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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία έρεη σο ζέκα κειέηεο ηελ επηζθεπή θαη 

ελίζρπζε θηηξίσλ ησλ νπνίσλ ν θέξνληαο νξγαληζκφο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ 

ηνηρνπνηία. Ζ θαηαζθεπή θηηξίσλ κε θέξνληα νξγαληζκφ ηνηρνπνηίαο θπξηάξρεζε 

κέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ 30’, επνρή πνπ αθφκα ην νπιηζκέλν ζθπξφδεκα δελ είρε 

ηελ επξεία εθαξκνγή ηνπ ζηηο θηηξηαθέο θαηαηαζθεπέο. Γεδνκέλνπ ινηπφλ ηεο 

παιαηφηεηαο ησλ θηηξίσλ πνπ   ζψδνληαη ζεσξήζεθε ζθφπηκν λα κειεηεζνχλ νη 

πξαθηηθέο ελίζρπζεο θηηξίσλ απφ θέξνληα νξγαληζκφ ηνηρνπνηίαο. Ηδηαίηεξα ζεκεξα 

ζε έλα θιίκα έληνλεο επαηζζεηνπνίεζεο ηεο θνηλήο γλψκεο γηα ηε ζπληήξεζε θαη 

αλάδεημε ηεο νηθηζηηθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, αλαδσππξψζεθε θαη ε έξεπλα 

ζρεηηθά κε ηελ δηαηήξεζε ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ κλεκείσλ θαη δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ.  

Σν ζέκα ηεο κειέηεο είλαη πνιπζχλζεην θαη δελ εζηηάδεη κφλν ζε κηα 

πξαθηηθή ελίζρπζεο ηνπ θέξνληα νξγαληζκφπ αιιά ζε δηάθνξεο κεζνδνπο αλάινγα 

κε ηελ παιαηφηεηα θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο θαηαζθεπήο. πγθεληξσηηθά ε εξγαζία 

επηθεληξψλεηαη ζηα εμήο ζεκεία :  

1. ηελ παξνπζίαζε ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο θέξνπζαο θαη απιήο ηνηρνπνπνηίαο θαη 

αλάιπζε ησλ κερλαηθψλ ηνπο ηδηνηήησλ. 

2. ηελ παξνπζίαζε ησλ δηαθφξσλ εηδψλ βιαβψλ θαηαζθεπψλ απφ θέξνπζα ηνηρνπνία. 

3. ηελ παξνπζίαζε ησλ δηαθφξσλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ επηζθεπήο θέξνπζαο 

ηνηρνπνίηαο. 

4. ηελ πανπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ ηνλ ζθειεην ηεο θέξνπζαο 

θαηαζεθπήο. 

5. ηελ παξνπζίαζε ηνπ Δπξνθψδηθα 6 θαη ηνπ Αληηζεηζκηθνχ Καλνληζκνχ.  
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ABSTRACT 

 

This thesis is a study on the repair and reinforcement of buildings of which the 

bearing body is constructed of masonry. The construction of buildings with load-

bearing masonry prevailed until the late 30's, a time when even the reinforced 

concrete had broad application to buildings katataskefes. Since then the old buildings 

that survived was considered appropriate to study the practical aid agency buildings 

bearing walls. Especially now in a climate of intense public awareness for the 

preservation and enhancement of built heritage, rekindled and research on the 

preservation of the integrity of the monuments and listed buildings. 

The subject of study is complex and focuses not only on a practical aid of the 

structure but in different methods depending on the age and condition of the structure. 

Aggregate work focuses on: 

 

1. The presentation of the materials and simple bearing toichopopoiias michnaikon 

and analysis of their properties. 

2. In presenting the various types of damage structures bearing vertical wall. 

3. In presenting the various methods and techniques of repair of masonry walls. 

4. In paousiasi the elements that constitute the skeleton of the bearing katasekyis. 

5. The presentation of Eurocode 6 and Earthquake Regulations. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Οη πιίλζνη φπσο θαη ην μχιν απνηεινχλ ηα αξραηφηεξα δνκηθά πιηθά. Παξά ην 

γεγνλφο ηεο κεγάιεο θπξηαξρίαο ζηηο κέξεο καο πιηθψλ φπσο ην ηζηκέλην θαη ν 

ζίδεξνο θαη λέσλ ηερλνινγηψλ. Ζ εκπεηξία πνπ ζπζζψξεπζε κε ην πέξαζκα ησλ 

αηψλσλ ηνπ επέηξεςε λα δεκηνπξγήζεη θαηαζθεπέο απφ πέηξα θαη μχιν πνπ αθφκε 

θαη ζήκεξα ζαπκάδνπκε, φρη κφλν απφ ηελ αξρηηεθηνληθή, αιιά θαη απφ ζηαηηθή θαη 

νηθνδνκηθή άπνςε.  

Οη πιίλζνη απνηέιεζαλ ην θχξην ζηνηρείν γηα ηελ θαηαζθεπή θαηνηθηψλ κε 

θέξνληα νξγαληζκφ ηνηρνηπνηίαο  ελψ ην μχιν απνηέιεζε δεπηεξεχνλ ζηπνηρείν γηα 

ηελ θαηαζθεπή ηνπ θέξνληα νξγαλζηκνχ ησλ θηηξίσλ ηεο επνρήο πνπ κειεηψληαη. Σα 

βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο ηνηρνπνηίαο , ινηπφλ, είλαη νη πιίλζνη θαη ην ζπλδεηηθφ 

θνλίακα. Οη πιίλζνη κπνξεί λα είλαη ηερλεηέο ή ηεκάρηα θπζηθψλ ιίζσλ θαη 

παξνπζηάδνπλ κεγάιε πνηθηιία πιηθψλ, θαηεξγαζίαο, ζρεκάησλ θαη κεγεζψλ. Σν 

θνλίακα παξνπζηάδεη κεγάιε πνηθηιία ζπλζέζεσλ θαη αληνρψλ αιιά κπνξεί θαη λα 

απνπζηάδεη εληειψο (μεξνιηζνδνκέο). Ζ κεραληθή ζπκπεξηθνξά ηεο ηνηρνπνηίαο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ: 

 

1. ρεηηθά πςειή ζιηπηηθή αληνρή. 

2. Ηδηαίηεξα ρακειή εθειθπζηηθή αληνρή. 

3. ρεηηθά ηθαλνπνηεηηθή αληνρή ζε δηάηκεζε. 

4. Έληνλα αληζφηξνπε ζπκπεξηθνξά. 

 

Ζ ζπιηπηηθή αληνρή απνηειεί ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θέξνπζσλ 

ηνηρνπηψλ. Δθηφο ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο, ηα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά απνηεινχλ θαη 

ηηο βαζηθέο αδπλακίεο ηεο ηνηρνπνηίαο. Οη αδπλακίεο απηέο νθείινληαη φρη κφλν ζηνλ 

ςαζπξφ ραξαθηήξα ησλ πιίλζσλ θαη ηνπ θνληάκαηνο, αιιά θπξίσο ζηελ ζπκπεξηθνξά 

ηεο δηεπηθάλεηαο επαθήο ηδηαίηεξα θαηά κήθνο ησλ ζπλερψλ νξηδφληησλ αξκψλ πνπ 

έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηα "αδχλαηα επίπεδα ηεο ηνηρνπνηίαο". 

ηα κερλαηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνηρνπνηίαο θαηαγξάθνληαη νη ζρεηηθά 

ρακειέο αληνρέο θαη ε ςαζπξή ζπκπεξηθνξά έλαληη δηαηκεηηθψλ ηάζεσλ, γεγνλφο 

πνπ νδεγεί ζηελ αλάγθε αχμεζεο ησλ δηαηνκψλ θαη ηνπ θφζηνπο ηνπ θέξνληα 

νξγαληζκνχ θαη πεξηνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ νξφθσλ ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο κε πςειή 

ζεηζκηθφηεηα. ε ρψξεο κε παξάδνζε ζηε ρξήζε ηεο θέξνπζαο ηνηρνπνηίαο θαη 
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ζρεηηθά άζεηζηεο (Μ. Βξεηαλία) εμαθνινπζεί αθφκε θαη ζήκεξα εθηεηακέλε ρξήζε 

ηεο θέξνπζαο ηνηρνπνηίαο ζε λέα θηίξηα κέρξη θαη ηεζζάξσλ (4) νξφθσλ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη δηεζλψο έληνλε επαηζζεηνπνίεζε ηεο 

θνηλήο γλψκεο γηα ηε ζπληήξεζε θαη αλάδεημε ηεο νηθηζηηθήο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο. Μέζα ζην θιίκα απηφ αλαδσππξψζεθε θαη ε έξεπλα ηεο κεραληθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηεο ηνηρνπνηίαο θαζψο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ κλεκείσλ θαη 

δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ θαη ζπλφισλ είλαη θηίζκαηα απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία. 

Παξάιιεια άξρηζαλ λα αλαθαιχπηνληαη μαλά ηα μεραζκέλα πξνηεξήκαηα ηεο 

ηνηρνπνηίαο φπσο : Θεξκνκφλσζε, Ππξαζθάιεηα, Αληνρή ζην ρξφλν, Αηζζεηηθή 

ππεξνρή. 

Σξνρνπέδε ζηελ αλάπηπμε ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

έξεπλαο ηεο θπζηθήο θαη κεραληθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο ηνηρνπνηίαο είλαη ε 

πνιπκνξθία θαη πνιπηππία ηνπ ίδηνπ ηνπ πιηθνχ, πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε κεγάιε 

δπζθνιία πξνηππνπνίεζεο πιηθψλ θαη κεζφδσλ. 

 

 

Δηθόλα 1 χγρξνλε θαη παξαδνζηαθή ηερλνηξνπία θαηαζθεπήο πέηξηλσλ θηηζκάησλ, 

(πεξηνρή Πειίνπ) 

 

ηνλ Διιαδηθφ ρψξν αξαηεξείηαη αλνκνηνκνξθία κεζφδσλ, πνηθηιία νξηζκψλ 

θαη ζεκαληηθή δηαζπνξά ηηκψλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θαλνληζκψλ. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην πξψην θείκελν Δπξσθψδηθα γηα θαηαζθεπέο απφ ηνηρνπνηία 

(Δπξσθψδηθαο 6 θπθινθφξεζε κφιηο ην 1989).
1
 

 

                                                 
1
 Κξεβαίθαο Η. πκβνιή ζηελ Αλαιπηηθή θαη Πεηξακαηηθή Μειέηε Φέξνπζαο Σνηρνπνηίαο εληζρπκέλεο 

κε πλζεηηθά Τιηθά – Παλεπηζηήκην Παηξψλ. 
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ε θάζε κεζαίνπ ή κεγάινπ κεγέζνπο ζεηζκφ, ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν αιιά θαη 

παγθφζκηα, δηαπηζηψλεηαη ε πςειή ηξσηφηεηα ησλ θηηζκάησλ απφ θέξνπζα 

ηνηρνπνηία. Ζ αδπλακία απηή κπνξεί λα απνδνζεί ζε κία ζεηξά απφ ιφγνπο φπσο: 

 

1. Ζ ςαζπξφηεηα ηεο άνπιεο ηνηρνπνηίαο. 

2. Ζ αλεπαξθήο δηαθξαγκαηηθή ιεηηνπξγία παησκάησλ θαη ζηεγψλ. 

3. Ζ αλεπαξθήο ζχλδεζε νξηδφληησλ θαη θαηαθφξπθσλ ζηνηρείσλ ηνπ θέξνληα 

4. νξγαληζκνχ. 

5. Ζ παληειήο απνπζία ή ε κε ηήξεζε ηεο κειέηεο φηαλ απηή ππάξρεη. 

6. Οη θάζε είδνπο θαθνηερλίεο. 

7. Οη θαηά θαηξνχο επεκβάζεηο ηξνπνπνηήζεηο θαη πξνζζήθεο. 

8. Ζ θαθή ζπληήξεζε θαη ε γήξαλζε ησλ πιηθψλ. 

 

Ζ γλψζε ησλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ φζνλ αθνξά ηηο κεραληθέο ηδηφηεηεο ηεο 

ηνηρνπνηίαο θαη ηε δνκή θαη ζπκπεξηθνξά θηηξίσλ απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία ήηαλ 

γεληθά κέρξη πξφζθαηα αλεπαξθήο θαη επηθαλεηαθή. ηε παξνχζα κειέηε γίλεηαη 

ινηπφλ κηα πξνζπάζεηα ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ θαη παξνπζίαζε απηψλ κε κηα ζεηξά 

ψζηε ν αλαγλψζηεο ζπνπδαζηήο λα κπνξεί λα θαηαλνήζεη ηηο θαηαζθεπαζηηθέο 

πξαθηηθέο εθαξκνγήο εληζρπηηθψλ κεζφδσλ ζε θαηαζθεπέο απφ θέξνληα νξγαληζκφ 

ηνηρνπνίαο.  
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1. ΜΖΥΑΝΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΤΛΗΚΧΝ ΦΔΡΟΤΑ 

ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΑ 

 

Δηζαγσγή 

Αληηθείκελν κειέηεο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ απνηειεί ε κεραληθή
2
 

ζπκπεξηθνξά ηεο ηνηρνπνηίαο ε νπνία θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ: 

 

1. ρεηηθά πςειή ζιηπηηθή αληνρή. 

2. Ηδηαίηεξα ρακειή εθειθπζηηθή αληνρή. 

3. ρεηηθά ηθαλνπνηεηηθή αληνρή ζε δηάηκεζε. 

4. Έληνλα αληζφηξνπε ζπκπεξηθνξά. 

 

Δθηφο ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο, ηα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά απνηεινχλ θαη ηηο 

βαζηθέο αδπλακίεο ηεο ηνηρνπνηίαο. Οη αδπλακίεο απηέο νθείινληαη φρη κφλν ζηνλ 

ςαζπξφ ραξαθηήξα ησλ πιίλζσλ θαη ηνπ θνληάκαηνο, αιιά θπξίσο ζηελ ζπκπεξηθνξά 

ηεο δηεπηθάλεηαο επαθήο ηδηαίηεξα θαηά κήθνο ησλ ζπλερψλ νξηδφληησλ αξκψλ πνπ 

έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηα "αδχλαηα επίπεδα ηεο ηνηρνπνηίαο". ηε ζπλέρεηα ηνπ 

παξφληνο θεθαιαίνπ γίλεηαη κηα ζχληνκε εηζαγσγή ζηηο κεραληθέο ηδηφηεηεο ηεο 

ηνηρνπνηίαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Ηγλαηάθεο Υ. Καηαζθεπέο απφ Φέξνπζα Σνηρνπνίαο- ΣΔΔ Σκήκα Κεληξηθήο Διιάδνο 
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1.1  πκβνιηζκνί 

Αληηθείκελν κειέηεο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ είλαη ε ζχληνκε εηζαγσγή ζηηο 

κεραληθέο ηδηφηεηεο ηεο ηνηρνπνηίαο. Θα αλιπζνχλ νη δηάθνξνη ηχπνπ ηνηρνπνίαο, ε 

ζπκπεξηθνξά ηεο ζηηο θαηαπνλήζεηο (δηαηκεηηθέο, εθειθπζηηθέο, δηαηξεηηθέο θι.π.) 

