINDX+0,7Q 

30. 1G+1WINDX+0,5S 

31. 1G+1WINDX+0,6 DT- 

32. 1G+1WINDX+0,6 DT+ 

33. 1G+1WINDX+0,7Q+0,5S 

34. 1G+1WINDX+0,7Q+0,6 DT+ 

35. 1G+1WINDX+0,7Q+0,6 DT- 

36. 1G+1WINDX+0,5S+0,6 DT- 

37. 1G+1WINDX+0,7Q+0,5S+0,6 DT- 

38. 1G+1WINDY 

39. 1G+1WINDY+0,7Q 

40. 1G+1WINDY+0,5S 

41. 1G+1WINDY+0,6 DT- 
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42. 1G+1WINDY+0,6 DT+ 

43. 1G+1WINDY+0,7Q+0,5S 

44. 1G+1WINDY+0,7Q+0,6 DT+ 

45. 1G+1WINDY+0,7Q+0,6 DT- 

46. 1G+1WINDY+0,5S+0,6 DT- 

47. 1G+1WINDY+0,7Q+0,5S+0,6 DT 

48. 1G+1DT+ 

49. 1G+1DT++0,7Q 

50. 1G+1DT++0,6WINDX 

51. 1G+1DT++0,6WINDY 

52. 1G+1DT++0,7Q+0,6WINDX 

53. 1G+1DT++0,7Q+0,6WINDY 

54. 1G+1DT- 

55. 1G+1DT-+0,7Q 

56. 1G+1DT-+0,6WINDX 

57. 1G+1DT-+0,6WINDY 

58. 1G+1DT-+0,5S 

59. 1G+1DT-+0,7Q+0,6WINDX 

60. 1G+1DT-+0,7Q+0,6WINDY 

61. 1G+1DT-+0,7Q+0,5S 

62. 1G+1DT-+0,7Q+0,5S+0,6WINDX 

63. 1G+1DT-+0,7Q+0,5S+0,6WINDY 

64. 1G+1DT-+0,5S+0,6WINDX 

65. 1G+1DT-+0,5S+0,6WINDX 
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ΣΔΣΑΡΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

4. Αλάιπζε θαη Γηαζηαζηνιόγεζε ηεο Καηαζθεπήο 

 

4.1  Απαηηνύκελνη Έιεγρνη ζύκθσλα κε ηνλ Δπξσθώδηθα 3 

Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ θαηαζθεπψλ απαηηείηαη αξρηθά ν πξνζδηνξηζκφο ησλ 

εληαηηθψλ κεγεζψλ θαη ησλ παξακνξθψζεσλ ησλ κειψλ ηνπ θνξέα θαη έπεηηα ν 

έιεγρνο φηη ε έληαζε θαη νη παξακνξθψζεηο βξίζθνληαη εληφο ησλ απνδεθηψλ νξίσλ. 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλσηέξσ εληαηηθψλ κεγεζψλ θαη ησλ παξακνξθψζεσλ , 

πξέπεη φπσο αλαθέξακε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην πξψηα λα πξνδηνξηζηνχλ νη 

δξάζεηο , νη νπνίεο θαη αλακέλεηαη λα ελεξγήζνπλ επί ηεο θαηαζθεπήο θαηά ηε 

πξνβιεπφκελε δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ αιιά θαη θαηά ηε θάζε αλέγεξζεο ηνπ. ηε 

ζπλέρεηα ζα αθνινπζήζεη ν έιεγρνο έλαληη φισλ ησλ δπλαηψλ ζπλδπαζκψλ δξάζεσλ 

θαη ηα εληαηηθά θαη παξακνξθσζηαθά κεγέζε ,ηα νπνία θαη ζα πξνθχςνπλ, ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ έιεγρν επάξθεηαο ηνπ θνξέα. Οπζηαζηηθά ζε θάζε κέινο θαη 

ζε θάζε δηαηνκή ηνπ θνξέα ειέγρεηαη αλ ηθαλνπνηείηαη ε παξαθάησ ζρέζε : 

Sd ≤ Rd  (4.1) 

Όπνπ : 

Sd  είλαη ε ηηκή ζρεδηαζκνχ ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ δξάζεσλ  

  π.ρ εληαηηθφ κέγεζνο ( N,V,M) 

Rd    είλαη ε ηηκή ζρεδηαζκνχ ηεο αληίζηνηρεο αληνρήο
 [Β5]

 

4.1.1 Καηάηαμε Καηεγνξίαο Γηαηνκώλ 

Ο έιεγρνο ησλ δηαηνκψλ μεθηλάεη κε ηελ θαηάηαμε ηνπο ζε θαηεγνξίεο , αλάινγα 

κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε αληνρή θαη ε ηθαλφηεηα ζηξνθήο ησλ δηαηνκψλ πεξηνξίδεηαη 

απφ ηελ αληνρή ηνπο ζε ηνπηθφ ιπγηζκφ. Οπζηαζηηθά ε θαηάηαμε κίαο δηαηνκήο 

εμαξηάηαη απφ ηε ζρέζε πιάηνπο πξνο πάρνο ησλ ηκεκάησλ ηεο πνπ ππφθεηληαη ζε 

ζιίςε, δειαδή απφ ηε ηνπηθή ηνπο ιπγεξφηεηα. Γεληθά ηα ζιηβφκελα ηκήκαηα 

πεξηιακβάλνπλ θάζε ηκήκα κηαο δηαηνκήο , ε νπνία ζιίβεηαη εμνινθιήξνπ ελψ κπνξεί 

ηα δηάθνξα ζιηβφκελα ηκήκαηα ζε κία δηαηνκή λα αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο 

θαηεγνξίεο. Οη θαηεγνξίεο δηαηνκψλ είλαη νη θάησζη: 

 Καηεγνξία δηαηνκήο 1 : Πξφθεηηαη γηα δηαηνκέο , νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

ζρεκαηίζνπλ πιαζηηθή άξζξσζε κε ηελ απαηηνχκελε απφ ηελ πιαζηηθή 

αλάιπζε ζηξνθηθή ηθαλφηεηα, ρσξίο κείσζε ηεο αληνρήο ηνπο. 



  Σελίδα 
80 

 
  

 Καηεγνξία δηαηνκήο 2 : Πξφθεηηαη γηα δηαηνκέο , νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

αλαπηχμνπλ πιαζηηθή ξνπή αληνρήο , αιιά έρνπλ πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα 

ζηξνθήο ιφγσ ηνπηθνχ ιπγηζκνχ 

 Καηεγνξία δηαηνκήο 3 : ε απηή ηελ θαηεγνξία ε ηάζε ζηελ αθξαία 

ζιηβφκελε ίλα ηνπ ραιχβδηλνπ κέινπο δχλαηαη λα θζάζεη ηελ αληνρή 

δηαξξνήο, αιιά ζπκβαίλεη ηνπηθφο ιπγηζκφο πξηλ ηελ αλάπηπμε ηεο 

πιαζηηθήο ξνπήο αληνρήο 

  Καηεγνξία δηαηνκήο 4 : ε απηήλ ηελ θαηεγνξία ζπκβαίλεη ηνπηθφο 

ιπγηζκφο πξηλ ηελ αλάπηπμε ηεο ηάζεο δηαξξνήο 
[Γ2],[Β5]

 

 

ρήκα 4.1 (α)  Καηάηαμε δηαηνκψλ-Μέγηζηνη ιφγνη πιάηνπο πάρνπο γηα ζιηβφκελα   

ηκήκαηα 
[Β5]
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ρήκα 4.1 (β)  Καηάηαμε δηαηνκψλ-Μέγηζηνη ιφγνη πιάηνπο πάρνπο γηα ζιηβφκελα   

ηκήκαηα 
[Β5]

 

 

4.1.2   Έιεγρνο ζε Αμνληθή Δθειθπζηηθή Γύλακε 

Γηα ηα εθειθπφκελα κέιε ζα πξέπεη ε ηηκή ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο εθειθπζηηθήο 

δχλακεο NED ζε θάζε δηαηνκή λα ηθαλνπνηεί ηελ παξαθάησ ζρέζε: 

     (4.2) 

Ζ εθειθπζηηθή αληίζηαζε ζρεδηαζκνχ πξνθχπηεη απφ ηελ παξαθάησ ζρέζε 

  

 

Όπνπ : 

A  είλαη ην εκβαδφλ ηεο πιήξνπο δηαηνκήο 

fy    είλαη ην φξην δηαξξνήο ηνπ ράιπβα 

fu  είλαη ην φξην ζξαχζεο ηνπ ράιπβα 
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Αnet είλαη ην εκβαδφλ ηεο θαζαξήο δηαηνκήο 

γκν  είλαη ίζνο κε ηε 1,00 θαη απνηειεί επηκέξνπο ζπληειεζηή αζθαιείαο ηνπ 

  ράιπβα 

γκ2  είλαη ίζνο κε 1,25 θαη απνηειεί ηνλ επηκέξνπο ζπληειεζηή αζθάιεηαο ηνπ  

  ράιπβα ζε ζξαχζε  

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα αλσηέξσ ε αληνρή ζρεδηαζκνχ Νt,RD  ιακβάλεηαη ε 

κηθξφηεξε απφ ηελ πιαζηηθή αληνρή ζρεδηαζκνχ ηεο νιηθήο δηαηνκήο θαη ηελ νξηαθή 

αληνρή ζρεδηαζκνχ ηεο θαζαξήο δηαηνκήο ζηηο ζέζεηο κε νπέο θνριηψλ. Δπηπιένλ , 

αλαθέξεηαη φηη φπνπ απαηηείηαη θαη πιάζηηκε ζπκπεξηθνξά ζα πξέπεη λα ηζρχεη: 

  [Β5],[Γ2]
 

4.1.3 Έιεγρνο ζε Αμνληθή Θιηπηηθή Γύλακε 

Γηα ηα κέιε , ηα νπνία πθίζηαηαη αμνληθή ζιίςε , ε ηηκή ζρεδηαζκνχ ηεο ζιηπηηθήο 

δχλακεο NED ζε θάζε δηαηνκή ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηε θάησζη ζρέζε: 

 