Ωο απαξαίηεηνη ζπκβνιηζκνί θξηλεηαη πσο είλαη νη αθφινπζνη: 

 

hw: χςνο ηνίρνπ (wall) 

lw: κήθνο (πιάηνο) ηνίρνπ 

ζn: νξζή ηάζε ηνηρνπνηίαο θάζεηα (normal) ζηνπο νξηδφληηνπο αξκνχο 

ζp: νξζή ηάζε ηνηρνπνηίαο παξάιιεια (parallel) ζηνπο νξηδφληηνπο αξκνχο 

η: δηαηκεηηθή ηάζε 

ζ1,2: θχξηεο ηάζεηο 

fbc: ζιηπηηθή αληνρή πιίλζνπ (brick) 

fbt: εθειθπζηηθή αληνρή πιίλζνπ 

fmc: ζιηπηηθή αληνρή θνληάκαηνο (mortar) 

fmt: εθειθπζηηθή αληνρή θνληάκαηνο 

fjt: αληνρή αξκνχ (joint) ζε απνθφιιεζε (tension) 

fjs: αληνρή αξκνχ ζε νιίζζεζε (slip) ππφ ζιίςε 

fjso: αληνρή αξκνχ ζε νιίζζεζε (ζn = 0) 

fwc: ζιηπηηθή (compression) αληνρή ηνηρνπνηίαο (θφξηηζε θάζεηα ζηνπο νξηδφληηνπο 

αξκνχο) 

f 
n

wt: εθειθπζηηθή (tension) αληνρή ηνηρνπνηίαο θάζεηα ζηνπο νξηδφληηνπο αηκνχο 

f 
p

wt: εθειθπζηηθή αληνρή παξάιιεια πξνο ηνπο νξηδφληηνπο αξκνχο 

fws: δηαηκεηηθή (shear) αληνρή ηνηρνπνηίαο ππφ ζιίςε 

fws: δηαηκεηηθή αληνρή ηνηρνπνηίαο (ζn = 0) 

κ: ζπληειεζηήο ηξηβήο αξκνχ 

Δb: κέηξν ειαζηηθφηεηαο πιίλζσλ 

Δm: κέηξν ειαζηηθφηεηαο θνληάκαηνο 

Δw: κέηξν ειαζηηθφηεηαο ηνηρνπνηίαο 

Gw: κέηξν δηάηκεζεο ηνηρνπνηίαο 

λw: ιφγνο Poisson ηνηρνπνηίαο 
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1.2  Οξηζκνί 

Ωο απαξαίηεηνη
3
 νξηζκνί θξίλνληαη νη αθφινπζνη:  

 

Σερληθά έξγα: Κάζε ηη πνπ δνκείηαη ή πξνθχπηεη απφ δηαδηθαζίεο θαηαζθεπήο. Απηφο 

ν φξνο θαιχπηεη θαη ηα θηίξηα θαη ηα άιια έξγα Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ. Αλαθέξεηαη 

ζην ζχλνιν ηνπ δνκήκαηνο θαη πεξηιακβάλεη ηφζν ηα θέξνληα φζν θαη ηα κε θέξνληα 

ζηνηρεία. 

 

Δθηέιεζε: Ζ δξαζηεξηφηεηα παξαγσγήο ελφο θηηξίνπ ή ελφο έξγνπ Πνιηηηθνχ 

Μεραληθνχ. Ο φξνο θαιχπηεη ηηο εξγαζίεο εξγνηαμίνπ. Μπνξεί επίζεο λα ζεκαίλεη 

ηελ παξαγσγή ζηνηρείσλ εθηφο εξγνηαμίνπ θαη ηελ ελ ζπλερεία ζπλαξκνιφγεζή ηνπο 

ζην εξγνηάμην. 

 

Γόκεκα: χλζεζε ζπλδεφκελσλ κεηαμχ ηνπο ζηνηρείσλ, ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί 

ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ νξηζκέλε δπζθακςία. 

 

Σύπνο θηηξίνπ ή έξγνπ Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ: Σχπνο δνκηθνχ έξγνπ, ν νπνίνο 

θαζνξίδεη ηε ζθνπνχκελε ρξήζε ηνπ, γηα παξάδεηγκα, βηνκεραληθφ θηίξην, 

νδνγέθπξα. 

 

Δίδνο θνξέα: Γνκεηηθφο ηχπνο, ν νπνίνο ππνδειψλεη ηνλ ηξφπν δηαηάμεσο ησλ 

θεξφλησλ ζηνηρείσλ, γηα παξάδεηγκα, δνθφο, μχιηλε θαηαζθεπή δηθηπσκαηηθήο 

κνξθήο, ηφμν, θξεκαζηή γέθπξα. 

 

Γνκηθό πιηθό: Έλα πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δφκεζε, π.ρ. ζθπξφδεκα, 

ράιπβαο, μχιν, ηνηρνπνηία. 

 

ύζηεκα δόκεζεο: Τπνδειψλεη ην θχξην δνκηθφ πιηθφ π.ρ. θαηαζθεπή νπιηζκέλνπ 

ζθπξνδέκαηνο, ραιχβδηλε, μχιηλε θαηαζθεπή, ηνηρνπνηία. 

 

                                                 
3
 χκθσλα κε ηελ νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην Γηεζλέο Πξφηππν ISO 8930 
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Μέζνδνο θαηαζθεπήο: Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε θαηαζθεπή, 

π.ρ.ρχηεπζε επί ηφπνπ, πξνθαηαζθεπή, δφκεζε ελ πξνβφισ. 

 

Φέξσλ νξγαληζκόο: Σα θέξνληα ζηνηρεία ελφο θηηξίνπ ή ελφο έξγνπ Πνιηηηθνχ 

Μεραληθνχ θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζεσξείηαη φηη απηά ηα ζηνηρεία ιεηηνπξγνχλ 

(θαηά ηελ πξνζνκνίσζε ηνπ έξγνπ). 

 

Σνηρνπνηία: Μία ζχλζεζε ιηζνζσκάησλ ηνπνζεηεκέλσλ θαηά θαζνξηζκέλε δηάηαμε 

θαη ζπλδενκέλσλ κεηαμχ ηνπο κε θνλίακα. 

 

Οπιηζκέλε ηνηρνπνηία: Ζ ηνηρνπνηία ζηελ νπνία ηνπνζεηνχληαη ξάβδνη ή πιέγκαηα 

(ζπλήζσο ραιχβδηλα). Ο νπιηζκφο ηνπνζεηείηαη ζην θνλίακα ή ζην ζθπξφδεκα 

πιήξσζεο, έηζη ψζηε φια ηα πιηθά λα ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ αλάιεςε δπλάκεσλ. 

 

Πξνεληεηακέλε ηνηρνπνηία: Σνηρνπνηία ζηελ νπνία εηζάγνληαη εζσηεξηθέο ζιηπηηθέο 

ηάζεηο, κέζσ εθειθπφκελνπ νπιηζκνχ. 

 

Γηαδσκαηηθή ηνηρνπνηία: Σνηρνπνηία θαηαζθεπαδφκελε έηζη ψζηε λα πεξηβάιιεηαη 

θαη απφ ηηο ηέζζεξηο πιεπξέο ηεο απφ ππνζηπιψκαηα θαη δνθνχο νπιηζκέλνπ 

ζθπξνδέκαηνο ή νπιηζκέλεο ηνηρνπνηίαο. Απηά ηα πεξηβάιινληα ζηνηρεία δελ 

κειεηψληαη ψζηε λα απνηεινχλ πιαίζηα. 

 

Δκπινθή ιηζνζσκάησλ: Ζ θαλνληθή δηάηαμε ησλ ιηζνζσκάησλ έηζη ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε απφ θνηλνχ ιεηηνπξγία ηνπο. 

 

Υαξαθηεξηζηηθή αληνρή ηεο ηνηρνπνηίαο: Ζ ηηκή 
4
ηεο αληνρήο γηα ηελ νπνία ηζρχεη 

φηη ην πνζνζηφ 5% ησλ κεηξήζεσλ αληνρήο ηεο ηνηρνπνηίαο δίλνπλ ηηκέο 

ππνιεηπφκελεο απηήο. 

 

 

 

                                                 
4
 Ζ ηηκή κπνξεί λα ιεθζεί απφ ηα απνηειέζκαηα εηδηθψλ δνθηκψλ ή απφ ηελ αμηνιφγεζε πεηξακαηηθψλ 

απνηειεζκάησλ ή άιισλ θαζνξηζκέλσλ ηηκψλ. 
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Θιηπηηθή αληνρή ηεο ηνηρνπνηίαο: Ζ αληνρή ηεο ηνηρνπνηίαο ζε ζιίςε απαιιαγκέλε 

απφ ηελ επηξξνή ηεο ηξηβήο ζηηο πιάθεο θνξηίζεσο, απ’ ηε ιπγεξφηεηα ή απφ ηελ 

εθθεληξφηεηα ηνπ θνξηίνπ. 

 

Γηαηκεηηθή αληνρή ηεο ηνηρνπνηίαο: Ζ αληνρή ηεο ηνηρνπνηίαο ππνβαιιφκελεο ζε 

ηέκλνπζεο δπλάκεηο. 

 

Κακπηηθή αληνρή ηεο ηνηρνπνηίαο: Ζ αληνρή ηεο ηνηρνπνηίαο ζε θαζαξή θάκςε. 

 

Αληνρή ζπλαθείαο: Ζ αλά κνλάδα επηθαλείαο αληνρή ζπλαθείαο, κεηαμχ νπιηζκνχ 

θαη ζθπξνδέκαηνο ή θνληάκαηνο, φηαλ ν νπιηζκφο ππνβάιιεηαη ζε εθειθπζηηθέο ή ζε 

ζιηπηηθέο δπλάκεηο. 

 

Ληζόζσκα: Έλα ζηνηρείν θαηάιιεια δηακνξθσκέλν, ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνηρνπνηίαο. 

 

Ληζνζώκαηα Οκάδαο 1, 2α , 2β θαη 3: Γηάθξηζε ησλ ιηζνζσκάησλ ζε νκάδεο 

αλάινγα κε ην πνζνζηφ, ην κέγεζνο θαη ηε δηεχζπλζε ησλ θελψλ, φηαλ ηα 

ιηζνζψκαηα  βξίζθνληαη ζηελ νξηζηηθή ηνπο ζέζε ζηελ ηνηρνπνηία. 

 

Οξηδόληηεο όςεηο: Ζ επάλσ θαη ε θάησ φςεηο ελφο ιηζνζψκαηνο, φπσο απηφ είλαη 

ελζσκαησκέλν ζηελ ηνηρνπνηία. 

 

Δγθνπή: Μία εζνρή, δηακνξθνχκελε θαηά ηελ παξαγσγή, ζε κηα ή θαη ζηηο δχν 

νξηδφληηεο φςεηο ηνπ ιηζνζψκαηνο. 

 

Κελό: Έλα δηακνξθσκέλν θελφ ζε ιηζφζσκα, δηακπεξέο ή ηπθιφ. 

 

Λαβή: Κελφ δηακνξθνχκελν ζε ιηζφζσκα, ψζηε λα επηηξέπεη ηελ επθνιφηεξε 

κεηαθνξά ηνπ κε ην έλα ή κε ηα δχν ρέξηα ή απφ κεραλή. 

 

Σνίρσκα: Σν ζπκπαγέο πιηθφ κεηαμχ δηαδνρηθψλ θελψλ ιηζνζψκαηνο. 
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Κέιπθνο: Σν ζπκπαγέο πιηθφ ηεο πεξηκέηξνπ ελφο ιηζνζψκαηνο κεηαμχ κίαο φςεσο 

θαη ελφο θελνχ. 

 

Μηθηή δηαηνκή: Σν εκβαδφλ ηεο δηαηνκήο ηνπ ιηζνζψκαηνο ρσξίο ηελ αθαίξεζε 

νπψλ, θελψλ θαη εζνρψλ. 

 

Θιηπηηθή αληνρή ιηζνζώκαηνο: Ζ κέζε ζιηπηηθή αληνρή ελφο θαζνξηζκέλνπ 

πιήζνπο ιηζνζσκάησλ.
5
 

 

Αλεγκέλε ζιηπηηθή αληνρή ιηζνζσκάησλ: Ζ ζιηπηηθή αληνρή ιηζνζσκάησλ 

αλεγκέλε ζηε ζιηπηηθή αληνρή ελφο μεξνχ ηζνδχλακνπ ιηζνζψκαηνο δηαζηάζεσλ 

φςεσο 100Υ100mm. 

 

Υαξαθηεξηζηηθή ζιηπηηθή αληνρή ιηζνζώκαηνο: Ζ ηηκή ζιηπηηθήο αληνρήο ε νπνία 

έρεη πηζαλφηεηα 95% λα ππνζθειηζζεί απφ ηηο ζιηπηηθέο αληνρέο θαζνξηζκέλνπ 

πιήζνπο ιηζνζσκάησλ. 

 

Κνλίακα: Μίγκα αλφξγαλσλ ζπλδεηηθψλ πιηθψλ, αδξαλψλ θαη χδαηνο, κε πξνζζήθε 

πξνζζέησλ θαη πξνζκίθησλ, εθ’ φζνλ απαηηείηαη.
6
 

 

Κνλίακα γεληθήο εθαξκνγήο: Κνλίακα ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζε αξκνχο πάρνπο 

κεγαιχηεξνπ ησλ 3mm θαη ζην νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη κφλνλ βαξηά αδξαλή. 

 

Κνλίακα ιεπηήο ζηξώζεσο: Κνλίακα κειεηεκέλν ψζηε λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

αξκνχο πάρνπο κεηαμχ 1mm θαη 3mm. 

 

Διαθξνθνλίακα: Κνλίακα ζπλζέζεσο ηέηνηαο ψζηε ε ππθλφηεηά ηνπ (ζθιεξπκέλνπ 

θαη μεξνχ) λα είλαη κηθξφηεξε απφ 1500Κg/m3. 

Κνλίακα εηδηθήο ζπλζέζεσο: Κνλίακα θαηάιιειεο ζπλζέζεσο θαη παξαζθεπαζκέλν 

                                                 
5
 εκείσζε: Γηα ηηο αλάγθεο απηνχ ηνπ Δπξσθψδηθα, βιέπε ΔΝ 772-1, «Μέζνδνη δνθηκήο 

ιηζνζσκάησλ. Μέξνο1, Πξνζδηνξηζκφο ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο». 

6
 εκείσζε: Γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχ ηνπ Δπξσθψδηθα, βι Δλ 998-2 «Πξνδηαγξαθέο γηα ηα θνληάκαηα 

ηνηρνπνηίαο. Μέξνο 2. Κνλίακα ηνηρνπνηίαο». 
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ψζηε λα πιεξνί πξνθαζνξηζκέλεο ηδηφηεηεο, ησλ νπνίσλ ε ηθαλνπνίεζε ειέγρεηαη 

κέζσ δνθηκψλ. 

 

Πξνδηαγεγξακκέλν θνλίακα: Κνλίακα παξαζθεπαζκέλν βάζεη πξνθαζνξηζκέλεο 

ζπλζέζεσο. Οη ηδηφηεηεο ηνπ θνληάκαηνο ζεσξνχληαη δεδνκέλεο βάζεη ηεο αλαινγίαο 

ησλ ζπληζηψλησλ πιηθψλ. 

 

Δξγνζηαζηαθό θνλίακα: Κνλίακα παξαζθεπαζκέλν (ζχλζεζε θαη αλάκημε) ζε 

εξγνζηάζην θαη απνζηειιφκελν ζε εξγνηάμην. 

 

Πξνδνζνινγεκέλν θνλίακα: Τιηθφ απνηεινχκελν απφ ηα ζπληζηψληα πιηθά 

δνζνινγεκέλα ζε κίαλ εγθαηάζηαζε. Σα ζπληζηψληα πιηθά αλακηγλχνληαη ζην 

εξγνηάμην ππφ αλαινγίεο θαη ζπλζήθεο πξνδηαγεγξακκέλεο απφ ην εξγνζηάζην 

ζπζθεπαζίαο ηνπο. 

 

Δξγνηαμηαθό θνλίακα: Κνλίακα απνηεινχκελν απφ πιηθά ησλ νπνίσλ νη αλαινγίεο 

θαζνξίδνληαη θαη ε αλάκημε πξαγκαηνπνηείηαη ζην εξγνηάμην. 

 

Θιηπηηθή αληνρή θνληάκαηνο: Ζ κέζε ζιηπηηθή αληνρή πξνδηαγεγξακκέλνπ Ν 

πιήζνπο δνθηκηψλ κεηά ηε ζπληήξεζε ηνπο γηα 28 εκέξεο. 

 

θπξόδεκα πιεξώζεσο: Μίγκα ζθπξνδέκαηνο κε θαηάιιειε ζπλεθηηθφηεηα θαη 

κέγεζνο αδξαλψλ πξνο πιήξσζε θελψλ θαη θνηινηήησλ ηεο ηνηρνπνηίαο. 

 

Οπιηζκόο: Οπιηζκφο πξνο ρξήζε ζηελ ηνηρνπνηία. 

 

Οπιηζκόο νξηδόληησλ αξκώλ: Οπιηζκφο πξνδηακνξθσκέλνο ψζηε λα ηνπνζεηεζεί 

κέζα ζε νξηδφληηνπο αξκνχο.
7
 

Πξνεληεηακέλνο ράιπβαο: Υαιχβδηλα ζχξκαηα, ξάβδνη ή ζπξκαηφζρνηλα πξνο 

ρξήζε ζε ηνηρνπνηία. 

 

                                                 
7
 εκείσζε: Γηα ηηο αλάγθεο απηνχ ηνπ Δπξσθψδηθα, βιέπε ΔΝ 845-3. «Πξνδηαγξαθέο γηα 

δεπηεξεχνληα ζηνηρεία γηα ηνηρνπνηία. Μέξνο 3. Οπιηζκφο νξηδφληησλ αξκψλ». 
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ηξώζε πξνζηαζίαο έλαληη πγξαζίαο: Έλα θχιιν, κία ζηξψζε ιηζνζσκάησλ ή 

άιιν πιηθφ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εκπνδίζεη ηε δίνδν ηνπ χδαηνο. 

 

ύλδεζκνο: Δμάξηεκα ην νπνίν ρξεζηκεχεη γηα ηε ζχλδεζε δχν ζηξψζεσλ θνίιεο 

ηνηρνπνηίαο ή γηα ηε ζχλδεζε ηνίρνπ κε πιαηζίσκα ή κε άιιν ηνίρν. 

 

Έιαζκα: Γηα ηε ζχλδεζε ζηνηρείσλ ηνηρνπνηίαο κε ηα γεηηνληθά ηνπο ζηνηρεία (φπσο 

δάπεδα θαη νξνθέο). 

 

Οξηδόληηνο αξκόο: Μία ζηξψζε θνληάκαηνο κεηαμχ δχν νξηδφληησλ φςεσλ 

ιηζνζσκάησλ. 

 

Καηαθόξπθνο αξκόο: Αξκφο θνληάκαηνο θάζεηνο ζηνλ νξηδφληην αξκφ θαη ζηελ φςε 

ηνπ ηνίρνπ. 

 

Γηακήθεο αξκόο: Καηαθφξπθνο αξκφο κέζα ζην πάρνο ηνπ ηνίρνπ, παξάιιεινο πξνο 

ηελ φςε ηνπ ηνίρνπ. 

 

Αξκόο ιεπηήο ζηξώζεσο: Αξκφο θαηαζθεπαδφκελνο απφ θνλίακα ιεπηήο 

ζηξψζεσο, κέγηζηνπ πάρνπο 3mm. 

 

Αξκόο δηαζηνιήο: Αξκφο ν νπνίνο επηηξέπεη ηελ ειεχζεξε θίλεζε ηνπ ηνίρνπ κέζα 

ζην επίπεδφ ηνπ. 

 

Αξκνιόγεκα: Ζ δηαδηθαζία ηειεηψκαηνο ελφο αξκνχ θνληάκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο θαηαζθεπήο. 

 

Βαζύ αξκνιόγεκα: Ζ κέζνδνο πιεξψζεσο θαη ηειεηψκαηνο αξκψλ θνληάκαηνο κεηά 

απφ ηελ αθαίξεζε ηνπ ζθιεξπκέλνπ θνληάκαηνο ζε βάζνο. 

 

Φέξσλ ηνίρνο: Σνίρνο κε νξηδφληηα δηαηνκή εκβαδνχ ηνπιάρηζηνλ ίζνπ κε 0.04m2, ή 

κε ηε δηαηνκή ελφο ιηζνζψκαηνο (ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη 

ιηζνζψκαηα ησλ Οκάδσλ 2α, 2β ή 3 κε δηαηνκή κεγαιχηεξε απφ 0.04m2), ν νπνίνο 

έρεηκειεηεζεί ψζηε λα θέξεη επηβαιιφκελα θνξηία πέξαλ ηνπ ηδίνπ βάξνπο ηνπ. 
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Μνλόζηξσηνο ηνίρνο: Σνίρνο ρσξίο θνηιφηεηα ή ζπλερή θαηαθφξπθν αξκφ κέζα ζην 

επίπεδφ ηνπ. 

 

Κνίινο ηνίρνο: Σνίρνο απνηεινχκελνο απφ δχν παξάιιεινπο κνλφζηξσηνπο ηνίρνπο, 

θαηάιιεια ζπλδεδεκέλνπο κεηαμχ ηνπο κέζσ ζπλδέζκσλ ή κέζσ νξηδφληηνπ 

νπιηζκνχ θαη ηνπ νπνίνπ ε κία ή θαη νη δχν ζηξψζεηο θέξνπλ θαηαθφξπθα θνξηία. Ο 

ρψξνο κεηαμχ ησλ δχν ηνίρσλ παξακέλεη σο ζπλερέο θελφ ή πιεξνχηαη ή γεκίδεη 

κφλνλ ελ κέξεη κε κε θέξνλ ζεξκνκνλσηηθφ πιηθφ. 

 

Γίζηξσηνο ηνίρνο: Σνίρνο απνηεινχκελνο απφ δχν παξάιιεινπο ηνίρνπο κε ηνλ 

κεηαμχ δηακήθε αξκφ (πάρνπο 25mm ) πιήξσο γεκηζκέλν κε θνλίακα. Οη δχν 

ηνίρνη είλαη θαηάιιεια ζπλδεδεκέλνη κε ζπλδέζκνπο, ψζηε λα δξνπλ απφ θνηλνχ γηα 

ηελ αλάιεςε θνξηίσλ. 

 

Κνίινο ηνίρνο κε πιήξσζε: Σνίρνο απνηεινχκελνο απφ δχν παξάιιεινπο ηνίρνπο 

κε ην κεηαμχ ηνπο θελφ (≥50mm) πιήξσο γεκηζκέλν κε ζθπξφδεκα. Οη δχν ηνίρνη 

ζπλδένληαη θαηάιιεια κε ζπλδέζκνπο ή κε νξηδφληην νπιηζκφ, ψζηε λα δξνπλ απφ 

θνηλνχ γηα ηελ αλάιεςε θνξηίσλ. 

 

Σνίρνο όςεσο: Σνίρνο απφ ιηζνζψκαηα φςεσο, ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ηνλ θέξνληα 

ηνίρν θαη ζπκκεηέρεη ζηελ αλάιεςε θνξηίσλ. 

 

Σνίρνο από ζθαθνεηδή ιηζνζώκαηα: Σνίρνο ζηνλ νπνίν ηα ιηζνζψκαηα ζπλδένληαη 

κεηαμχ ηνπο κέζσ δχν ισξίδσλ θνληάκαηνο γεληθήο εθαξκνγήο θαηά κήθνο ησλ 

εμσηεξηθψλ νξηδφληησλ φςεσλ ησλ ζθαθνεηδψλ ιηζνζσκάησλ. 

 

Πέηαζκα όςεσο: Σνίρνο απνηεινχκελνο απφ ιηζνζψκαηα φςεσο, ρσξίο ζχλδεζε κε 

ηνλ θέξνληα ηνίρν θαη, επνκέλσο, ρσξίο ζπκκεηνρή ζηελ αλάιεςε θνξηίσλ. 

 

Γηαηκεηηθό ηνίρσκα: Σνίρνο θέξσλ νξηδφληηεο δπλάκεηο εληφο ηνπ επηπέδνπ ηνπ. 

 

Σνίρνο δπζθακςίαο: Σνίρνο θαηαζθεπαδφκελνο θαζέησο πξνο άιιν ηνίρν κε ζθνπφ 

ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ αλάιεςε νξηδφληησλ δπλάκεσλ ή ηελ απνθπγή ιπγηζκνχ, 

ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε επζηάζεηα ηνπ θηηξίνπ. 
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Με θέξσλ ηνίρνο: Σνίρνο ν νπνίνο δελ έρεη ππνινγηζζεί ψζηε λα θέξεη δπλάκεηο 

θαη ν νπνίνο κπνξεί λα αθαηξεζεί ρσξίο βιάβε γηα ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ δνκήκαηνο. 

 

Δζνρή: Δζνρή δηακνξθσκέλε κε ηνηρνπνηία. 

 

Δγθνπή: Οδφλησζε ζρεκαηηδφκελε ζηελ επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ. 

 

Κνλίακα πιεξώζεσο: Υπηεπφκελν κίγκα ηζηκέληνπ, άκκνπ θαη χδαηνο γηα ηελ 

πιήξσζε κηθξψλ θελψλ ή θνηινηήησλ. 

 

1.3 Μεραληθέο Ηδηνηεηεο Σνηρνπνηίαο 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο άνπιεο ηνηρνπνίαο είλαη ε ζρεηηθά πςειή ζιηπηηθή 

αληνρή ε ηδηαίηεξα ρακειή εθειθπζηηθή αληνρή, ε ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθή αληνρή ζε 

δηάηκεζε θαη ηέινο ε εληνλα αληζφηξνπε ζπκπεξηθνξά. 

 

1.3.1 Θιηπηηθή Αληνρή Σνηρνπνηίαο 

πγθξηηηθά κε ηα ππφινηπα  κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνηρνπνηίαο ε 

αληνρή ηεο ζε ζιηπηηθέο δπλαλεηο είλαη θαηά πνιχ κεγαιχηεξε γεγνλφο ην νπνίν 

θαζφξηζε θαη ηε ρξήζε ηεο σο θπξίσο ζιηβφκελνπ θέξνληνο δνκηθνχ ζηνηρείνπ. 

ελαληηθφο παξάγνληαο πνπ επηξξεάδεη ηελ αληνρή θαη ην ηχπν ηεο αζηνρίαο 

είλαη ε γσλία ηεο ζιηπηηθήο δχλακεο σο πξνο ηε δηεχζπλζε ησλ νξηδφληησλ αξκψλ 

(αληζνηξνπία).  

 

1.3.1.1 Θιηπηηθή Αληνρή Κάζεηε ζε Οξηδόληηνπο Αξκνύο (fwc). 

Ζ ηνηρνπνηία θαηαπνλνχκελε ζε ζιίςε θάζεηα ζηνπο θχξηνπο νξηδφληηνπο 

αξκνχο αζηνρεί ζπλήζσο απφ εγθάξζηα ξεγκάησζε ησλ πιίλζσλ, γεγνλφο πνπ 

νθείιεηαη ζηελ αλάπηπμε εθειθπζηηθψλ ηάζεσλ ζηηο πιίλζνπο ζε εγθάξζηεο 

δηεπζχλζεηο. Οη ηάζεηο απηέο πξνθαινχληαη απφ ηνλ ζπκβηβαζκφ ησλ κεγάισλ 

εγθάξζησλ παξακνξθψζεσλ ηνπ θνληάκαηνο ησλ αξκψλ κε ηηο κηθξφηεξεο ησλ 
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πιίλζσλ πνπ πξνθαιεί αληίζηνηρα εγθάξζηα πεξίζθημε ζην θνλίακα (Δm < Eb, λm > 

λb). Έηζη ππφ κνλναμνληθή ζιηπηηθή θφξηηζε ηεο ηνηρνπνηίαο αλαπηχζζεηαη 

ηξηαμνληθή θαηαπφλεζε ζηηο πιίλζνπο θαη ζην θνλίακα ησλ αξκψλ. 