Ζ αληνρή ζρεδηαζκνχ ηεο δηαηνκήο γηα νκνηφκνξθε ζιίςε  Νc,Rd  δίλεηαη απφ ηηο 

παξαθάησ ζρέζεηο : 

 

   [Β5],[Γ2]
 

4.1.4 Έιεγρνο ζε Μνλναμνληθή Κάκςε 

Ζ ηηκή ζρεδηαζκνχ ηεο ξνπήο θάκςεο ΜED  ζε θάζε δηαηνκή ζα πξέπεη λα 

ηθαλνπνηεί ηε ζρέζε: 

   

Ζ αληνρή ζρεδηαζκνχ γηα θάκςε πεξί έλα θχξην άμνλα κηαο δηαηνκήο  ΜC,Rd 

πξνθχπηεη απφ ηηο παξαθάησ ζρέζεηο: 
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Οη ηηκέο Wel,min θαη Weff,min αληηζηνηρνχλ ζηελ ίλα κε ηε κεγαιχηεξε ειαζηηθή 

ηάζε.
 [Β5],[Γ2]

 

4.1.5 Έιεγρνο ζε Γηαμνληθή Κάκςε 

Γηα ηελ ηηκή ζρεδηαζκνχ ηεο ξνπήο θάκςεο MED ζηελ θαηαπφλεζε ζέκαηνο 

παξαγξάθνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε παξαθάησ πξνζεγγηζηηθή ζρέζε: 

 

Οη αλσηέξσ ζπληειεζηέο α θαη β κπνξνχλ λα ιακβάλνληαη ζπληεξεηηθά ίζνη κε ηε 

κνλάδα ,δηαθνξεηηθά γηα απηνχο ηζρχνπλ ηα θάησζη: 

 γηα δηαηνκέο  Η  θαη  Ζ είλαη α=2,0 θαη β=5*n κε β >= 1,0 

 γηα θπθιηθέο ζσιελσηέο δηαηνκέο  είλαη α=2,0 θαη β=2,0 

 γηα θνίιεο νξζνγσληθέο δηαηνκέο  είλαη 

  
[Β5],[Γ2]

 

4.1.6 Έιεγρνο ζε Αμνληθή Γύλακε θαη  Κάκςε 

Γηα ηνλ έιεγρν ζε αμνληθή δχλακε θαη θάκςε , φηαλ δελ απαηηείηαη απνκείσζε ηεο 

αληνρήο ζε θακπηηθή αληίζηαζε ιφγσ χπαξμεο αμνληθήο ή θαη ηέκλνπζαο δχλακεο 

αθνινπζείηαη ην αθφινπζν πξνζεγγηζηηθφ θξηηήξην: 

    (4.15) 

 

 (4.16) 

 (4.17)  [Β5],[Γ2]
 

4.1.7 Έιεγρνο ζε Σέκλνπζα Γύλακε  

Ζ ηηκή ζρεδηαζκνχ ηεο ηέκλνπζαο δχλακεο VED ζε θάζε δηαηνκή ζα πξέπεη λα 

ηθαλνπνηεί ηε ζρέζε: 

 

Ζ αληνρή ζρεδηαζκνχ ζε ηέκλνπζα VC,Rd  φηαλ έρνπκε πιάζηηκν ζρεδηαζκφ ηζνχηαη 

κε ηελ πιαζηηθή δηαηκεηηθή αληνρή ,Vpl,Rd  θαη δίλεηαη απφ ηε ζρέζε : 
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ηελ αλσηέξσ ζρέζε ε επηθάλεηα δηάηκεζεο  Αv ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 Γηα πξφηππεο ειαηέο δηαηνκέο Η,Ζ θαη κε θνξηίν παξάιιειν ζηνλ θνξκφ 

ηζρχεη: 

 

ή προςεγγιςτικά 

 

 Γηα πξφηππεο ειαηέο δηαηνκέο  κε θνξηίν 

 

 Γηα ζπγθνιιεηέο Η, Ζ θαη  θηβσηνεηδείο δηαηνκέο κε θνξηίν παξάιιειν ζηνλ 

θνξκφ έρνπκε: 

 

Όπνπ h θαη d ζπκβνιίδνληαη ην ζπλνιηθφ χςνο ηεο δηαηνκήο θαη ην χςνο 

ηνπ θνξκνχ αληίζηνηρα , ελψ κε ηελ  tw  θαη  tf  ην πάρνο ηνπ θνξκνχ θαη 

ηνπ πέικαηνο αληίζηνηρα. 
[Β5],[Γ2]

 

4.1.8  Έιεγρνο ζε Κάκςε θαη Γηάηκεζε 

Όηαλ ππάξρεη δηάηκεζε σο θαηαπφλεζε ζε κηα δηαηνκή ε πιαζηηθή θακπηηθή 

αληίζηαζε ζρεδηαζκνχ κεηψλεηαη . Αλ ε ηηκή ηεο ηέκλνπζαο δχλακεο είλαη κηθξή απηή 

ε κείσζε κπνξεί λα αγλνεζεί. Γηα απηφ ηνλ ιφγν αθνινπζείηαη ην παξαθάησ θξηηήξην: 

 Αλ  VED  ≤  Vpl,Rd / 2 , δελ απαηηείηαη κείσζε ησλ θακπηηθψλ αληηζηάζεσλ 

 Αλ  VED  > Vpl,Rd / 2 ηφηε ε θακπηηθή αληίζηαζε κεηψλεηαη  ζην Mv,Rd , ην 

νπνίν είλαη ε κεησκέλε πιαζηηθή θακπηηθή αληίζηαζε ιφγσ ηέκλνπζαο 

Γηα δηαηνκέο κε ίζα πέικαηα , νη νπνίεο θάκπηνληαη πεξί ηνλ ηζρπξφ άμνλα ε 

κεησκέλε θακπηηθή αληίζηαζε πξνθχπηεη απφ ηα παξαθάησ: 

(4.24) 

    (4.25) 

 (4.26) 
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  Όπνπ   (4.27) 

Γηα ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο δηαηνκψλ ε MV,Rd ζα ιακβάλεηαη σο ε θακπηηθή 

πιαζηηθή αληίζηαζε ζρεδηαζκνχ ηεο δηαηνκήο, ππνινγηδφκελε κε ην κεησκέλν φξην 

δηαξξνήο (1-ξ)*fy γηα ηελ επηθάλεηα δηαηκήζεσο , αιιά φρη κεγαιχηεξε απφ ηελ MC,Rd.
 

[Β5],[Γ2]
 

4.1.9 Έιεγρνο ζε  Κάκςε , Σέκλνπζα θαη Αμνληθή Γύλακε 

Με ηελ ίδηα ινγηθή ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ δηαθξίλνπκε ηηο παξαθάησ 

πεξηπηψζεηο: 

 Αλ  VED  ≤  Vpl,Rd / 2 , δελ απαηηείηαη κείσζε ζην ζπλδπαζκφ ξνπψλ θαη 

αμνληθψλ δπλάκεσλ  

 Αλ  VED  > Vpl,Rd / 2 ηφηε ε αληίζηαζε ζρεδηαζκνχ ηεο δηαηνκήο γηα ηνπο 

ζπλδπαζκνχο ξνπήο θαη αμνληθήο δχλακεο ζα ππνινγίδεηαη κε κεησκέλε 

ηάζε (1-ξ)*fy επί ηεο επηθαλείαο δηάηκεζεο.
 [Β5],[Γ2]

 

4.1.10 Έιεγρνο έλαληη Λπγηζκνύ 

Γηα ηα κέιε ηεο θαηαζθεπήο, ηα νπνία πθίζηαληαη ζιίςε , ε αληνρή ζρεδηαζκνχ ζε 

ιπγηζκφ ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηελ παξαθάησ ζρέζε: 

   

     

    

 

Ο κεησηηθφο ζπληειεζηήο ρ εηζάγεηαη γηα ηελ απνθπγή ηνπ θαζνιηθνχ ιπγηζκνχ 

ηνπ ζιηβφκελνπ κέινπο θαη ε ηηκή ηνπ γηα ζηαζεξή αμνληθή ζιίςε κειψλ κε ζηαζεξή 

δηαηνκή θαη αλάινγε αδηάζηαηε ιπγεξφηεηα ι, δίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ ηχπν 

 

Όπνπ : 

Φ  δίλεηαη απφ ηε ζρέζε  (4.32) 

   

 

α    είλαη ν ζπληειεζηήο αηειεηψλ , ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζηελ αλάινγε  
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  θακπχιε ιπγηζκνχ θαη ιακβάλεηαη απφ ηνλ Πίλαθα 4.1 θαη αλάινγα ηε  

  θακπχιε ιπγηζκνχ 

  είλαη ε ηηκή ηεο αδηάζηαηεο ιπγεξφηεηαο γηα ηελ αληίζηνηρε κνξθή 

  ιπγηζκνχ  θαη θαζνξίδεηαη απφ ηηο παξαθάησ ζρέζεηο 

   

 

 

 [Β5],[Γ2] 

Πίλαθαο 4.1 πληειεζηήο αηειεηψλ 
[Β5]

 

Κακπχιε Λπγηζκνχ αν α b c d 

πληειεζηήο αηειεηψλ 0,13 0,21 0,34 0,49 0,76 
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ρήκα 4.2 Δπηινγή θακπχιεο ιπγηζκνχ γηα δεδνκέλε δηαηνκή 
[Β5]
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ρήκα 4.3 πληειεζηήο ηζνδχλακνπ κήθνπο ιπγηζκνχ ππνζηεισκάησλ 
[Γ5]

 

 

4.2 Αλάιπζε Μεηαιιηθνύ Κηηξίνπ κε ην SAP 2000 

4.2.1 Τπνινγηζηηθό Πξόγξακκα SAP 2000 v.20 

Ζ επίιπζε ηνπ θνξέα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ 

πξνγξάκκαηνο SAP2000 version 20. Πξφθεηηαη γηα έλα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν 

εμειηγκέλν ινγηζκηθφ ζηελ ηερλνινγία αλάιπζεο θαη δηαζηαζηνιφγεζεο ησλ 

δνκηθψλ ζηνηρείσλ. Γηαζέηεη έλα εχθνιν ζηε ρξήζε γξαθηθφ πεξηβάιινλ , 

πξνζθέξνληαο ζπγρξφλσο εμειηγκέλεο ππνινγηζηηθέο ηερληθέο κε εμαηξεηηθέο 

δπλαηφηεηεο δεκηνπξγίαο πξνζνκνησκάησλ κεγάιεο πνηθηιίαο δνκεκάησλ φπσο 

γεθπξψλ , θξαγκάησλ , δεμακελψλ θαη θηηξίσλ . Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα 

δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε ζηελ επίιπζε κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ είηε 

θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. Μεξηθά απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ είλαη 

ηα θάησζη: 

 To SAP2000 δίλεη ηε δπλαηφηεηα γξήγνξεο παξαγσγήο πξνζνκνησκάησλ 

κε ηε ρξήζε templates. Ζ δεκηνπξγία, ε ηξνπνπνίεζε ηνπο, ε εθηέιεζε ηεο 

αλάιπζεο, ε αλάγλσζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ε δηαζηαζηνιφγεζε είλαη φια 

αιιειέλδεηα ζην ίδην πεξηβάιινλ ρξήζεο. 