Ζ ζιηπηηθή αληνρή ηεο ηνηρνπνηίαο γηα ηνπο ζπλήζεηο ζπλδπαζκνχο πιίλζσλ 

θαη θνληάκαηνο (fbc>fmc) είλαη κηθξφηεξε απφ ηε ζιηπηηθή αληνρή ησλ πιίλζσλ αιιά 

ππεξβαίλεη ηελ αληνρή ηνπ θνληάκαηνο: fbc > fwc > fmc. Ο Francis ππνιφγηζε, κε ηε 

ζεσξία ειαζηηθφηεηαο ηζφηξνπσλ πιηθψλ, ηηο εγθάξζηεο ηάζεηο ζx, ζz πιίλζσλ θαη 

θνληάκαηνο αξκψλ. 

 

Δηθόλα 2 Γηαλνκή ηάζεσλ ζε 

πξίζκα ηνηρνπνηίαο ππφ ζιίςε 

εμηζψλνληαο ηηο αληίζηνηρεο 

εγθάξζηεο παξακνξθψζεηο 

ησλ δχν πιηθψλ. ηε 

ζπλέρεηα, ζεσξψληαο 

γξακκηθφ θξηηήξην αζηνρίαο 

πιίλζνπ ππφ εηεξφζεκε 

θαηαπφλεζε θαηέιεμε ζηελ 

αθφινπζε έθθξαζε γηα ηε 

ζιηπηηθή αληνρή πξίζκαηνο 

ηνηρνπνηίαο: 

 

 

 

φπνπ:  

α = (tb : χςνο πιίλζνπ) / (tm : πάρνο αξκνχ) 

β = Δb / Em θαη 

vb , vm : νη ιφγνη Poisson πιίλζνπ θαη θνληάκαηνο 
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Σν ζεσξεηηθφ κνληέιν ηνπ Francis έρεη ηα αθφινπζα κεηνλεθηήκαηα: 

1. Γέρεηαη φηη ε αζηνρία ηεο ηνηρνπνηίαο επέξρεηαη πάληα απφ εγθάξζηα ξεγκάησζε 

ησλ πιίλζσλ 

2. Γέρεηαη γξακκηθά ειαζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ πιηθψλ κέρξη αζηνρίαο, θάηη πνπ 

δελ ηζρχεη, ηδηαίηεξα γηα ην πεξηζθηγκέλν θνλίακα ησλ αξκψλ 

3. Πξνυπνζέηεη ηε γλψζε ησλ κεγεζψλ Δb, vb, Em, vm 

 

1.3.1.1 Παξάγνληεο Δπηξξνεο ζηελ Θιηπηηθή Αληνρή ηεο Σνηρνπνηίαο
8
 

 

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζιηπηηθή αληνρή ηεο ηνηρνπνηίαο: 

1. Αληνρή ησλ πιίλζσλ (fbc, fbt). 

2. Θιηπηηθή αληνρή ηνπ θνληάκαηνο (fmc). 

3. Γεσκεηξία δφκεζεο (πάρνο αξκνχ/χςνο πιίλζνπ: tm/tb). 

4. Παξακνξθψζεηο πιίλζσλ θαη θνληάκαηνο (Eb, λb, Em, λm). 

5. Πνηφηεηα δφκεζεο. 

 

 

 

Δηθόλα 3 Δπηξξνή πιηθψλ κεραληθψλ θαη γεσκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ δφκεζεο ζηε 

ζιηπηηθή αληνρήο ηνηρνπνηίαο. 

 

 

                                                 
8
 Ηγλαηάθεο Υ. Καηαζθεπέο απφ Φέξνπζα Σνηρνπνίαο- ΣΔΔ Σκήκα Κεληξηθήο Διιάδνο 
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1.3.1.2 Μέζνδνη Πξνζδηνξηζκνύ ηεο Θιηπηηθήο Αληνρήο 

Σνηρνπνηίαο 

πλήζεηο κέζνδνη πξνζδηνξηζκνχ ή εθηίκεζεο ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο ηνηρνπνηίαο: 

1. Πεηξακαηηθά ζην εξγαζηήξην (δχζθνιε γηα πθηζηάκελε ηνηρνπνηία). 

2. Πεηξακαηηθά επί ηφπνπ κε ηε κέζνδν ησλ επίπεδσλ γξχισλ (flat jacks). Ζ 

κέζνδνο 

3. αλαπηχρζεθε ζηελ Ηηαιία, απαηηείηαη εηδηθφο εμνπιηζκφο, ελψ είλαη δχζθνιε ε 

βαζκνλφκεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

4. Με ζπλδπαζκφ άκεζσλ δνθηκψλ θαη έκκεζσλ κεηξήζεσλ επί ηφπνπ θαη ζην 

εξγαζηήξην (θαξφηα ηνηρνπνηίαο, δνθίκηα επί κέξνπο πιηθψλ, θξνπζηκεηξήζεηο 

κε εηδηθφ θξνπζίκεηξν ηνηρνπνηηψλ: πλδπαζκφο απνηειεζκάησλ). 

5. Βηβιηνγξαθία. 

 

Ο Δπξσθψδηθαο 6 ζπληζηά ηνλ πεηξακαηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

ραξαθηεξηζηηθήο ζιηπηηθήο αληνρήο ηνηρνπνηίαο θαη πξνηείλεη ηελ αθφινπζε 

έθθξαζε: 

 

 

 

φπνπ : 

Κ = ζπληειεζηήο πνπ εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ησλ πιίλζσλ (πιηθφ, πνζνζηφ 

θαη δηαζηάζεηο θελψλ) θαη ηνλ ηχπν δφκεζεο ηεο ηνηρνπνηίαο. Παίξλεη ηηκέο 

απφ 0.40 έσο 0.60. 
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1.3.2 Δθειθπζηηθή Αληνρή Σνηρνπνηίαο 

Δίλαη γεληθά πνιχ ρακειφηεξε ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο. Γηαθνξνπνηείηαη 

έληνλα απφ ηε γσλία ηεο εθειθπζηηθήο δχλακεο σο πξνο ηνπο νξηδφληηνπο αξκνχο 

(αληζνηξνπία). Δκθαλίδεηαη κεγάιε δηαζπνξά ηηκψλ (αλαμηνπηζηία). Παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ εθειθπζηηθή αληνρή ηνηρνπνηίαο : 

 

1. Αληνρή αξκνχ ζε απνθφιιεζε (fjt). 

2. Δθειθπζηηθή αληνρή θνληάκαηνο (fmt). 

3. πλνρή θνληάκαηνο – πιίλζνπ (fjso). 

 

ΔΦειθπζηηθή αληνρή θάζεηα ζηνπο νξηδφληηνπο αξκνχο (f n 
wt

 ) : Απνθφιιεζε 

αξκψλ απφ ππέξβαζε ηεο κηθξφηεξεο απφ ηηο fjt, fmt. 

Δθειθπζηηθή αληνρή παξάιιεια ζηνπο νξηδφληηνπο αξκνχο (f p 
wt

 ) : Έληνλε 

δηαθνξνπνίεζε αληνρψλ θαη ηχπσλ αζηνρίαο. 

πλήζσο ε εθειθπζηηθή αληνρή παξάιιεια ζηνπο νξηδφληηνπο αξκνχο είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ηελ εθειθπζηηθή αληνρή θάζεηα ζε απηνχο : f p 
wt

 > f n 
wt

. 

Οη Καλνληζκνί θαηά θαλφλα δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εθειθπζηηθή αληνρή ηεο 

ηνηρνπνηίαο ζην ζρεδηαζκφ (non tension material). Αληίζεηα, ζπλήζσο πξνδηαγξάθνπλ 

ηελ θακπηηθή αληνρή ηνηρνπνηίαο γηα θφξηηζε θάζεηα ζην επίπεδφ ηεο (ζεηζκφο, 

άλεκνο). 

 

Δηθόλα 4 Μνξθέο αζηνρίαο ηνηρνπνηίαο ππφ άκεζν εθειθπζκφ παξάιιεια πξνο ηνπο 

νξηδφληηνπο αξκνχο. (α) Αζζελείο πιίλζνη, (β) Ηζρπξέο πιίλζνη 
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1.3.3 Γηαηκεηηθή Αληνρή Σνηρνπνηίαο 

Καζαξή δηάηκεζε δελ ππάξρεη ππφ πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. ην επίπεδν ησλ 

αξκψλ ζπλππάξρνπλ κε ηηο δηαηκεηηθέο (η) θαη νξζέο ηάζεηο (ζn) αθφκε θαη κφλν 

ιφγσ ηνπ ηδίνπ βάξνπο ηεο ηνηρνπνηίαο. 

Πνιχ ρξήζηκε γηα ην ζρεδηαζκφ ππφ ζεηζκηθά θνξηία είλαη ε πεξηβάιινπζα 

αζηνρίαο ηνηρνπνηίαο ππφ ζπλδπαζκφ (η, ζn), (βιέπε εηθφλα.).  

 

 

Δηθόλα 5 Σππηθή θακπχιε (ζn,t) αζηνρίαο ηνηρνπνηίαο 

 

ρνιηάδνληαο ην δηάγξακκα, κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ηα εμήο: 

 

1. Υακειέο ηηκέο ζn (πεξηνρή Η) : Αζηνρία ηξηβήο – νιίζζεζεο νξηδφληηνπ αξκνχ 

ή θιηκαθσηή απνθφιιεζε θαη νιίζζεζε θαηαθφξπθσλ θαη νξηδφληησλ αξκψλ 

(ζπλήζεο κνξθή δηαηκεηηθήο αζηνρίαο ηνίρσλ). Απνδεθηφ γεληθά ην γξακκηθφ 

θξηηήξην αζηνρίαο Coulomb: 

 

tu = fws = fwso + κ ζn   (φπνπ ε ζιηπηηθή αληνρή ζεσξείηαη ζεηηθή) 

 

2. Μέζεο ηηκέο ζn (πεξηνρή ΗΗ) : Αζηνρία απφ ινμή ξεγκάησζε πνπ δηαπεξλά θαη 

πιίλζνπο. πλήζσο εκθαλίδεηαη ζε πεζζνχο κεηαμχ αλνηγκάησλ. 
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3. Τςειέο ηηκέο ζn (πεξηνρή ΗΗΗ) : Αζηνρία απφ ζπληξηβή ζιηβφκελεο γσλίαο. 

Αζηνρία θακπηηθνχ ηχπνπ ε νπνία πξνεγείηαη ηεο δηαηκεηηθήο αζηνρίαο. 

 

4. Πεξηνρή εθειθπζηηθήο νξζήο ηάζεο ζn: Ζ πεξηβάιινπζα αζηνρίαο είλαη 

ζρεδφλ επζεία γξακκή κε έληνλε θιίζε θαζψο ζπλήζσο ηζρχεη fwso > fjt. 

 

5. Ζ κνξθή ηεο νξηαθήο θακπχιεο (η, ζn) επεξεάδεηαη έληνλα απφ ηα κεραληθά 

ραξαθηεξηζηηθά πιίλζσλ, θνληάκαηνο θαη αξκνχ, αιιά θαη απφ ην ζρήκα ησλ 

πιίλζσλ. 

 

6. ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή ηξηβήο (κ) γηα ην αξρηθφ, 

ζρεδφλ επζχγξακκν, ηκήκα ηεο θακπχιεο (η, ζn) πνπ θπκαίλνληαη ζπλήζσο 

απφ 0.4 έσο 0.7. Σν ηκήκα απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, δηφηη αληηζηνηρεί 

ζηε ζπλήζε πεξηνρή ησλ νξζψλ ηάζεσλ ιεηηνπξγίαο ηεο ηνηρνπνηίαο. 

 

1.4 Τιηθά Καηαζθεπήο 

Σα παξαδνζηαθά θηίξηα είλαη ζην ζχλνιν ηνπο ζρεδφλ, θαηαζθεπαζκέλα απφ 

θέξνπζα ηνηρνπνηία πνπ ζπκπιεξψλεηαη απφ μχιηλα δνκηθά ζηνηρεία. Ζ θαηαζθεπή 

ηνπο ήηαλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο εκπεηξηθή θαη γηλφηαλ απφ ηερλίηεο νη νπνίνη είραλ 

πιήξε αληίιεςε ηεο θαηαζθεπήο θαη βαζηά γλψζε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πιηθψλ. 

Κχξηα πιηθά θαηαζθεπήο κηαο παξαδνζηαζθήο θαηνηθίαο είλαη ηα εμήο: 

 

1. Πιίλζνη 

2. Ξχιν 

3. Κνληάκαηα 

 

ε λεψηεξεο θαηαζθεπέο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζθπξφδεκα θαη κέηαιιν θπξίσο 

γηα ηελ θαηαζθεπή παησκάησλ.  
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1.4.1 Πιίλζνη – Πεηξώκαηα 

Οη σκέο πιίλζνη ήηαλ γλσζηέο απν ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο ζε φιε ηελ έθηαζε 

ηεο Μεζνγείνπ θαη ζπλέρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη θαηά ηνπο απηνθξαηνξηθνχο 

ρξφλνπο. πλαληψληαη πεξηζζφηεξν ζηα ηείρε. Απφ έλα απφζπαζκα ηνπ 

Βηηξνχβηνππνπ αλαθέξεη νηη ε ρξήζε ησλ σκψλ πιίλζσλ ήηαλ πεξηνξηζκέλε απν ην 

λφκν, ζπλάγεηαη ην ζπκπ[έξαζκα νηη, εμαηηίαο ηεο πιεζπζκηαθήο αχμεζεο ζηελ 

πξσηεχνπζα, νη ςειέο θαηαζθεπέο έγηλαλ απαξαίηεηεο θαη άξα ηα νπηά ηνχβια ήηαλ 

αλαγθαία γηα ηε δφκεζε, επεηδή δηέζεηαλ κεγαιχηεξε αληνρή. Γηα ην ιφγν απηφ ηα 

νπηά ηνχβια έγηλαλ ην θνηλφ νηθνδνκηθφ πιηθφ ηδηαίηεξα γηα ηα δηακεξίζκαηα. 

Σα ηνχβια απαληψληαη ζε κεγάιε πνηθηιία δηαζηάζεσλ, κπνξνχζαλ λα είλαη 

νξζνγσληθά, ηξηγσληθά θαη θπθιηθά, κνξθήο θπθιηθνχ δίζθνπ, γηα ηελ θαηαζθεπή 

ζηπιίζθσλ ππφθαπζησλ ζε ινπηξά. Αλάινγα κε ην ρξφλν θαη ηνλ ηξφπν ςεζίκαηνο 

κπνξνχζαλ λα είλαη έληνλα θφθθηλα, πνπ πξνέθππηαλ απν ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίαο 

γηα λα γίλνπλ 

αδηάβξνρα ή 

θηηξηλσπά, πνπ 

ςήλνληαλ 

ιηγφηεξν, ήηαλ πην 

πνξψζε γηα λα 

απνξξνθνχλ ην 

θνλίακα θαη λα 

παξέρνπλ 

θαιιχεξν δέζηκν. 