 Δίλαη εθνδηαζκέλν κε φινπο ηνπο Γηεζλείο Καλνληζκνχο (Ακεξηθάληθνη 

Καλνληζκνί, Δπξσθψδηθεο θ.η.ι.). Με απηφλ ηνλ ηξφπν παξέρεηαη νινθιεξσκέλε 
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δπλαηφηεηα δηαζηαζηνιφγεζεο ησλ δηαηνκψλ κε ηνλ ΔC3, ε νπνία θαη αθνξά ηε 

παξνχζα εξγαζία. 

 Οη δπλαηφηεηεο θνξηίζεσλ πνπ δηαζέηεη , επηηξέπνπλ ηελ εθαξκνγή 

θνξηίσλ βαξχηεηαο, πίεζεο, ζεξκνθξαζίαο θαζψο θαη επηθφκβηεο θνξηίζεηο κε 

δπλάκεηο ή κεηαθηλήζεηο. 

 ε πεξίπησζε αλειαζηηθήο πιαζηηθήο αλάιπζεο ,ε pushover αλάιπζε 

εθηειείηαη κε έλαλ απιφ ηξφπν, θαζψο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα νξηζηνχλ ζε 

νπνηαδήπνηε ζέζε ησλ ζηνηρείσλ θαη νη ηδηφηεηεο ηνπο λα νξηζηνχλ είηε απφ ην 

ρξήζηε είηε απηφκαηα απφ ην πξφγξακκα. 

Όπσο αλαθέξακε ε αλάιπζε θαη δηαζηαζηνιφγεζε ηνπ θηηξίνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε ην SAP2000 v. 20. Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα βξεζνχλ ηα 

κεγέζε , ηα νπνία θαη θαηαπνλνχλ ηα ζηνηρεία ηεο θαηαζθεπήο γηα φινπο ηνπο 

ζπλδπαζκνχο θνξηίζεσλ . Ο έιεγρνο επάξθεηαο ησλ δηαηνκψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

απηνκαηνπνηεκέλα απφ ην πξφγξακκα κε βάζε ηνλ Δπξσθψδηθα 3 , ελψ νη 

δηαηνκέο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θνξέα ζα επηιεγνχλ ηειηθψο κέζσ επαλαιεπηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ αλάιπζεο θαη δηαζηαζηνιφγεζεο πξνθεηκέλνπ φρη κφλν λα επαξθνχλ 

έλαληη ησλ απαηηνχκελσλ ειέγρσλ αιιά θαη λα εμππεξεηνχλ ην θξηηήξην ηεο 

νηθνλνκίαο.
 [Γ7]

 

4.2.2 Πξνζνκνίσζε Φνξέα θαη Φνξηίσλ 

Ζ δηαδηθαζία μεθηλάεη κε ηε δεκηνπξγία ηνπ αξρείνπ καο  κε ηελ είζνδν ζην 

πξφγξακκα θαη παηψληαο ηελ εληνιή  Menu File  New Model. Καηφπηλ 

επηιέγνληαη νη κνλάδεο  S.I ζηηο νπνίεο θαη ζα εξγαζηνχκε ( ΚΝ, m,C) θαη 

πξνρσξάκε ζηε δεκηνπξγία ηνπ αξρηθνχ θαλλάβνπ (grid) , νπνίνο θαη 

ηξνπνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα ηαηξηάδεη ζηα αξρηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

θαηαζθεπήο καο κε ηε ρξήζε ηεο εληνιήο Define Coordinate Systems /Grid 

System.
 [Γ7]

 

 

  ρήκα 4.4 Δπηινγή κνλάδσλ κέηξεζεο θαη βνεζεηηθνχ Template 
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                         ρήκα 4.5 Σξνπνπνίεζε Καλλάβνπ 

 

4.2.2.1 Οξηζκόο Τιηθώλ 

Όπσο αλαθέξακε  θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην ηεο παξνχζεο εξγαζίαο , ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο δνκηθφ πιηθφ ηεο θαηαζθεπήο καο ράιπβαο S235. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ εληνιή  Define MaterialsAdd New Material νξίδνπκε 

ζην πξφγξακκα καο ην πιηθφ , πνπ  ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Αξρηθά νξίδεηαη ε πεξηνρή , 

ν ηχπνο ηνπ πιηθνχ (ζθπξφδεκα , ράιπβαο , αινπκίλην θ.η.ι) , ν θαλνληζκφο θαη 

ηέινο ε πνηφηεηα ηνπ πιηθνχ. 
[Γ7]

 

          

                      ρήκα 4.6 Ηδηφηεηεο λένπ πιηθνχ 

 

ηε ζπλέρεηα νξίδνληαη νη ηδηφηεηεο ηνπ πιηθνχ φπσο ην εηδηθφ βάξνο (weight 

per unit volume), ηελ ππθλφηεηα (mass per unit volume) , ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο  

(modulus of elasticity) ,ηνλ ιφγν ηνπ Poisson ,ηνλ ζπληειεζηή γξακκηθήο ζεξκηθήο 

δηαζηνιήο α (coefficient of thermal expansion) , ην κέηξν δηάηκεζεο (shear 

modulus) θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά.
 [Γ7]
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             ρήκα 4.7 Ηδηφηεηεο ηνπ ράιπβα S235 

 

4.2.2.2 Οξηζκόο Γηαηνκώλ Μειώλ 

Πξηλ ηε ζρεδίαζε ηνπ θνξέα καο , ζα πξέπεη λα νξηζηνχλ ηα ζχλνια δηαηνκψλ, 

ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηφζν θαηά ηε θάζε ηεο ζρεδίαζεο φζν θαη σο βάζε 

πξν δηαζηαζηνιφγεζεο. πγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εληνιή 

DefineSection Properties  Frame SectionsImport New Property Euro.pro 

εηζάγνπκε ζηε βηβιηνζήθε ηνπ πξνγξάκκαηνο καο ηηο δηαηνκέο απφ ράιπβα ηηο 

νπνίεο  πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ (πςίθνξκεο δηπινχ ηαπ (Η) , πιαηχπεικεο 

δηπινχ ηαπ (Ζ) , γσληαθέο (L) , θνίιεο νξζνγσληθέο (RHS), θνίιεο ηεηξαγσληθέο 

(SHS) θ.η.ι) θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ εληνιή DefineSection Properties  Frame 

Section Add New Property Auto Select List, δεκηνπξγνχληαη ζχλνια 

δηαηνκψλ γηα θάζε δνκηθφ ζηνηρείν ηεο θαηαζθεπήο , πξνθεηκέλνπ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηε θάζε ηφζν ηεο αλάιπζεο φζν θαη ηεο ζρεδίαζεο. 
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                             ρήκα 4.8 (α) Δηζαγσγή δηαηνκψλ Δuro Pro 

 

 

                             ρήκα 4.8 (β) Γεκηνπξγία ζπλφινπ δηαηνκψλ ηεγίδαο 

 

Σα ζχλνια ησλ δηαηνκψλ , ηα νπνία δεκηνπξγήζεθαλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζηε πξνζνκνίσζε είλαη ηα θάησζη: 

 Τπνζηειψκαηα (πιαηχπεικα H), κε αξρηθή δηαηνκή πξνδηαζηαζηνιφγεζεο 

ΖΔ200Α 

 Γνθνί Επγψκαηνο (πςίθνξκεο I) κε αξρηθή δηαηνκή πξνδηαζηαζηνιφγεζεο 

ΗΡΔ180 

 Κεθαινδνθνί (πςίθνξκεο I)κε αξρηθή δηαηνκή πξνδηαζηαζηνιφγεζεο 

ΗΡΔ120 
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 Μεησπηθνί ηχινη (πιαηχπεικα), κε αξρηθή δηαηνκή πξνδηαζηαζηνιφγεζεο 

ΖΔ100Α 

 Κνξθηάο (Κνίιεο ηεηξαγσληθέο θαη νξζνγσληθέο δηαηνκέο SHS θαη  RHS κε 

αξρηθή δηαηνκή πξνδηαζηαζηνιφγεζεο TUBO70X70X3,6 

 Σεγίδεο (πςίθνξκεο I) κε αξρηθή δηαηνκή πξνδηαζηαζηνιφγεζεο ΗΡΔ100 

 Μεθίδεο (πςίθνξκεο I) κε αξρηθή δηαηνκή πξνδηαζηαζηνιφγεζεο ΗΡΔ100 

 Οξηδφληηνη ζχλδεζκνη δπζθακςίαο (γσληαθά L) κε αξρηθή δηαηνκή 

πξνδηαζηαζηνιφγεζεο L45X4 

 Καηαθφξπθνη ζχλδεζκνη δπζθακςίαο (γσληαθά L,θπθιηθέο θνίιεο CHS) κε 

αξρηθή δηαηνκή πξνδηαζηαζηνιφγεζεο L45X4  
[Γ7]

 

 

      ρήκα 4.9 Λίζηα δεκηνπξγίαο ζπλφισλ δηαηνκήο 

 

4.2.2.3 ρεδηαζκόο Φνξέα 

Αθνχ νξηζηνχλ ηα πιηθά ηεο θαηαζθεπήο θαη ηα ζχλνια ησλ δηαηνκψλ , πνπ 

πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ , κε ηε ρξήζε ησλ θάησζη εληνιψλ:  

 DrawDraw Frame/Cable/Tendon 

 EditEdit LinesDivide Frames 

 EditEdit LinesJoin Frames 

 EditReplicate 

 AssignFrameLocal AxesAngle 

πινπνηείηαη ε 3D απεηθφληζε κε γξακκέο γηα ηα δηάθνξα κέιε (δνθνχο , 

ππνζηειψκαηα) ελφο ρσξηθνχ πιαηζηαθνχ θαηλψκαηνο θαη δεκηνπξγνχληαη ζηε 
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ζπλέρεηα θαη ηα επηκέξνπο δεπηεξεχνληα δνκηθά, ηα νπνία θαη ην απαξηίδνπλ 

(δχγσκα, θνξθηάο ,ηεγίδεο , κεθίδεο , αληηαλέκηνη ζχλδεζκνη ). 

Μφιηο νπζηαζηηθά ζρεδηαζηεί ζε 3D ην πξψην θάηλσκα , απνδνζνχλ δηαηνκέο 

,πξαγκαηνπνηεζεί ζηξνθή ησλ αμφλσλ ζε δεπηεξεχνληα ζηνηρεία (ηεγίδεο) ψζηε λα 

αθνινπζείηαη ε θιίζε ηνπ δπγψκαηνο , πξαγκαηνπνηείηαη αληηγξαθή  κε ηε ρξήζε 

ηεο εληνιήο EditReplicate Linear dy4.5 m ησλ πιαηζηαθψλ θνξέσλ κε 

απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία νρηψ θαηλσκάησλ ,ηα νπνία θαη απέρνπλ κεηαμχ ηνπο 

κε ζηαζεξή απφζηαζε ίζε κε 4,5 m.
 [Γ7]

 

 

  ρήκα 4.10 ρεδηαζκφο 3D φςε πξψηνπ πιαηζηαθνχ θαηλψκαηνο 

 

 

 ρήκα 4.11 ηξνθή ηεγίδσλ θαη δηακφξθσζε δπγψκαηνο 
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ρήκα 4.12 Αληηγξαθή πξψηνπ ρσξηθνχ πιαηζίνπ 

 

 

ρήκα 4.13 (α) Έκπξνζζελ φςε -3D φςε θαηαζθεπήο 
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ρήκα 4.13 (β) Πίζσ φςε -3D φςε θαηαζθεπή 

 

 

ρήκα 4.13 (γ) Πιάγηα φςε -3D φςε θαηαζθεπήο 

 

4.2.2.4 Οξηζκνί ηεξίμεσλ θαη Δζσηεξηθώλ Διεπζεξηώλ 

Όπσο αλαθέξζεθε ζην δεχηεξν θεθάιαην γηα ην έδαθνο ζεκειίσζεο ηεο 

θαηαζθεπήο καο ην θαηαηάμακε ζηε  θαηεγνξία Β. πλεπψο ε ζεκειίσζε ησλ 

ππνζηεισκάησλ ζα πξνζνκνησζεί κε πάθησζε θαη ησλ κεησπηθψλ ζηχισλ κε 

άξζξσζε ζηελ έδξαζε θαη κε θχιηζε ζηε ζχλδεζε ηνπο κε ην δχγσκα. 

Γηα ηελ εθηέιεζε αλσηέξσ πξνζνκνίσζεο επειέγεζαλ νη θφκβνη ζηε ζηάζκε 

ζεκειίσζεο θαη δεζκεχηεθαλ νη βαζκνί ειεπζεξίαο ηνπο φπσο θαίλεηαη θαη ζηα 

παξαθάησ ζρήκαηα κε ηε ρξήζε ηεο εληνιήο AssignJointRestraints. 
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ρήκα 4.14 Οξηζκφο παθηψζεσλ ζηε βάζε ησλ ππνζηεισκάησλ  

 

 

ρήκα 4.15 Οξηζκφο αξζξψζεσλ ζηε βάζε ζεκειίσζεο ησλ κεησπηθψλ   

ζηχισλ 

 

Πέξαλ ηνπ νξηζκνχ ησλ ζηεξίμεσλ , είλαη απαξαίηεηνο θαη ν θαζνξηζκφο ησλ 

εζσηεξηθψλ ειεπζεξηψλ ησλ κειψλ , νη νπνίεο θαη απαξηίδνπλ ηελ θαηαζθεπή. 

Έρνληαο ινηπφλ  αλαθέξεη θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην φηη νη κεθίδεο θαη νη 

ηεγίδεο ζπλδένληαη ακθηαξζξσηά  κεηαμχ ησλ ππνζηεισκάησλ θαη ησλ δνθψλ ηνπ 

δπγψκαηνο αληηζηνίρσο , νη αληηαλέκηνη ζχλδεζκνη δελ παξαιακβάλνπλ θακπηηθά 

θνξηία θαη ηέινο φηη ε ζχλδεζε ησλ κεησπηθψλ ζηχισλ άλσ κε ην δχγσκα ζα 
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πξνζνκνηαζηεί κε θχιηζε πξνρσξάκε κε ηε ρξήζε ηεο εληνιήο  Assign  

FrameReleases/Partial Fixity ζηνλ θαζνξηζκφ απηψλ.
 [Γ7]

 

 

ρήκα 4.16 Eζσηεξηθέο ειεπζεξίεο ηεγίδαο 

 

 

 

ρήκα 4.17 Eζσηεξηθέο ειεπζεξίεο κεησπηθψλ ζηχισλ  
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 ρήκα 4.18 Eζσηεξηθέο ειεπζεξίεο θαηαθφξπθσλ αληηαλέκησλ 

 

4.2.2.5 Οξηζκόο Άθακπησλ Κόκβσλ 

ηνπο θφκβνπο δνθψλ- ππνζηεισκάησλ θαη δνθψλ- δνθψλ ζηελ θνξπθή ηνπ 

δπγψκαηνο , ην πξφγξακκα καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα νξηζηνχλ άθακπηνη θφκβνη . 

Με ηε ρξήζε ινηπφλ ηεο εληνιήο AssignFrameEnd Length Offset , φπσο 

θαίλεηαη θαη παξαθάησ νξίδεηαη κήθνο 12,5 cm ζηα δχν άθξα ησλ δνθψλ πνπ 

απνηεινχλ ην δχγσκα θαζψο θαη 12,5 cm γηα ην άθξν ηνπ θάζε ππνζηειψκαηνο 

ζηε ζχλδεζε δνθνχ – ππνζηειψκαηνο. 
[Γ7]

 

 

ρήκα 4.19 Άθακπηνη θφκβνη ζε δνθνχο δπγψκαηνο  
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ρήκα 4.20 Άθακπηνη θφκβνη ζε θφκβν δνθνχ ππνζηειψκαηνο 

 

4.2.2.6  Οξηζκόο  Φνξηίζεσλ 

Αξρηθά κε ηελ ρξήζε ηεο εληνιήο DefineLoad PatternsAdd New Load 

Patterns νξίδνπκε θάζε είδνπο θφξηηζε ( δπλάκεηο, κεηαθηλήζεηο ή ζεξκνθξαζηαθέο 

κεηαβνιέο ), ε νπνία κπνξεί λα επηβιεζεί ζε θάπνην κέινο. Κάζε θφξηηζε δχλαηαη 

λα έρεη έλα ηχπν (κφληκν, θηλεηφ, άλεκνο , ρηφλη, ζεηζκφο, ζεξκνθξαζηαθή 

κεηαβνιή θ.η.ι) , ν νπνίνο ελ ηέιεη θαηαηάζζεη ηε θφξηηζε. Σν ηδηνβάξνο 

επηιέρηεθε λα ιακβάλεηαη απφ ηα κφληκα κε ηελ επηινγή απφ ηνλ πίλαθα ησλ Load 

Patterns self weight multiplier1 γηα ηα Load Patterns, Dead θαη Superdead.
 

[Γ7]

 

ρήκα 4.21 Οξηζκφο ηχπσλ θνξηίζεσλ (Load Patterns) 
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ηε ζπλέρεηα νξίζηεθαλ νη πεξηπηψζεηο θνξηίζεσλ ( Load Cases) κε ηε ρξήζε 

ηεο εληνιήο DefineLoad Cases Add New Load Case. Με ηα Load Cases 

νξίδεηαη πσο νη θνξηίζεηο (Load Patterns) επηβάιινληαη (ζηαηηθά ή δπλακηθά), πσο 

ζπκπεξηθέξεηαη ε θαηαζθεπή (γξακκηθά ή κε γξακκηθά) θαζψο θαη γηα ην πψο ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάιπζε (ηδηνκνξθηθή θαζκαηηθή αλάιπζε, ηζνδχλακε ζηαηηθή 

κέζνδνο θ.η.ι) 

     

ρήκα 4.22 Οξηζκφο πεξηπηψζεσλ θνξηίζεσλ (Load Cases) 

 

Σέινο κε ηε ρξήζε ηεο εληνιήο Define Load Combination  Add New 

Combo, θηηάρλνπκε ηνπο ζπλδπαζκνχο θνξηίζεσλ ηφζν γηα ηηο θαηαζηάζεηο 

νξηαθήο αζηνρίαο φζν θαη γηα ηηο θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγηθφηεηαο. ε θάζε 

ζπλδπαζκφ θφξηηζεο επηιέγεηαη φλνκα, θνξηίζεηο ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή 

αζθαιείαο θαζψο θαη θνπκπί Linear Add αλ ζέινπκε λα πξνζζέζεη ηα θνξηία ή  

Envelope αλ ζέινπκε ηε πεξηβάιινπζα θάπνησλ θνξηίζεσλ.
 [Γ7]
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ρήκα 4.23 (α) Οξηζκφο ζπλδπαζκψλ θνξηίζεσλ  

 

 

 

ρήκα 4.23 (β) Οξηζκφο ζπλδπαζκψλ ζε νξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο 



 
 

  Σελίδα 
103 

 
  

 

ρήκα 4.23 (γ) Οξηζκφο ζπλδπαζκψλ ζε νξηαθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο 

 

4.2.2.7  Οξηζκόο Μαδώλ 

Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ load cases είλαη απαξαίηεην λα έρεη νξηζηεί πξψηα ε 

πεγή απφ ηελ νπνία ζα ιακβάλνληαη νη κάδεο . Με ηε ρξήζε ηεο εληνιήο  

DefineMass Source Add New Mass Source, νξίδεηαη λα ιακβάλεηαη ε κάδα 

απφ ηα ηδία βάξε θαη ζπλδπαζκφ θνξηίζεσλ.
 [Γ7]

 

 

ρήκα 4.24 Οξηζκφο καδψλ 

 

 

 



  Σελίδα 
104 

 
  

4.2.2.8  Οξηζκόο Φάζκαηνο Απόθξηζεο 

Οκνίσο κε ηελ παξαπάλσ παξάγξαθν γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ζεηζκηθψλ 

πεξηπηψζεσλ θφξηηζεο είλαη απαξαίηεην λα έρεη νξηζηεί θαη ην θάζκα απφθξηζεο. 