Ζ βηνκεραλία πνπ 

αλαπηχρζεθε 

γχξσ απν απηά 

γξήγνξα 

νξγαλψζεθε θαη ε 

θαηαζθεπή ηνπο 

ηππνπνηήζεθε. 

                         Δηθόλα 6 πλήζεηο κνξθέο πιίλζσλ 
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Πίλαθαο 1 Πεηξακαηηθέο ηηκέο αληνρήο δηαθφξσλ πεηξσκάησλ. 

 

 

 

1.4.2 Ξπιεία 

Σν μχιν ππήξμε απν ηα αξραηφηεξαπιηθά δφκεζεο πνπ νη έιιεγλεο θαίλεηαη 

λα ρξεζηκνπνήζαλ απν ε Γεσκεηξηθή αθφκε επνρή. Σν μχιν ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο 

θαηαζθεπέο φρη κφλν σο απηφλνκν δνκηθφ ζηνηρείν (π.ρ. σο δνθφο ή ππνζηχισκα) 

αιιά θαη γηα ηελ θαηαζθεπή ζχλζεησλ θνξέσλ (ζηέγεο, παηψκαηα, ζαρληζηά) θαη ζε 

ζπλεξγαζία κε άιια πιηθά. Σν θπξηφηεξν πξνζφλ ηνπ είλαη ε κεγάιε ζε ζρέζε κε ην 

βάξνο ηνπ, κεραληθή ηνπ αληνρή.  

ηηο παξαδνζηαθέο θαηαζθεπέο ην 

μχιν ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα 

ηελ θαηαζθεπή παησκάησλ, ζηεγψλ, 

ηνηρνπνηηψλ (ηζαηκαδφηνηρνη) θαη 

ππνζηπισκάησλ. Υξεζηκνπνηείηαη 

Δηθόλα 7 Σν ζρνιείν ηπν Ρήγα Φεξαίνπ 

ζην Πήιην. Παξαδνζηαθφ θηίζκα απφ 

εκηιαμεπκέλε πέηξα θαη έλσζε κε 

μπινδεζηέο. 
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αθφκε θαη ζε ζπλεξγαζία κε άιια πιηθά. Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξηλ, ην μχιν 

ζπλεηζθέξεη ζηελ αχμεζε ηεο αθακςίαο ηεο ηνηρνπνηίαο θαη ηεο ηθαλφηεηαο ηεο λα 

αλαιακβάλεη εθειθπζηηθέο δπλάκεηο (κε ηελ πξνζζήθε νξηδνληίσλ θαη ζπαληφηεξα, 

θαηαθφξπθσλ δσλψλ ελίζρπζεο).  

 

Πίλαθαο 2 Πεηξακαηηθέο ηηκέο αληνρήο δηαθφξσλ εηδψλ μπιείαο 

 

Σν μχιν ζπγθξηηηθά κε ηνλ ιίζν αδπλαηεί λα θέξεη πςειέο θακπηηθέο 

θνξηίζεηο ην νπνίν θαηαζθεπαζηηθά ζπλεπάγεηαη κηθξά αλνίγκαηα θαη πεξηνζκφ ζε 

αξρηηεθηνληθέο ιχζεηο. 

1.4.3 Κνληάκαηα 

Σα θνληάκαηα ήηαλ γλσζηά απν ηελ απψηαηε αξραηφηεηα. Σα ειιεληθά 

θνληάκαηα ήαλ δηάζεκα γηα ηελ αληνρή θαη ηελ πνηφηεηα ηνπο. Οη Ρσκαία ηα 

ρξεζηκνπνίεζαλ απφ λσξίο γηα πνιινχο ιφγνπο, φκσο απν ηνλ 2
ν
 αηψλα π.Υ. αξρίδεη 

κηα θαηλνχξηα πεξίνδνο. Μηα λέα ρξήζε ησλ θνληακάησλ αξρίδεη λα παξαηεξείηαη. 

Δθηφο απν επηρξίζκαηα είλαη πιένλ θαη ζπλδεηηθά, κε βαζηθφ πιηθφ ηνπο ηνλ 

αζβέζηε, καδί κε άκκν ή ζεξαηθή γή.πέξα απν ηελ θαηαζθεπή ηνίρσλ κε ηνχβια, 

μεθηλά κηα ηερλνινγία ρπηψλ πιηθψλ πνπ βαζίδνηαλ ζηα θνληάκαηα θαη ηνλ 

ζπλδηαζκφ ηνπο κε ραιίθηα θαη ιίζνπο κηθξνχ κεγέζνπο (ξσκαηθφ ζθπξφδεκα). 

Σα θνληάκαηα πνπ πεξηείραλ ζεξαηθή 

γε δηέζεηαλ πδξαπιηθέο ηδηφηεηεο θαη 

γηα ην ιφγν απηφ έβξηζθαλ εθαξκνγή 

Δηθόλα 8 Παξαδνζίαθε θαηνηθία ζηηο 

Μειηέο Πειίνπ επηθαιππηφκελε κε 

αζβεζηνθνλίακα θπξίσο γηα ιφγνπο 

ζπληήξεζεο. 
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ζε θαηαζθεπέο πνπ ρξεηάδνληαλ πδαηνζηεγαλφηεηα, φπσο νη δεμακελέο θαη ηα 

ινπηξά. 

Σα θνληάκαηα απέθηεζαλ  ζεκαηληθή ζέζε ζηελ θαηαζθεπή. Ζ παξαγσγή 

ηνπο ήηαλ κηα δηαδηθαζία μήξαλζεο, εμαηηίαο ηεο θαχζεο ηνπ αζβέζηε, θαη 

επαθφινπζεο χγξαλζεο. Δπεηδή ην λεξφ κπνξνχζε λα πξνζηεζεί ζηα θνθθψδε πιηθά 

πξνο επθνιία ησλ ρηηζηψλ, ε θαηαζθεπή ζφισλ θαη ηνηρνπνηίσλ δηεπθνιχλζεθε. Σά 

άκνξθα, ζηεγλά ζπζηαηηθά ήηαλ εχθνιν λα κεηξεζνχλ θαη λα δηαρσξηζηνχλ ζε 

εχθνια ειεγρφκελεο πνζφηεηεο. Σν θνλίακα δφκεζεο ζπλήζσο είλαη ησλ αθνινχζσλ 

ηχπσλ:  

 

1. Αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα  

2. Αζβεζηνθνλίακα  

3. Πεινθνλίακα  

 

Σα αζβεζηνθνληάκαηα, παξαγφκελα κε αζβέζηε θαη πξνζζήθε άκκνπ, 

καξκαξνθνλίαο ή θίζζεξεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ επηθάιπςε επηθαλεηψλ 

ηνίρσλ, παησκάησλ θαη νξνθψλ γηα πξνζηαζία θαη εμνκάιπλζε. 

 Ζ ζχλεζεο ηερληθή επίρξηζεο ησλ επηθαλεηψλ πεξηειάκβαλε ηξεηο ζηξψζεηο 

κε θνλίακα, εθ ησλ νπνίσλ ε πξψηε ήηαλ παρχηεξε θαη απνηεινχληαλ απν αζβέζηε 

θαη ρνλδξφθνθθε άκκν, ε δεχηεξε ζπλήζσο απνηεινχληαλ απν αζβέζηε, ιεπηφθνθθν 

άκκν θαη ιίγε καξκαξνθνλία, πάρνπο 5 ρηιηνζηψλ πεξίπνπ, θαη ε Σξίηε ζηηο πην 

ζεκαληηθέο θαηαζθεπέο, ζηηο νπνίεο ζα ηνπνζεοηνχληαλ ηνηρνγξαθίεο, απνηεινχληαλ 

απν αζβέζηε, θαη καξκαξνθνλία, πάρνπο 30-5 ρηιηνζηψλ. Ζ επίρξηζε 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζε θνηλέο ηνηρνπνίεο, αιιά θαη ζε κλεκεηαθέο θαηαζθεπέο απν 

πνξψιηζν ή θνγρπιίαηε ιίζν γηα εμνκάιπλζε ησλ εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ηνπο θαη 

γηα ηελ πξνζηαζία απν ηελδηάβξσζε πνπ κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη ην λεξφ ηεο 

βξνρήο.  
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Πίλαθαο 3 Καηάηαμε θνληακάησλ δφκεζεο ηνηρνπνηηψλ θαηά ηηο Ακεξηθαληθέο πξνδηαγξαθέο 

 

 

Πίλαθαο 4 Καηάηαμε θνληακάησλ δφκεζεο θαηά ηα Δπξσπαηθά πξφηππα. 

 

 

1.4.4 Υάιπβαο 

Ολνκαηνινγία - θσδηθνπνίεζε αλνμεηδώησλ ραιύβσλ. Γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ 

αλνμεηδψησλ ραιχβσλ εθαξκφδνληαη ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα: 

AISI (American Iron and Steel Institute: Ακεξηθαληθό Ηλζηηηνύην ηδήξνπ θαη 

Υάιπβα) 

Μνξθή: ΥΥΥ 

Σν πξψην ςεθίν ππνδειψλεη ηελ θάζε ηνπ ράιπβα: 

3XX Ωζηεληηηθφο 

4XX Μαξηελζηηηθφο/θεξξηηηθφο 

6XX θιεξπλφκελνο κε θαηαθξήκληζε (precipitation hardening) 
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Σα ππφινηπα ςεθία δελ πξνζδηνξίρνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ρεκηθή ζχλζεζε. 

Πάλησο κε ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ΥΥ απμάλεη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ρξψκην. 

Ζ πξνζζήθε ηνπ ςεθίνπ L κεηά ηνλ θσδηθφ ηνπ ράιπβα, π.ρ. 304L, έρεη ηελ έλλνηα 

φηη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε άλζξαθα πεξηνξίδεηαη έσο max 0,03% (νη ζπλήζεηο ηηκέο 

έηλαη 0,08% max θαη ελίνηε κέρξη θαη 0,15%). 

 

1.4.4.1 Υαξαθηεξηζηηθά Αλνμεηδώησλ Υαιύβσλ Οπιηζκνύ 

θπξνδέκαηνο 

Ωο ράιπβεο νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο βξίζθνπλ ζπλήζσο εθαξκνγή νη 

σζηεληηηθνί αλνμείδσηνη ράιπβεο AISI 304 θαη AISI 316. Γεληθψο, νη ράιπβεο απηνί 

έρνπλ κηθξή πεξηεθηηθφηεηα ζε άλζξαθα (C), ζε ζείν (S) θαη θσζθφξν (P), ελψ 

πεξηέρνπλ ρξψκην (Cr), ληθέιην (Ni), θαη ελδερνκέλσο κνιπβδέλην (Mo), θαη γη’ απηφ 

αλαθέξνληαη θαη σο ρξσκηνληθειηνχρνη 

 

Πίλαθαο 5 Υεκηθή πζηαζε σζηεληηηθψλ ραιχβσλ AISI 304 & AISI 316 

 

 

Οη αλνμείδσηνη ράιπβεο νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο, ρσξίο ςπρξή θαηεξγαζία, 

έρνπλ ρακειφ φξην δηαξξνήο, (ελδεηθηηθά γχξσ ζηα 230 MPa), αιιά ζρεηηθά κεγάιε 

εθειθπζηηθή αληνρή. Ζ αχμεζε ηνπ νξίνπ δηαξξνήο επηηπγράλεηαη κε ςπρξή 

θαηεξγαζία. Αλαιφγσο ηνπ βαζκνχ ςπρξήο θαηεξγαζίαο, ην φξην δηαξξνήο κπνξεί λα 

θζάζεη θαη κέρξη ηα 800MPa. Οη ζπλήζεηο θαηεγνξίεο αληνρψλ πνπ θπθινθνξνχλ ζην 

εκπφξην είλαη InE235, InE500, InE650, InE800 φπνπ ν αξηζκφο ππνδειψλεη ηελ 

ραξαθηεξηζηηθή ηηκή ηνπ νξίνπ δηαξξνήο. 
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χκθσλα κε ππφ επεμεξγαζία επξσπατθφ Πξφηππν [ΥΡ Α 35-014(Δ)], νη 

αλνμείδσηνη ράιπβεο θαηαηάζζνληαη, σο πξνο ηα κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ζε 

ηέζζεξηο θαηεγνξίεο, αλεμαξηήησο ηεο ρεκηθήο ηνπο ζχλζεζεο. 

 

Πίλαθαο 6 Ηδηφηεηεο ζε εθειθπζκφ αλνμείδσησλ ραιχβσλ νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο 

 

 

Οη κεραληθέο ηδηφηεηεο ησλ ραιχβσλ ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ είλαη 

παξαπιήζηεο εθείλσλ ησλ θνηλψλ ραιχβσλ νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο ηεο θαηεγνξίαο 

Β500Α, αιιά φρη ηεο θαηεγνξίαο B500C. Οη απμεκέλεο αληνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ 

απνθηψληαη κε ςπρξή θαηεξγαζία, θαη θαηά θαλφλα δελ ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο 

φζνλ αθνξά ηνλ ιφγν ft/fy θαη ηελ αλεγκέλε παξακφξθσζε εu (γηα ηνπο ράιπβεο 

θαηεγνξίαο B500C ηζρχεη 1,15≤ ft/fy ≤1,35 θαη εu≥7.5%). Τπάξρεη πάλησο ε ηερληθή 

δπλαηφηεηα γηα βηνκεραληθή παξαγσγή ρξσκνληθειηνχρσλ αλνμείδσησλ ραιχβσλ κε 

ηα κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηεγνξίαο Β500C. 

Γεληθψο, ηα κέηξα ειαζηηθφηεηαο (E θαη G) παξνπζηάδνπλ κεησκέλεο ηηκέο 

(έσο θαη θαηά 20%), ελψ ν ζπληειεζηήο Poisson (v) θαη ν ζπληειεζηήο ζεξκηθήο 

δηαζηνιήο (αΣ) έρνπλ πεξίπνπ ηηο ίδηεο ηηκέο κε εθείλεο ησλ θνηλψλ αλζξαθνχρσλ 

ραιχβσλ. 