Με ηε ρξήζε ηεο εληνιήο DefineFunctions Response Spectrum θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο παξαδνρέο ηεο 3.2.4.5 παξαγξάθνπ ηεο εξγαζίαο 

πξαγκαηνπνηήζεθε ν νξηζκφο ηνπ θάζκαηνο ηφζν γηα ηηο νξηδφληηεο φζν θαη γηα ηηο 

θαηαθφξπθεο ζεηζκηθέο ζπληζηψζεο.
 [Γ3],[Γ7]

 

 

ρήκα 4.25 Φάζκα Δπξσθψδηθα 8 

 

 

ρήκα 4.26 Φάζκα Δπξσθψδηθα 8 γηα θαηαθφξπθεο ζπληζηψζεο 
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4.2.2.9  Δπηβνιή Φνξηίζεσλ ζε Καηαζθεπή 

Μεηά ην πέξαο ηεο θαηαγξαθήο ησλ ζπλδπαζκψλ θνξηίζεσλ ζην γξαθηθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνλ νξηζκφ ηεο πεγήο καδψλ , ησλ θαζκάησλ 

απφθξηζεο γηα ηελ ηδηνκνξθηθή αλάιπζε θαζψο θαη ησλ ζεηζκηθψλ ζπληζησζψλ γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ηζνδχλακεο ζηαηηθήο αλάιπζεο αθνινχζεζε ε επηβνιή 

ησλ θνξηίζεσλ ζηα επηκέξνπο δνκηθά ζηνηρεία ηεο θαηαζθεπήο. 

Απφ ην πξνεγνχκελν θεθάιαην κέζσ ππνινγηζκψλ βαζηδφκελνη ζηνλ 

Δπξσθψδηθα 1, ζηα Δζληθά Πξνζαξηήκαηα θαζψο θαη ζε θάπνηεο παξαδνρέο 

πξνρσξήζακε ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ σο θάησζη: 

 Μφληκεο δξάζεηο (superdead), πιελ ηνπ ηδίνπ βάξνπο (dead), ην νπνίν θαη 

ζα ππνινγηζηεί απφ ην πξφγξακκα , νη επηθαιχςεηο θαη ηα ινηπά κφληκα 

ζηνηρεία  είλαη ίζεο κε superdead= 0,25 KN/m² 

 Κηλεηφ θνξηίν, ην νπνίν θαη αζθείηαη ζην επίπεδν ηεο ζηέγεο καο θαη 

ηζνχηαη κε Live=Q=0,5 KN/m² 

 Ζ δξάζε ηεο ρηνλφπησζεο (snow), γηα θαηαζηάζεηο δηαξθείαο θαη φρη γηα 

θάπνηα ηπρεκαηηθή θαηαλνκή εμαηξεηηθνχ θνξηίνπ ρηνληνχ ,ιακβάλνληαο 

θαη ηε δπζκελέζηεξε πεξίπησζε ηνπ πίλαθα 3.5 πνπ ηζνχηαη κε s=-

0,68KN/m² 

 Ζ αλεκνπίεζε (wind) ε νπνία εμαηηίαο ηεο γεσκεηξηθήο ζπκκεηξίαο ηελ 

νπνία θαη παξνπζηάδεη ε θαηαζθεπή ζα εμεηαζηεί γηα ηειηθέο πηέζεηο ζε δχν 

δηεπζχλζεηο ηνπ αλέκνπ, +0° (WINDX) θαη γηα +90° (WINDY) 

Δπηπιένλ ζεσξψληαο, φηη ζε δπζκελείο θαηξηθέο πεξηπηψζεηο, φπσο 

ρηνλφπησζεο θαη έληνλνπ αλέκνπ ηα αλνίγκαηα ηεο θαηαζθεπήο ζα παξακείλνπλ 

θιεηζηά επηιέρζεθε σο ηηκή ησλ αλεκνπηέζεσλ ηηο δπζκελέζηεξεο πεξηπηψζεηο 

θνξηίζεσλ ησλ πηλάθσλ 3.13 θαη 3.14 πνπ πξνέθπςαλ γηα cpi= +0,00  

Πίλαθαο 4.2 Φνξηίζεηο αλεκνπηέζεσλ  

ΕΧΝΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ +0° (KN/m²) ΓΗΔΤΘΤΝΖ +90° (KN/m²) 

Α -1,12 -1,12 

Β -0,74 -0,74 

C -0,47 -0,47 

D +0,65 +0,65 

E -0,29 -0,28 

F -1,566 -1,48 
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G -1,109 -1,21 

H -0,552 -0,65 

I -0,554 -0,56 

J -0,565    - 

 

Δηδηθφηεξα φκσο γηα ηηο αλεκνπηέζεηο WINDX θαη  WINDY πξηλ πξνβνχκε 

ζηελ θφξηηζε ησλ κειψλ ηεο θαηαζθεπήο πξνρσξήζακε ζε κηα θαλνληθνπνίεζε 

ησλ πιαηψλ ησλ δσλψλ επηξξνήο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη επθνιφηεξε ε 

εηζαγσγή ηνπο ζην πξφγξακκα. 

 

ρήκα 4.27 Καλνληθνπνίεζε θνξηίζεσλ δηεχζπλζεο  WINDX 
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ρήκα 4.28 Καλνληθνπνίεζε θνξηίζεσλ δηεχζπλζεο  WINDΤ 

 

Οη αλσηέξσ δξάζεηο , νη νπνίεο έρνπλ ππνινγηζηεί σο επηθαλεηαθά θνξηία ζε 

KN/m², γηα λα είλαη δπλαηή ε εηζαγσγή ηνπο ζην πξφγξακκα ζα κεηαηξαπνχλ ζε 

KN/m ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δψλεο επηξξνήο ησλ ζηνηρείσλ , ηα νπνία ζα ιάβνπλ 

ηηο θνξηίζεηο θαη ζα ηηο κεηαθέξνπλ ζηα ππφινηπα κέιε ηεο θαηαζθεπήο. 

πγθεθξηκέλα νη δψλεο επηξξνήο ησλ επηκέξνπο κειψλ , νη νπνίεο θαη 

παξέιαβαλ ηηο αλσηέξσ θνξηίζεηο είλαη νη θάησζη: 

Γηα παξάδεηγκα ην θνξηίν superdead = 0,25KN/m² ζα πεξαζηεί ζην 

πξφγξακκα σο θφξηηζε πάλσ ζε θάζε κία ηεγίδα σο ην γηλφκελν ηνπ επηθαλεηαθνχ 

θνξηίνπ επί ηεο δψλεο επηξξνήο , δειαδή 0,25KN/m² *1,83m=0,46KN/m. 

Οπφηε έρνληαο κεηαηξαπεί φιεο νη αλσηέξσ θνξηίζεηο ζε KN/m , εηζάγνληαη 

ζην πξφγξακκα φπνπ αζθνχληαη αληηζηνίρσο (ηεγίδεο, κεθίδεο, κεησπηθνχο 

ζηχινπο)  ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εληνιή  AssignFrame LoadsDistributed θαη 

δίλνληαο ζην πίλαθα ηνπ κελνχ έλα νκνηφκνξθν θαηαλεκεκέλν θνξηίν ζε KN/m 

θαζψο θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ θνξηίνπ.
 [Β2],[Γ7]
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ρήκα 4.29 Δηζαγσγή superdead θφξηηζεο ζε ηεγίδεο 

 

 

ρήκα 4.30 Δηζαγσγή snow θφξηηζεο ζε ηεγίδεο 
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ρήκα 4.31 Δηζαγσγή live θφξηηζεο ζε ηεγίδεο 

 

 

 

ρήκα 4.32 Δηζαγσγή windx θφξηηζεο ζε κεθίδεο 
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ρήκα 4.33 Δηζαγσγή windx θφξηηζεο ζε κεθίδεο 

 

 

ρήκα 4.34 Δηζαγσγή windy θφξηηζεο ζε κεθίδεο 

 

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ ζε φια ηα κέιε ηεο θαηαζθεπήο επεβιήζε θνξηίν εμαηηίαο 

ηεο ζεξκνθξαζηαθήο κεηαβνιήο +20 °C DT+ θαη -20 °C DT-, κε ηε ρξήζε ηεο 

εληνιήο AssignFrame LoadsTemperature 
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ρήκα 4.35 Φφξηηζε κειψλ κε DT- 

 

ρήκα 4.36 Φφξηηζε κειψλ κε DT+ 

 

4.2.3 Αλάιπζε θαη Γηαζηαζηνιόγεζε 

Μεηά ηελ εηζαγσγή ησλ ζπλδπαζκψλ θνξηίζεσλ θαη ησλ θνξηίσλ ζηα κέιε 

ηεο θαηαζθεπήο μεθηλάεη ε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο . Με ηε ρξήζε ηεο εληνιήο 

Αnalyze Set analysis optionsSpace Frame & Αnalyze θαη ΑnalyzeRun 

Analysis πξαγκαηνπνηείηαη ε αλάιπζε γηα ηε θαηαζθεπή. 
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ρήκα 4.37 Δπηινγή αλάιπζεο  πιαηζηαθψλ ρσξίσλ 