 

1.4.5 θπξόδεκα 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο ε 

ζιηπηηθή αληνρή ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηξάηαη ζε 28 εκέξεο ζε θπιηλδξηθά δνθίκηα 

δηακέηξνπ 150mm θαη χςνο 300mm ή θπβηθά δνθίκηα αθκήο 150mm. 

Υαξαθηεξηζηηθή αληνρή θπιίλδξνπ δνθηκίνπ fck ή θπβηθνχ δνθηκίνπ fck,cube 

ζεσξείηαη εθείλε ε ηηκή αληνρήο θάησ ηεο νπνίαο ππάξρεη 5% πηζαλφηεηα λα βξεζεί ε 

ηηκή αληνρήο ελφο ηπραίνπ δνθηκίνπ. Σα θπιηλδξηθά δνθίκηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηνλ έιεγρν ηεο εθειθπζηηθήο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Σα θπβηθά δνθίκηα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Ο 
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έιεγρνο γίλεηαη ζε πηζηνπνηεκέλα εξγαζηήξηα ειέγρνπ πνηφηεηαο. Αλάινγα κε ηε 

αληνρή ηνπ, ην ζθπξφδεκα δηαθξίλεηαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

 

Πίλαθαο 7 Καηεγνξίεο ζθπξνδέκαηνο 

C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 

φπνπ (π.ρ.) γηα ηελ θαηεγνξία C12/15 ην ζχκβνιν C = concrete = ζθπξφδεκα, 12 ε 

αληνρή ηνπ θπιίλδξνπ θαη 15 ε αληνρή ηνπ θχβνπ. 

 

Δηθόλα 9 Γνθίκηα πξνο εξγαζηεξηαθφ έιεγρν. 

 

Οη θαηεγνξίεο ζθπξνδέκαηνο είλαη νη αθφινπζεο: 

 

Πίλαθαο 8 Καηεγνξίεο ζθπξνδέκαηνο θαη ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο απηψλ 

Καηεγνξία 

ζθπξ/ηνο 
C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 

Fck 12 16 20 25 30 35 40 45 50 

fctk 0,05 1.10 1.30 1.50 1.80 2.00 2.20 2.50 2.70 2.90 

Fctm 1.60 1.90 2.20 2.60 2.90 3.20 3.50 3.80 4.10 

fctk0,95 2.00 2.50 2.90 3.30 3.80 4.20 4.60 4.90 5.30 

Fcm 20 24 28 33 38 43 48 53 58 

Ecm 26 27.5 29 30.5 32 33.5 35 36 37 
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Πίλαθαο 9 Δπεμήγεζε ζπκβφισλ 

fck Υαξαθηεξηζηηθή ζιηπηηθή αληνρή ζθπξνδέκαηνο 

fctk 0,05 Υαξαθηεξηζηηθή εθειθπζηηθή αληνρή ζθπξνδέκαηνο γηα πνζνζηεκφξην 

5% 

fctm Μέζε εθειθπζηηθή αληνρή ζθπξνδέκαηνο 

Ecm Μέζε ηηκή επηβαηηθνχ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο ζθπξνδέκαηνο. 

fcm Μέζε ζιηπηηθή αληνρή ζθπξνδέκαηνο 

fctk0,95 Υαξαθηεξηζηηθή εθειθπζηηθή αληνρή ζθπξνδέκαηνο γηα πνζνζηεκφξην 

95% 

 

 

Παξαηεξήζεηο 

1. Ζ ρξήζε ηεο θαηεγνξίαο C12/15 ζε νπιηζκέλν ζθπξφδεκα επηηξέπεηαη κφλν 

γηα θηίξηα ρσξίο απμεκέλεο απαηηήζεηο πιαζηηκφηεηαο κε ηξείο ην πνιχ 

νξφθνπο. 

2. Ζ ρξήζε ηεο θαηεγνξίαο C16/20 ζε νπιηζκέλν ζθπξφδεκα επηηξέπεηαη κφλν: 

 Γηα θηίξηα ρσξίο απμεκέλεο απαηηήζεηο πιαζηηκφηεηαο, αλεμαξηήησο ηνπ 

αξηζκνχ ησλ νξφθσλ. 

 Γηα θηίξηα κε απμεκέλεο απαηηήζεηο πιαζηηκφηεηαο, κε ηξείο ην πνιχ 

νξφθνπο,  

3. Γηα πξνεληεηακέλν ζθπξόδεκα δελ επηηξέπνληαη νη θαηεγνξίεο C12/15 , 

C16/20 &  C20/25. Γεληθά ην ζθπξφδεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο 

πξνεληεηακέλεο θαηαζθεπέο έρεη ηηο αθφινπζεο ηδηφηεηεο: 

 πςειή αληνρή (παξαηεξήζεηο) 

 πεξηνξηζκέλε ζπζηνιή πήμεσο  

 πεξηνξηζκέλν εξππζκφ  

 ρακειή ζεξκφηεηα πήμεσο 
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2. ΟΗΥΔΗΑ ΦΔΡΟΝΣΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ 

 

Δηζαγσγή  

Ο θέξσλ νξγαληζκφο θηηξίσλ απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία εκθαλίδεη πνιχ κεγάιε 

πνηθηιία ηχπσλ. Βαζηθά ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θηηξίσλ θαη 

ζπγρξφλσο απνηεινχλ παξάγνληεο δηάθξηζεο ηνπο ζε θαηεγνξίεο είλαη: 

 

1. Ο ηχπνο ησλ παησκάησλ θαη ζηεγψλ (νξηδφληηνο θέξσλ νξγαληζκφο).  

2. Ο ηχπνο ησλ θεξνπζψλ ηνηρνπνηηψλ (θαηαθφξπθνο θέξσλ νξγαληζκφο).  

3. Ζ χπαξμε ή κε θαη ν ηχπνο δηαδσκάησλ θαη ειθπζηήξσλ.  

  

 

Δηθόλα 10 Κάηνςε, Όςε θαη Σνκή ζηελσκέησπνπ καθξπλαξηνχ. Απηφο ν ηχπνο είλαη ν 

πιένλ δηαδεδνκέλνο ζηνλ νηθηζκφ ηεο Δξεζνχ
9
 

 

 

                                                 
9
 Παξαδνζηαθή Αληηζεηζκηθή Γφκεζε ζην Αλαηνιηθφ Αηγαίν : Ζ Πεξίπησζε ηεο Δξεζνχ θαη ηεο 

Πεξγάκνπ – Καξχδεο Ν. 
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2.1 πκπεξηθνξά θηηξίσλ από θέξνπζα ηνηρνπνηία 

Δίλαη θαλεξφ φηη νη ζπλδπαζκνί πιηθψλ θαη ηχπσλ παησκάησλ θαη ζηεγψλ, 

πιηθψλ θαη ηχπνπ δφκεζεο θεξνπζψλ ηνηρνπνηηψλ, πιηθψλ θαη κνξθήο δηαδσκάησλ 

θαη ειθπζηήξσλ, (ή θαη ε απνπζία ηνπο) παξάγνπλ κηα κεγάιε πνιπηππία θηηξίσλ 

απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία.  

Σα θνξηία πνπ δέρεηαη θάζε θαηαζθεπή κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε δχν 

θχξηεο θαηεγνξίεο, ηα θαηαθφξπθα θνξηία (βαξχηεηαο θαη θηλεηά) θαη ηα νξηδφληηα 

ζεηζκηθά θνξηία. Ζ απφθξηζε θαη ε ζπκπεξηθνξά ελφο θηηξίνπ γηα απηά ηα δχν είδε 

θφξηηζεο εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ ηνπ.  

 

1. Καηαθόξπθα Φνξηία 

Ζ κεηαβίβαζε ησλ θηλεηψλ θαηαθφξπθσλ θνξηίσλ θαη ησλ ηδίσλ βαξψλ ησλ 

νξηδνληίσλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ (παηψκαηα, ζηέγεο) ζηα θαηαθφξπθα (θέξνπζεο 

ηνηρνπνηίεο) θαη απφ εθεί, καδί κε ηα ζεκαληηθά ίδηα βάξε ησλ ηνίρσλ, ζηε ζεκειίσζε 

θαη ην έδαθνο, είλαη ζπλήζσο ζαθήο θαη εμαζθαιηζκέλε ζε φινπο ηνπο ηχπνπο 

θηηξίσλ απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ ζρεηηθά πςειή 

ζιηπηηθή αληνρή ηεο ηνηρνπνηίαο.  

Σα ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη νθείινληαη σο επί ην πιείζηνλ 

ζηελ γήξαλζε ησλ πιηθψλ, ζηελ αιιαγή ρξήζεο ηεο θαηαζθεπήο, ζηηο επεκβάζεηο 

πνπ γίλνληαη (πξνζζήθεο, δηαξξπζκίζεηο θιπ) θαη θπζηθά ζηνλ εμαξρήο θαθφ 

ζρεδηαζκφ.  

 

2. Οξηδόληηα εηζκηθά Φνξηία 

Μεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ζπκπεξηθνξά ελφο θηηξίνπ θαηά ηελ 

δηάξθεηα κηαο ζεηζκηθήο δφλεζεο θαηά ηελ νπνία δέρεηαη νξηδφληηα ζεηζκηθά θνξηία.  

Πνιινί παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ αληίζηαζε κηαο ηνηρνπνηίαο ζε ζεηζκφ. Οη θχξηνη 

είλαη ηα πιηθά θαη ν ηξφπνο θαηαζθεπήο. Απφ ηα αξραία ρξφληα γίλνληαλ πξνζπάζεηεο 

γηα ελίζρπζε ηεο ηνηρνπνηίαο, αχμεζε ηεο αθακςίαο ηεο θαη ηεο ηθαλφηεηα ηεο 

αλαιακβάλεη εθειθπζηηθέο δπλάκεηο, κε ηελ πξνζζήθε νξηδνληίσλ θαη ζπαληφηεξα, 

θαηαθφξπθσλ δσλψλ ελίζρπζεο. Γηα απηφ ηνλ ζθνπφ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείην μχιν.  

Δλψ ε θφξηηζε ππφ ηα θαηαθφξπθα θνξηία νξίδεηαη κε ζρεηηθή ζαθήλεηα, 

θάηη ηέηνην δελ ζπκβαίλεη κε ηελ ζεηζκηθή θφξηηζε. Δίλαη γλσζηφ φηη ηφζν ην 
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κέγεζνο φζν θαη ε θαηαλνκή ηεο ζεηζκηθήο ηέκλνπζαο θαζ' χςνο (αιιά θαη κεηαμχ 

ησλ θαηαθφξπθσλ θεξφλησλ ζηνηρείσλ θάζε νξφθνπ) εμαξηάηαη απφ ηα κεραληθά θαη 

εηδηθφηεξα ηα δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θέξνληα νξγαληζκνχ.  

 

 

Δηθόλα 11 Γηαηεξεηέν Κηίξην ζην Γχζεην. ην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ δελ δηαζψδνληαη ηα 

παηψκαηα, ηα νπνία θπξίσο ιφγν παιαηφηεηαο έρνπλ θαηαζηξαθεί. 

 

Δηθόλα 12 Ζ εμσηεξηθή θχξηα φςε ηνπ δηαηεξεηένπ. 
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2.2 Σνηρνπνηίεο 

Οη δηάθνξνη ηχπνη ηνηρνπνηίαο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζχκθσλα κε ην είδνο 

ησλ πιίλζσλ θαη ηνλ ηχπν δφκεζεο. Οη ζπλεζέζηεξνη ηχπνη ηνηρνπνηηψλ πνπ 

ζπλαληψληαη ζε θηίξηα απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία είλαη νη αθφινπζνη:  

1. Ληζνδνκή θπζηθψλ ιίζσλ.  

2. Πιηλζνδνκή (πιήξσλ νπηφπιηλζσλ, δηάηξεησλ νπηφπιηλζσλ, σκνπιίλζσλ)  

3. Ξπιφπεθηε ηνηρνπνηία (ηζαηκάο)  

 

 

Δηθόλα 13 Σππηθή Γηακφξθσζε Αξγνιηζνδνκήο 

 

Οη πιηλζνδνκέο δηάηξεησλ νπηφπιηλζσλ θαη νη ηζαηκάδεο έρνπλ ρακειή 

αληνρή θαη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη σο εζσηεξηθνί δηαρσξηζηηθνί ηνίρνη.  

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θεξνπζψλ ηνηρνπνηηψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ 

ιηζνδνκψλ θαη ησλ πιηλζνδνκψλ πιήξσλ πιίλζσλ είλαη ην ζρεηηθά κεγάιν βάξνο 

ηδηαίηεξα ζε ζρεηηθά πςειά θηίξηα φπνπ ην πάρνο ησλ ηνίρσλ είλαη ζεβαζηφ. Έηζη ζηα 

θηίξηα απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία έλα ζρεηηθά κηθξφ πνζνζηφ ηεο κάδαο βξίζθεηαη 

ζπγθεληξσκέλν ζηηο ζηάζκεο ησλ παησκάησλ θαη ηεο ζηέγεο.  

Σν κέγεζνο, ην πιήζνο αιιά θπξίσο ε ζρεηηθή θαζ' χςνο ηνπνζέηεζε ησλ 

αλνηγκάησλ (πφξηεο, παξάζπξα) ζην ηζφγεην θαη ηνπο ππεξθείκελνπο νξφθνπο 

επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ηε ζπκπεξηθνξά ηεο θέξνπζαο ηνηρνπνηίαο, ηφζν ππφ 

θαηαθφξπθα, θπξίσο φκσο ππφ νξηδφληηα (ζεηζκηθά) θνξηία.  

Καηά θαλφλα ζε θηίξηα πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί εκπεηξηθά ή κε 

κεηαγελέζηεξεο επεκβάζεηο ή πξνζζήθεο νξφθσλ θαζ' χςνο, παξαηεξείηαη ην 

ηδηαίηεξα δπζκελέο θαηλφκελν ηεο αλαληηζηνηρίαο ησλ αλνηγκάησλ θαζ' χςνο. Δίλαη 

θαλεξφ φηη ε αλαληηζηνηρία απηή πξνθαιεί έληνλε δηαηάξαμε ζηε ξνή ησλ ηάζεσλ 

πξνο ηα ζεκέιηα. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ηνηρνπνηηψλ γίλεηαη ζπλήζσο κε βάζε ην 

πιηθφ δφκεζεο ηνπο. ηηο παξαδνζηαθέο θαηαζθεπέο ζπλαληνχκε ιηζνδνκέο, 

πιηλζνδνκέο θαη κηθηέο ηνηρνπνηίεο.  
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Ζ ηνηρνπνηία είλαη έλα πιηθφ πνπ παξνπζηάδεη πνιπκνξθία θαη ε πνιπηππία, 

πξάγκα πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ κεγάιε δπζθνιία πξνηππνπνίεζεο πιηθψλ θαη 

κεζφδσλ.  

 

 

Δηθόλα 14 Παξαδνζηαθή θαηνηθία ζηηο Μειηέο Πειίνπ. Ζ εμσηεξηθή ηνηρνπνηία αλήθεη ζηε 

θαηεγνξία ηεο ιηζνδνκήο 
 

Οη ζπλεζέζηεξνη ηχπνη ηνηρνπνηηψλ πνπ ζπλαληψληαη ζε θηίξηα απφ θέξνπζα 

ηνηρνπνηία είλαη νη αθφινπζνη:  

 

1. Ληζνδνκή θπζηθψλ ιίζσλ.  

2. Πιηλζνδνκή (πιήξσλ νπηφπιηλζσλ, δηάηξεησλ νπηφπιηλζσλ, σκνπιίλζσλ)  

3. Ξπιφπεθηε ηνηρνπνηία (ηζαηκάο)  

Σν θνλίακα δφκεζεο ζπλήζσο είλαη ησλ αθνινχζσλ ηχπσλ:  
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1. Αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα  

2. Αζβεζηνθνλίακα  

3. Πεινθνλίακα  

 

Οη πιηλζνδνκέο δηάηξεησλ νπηφπιηλζσλ θαη νη ηζαηκάδεο έρνπλ ρακειή 

αληνρή θαη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη σο εζσηεξηθνί δηαρσξηζηηθνί ηνίρνη.  

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θεξνπζψλ ηνηρνπνηηψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ 

ιηζνδνκψλ θαη ησλ πιηλζνδνκψλ πιήξσλ πιίλζσλ είλαη ην ζρεηηθά κεγάιν βάξνο 

ηδηαίηεξα ζε ζρεηηθά πςειά θηίξηα φπνπ ην πάρνο ησλ ηνίρσλ είλαη ζεβαζηφ. Έηζη ζηα 

θηίξηα απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία έλα ζρεηηθά κηθξφ πνζνζηφ ηεο κάδαο βξίζθεηαη 

ζπγθεληξσκέλν ζηηο ζηάζκεο ησλ παησκάησλ θαη ηεο ζηέγεο.  

Σν κέγεζνο, ην πιήζνο αιιά θπξίσο ε ζρεηηθή θαζ' χςνο ηνπνζέηεζε ησλ 

αλνηγκάησλ (πφξηεο, παξάζπξα) ζην ηζφγεην θαη ηνπο ππεξθείκελνπο νξφθνπο 

επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ηε ζπκπεξηθνξά ηεο θέξνπζαο ηνηρνπνηίαο, ηφζν ππφ 

θαηαθφξπθα, θπξίσο φκσο ππφ νξηδφληηα (ζεηζκηθά) θνξηία. Καηά θαλφλα ζε θηίξηα 

πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί εκπεηξηθά ή κε κεηαγελέζηεξεο επεκβάζεηο ή πξνζζήθεο 

νξφθσλ θαζ' χςνο, παξαηεξείηαη ην ηδηαίηεξα δπζκελέο θαηλφκελν ηεο αλαληηζηνηρίαο 

ησλ αλνηγκάησλ θαζ' χςνο. Δίλαη θαλεξφ φηη ε αλαληηζηνηρία απηή πξνθαιεί έληνλε 

δηαηάξαμε ζηε ξνή ησλ ηάζεσλ πξνο ηα ζεκέιηα.  

 

2.2.1 Ληζνδνκε 

Οη ιίζνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ δφκεζε ηνηρνπνηηψλ είλαη ζπλήζσο 

νξπθηνί θαη πξνέξρνληαη απφ εμφξπμε θαη πεξαηηέξσ επεμεξγαζία πεηξσκάησλ. Απφ 

ππξηγελή πεηξψκαηα εμνξχζζνληαη ιίζνη φπσο ν γξαλίηεο, ν πσξφιηζνο θ.α., απφ 

ζηξσζηγελή (πδαηνγελή) ν ςακκίηεο, νη αζβεζηφιηζνη θ.α., θαη απφ 

κεηακνξθσζηγελή, ην κάξκαξν, ν ραιαδίηεο, νη ζρηζηφιηζνη θ.α. ηελ Διιάδα ν πην 

δηαδεδνκέλνο ιίζνο είλαη ν αζβεζηφιηζνο.  

 

 

 

Αλάινγα κε επεμεξγαζία πνπ έρνπλ ππνζηεί δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο:  

1. Αξγνί ιίζνη: κηθξή ή θαζφινπ επεμεξγαζία  
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2. Ζκίμεζηνη, θαη  

3. Ξεζηνί: απηνί πνπ παίξλνπλ θαλνληθά ζρήκαηα κεηά απφ πιήξε επεμεξγαζία  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 15 χγρξνλε θαηνηθία κε εμσηεξηθή επέλδπζε κε ιαμεπκέλε πέηξα. 

 

2.2.2 Ξεξνιηζνδνκέο  

Δίλαη ε παιαηφηεξε κέζνδνο ιηζνδνκήο, πνπ ηείλεη ζήκεξα λα εγθαηαιεηθζεί 

ρξεζηκνπνηνχκελε κφλν γηα πξφρεηξεο θαηαζθεπέο. Ζ δφκεζε γίλεηαη ρσξίο θνλίακα 

(κφλν κε μεξφ ρψκα), κε κηθξή θαηεξγαζία θαη κε ζσζηή ζπλδεζκνινγία ησλ ιίζσλ 

θαη θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα πξνθχπηνπλ ιεπηνί αξκνί θαη κηθξφηεξα θελά. Σα 

αλαπφθεπθηα θελά 

γεκίδνληαη κε κηθξέο 

ιαμεπηέο πέηξεο ηηο 

ιαηχπεο (ηζηβίθηα). Σν 

κέζν πάρνο ηεο 

μεξνιηζηάο είλαη πεξίπνπ 

ίζν κε ην 1/3 ηνπ χςνπο. 

Καηαιιειφηεξεο πέηξεο 

γηα ηηο μεξνιηζηέο είλαη 

νη πιαθνεηδείο.  

                                                 Δηθόλα 16 Δγθαηαιειεκέλν ιίζηλν θηίζκα. 
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2.2.3 Αξγνιηζνδνκέο  

ηηο αξγνιηζνδνκέο ε δφκεζε γίλεηαη κε ηελ ρξήζε θνληάκαηνο. 

Υξεζηκνπνηνχληαη αθφκε ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαηαζθεπήο ηνίρσλ ππνγείσλ, 

αληηζηήξημεο, πεξίθξαμεο αιιά θαη ζε αλσδνκέο κε ηε κνξθή επέλδπζεο. Οη αξκνί 

ηεο πξφζνςεο έρνπλ ζπλήζσο πάρνο 2-3 εθ. θαη γεκίδνληαη κε θνλίακα.  

 

Δηθόλα 17 Παξάδεηγκα Πξννπηηθήο απεηθφληζεο ιεπηνκέξεηαο θαηαζθεπήο πεηξηλνπ ηνίρνπ 

κε μπινδεζηέο
10

. 

 

 

Δηθόλα 18 Οξηδφληηα πιέγκαηα μπινδεζηάο 

 

                                                 
10

 ην ζψκα ηεο ηνηρνπνηίαο αλαπηχζζνληαη νξηδφληηνη ειθπζηήξεο απφ μχιηλα ζηνηρεία (μπινδεζηέο) 

νη νπνίεο εμαζθαιίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ δηαζηαπξνχκελσλ ηνηρνπνηψλ σο εληαίνπ δνκηθνχ 

ζηνηρείνπ. 
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Δηθόλα 19 Αθαλείο μπινδεζηέο ηεο επνρήο ησλ Βπδαληηλψλ ρξφλσλ. 

 

. 

 

 

Δηθόλα 20 Δκθαλήο ηνπνζέηεζε μπινδεζηάο, κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε ηελ ηνπξθνθξαηία. 
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2.2.4 Ζκηιαμεπηέο Ληζνδνκέο  

Δίλαη ε απινχζηεξε θαη θζελφηεξε ιηζνδνκή, ε νπνία θαηά θαλφλα δνκείηαη 

ζηελ εκθαλή φςε ηεο κε εκηιαμεπηνχο ιίζνπο κε επηπέδσζε ησλ παξαπιεχξσλ 

εδξψλ, κέρξη βάζνπο ηνπιάρηζηνλ 12 εθ., θαη ζηελ εζσηεξηθή φςε κε αξγνχο ιίζνπο. 

Γηα ηελ ζχλδεζε ησλ δχν απηψλ ιηζνδνκψλ, ρξεζηκνπνηνχληαη αλά απνζηάζεηο ιίζνη 

κπαηηθνί. Ζ εκηιαμεπηή ιηζνδνκή δελ θαηαζθεπάδεηαη πιένλ ζε ηνίρνπο ρψξσλ 

θαηνηθίαο, γηαηί παξνπζηάδεη έληνλν πξφβιεκα ζεξκνκφλσζεο ζε ζρέζε κε ηελ 

νπηνπιηλζνδνκή.  

 

Δηθόλα 21 Παξαδνζηαθή Καηνηθία ζηα Υάληα Πειίνπ, εκηιαμεπηε ιηζνδνκή 
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2.2.5 Λαμεπηέο Ληζνδνκέο  

  

Δίλαη απφ ηα αξραηφηεξα ζπζηήκαηα 

ιηζνδνκψλ, κε ην νπνίν έρνπλ θηηζηεί ζεκαληηθά 

κλεκεία, αιιά ζήκεξα ζπάληα εκθαλίδεηαη σο 

ηνηρνπνηία, ιφγσ θπξίσο ηνπ κεγάινπ θφζηνπο ηεο.  

 

 

 

 

 

Δηθόλα 23 χγρξνλε θαηνηθία κε εμσηεξηθή ηνηρνπνηία ιαμεπηήο ιηζνδνκήο. 

 

 

Δηθόλα 22 Λεπηνκέξεηα ιαμεπηήο ιηζνδνκήο 
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2.2.6 Πιηλζνδνκή  

Πιηλζνδνκή. Οη πιηλζνδνκέο δηαθξίλνληαη ζε : 

1. Ωκνπιηλζνδνκέο 

2. Οπηνπιηλζνδνκέο
11

 

 

Ο ηξφπνο απηφο δφκεζεο είλαη απν ηνπο αξραηφηεξνπο πνπ απαληάηαη. Οη 

πιηλζνδνκέο πνπ θαηαζθεπάδνληαλ ήηαλ απν σκέο πιίλζνπο ζε ζπλεξγαζία κε 

μπινδεζηέο. Οη πιίλζνη ρηίδνληαλ ζε θαλνληθνχο ζηνίρνπο, ψζηε νη θαηαθφξπθνη 

αξκνί λα δηρνηνκνχλ ην κήθνο ησλ πιίλζσλ ηεο ππνθείκελεο θαη πποεξθθείκελεο 

ζηξψζεο. Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πιηλζνδνκψλ απν ηελ πγξαζία ησλ πιηλζνδνκψλ ην 

θα΄ησ κέξνο ηνπο θαηαζθεπάδνληαλ απν ιίζνπο ζπλδεφκελνπο κε πειφ θαη 

νλνκάδνηαλ ιηζνιφγεκα, ελψ νη εμσηεξηθέο θαηθφξπθεο επηθάλεηεο ηνπο 

θαιχπηνληαλ απν επίρξηζκα πεινχ 

 

Δηθόλα 24 Γηαηεξεηέν θηίξην ζηε Υαιθίδα. 

 

                                                 
11

Οη νπηνπιηλζνδνκέο δηαθξίλνληαη ζε : 

 i. πκπαγψλ πιίλζσλ κε ή ρσξίο ζθάθε 

ii. Γηάηξεησλ πιίλζσλ (κε νξηδφληηεο νπέο) 

iii. Γηάθελσλ πιίλζσλ (κε θαηαθφξπθεο νπέο ή δηάθελα) 
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Άιιεο φρη ηφζν δηαδεδνκέλεο θαηεγνξίεο ηνηρνπνηψλ είλαη : 

Σζηκεληνιηζνδνκέο - Γπςνδνκέο 

1. Σζηκεληνπιίλζσλ βαξέσο ηχπνπ 

2. Πιίλζσλ ειαθξνζθπξνδέκαηνο (Κηζζεξφπιηλζνη) 

3. Πιίλζσλ αεξνζθπξνδέκαηνο 

4. Γπςνπιίλζσλ (Γηα κε θέξνληα ερνκνλσηηθά ρσξίζκαηα) 

Μηθηέο ηνηρνπνηίεο 

1. Ληζνπιηλζνδνκέο 

2. Ξπιφπεθηεο ηνηρνπνηίεο (Σζαηκάδεο) 

3. χλζεηεο ηνηρνπνηίεο (Με επέλδπζε φςεσο θ.η.ι.) 

 

 

Δηθόλα 25 Σζηκεληφπιηλζνη βαξένπ ηχπνπ βξίζλθνπλ εθαξκνγή ζε δεπηεξεχνπζεο 

θαηαζθεπέο. 
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2.2.7 Μηθηέο (μπιόπεθηεο) Σνηρνπνηίεο 

Οη μπιφπεθηεο ηνηρνπνηίεο είλαη γλσζηέο θαη σο ηζαηκάδεο ή κπαγδαηφηνηρνη. 

Οη ηζαηκαδφηνηρνη απνηεινχληαη απφ μχιηλν ζθειεηφ ηα θελά ηνπ νπνίνπ γεκίδνπλ 

απφ πιίλζνπο, θεξακηθά ή ιηζνζχληξηκκα, κε ζπλδεηηθφ πιηθφ ζθήλσζεο 

αζβεζηνθνλίακα ή άξγηιν θαη θαιχπηνληαη κε επίρξηζκα. ηνπο κπαγδαηφηνηρνπο δελ 

ηνπνζεηείηαη πιηθφ πιήξσζεο, αιιά ηνπνζεηνχληαη μχιηλα περάθηα ζηηο φςεηο ηα 

νπνία επίζεο θαιχπηνληαη κε επίρξηζκα.  

  Οη ηζαηκαδφηνηρνη σο θέξνληεο εμσηεξηθνί ηνίρνη ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζε 

κηθξέο θαηνηθίεο (Άλσ Πφιε) κέρξη δχν νξφθσλ ε κεγαιχηεξα πνιπψξνθα θηίξηα 

(κνλαζηήξηα) ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο αλψηεξνπο νξφθνπο σο εζσηεξηθνί 

δηαρσξηζηηθνί ηνίρνη ιφγσ ηεο κηθξήο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ηνπο.  Οη κπαγδαηφηνηρνη 

ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο σο δηαρσξηζηηθνί εζσηεξηθνί ηνίρνη.  