 

 

ρήκα 4.38 Δπηινγή ησλ πεξηπηψζεσλ γηα ηελ αλάιπζε θνξέα 

Αθνχ νινθιεξσζεί ε πξψηε αλάιπζε γηα ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο 

θνξηίζεσλ φπσο απηέο επηιέρζεθαλ γηα δπλακηθή θαζκαηηθή αλάιπζε 

πξαγκαηνπνηείηαη ν νξηζκφο ησλ παξακέηξσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζρεδίαζεο 

(Καλνληζκφο-Δπξσθψδηθαο 3, ηχπνο πιαηζίσλ , ζπληειεζηήο ζπκπεξηθνξάο θ.η.ι. 
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ρήκα 4.39 Οξηζκφο παξακέηξσλ δηαζηαζηνιφγεζεο 

 

Με ηε ρξήζε ηεο εληνιήο Design Steel Frame DesignStart Design/Check 

of structures πξνρσξήζακε ζηε δηαζηαζηνιφγεζε ηεο θαηαζθεπήο. Μεηά απφ 

αξθεηέο επαλαιεπηηθέο δηαδηθαζίεο αλάιπζεο θαη δηαζηαζηνιφγεζεο επηιέρζεθαλ 

νη δηαηνκέο ησλ κειψλ νη νπνίεο ζα απαξηίδνπλ ην θνξέα καο έηζη ψζηε φρη κφλν 

λα επαξθνχλ έλαληη ησλ δεδνκέλσλ ειέγρσλ ηνπ θαλνληζκνχ αιιά θαη ε αλέγεξζε 

ηεο θαηαζθεπήο λα ζπλάδεη κε ην απαξαίηεην πλεχκα νηθνλνκίαο  

 

ρήκα 4.40 Μφξθσζε θνξέα κεηά ην πέξαο ηεο δηαζηαζηνιφγεζεο 
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ρήκα 4.41 Έιεγρνο αληνρή 

 

Δπίζεο απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο ηειεπηαίαο αλάιπζεο παξαηεξνχκε φηη 

απαηηήζεθαλ 30 ηδηνκνξθέο πξνθεηκέλνπ ην άζξνηζκα ησλ δξψζσλ ηδηνκνξθηθψλ 

καδψλ λα ζπκπιεξψζεη ην 90% ηεο ζπλνιηθήο ηαιαληνχκελεο κάδαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαηά ρ. Όπνπ ζπλνιηθή ηαιαληνχκελε κάδα νξίδεηαη ε κάδα άλσζελ 

ηεο δηεπηθάλεηαο θαηαζθεπήο-εδάθνπο πνπ ππφθεηηαη ζε κεηαηφπηζε θαηά ηε 

ζεσξνχκελε δηεχζπλζε ππνινγηζκνχ  θαη δξψζα ηδηνκνξθηθή κάδα νξίδεηαη ην 

κέξνο ηεο ζπλνιηθήο ηαιαληνχκελεο κάδαο ,ε νπνία θαη ελεξγνπνηείηαη γηα θάζε 

ηδηνκνξθή ηαιάλησζεο.
 [Β8]

 

 

ρήκα 4.42 Ηδηνκνξθέο ηνπ θνξέα 
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ρήκα 4.43 Παξακφξθσζε ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ θαηά ηελ 1
ε
 θαη 6

ε
  

Ηδηνκνξθή 

 

Όπσο αλαθέξακε θαη αλσηέξσ ε ηειηθή επηινγή ησλ δηαηνκψλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε γλψκνλα θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ θξηηεξίνπ ηεο αληνρήο 

θαη ηεο νηθνλνκίαο. Ζ ηειηθή κφξθσζε ηνπ θνξέα καο ινηπφλ, εμαζθαιίδεη 

ζπληειεζηέο εθκεηάιιεπζεο γηα θάζε κέινο επαξθψο κηθξφηεξνπο απφ ηε κνλάδα. 

Δλδεηθηηθά παξαζέηνληαη παξαθάησ ηα απνηειέζκαηα αλάιπζεο/δηαζηαζηνιφγεζε 

απφ θάζε θαηεγνξία δνκηθνχ ζηνηρείνπ ηεο θαηαζθεπήο γηα ζπλδπαζκνχο ζηελ 

νξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο φπνπ θαη παξαηεξήζεθαλ νη κεγαιχηεξνη ζπληειεζηέο 

εθκεηάιιεπζεο δειαδή νη δπζκελέζηεξνη ζπλδπαζκνί. 

 

        ρήκα 4.44 πληειεζηήο εθκεηάιιεπζεο δνθνχ δπγψκαηνο 
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ρήκα 4.45 Αλάιπζε δνθνχ δπγψκαηνο 

 

    

           ρήκα 4.46 πληειεζηήο εθκεηάιιεπζεο δηαηνκήο ππνζηειψκαηνο 
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ρήκα 4.47 Αλάιπζε δηαηνκήο ππνζηειψκαηνο 

 

 

ρήκα 4.48 πληειεζηήο εθκεηάιιεπζεο ηεγίδαο 
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ρήκα 4.49 Αλάιπζε ηεγίδαο 

 

   ρήκα 4.50 πληειεζηήο εθκεηάιιεπζεο θνίιεο ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο 
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ρήκα 4.51 Αλάιπζε θνίιεο ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο θνξθηά 

 

 ρήκα 4.52 πληειεζηήο εθκεηάιιεπζεο νξηδνληίνπ αληηαλέκηνπ ζπλδέζκνπ 
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ρήκα 4.53 Αλάιπζε νξηδνληίνπ αληηαλέκηνπ ζπλδέζκνπ 

     

 ρήκα 4.54 πληειεζηήο εθκεηάιιεπζεο κεθίδαο IPE120 
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ρήκα 4.55 Αλάιπζε κεθίδαο IPE120 

     

     ρήκα 4.56 πληειεζηήο εθκεηάιιεπζεο θαηαθφξπθνπ αληηαλέκηνπ 
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ρήκα 4.57 Αλάιπζε  θαηαθφξπθνπ αληηαλέκηνπ ζπλδέζκνπ 

 

Πέξαλ ηνπο ειέγρνπο ζηηο νξηαθέο θαηαζηάζεηο αζηνρίαο απαξαίηεηνη είλαη θαη 

νη έιεγρνη ζηελ νξηαθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθφηεηαο. Λακβάλνληαο ινηπφλ ππφςε 

ηηο νξηαθέο ηηκέο ησλ θαηαθφξπθσλ θαη νξηδνληίσλ κεηαθηλήζεσλ ηνπ Δζληθνχ 

Πξνζαξηήκαηνο ΔΝ1993-1-1 θαζψο θαη ηνλ Πίλαθα 3.22 ηεο παξνχζαο 

πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο γηα ηα ίδηα κέιε πνπ ειέγμακε ζε νξηαθή θαηάζηαζε 

αζηνρίαο γηα ζπλζήθεο θνξηίζεσο ιεηηνπξγίαο φπνπ θαη παξαηεξείηαη ην κέγηζην 

βέινο παξακφξθσζεο. Δλδεηθηηθά παξαζέηνπκε ηνπο παξαθάησ ειέγρνπο 
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ρήκα 4.58 Γηάγξακκα γηα δνθφ ΗΡΔ450 

 

Απφ ην αλσηέξσ δηάγξακκα βιέπνπκε φηη γηα ην ζπλδπαζκφ ιεηηνπξγηθφηεηαο 

L26 έρνπκε κέγηζην βέινο δ=0,01405m< δmax=L/250=11,05/250=0,0442 m. 

Δπνκέλσο ε ρξήζε ηεο δηαηνκήο ζε νξηαθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθφηεηαο είλαη 

δεθηή. 
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ρήκα 4.59 Γηάγξακκα γηα ηεγίδα ΗΡΔ180 

Απφ ην αλσηέξσ δηάγξακκα βιέπνπκε φηη γηα ην ζπλδπαζκφ ιεηηνπξγηθφηεηαο 

L26 έρνπκε κέγηζην βέινο δ=0,004597m< δmax=L/250=4,50/250=0,018m. 

Δπνκέλσο ε ρξήζε ηεο δηαηνκήο ζε νξηαθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθφηεηαο είλαη 

δεθηή. 

 

ρήκα 4.60 Γηάγξακκα γηα κεθίδα ΗΡΔ200 

 

Απφ ην αλσηέξσ δηάγξακκα βιέπνπκε φηη γηα ην ζπλδπαζκφ ιεηηνπξγηθφηεηαο 

L26 έρνπκε κέγηζην βέινο δ=0,001096m< δmax=L/250=4,50/250=0,018m. 

Δπνκέλσο ε ρξήζε ηεο δηαηνκήο ζε νξηαθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθφηεηαο είλαη 

δεθηή. 
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ΠΔΜΠΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

5. Απνηειέζκαηα ρεδίαζεο - πκπεξάζκαηα 

 

5.1  Απνηειέζκαηα Αλάιπζεο θαη ρεδίαζεο 

Μεηά ην πέξαο ησλ επαλαιεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ αλάιπζεο θαη ζρεδίαζεο θαη 

ησλ ειέγρσλ ζε νξηαθέο θαηαζηάζεηο αζηνρίαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο πξνέθπςαλ 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ νηθνλνκία αλέγεξζεο ηεο θαηαζθεπήο νη παξαθάησ 

δηαηνκέο ηνπ Πίλαθα 5.1 φπσο παξνπζηάδνληαη κε ηνπο κέγηζηνπο ζπληειεζηέο 

εθκεηάιιεπζεο. 

Πίλαθαο 5.1 Σειηθέο Γηαηνκέο θαηαζθεπήο 

ΜΔΛΟ ΓΗΑΣΟΜΖ ΠΟΟΣΟ ΥΡΖΖ (%) 

Τπνζηειψκαηα HEA 300 81,60 

Γνθνί Επγψκαηνο IPE 450 81,00 

Γνθφο Κνξθηά TUBO70X70X10 76,50 

Κεθαινδνθνί IPE 240 49,10 

Σεγίδεο IPE 180 80,00 

Οξηδφληηνη Αληηαλέκηνη 

(αθξαία θαηλψκαηα) 

L120X18 

(ΓΧΝΗΑΚΔ) 

89,30 

Οξηδφληηνη Αληηαλέκηνη 

(κεζαία θαηλψκαηα) 

L120X10 

(ΓΧΝΗΑΚΔ) 

73,30 

Μεησπηθνί ηχινη HEA 100 62,50 

Καηαθφξπθνη Αληηαλέκηνη 

(αθξαία θαηλψκαηα) 

TUBO D168,3X4 

(ΚΤΚΛΗΚΔ) 

90,70 

Καηαθφξπθνη Αληηαλέκηνη 

(κεζαία θαηλψκαηα) 

TUBO D108X3,6 

(ΚΤΚΛΗΚΔ) 

77,70 

Μεθίδεο (Έκπξνζζελ Όςε) ΗΡΔ 100 64,70 

Μεθίδεο (Πίζσ Όςε) ΗΡΔ 120 93,60 

Μεθίδεο (Πιάγηα Όςε) ΗΡΔ140 76,60 

Μεθίδεο (Πιάγηα Όςε) ΗΡΔ 200 94,00 
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Δπίζεο ην ινγηζκηθφ πξφγξακκα καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ππνινγηζκνχ ηεο 

ζπλνιηθήο κάδαο ηνπ κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ ηεο θαηαζθεπήο θαζψο θαη ηε κάδα αλά 

ρξεζηκνπνηνχκελε δηαηνκή. Καζίζηαηαη ινηπφλ δπλαηφλ λα ζπληαρζεί έλαο 

πξφρεηξνο πξνυπνινγηζκφο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπλνιηθέο κάδεο ησλ κειψλ, ην 

ζπλνιηθφ εκβαδφλ θάιπςεο ησλ πάλει θαζψο θαη ηνπ θφζηνπο ησλ ζπλδέζεσλ 

θάλνληαο θάπνηα παξαδνρή. 

 

ρήκα 5.1 πλνιηθή κάδα (ζε ΚΝ) κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ 

 

 

ρήκα 5.2 Μάδα (ζε ΚΝ)   κειψλ θαηαζθεπήο αλά δηαηνκή 
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Πίλαθαο 5.2 Μάδα (ζε KG)   κειψλ θαηαζθεπήο αλά δηαηνκή 

ΜΔΛΟ ΓΗΑΣΟΜΖ MAZA (KG) 

Τπνζηειψκαηα HEA 300 7.982,44 

Γνθνί Επγψκαηνο IPE 450 15.417,90 

Γνθφο Κνξθηά TUBO70X70X10 678,11 

Κεθαινδνθνί IPE 240 2.209,62 

Σεγίδεο IPE 180 6.753,27 

Οξηδφληηνη Αληηαλέκηνη 

(αθξαία θαηλψκαηα) 

L120X18 

(ΓΧΝΗΑΚΔ) 

4.396,40 

Οξηδφληηνη Αληηαλέκηνη 

(κεζαία θαηλψκαηα) 

L120X10 

(ΓΧΝΗΑΚΔ) 

2.538,89 

Μεησπηθνί ηχινη HEA 100 831,99 

Καηαθφξπθνη Αληηαλέκηνη 

(αθξαία θαηλψκαηα) 

TUBO D168,3X4 

(ΚΤΚΛΗΚΔ) 

872,391 

Καηαθφξπθνη Αληηαλέκηνη 

(κεζαία θαηλψκαηα) 

TUBO D108X3,6 

(ΚΤΚΛΗΚΔ) 

498,85 

Μεθίδεο 

(Δκπξνζζελ Όςε) 

ΗΡΔ 100 711,46 

Μεθίδεο 

(Δκπξνζζελ Όςε) 

IPE160 115,74 

Μεθίδεο 

(Πίζσ Όςε) 

ΗΡΔ 120 227,91 

Μεθίδεο 

(Πιάγηα Όςε) 

ΗΡΔ140 926,82 

Μεθίδεο 

(Πιάγηα Όςε) 

ΗΡΔ 200 1.610,64 

ΤΝΟΛΟ 45.772,40 KG 
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Πίλαθαο 5.3 Δκβαδφλ Θεξκνκνλσηηθψλ Πάλει  

ΣΜΖΜΑ ΔΜΒΑΓΟΝ (m²) 

ΠΡΟΟΦΔΗ 242 

ΠΛΔΤΡΗΚΔ ΟΦΔΗ 362 

ΔΠΗΣΔΓΑΜΑ 796,53 

ΤΝΟΛΟ 1.400,53 

 

Πίλαθαο  5.4 Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο Τιηθψλ 

Τιηθφ Πνζφηεηα Σηκή Μνλάδνο κε Φ.Π.Α Κφζηνο (€) 

Μεηαιιηθά κέιε 45.772,40 KG 1,65 €/Kg 75.524,46 

Θεξκνκνλσηηθά Πάλει 1.400,53 m² 21€/Kg 29.411,13 

Τιηθά πλδέζεσλ Θεσξνχκε 7% θφζηνπο κεηαιιηθψλ κειψλ 5.286,71 

πλνιηθφ εθηηκψκελν θφζηνο πιηθψλ θαηαζθεπήο 110.222,30 

 

5.2  Δπίιπζε ηεο Καηαζθεπήο κεηά ηελ Σνπνζέηεζε Διθπζηήξσλ 

εκαληηθφ ξφιν ζηε ιήςε ησλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο αλάιπζεο θαη ηεο 

ζρεδίαζεο ηεο θαηαζθεπήο δηαδξακαηίδνπλ νη παξαδνρέο , νη νπνίεο θαη έγηλαλ 

θαηά ηε θάζε ηεο πξνζνκνίσζεο. Δηδηθφηεξα ηα απνηειέζκαηα , πνπ ζα 

ιακβάλακε απφ ηελ αλάιπζε ηεο ίδηαο ηεο θαηαζθεπήο γηα ηηο ίδηεο απαηηήζεηο , ζα 

ήηαλ δηαθνξεηηθά ζε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο θάπνησλ παξακέηξσλ. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνπκε θάπνηεο απφ απηέο: 

 Υξεζηκνπνίεζε δηθηπσηψλ θνξέσλ έλαληη νιφζσκσλ πιαηζίσλ  

 Υξεζηκνπνίεζε ζχλδεζεο ζπλερνχο δνθνχ αληί ακθηέξεηζηεο γηα ηα 

δεπηεξεχνληα δνκηθά ζηνηρεία 

 Γηακφξθσζε δηαθνξεηηθψλ απνζηάζεσλ κεηαμχ ησλ πιαηζηαθψλ 

θνξέσλ θαη άιισλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ 

 Οξηζκφο δηαθνξεηηθψλ ζηεξίμεσλ ζηηο βάζεηο ησλ ππνζηεισκάησλ 

 Αιιαγή ζε ζέζε θαη αξηζκφ ησλ αληηαλέκησλ ζπλδέζκσλ 

Όια ηα αλσηέξσ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ζηνηρεία πεξαηηέξσ έξεπλαο. 

ηελ παξνχζα εξγαζία ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα αλσηέξσ απνηειέζκαηα , 

απφ ηα νπνία θαη πξνέθπςαλ γηα ηελ αλσδνκή ηεο θαηαζθεπήο καο αξθεηά κεγάιεο 

δηαηνκέο γηα ηηο ηεγίδεο (ΗΡΔ180) πξνρσξήζακε ζηελ επαλάιεςε ηεο αλάιπζεο θαη 

ζρεδίαζεο ηεο θαηαζθεπήο επηιέγνληαο απηή ηε θνξά ηελ ηνπνζέηεζε ειθπζηήξσλ 

ζηηο ηεγίδεο. 
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πγθεθξηκέλα ζε θάζε ηεγίδα έρνπλ ηνπνζεηεζεί δχν ζεηξέο (ζηα ηξίηα ηνπ 

αλνίγκαηνο ηνπο) ειθπζηήξεο, νη νπνίνη δεζκεχνπλ νξηζκέλεο δηαηνκέο ηεο ηεγίδαο 

έλαληη πιεπξηθήο κεηάζεζεο θαη ιεηηνπξγνχλ σο πξφζζεηεο ζηεξίμεηο. Οη 

ειθπζηήξεο ή δηαθνξεηηθά νη ληίδεο ηνπνζεηήζεθαλ ζην κέζνλ ηνπ χςνπο ηεο 

δηαηνκήο, δηαηξππνχλ ηνλ θνξκφ ηνπο θαη ζπλδένληαη επί απηψλ. Οπζηαζηηθά νη 

ξάβδνη απηνί παξεκπνδίδνπλ ηελ πιεπξηθή κεηαηφπηζε ησλ ηεγίδσλ ζην άλνηγκα 

θαη θαηαπνλνχληαη κφλν απφ αμνληθά θνξηία. Κάζε ειθπζηήξαο κεηαθέξεη 

αζξνηζηηθά ηελ εθειθπζηηθή δχλακε πνπ αληηζηνηρεί ζε φιεο ηηο ηεγίδεο 

ρακειφηεξεο απφ απηφλ ζηάζκεο. 

 

ρήκα 5.3 Έιεγρνο Αληνρήο θνξέα κε ειθπζηήξεο 

 

Αθνχ έγηλε ε εηζαγσγή ησλ ειθπζηήξσλ ζην πξνζνκνίσκα κεηά απφ 

επαλαιεπηηθέο δηαδηθαζίεο αλάιπζεο θαη ζρεδίαζεο πξνέθπςαλ νη παξαθάησ 

δηαηνκέο ηνπ Πίλαθα 5.5 κε ηνπο κέγηζηνπο ζπληειεζηέο εθκεηάιιεπζεο.  

Πίλαθαο 5.5 Σειηθέο Γηαηνκέο ηεο θαηαζθεπήο 

ΜΔΛΟ ΓΗΑΣΟΜΖ ΠΟΟΣΟ ΥΡΖΖ (%) 

Τπνζηειψκαηα HEA 300 84,00 

Γνθνί Επγψκαηνο IPE 450 77,80 

Γνθφο Κνξθηά TUBO100X100X5,4 71,40 

Κεθαινδνθνί IPE 180 48,20 

Σεγίδεο IPE 120 75,00 
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Οξηδφληηνη Αληηαλέκηνη 

(αθξαία θαηλψκαηα) 

L120X18 

(ΓΧΝΗΑΚΔ) 

82,90 

Οξηδφληηνη Αληηαλέκηνη 

(κεζαία θαηλψκαηα) 

L120X10 

(ΓΧΝΗΑΚΔ) 

73,70 

Μεησπηθνί ηχινη HEA 100 60,20 

Καηαθφξπθνη Αληηαλέκηνη 

(αθξαία θαηλψκαηα) 

TUBO D159X4 

(ΚΤΚΛΗΚΔ) 

92,80 

Καηαθφξπθνη Αληηαλέκηνη 

(κεζαία θαηλψκαηα) 

TUBO D101,6X3,6 

(ΚΤΚΛΗΚΔ) 

86,30 

Μεθίδεο (Έκπξνζζελ Όςε) ΗΡΔ 100 63,10 

Μεθίδεο (Πίζσ Όςε) ΗΡΔ 140 69,70 

Μεθίδεο (Πιάγηα Όςε) ΗΡΔ140 88,00 

Μεθίδεο (Πιάγηα Όςε) ΗΡΔ 180 73,10 

Μεθίδεο (Πιάγηα Όςε) ΗΡΔ 200 92,90 

Νηίδεο L 30Υ4 77,00 

 

 Δλψ ε κάδα ηνπ κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ ηεο θαηαζθεπήο ζπλνιηθά θαζψο θαη ε 

κάδα αλά ρξεζηκνπνηνχκελε δηαηνκή θαίλνληαη ζηα παξαθάησ ζρήκαηα 

   

 

  ρήκα 5.4 πλνιηθή κάδα (ζε ΚΝ) κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ 
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  ρήκα 5.5 Μάδα (ζε ΚΝ)   κειψλ θαηαζθεπήο αλά δηαηνκή 

 

Πίλαθαο 5.6  Μάδα (ζε KG)   κειψλ θαηαζθεπήο αλά δηαηνκή 

ΜΔΛΟ ΓΗΑΣΟΜΖ MAZA (KG) 

Τπνζηειψκαηα HEA 300 7.982,44 

Γνθνί Επγψκαηνο IPE 450 15.417,90 

Γνθφο Κνξθηά TUBO100X100X5,4 577,26 

Κεθαινδνθνί IPE 180 1688,34 

Σεγίδεο IPE 120 4102,83 

Οξηδφληηνη Αληηαλέκηνη 

(αθξαία θαηλψκαηα) 

L120X18 

(ΓΧΝΗΑΚΔ) 

4.396,40 

Οξηδφληηνη Αληηαλέκηνη 

(κεζαία θαηλψκαηα) 

L120X10 

(ΓΧΝΗΑΚΔ) 

2.538,89 

Μεησπηθνί ηχινη HEA 100 831,99 

Καηαθφξπθνη Αληηαλέκηνη 

(αθξαία θαηλψκαηα) 

TUBO D159X4 

(ΚΤΚΛΗΚΔ) 

822,81 

Καηαθφξπθνη Αληηαλέκηνη 

(κεζαία θαηλψκαηα) 

TUBO D101,6X3,6 

(ΚΤΚΛΗΚΔ) 

468,05 
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Μεθίδεο (Δκπξνζζελ Όςε) ΗΡΔ 100 711,46 

Μεθίδεο (Δκπξνζζελ Όςε) IPE160 115,74 

Μεθίδεο (Πίζσ Όςε) ΗΡΔ 140 746,64 

Μεθίδεο (Πιάγηα Όςε) ΗΡΔ180 1688,34 

Μεθίδεο (Πιάγηα Όςε) ΗΡΔ 200 1207,96 

Νηίδεο L30Υ4 628,96 

ΤΝΟΛΟ 42.237,55 KG 

 

Παξαηεξψληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ηνπ θνξέα κε ηε ρξήζε ληηδψλ 

παξαηεξνχκε ηα θάησζη: 

 Απαηηήζεθε κηθξφηεξε πνζφηεηα ράιπβα S235 γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ κεηά ηε ρξήζε ειθπζηήξσλ θαηά 3.535kg ή ζε 

πνζνζηφ 7,72% 

 Καηά ηε δηαζηαζηνιφγεζε ειαθξχλζεθε ε αλσδνκή θαζψο θαηά ηε 

ζρεδίαζε απαηηήζεθαλ κηθξφηεξεο δηαηνκέο ζε ηεγίδεο απφ ΗΡΔ180 ζε 

ΗΡΔ 120 , γηα ηηο θεθαινδνθνχο απφ ΗΡΔ240 ζε ΗΡΔ180 θαζψο θαη γηα 

ηνπο αληηαλέκηνπο ζπλδέζκνπο 

 Οη ζπληειεζηέο εθκεηάιιεπζεο παξέκεηλαλ κηθξφηεξνη απφ ηε κνλάδα 

αιιά ζπγθξηηηθά κε ηε πξνεγνχκελε αλάιπζε ήηαλ κηθξφηεξνη 

πνζνζηηαία 

 Σέινο φζνλ αθνξά ην θξηηήξην ηεο νηθνλνκίαο κπνξνχκε λα 

ηζρπξηζηνχκε φηη ε απαηηνχκελε πνζφηεηα ράιπβα λαη κελ κεηψζεθε 

αιιά απμήζεθαλ νη απαηηήζεηο ησλ ζπλδέζεσλ  θαζψο ηα κέιε ηεο 

θαηαζθεπήο απφ 276 έγηλαλ 468 κέιε. 

5.3  πκπεξάζκαηα 

πλνςίδνληαο ινηπφλ ε παξνχζα εξγαζία απνηέιεζε κία επθαηξία εθαξκνγήο 

ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ, νη νπνίεο θαη είραλ ζπιιερζεί ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ φζν θαη ησλ κεηαπηπρηαθψλ δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα 

αθνκνίσζεο ηεο ινγηθήο ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο αλάιπζεο θαη ηεο δηαζηαζηνιφγεζεο  

ησλ κειψλ κίαο θαηαζθεπήο ζην πιαίζην ην νπνίν θαη νξίδνπλ νη Δπξσθψδηθέο. 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη αλσηέξσ ν ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή ηεο κνλψξνθεο 

απνζήθεο αληαιιαθηηθψλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε βάζε ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο 

επάξθεηαο ηνπ θνξέα ζε θαηαζηάζεηο νξηαθήο αζηνρίαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο.  
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Δηδηθφηεξα αμίδεη λα αλαθέξνπκε ηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα : 

 Ζ δηαζηαζηνιφγεζε βαζίζηεθε ζηελ πιήξε αμηνπνίεζε ηεο αληνρήο 

ησλ πεξηζζνηέξσλ κειψλ ηεο θαηαζθεπήο. Γειαδή επηιέρηεθαλ 

δηαηνκέο, νη νπνίεο φρη κφλν ηθαλνπνηνχζαλ ηνπο ειέγρνπο ζε νξηαθή 

θαηάζηαζε αζηνρίαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο αιιά θαη νδεγνχζαλ θαη 

ζην κέγηζην δπλαηφ ζπληειεζηή εθκεηάιιεπζεο. 

  Οη δπζκελέζηεξνη ζπλδπαζκνί απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο 

αλαδείρζεθαλ νη ζπλδπαζκνί αζηνρίαο κε αξηζκφ 22,27,37,47 θαη 53 

,φπνπ θαη αλαδείρζεθε ε επίδξαζε ηνπ αλέκνπ ζηε δηαζηαζηνιφγεζε.  

 Ζ αλεκνπίεζε είλαη θχξηα θαηαπφλεζε ησλ δηαηνκψλ ησλ κειψλ ηεο 

θαηαζθεπήο θαη γηα ηελ θαιχηεξε παξαιαβή ηεο απαηηήζεθε ε ρξήζε 

αληηαλέκησλ ζπλδέζκσλ θαη κάιηζηα αξθεηά κεγάισλ δηαηνκψλ θαη κε 

κεγάινπο ζπληειεζηέο εθκεηάιιεπζεο. 

 Όζνλ αθνξά ηε ζεηζκηθή θφξηηζε πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε κε 

δπλακηθή θαζκαηηθή κέζνδν θαη απαηηήζεθαλ 30 ηδηνκνξθέο έηζη ψζηε 

ην άζξνηζκα ησλ δξψζσλ ηδηνκνξθηθψλ καδψλ λα ζπκπιεξψζεη ην 

90% ηεο ζπλνιηθήο ηαιαληνχκελεο κάδαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά ρ.  

 Με ηε ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ινγηζκηθνχ καο δφζεθε ε 

δπλαηφηεηα λα θαηαζηήζνπκε έλα πξφρεηξν πξνυπνινγηζκφ κε 

αλάδεημε απαηηνχκελνπ θφζηνπο γηα ηελ πξφκεζεηα πιηθψλ κεηαιιηθήο 

θαηαζθεπήο  

  Με ηε ρξήζε ηεο ελαιιαθηηθήο δηάηαμεο ηεο ηνπνζέηεζεο ειθπζηήξσλ 

– ληηδψλ ζηα αλνίγκαηα ησλ ηεγίδσλ ηεο νξνθήο εμήρζεζαλ θάπνηα 

ζπγθξηηηθά πνζνηηθά απνηειέζκαηα φπσο ε κηθξφηεξε απαηηνχκελε 

πνζφηεηα ράιπβα S235 ( θαηά 3.535kg ή πνζνζηηαία θαηά 7,72%) 

θαζψο θαη ε αχμεζε ηεο απαίηεζεο ζχλδεζεο κειψλ θαζψο απηά απφ 

276 κέιε θαηά ηε πξψηε δηάηαμε απαηηήζεθαλ 468 κέιε κε ηελ 

πξνζζήθε ησλ ειθπζηήξσλ. 

 Αληηθείκελν πεξαηηέξσ έξεπλαο ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ε 

πνζνηηθή ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ επίιπζεο ηεο κεηαιιηθήο 

θαηαζθεπήο ζέκαηνο θαη  κε άιιεο ελαιιαθηηθέο δηαηάμεηο. 
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