Οη ηζαηκαδφηνηρνη σο θέξνληεο εμσηεξηθνί ηνίρνη ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζε 

κηθξέο θαηνηθίεο (Άλσ Πφιε) κέρξη δχν νξφθσλ ε κεγαιχηεξα πνιπψξνθα θηίξηα 

(κνλαζηήξηα) ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο αλψηεξνπο νξφθνπο σο εζσηεξηθνί 

δηαρσξηζηηθνί ηνίρνη ιφγσ ηεο κηθξήο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ηνπο.  Οη κπαγδαηφηνηρνη 

ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο σο δηαρσξηζηηθνί εζσηεξηθνί ηνίρνη.  

Γεληθά πξφθεηηαη γηα 

ηδηαίηεξα εππαζείο 

θαηαζθεπέο. Ζ εππάζεηα 

ηνπο νθείιεηαη ζην φηη 

είλαη κηθηέο θαηαζθεπέο 

απφ εηεξφθιηηα πιηθά πνπ 

δελ έρνπλ ζπλάθεηα κεηαμχ 

ηνπο (θπξίσο νη 

ηζαηκαδφηνηρνη). Δπηπιένλ 

έρνπλ δηαθνξεηηθφ 

ζπληειεζηή δηαζηνιήο θαη 

παξνπζηάδνπλ έηζη 

δηαθνξεηηθή δηφγθσζε 

φηαλ πγξαίλνληαη. Έηζη κε 

ηελ παξακηθξή έλδεημε 

Δηθόλα 26 Μηθηή ηνηρνπνηία 
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πγξαζίαο πξνθαιείηαη θνχζθσκα ησλ μχισλ θαη ησλ πιηθψλ πιήξσζεο, θαη 

ξεγκάησζε ησλ επηρξηζκάησλ.  

 

 

Δηθόλα 27 Γηαηεξεηέν θηίξην ζηε Υαιθίδα, φπνπ ν άλσ φξνθνο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ 

μπιφπεθηε ηνηρνπνηία 

 

Δηθόλα 28 Ξπιφπεθηε θαηαζθεπή 
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Δηθόλα 29 Αμνλνκεηξηθή ηνκή ηππηθήο δηψξνθεο θαηαζθεπήο ζηελ Δξεζφ, κε εκθαλή ηνλ 

εληζρπηηθφ μχιηλν θέξνληα νξγαληζκφ ηνπ νξφθνπ.
12

 

 

 

Δηθόλα 30 ηνπο αλψηεξνπο νξφθνπο ησλ θηηξίσλ ν Φ.Ο. είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ 

μπιφπεθηεο θαηαζθεπέο. 

                                                 
12

 Παξαδνζηαθή Αληηζεηζκηθή Γφκεζε ζην Αλαηνιηθφ Αηγαίν : Ζ Πεξίπησζε ηεο Δξεζνχ θαη ηεο 

Πεξγάκνπ – Καξχδεο Ν. 
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2.3 Παηώκαηα 

Σα παηψκαηα αλαιακβάλνπλ κέξνο ηφζν ηεο ζηαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θηηξίνπ (κεηαθνξά θαηαθφξπθσλ θνξηίσλ, νξηδφληηα αθακςία), φζν θαη ιεηηνπξγίεο 

δεκηνπξγίαο ρψξσλ. ηελ απινχζηεξε ηνπ κνξθή έλα μχιηλν πάησκα απνηειείηαη 

απφ ηα θέξνληα ηνπ ζηνηρεία (δνθνχο) θαη ηελ επηθάλεηα θίλεζεο (δάπεδν) πνπ 

απνηειείηαη απφ ζαλίδεο. 

Όπσο θαη νη ζηέγεο, έηζη θαη ηα παηψκαηα ιεηηνπξγνχλ δηαθξαγκαηηθά θπξίσο 

θαηά ηελ δηεχζπλζε ησλ δνθψλ. Με ηηο θαηάιιειεο εγθάξζηεο ζπλδέζεηο, κπνξνχλ λα 

απνθηήζνπλ αθακςία θαη θαηά ηελ εγθάξζηα ζηνπο δνθνχο δηεχζπλζε.  

Ζ επηθάλεηα θίλεζεο κπνξεί λα απνηειείηαη απφ ζαλίδεο, κάξκαξν, 

ζρηζηφπιαθεο, πήιηλα πιαθίδηα θ.α. Γηα ηελ πξφζδσζε ζηα παηψκαηα 

ζεξκνκνλσηηθψλ θαη ερνκνλσηηθψλ ηδηνηήησλ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη άιια πιηθά, 

φπσο ιάζπε, άκκνο θαη πιίλζνη.  

Ζ θάησ επηθάλεηα ησλ παησκάησλ 

ζπλήζσο επελδχεηαη, φρη κφλν γηα 

αηζζεηηθνχο ιφγνπο αιιά θαη γηαηί κε ηελ 

πξνζζήθε ζηα θελά πνπ δεκηνπξγνχληαη 

θαηαιιήισλ πιηθψλ, ην πάησκα κπνξεί λα 

απνθηήζεη ζεξκνκνλσηηθέο θαη 

ερνκνλσηηθέο ηδηφηεηεο.  

  

 

Σν βαζηθφ κεραληθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ παησκάησλ πνπ επεξεάδεη 

θαζνξηζηηθά ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θηηξίσλ ππφ νξηδφληηα ζεηζκηθή θφξηηζε είλαη ε 

αθακςία κέζα ζην επίπεδν ηνπο θαη ζπλεπαθφινπζα ν βαζκφο ζηνλ νπνίν 

ιεηηνπξγνχλ σο δηαθξάγκαηα δεζκεχνληαο ηηο κεηαηνπίζεηο ησλ ηνίρσλ ηεο 

πεξηκέηξνπ ηνπο.  Οη ηχπνη παησκάησλ πνπ ζπλήζσο ζπλαληψληαη ζε δηαηεξεηέα 

θηίξηα είλαη:  

 

1. Πιάθεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο.  

2. Πιηλζφθηηζηα θακαξσηά παηψκαηα επί ζηδεξνδνθψλ. Μεξηθή δηαθξαγκαηηθή 

ιεηηνπξγία ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ θαηά δηεχζπλζε.  

Δηθόλα 31 Πξνεηνηκαζία ηνπνζέηεζεο 

παησκάηνο 
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3. Ξχιηλα παηψκαηα (ζαλίδσκα επί ηζρπξψλ μχιηλσλ δνθψλ): Διαθξά θαη 

εχθακπηε θαηαζθεπή κε νπζηαζηηθά αλχπαξθηε δηαθξαγκαηηθή ιεηηνπξγία 

θαη έληνλα αληζφηξνπε ζπκπεξηθνξά.  

4. Βαξηά ζνισηά παηψκαηα κεγάινπ πάρνπο: Πξφθεηηαη γηα θακαξσηνχο ή 

ζνισηνχο θνξείο ζην ρψξν πνπ αζθνχλ ηζρπξέο νξηδφληηεο σζήζεηο ζηνπο 

πεξηκεηξηθνχο ηνίρνπο.  

 

2.3.1 Πιάθεο Οπιηζκέλνπ θπξνδέκαηνο 

1. Δκθαλίδνπλ πνιχ κεγάιε – πξαθηηθά άπεηξε – δπζθακςία κέζα ζην επίπεδφ 

ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα εμαζθαιίδνπλ πιήξε δηαθξαγκαηηθή ιεηηνπξγία, κε 

ηελ πξνυπφζεζε θαιήο ζχλδεζεο κε ηηο θέξνπζεο ηνηρνπνηίεο επί ησλ νπνίσλ 

εδξάδνληαη. 

2. Με ηελ πξνυπφζεζε φηη ζηεξίδνληαη θαη ζπλδένληαη επαξθψο κε ηηο 

ππνθείκελεο ηνηρνπνηίεο θαη ζηηο ηέζζεξηο πιεπξέο ηνπο, κεηαθέξνπλ ηα 

θαηαθφξπθα θνξηία ζχκθσλα κε ηε γλσζηή κέζνδν ηνπ ρσξηζκνχ ηεο 

επηθάλεηάο ηνπο ζε ηξίγσλα θαη ηξαπέδηα θαη δηαλέκνπλ ηηο ζεηζκηθέο 

ηέκλνπζεο ζηηο ππνθείκελεο ηνηρνπνηίεο αλάινγα κε ηε δπζθακςία ηνπο 

αλεμάξηεηα απφ ηε δηεχζπλζε ηεο ζεηζκηθήο θαηαπφλεζεο (ηζφηξνπε 

δηαθξαγκαηηθή ιεηηνπξγία). 

3. Σν βάξνο ησλ πιαθψλ 

νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο 

ζπγθξηλφκελν κε απηφ ησλ 

άιισλ ηχπσλ παησκάησλ 

είλαη κέζν έσο κεγάιν 

αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ 

αλνίγκαηνο πνπ 

4. θαινχληαη λα γεθπξψζνπλ. 

5. Γελ αζθνχλ νξηδφληηεο 

σζήζεηο ππφ θαηαθφξπθα 

θνξηία επί ησλ ηνηρνπνηηψλ 

ζηηο νπνίεο ζηεξίδνληαη. 

 

Δηθόλα 32 Αθακπηέο πιάθεο νπηζκέλνπ 

ζθπξνδέκαηνο 
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2.3.2 Παηώκαηα επί ηδεξνδνθώλ κε Πιηλζνπιήξσζε  

Απνηεινχληαη απφ θέξνπζεο ζηδεξνδνθνχο (δηπιά Σ) αλά απνζηάζεηο 0.60m 

πεξίπνπ θαη δηαθξίλνληαη ζε δχν ηχπνπο αλάινγα κε ην είδνο ηεο πιηλζνπιήξσζεο. 

Διαθξνχ ηχπνπ κε πιαθνεηδείο επίπεδεο δηάηξεηεο πιίλζνπο πνπ γεθπξψλνπλ ην θελφ 

κε απιή παξάζεζή ηνπο κεηαμχ ησλ ζηδεξνδνθψλ (ηχπνο βΗ), θαη βαξέσο ηχπνπ κε 

θακαξσηή πιηλζνδφκεζε απφ κηθξέο πιήξεηο ή δηάηξεηεο πιίλζνπο (ηχπνο βΗΗ). 

Δμαζθαιίδνπλ κηθξή (ηχπνο βΗ) έσο κέζε (ηχπνο βΗΗ) δπζθακςία ζην επίπεδφ 

ηνπο κε αληίζηνηρε δηαθνξνπνίεζε ηνπ βαζκνχ δηαθξαγκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

παηψκαηνο. 

Οη ζηδεξνδνθνί δηήθνπλ θαηά ηε κηθξή δηάζηαζε ηνπ ρψξνπ θαη θαηά 

ζπλέπεηα κεηαθέξνπλ ηα θαηαθφξπθα θνξηία κφλν ζην δεχγνο ησλ επηκήθσλ 

ππνθείκελσλ ηνηρνπνηηψλ. Σν πάησκα εκθαλίδεη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο 

δηαθξαγκαηηθήο ιεηηνπξγίαο θαηά θαηεχζπλζε εμ αηηίαο ηεο έδξαζεο ησλ κεηαιιηθψλ 

δνθψλ επί ησλ θεξνπζψλ ηνηρνπνηηψλ ζε κία κφλν απφ ηηο δχν θχξηεο δηεπζχλζεηο ηνπ 

θηηξίνπ. 

Ηδηαίηεξα ηα παηψκαηα ειαθξνχ ηχπνπ εκθαλίδνπλ έληνλε αληζνηξνπία δπζθακςίαο 

εληφο ηνπ επηπέδνπ ηνπο ιφγσ κηθξννιηζζήζεσλ κεηαμχ επίπεδσλ πιίλζσλ θαη 

ζηδεξνδνθψλ. 

Σν βάξνο ηνπο θπκαίλεηαη απφ ζρεηηθά κηθξφ έσο κέζν γηα ηα ειαθξνχ ηχπνπ 

παηψκαηα επίπεδεο πιηλζνπιήξσζεο θαη απφ κέζν έσο κεγάιν γηα ηα βαξέσο ηχπνπ 

παηψκαηα κε θακαξσηή 

πιηλζνδφκεζε. εκαληηθφ 

κέξνο ηνπ βάξνπο απνηειεί 

θαη ε επηπεδσηηθή ζηξψζε 

κέρξη ην άλσ πέικα ησλ 

ζηδεξνδνθψλ. 

Γελ αζθνχλ νξηδφληηεο 

σζήζεηο ππφ ηα 

θαηαθφξπθα θνξηία επί ησλ 

θεξνπζψλ ηνηρνπνηηψλ. Οη ζρεηηθά αζζελείο σζήζεηο ησλ θακαξψλ ζηα παηψκαηα 

βαξέσο ηχπνπ, αιιειναλαηξνχληαη ζηηο κεζαίεο ζηδεξνδνθνχο, ελψ ζηηο αθξαίεο 

ζηδεξνδνθνχο  αλαιακβάλνληαη κέζσ εγθάξζησλ κεηαιιηθψλ ξάβδσλ – ειθπζηήξσλ, 

πνπ ζπλδένπλ ηηο ζηδεξνδνθνχο κεηαμχ ηνπο. 

Δηθόλα 33 Πιηζφθηηζηα θακαξσηά παηψκαηα επί 

ζηδεξνδφθσλ  



57 

 

2.3.3 Ξύιηλα Παηώκαηα (ζαλίδσκα επί ηζρπξώλ μύιηλσλ δνθώλ)  

1. Απνηεινχληαη απφ ζαλίδεο, ζε απιή παξάζεζε ή ζπλδεδεκέλεο κε δηακήθε 

εληνξκία(ξακπνηέ), θαξθσκέλεο επί ηζρπξψλ μχιηλσλ δνθψλ (παηφμπια) αλά 

απνζηάζεηο 0.40 έσο 0.60m πεξίπνπ. Πνιχ ζπάληα ην ζαλίδσκα είλαη δηπιφ, 

απνηεινχκελν απφ δχν επάιιειεο ζηξψζεηο δηαζηαπξνχκελσλ ζαλίδσλ. 

Πνιιέο θνξέο ππάξρεη ειαθξφ ηαβάλσκα (ιεπηφ κε θέξνλ ζαλίδσκα) 

θαξθσκέλν επί ησλ θάησ πεικάησλ ησλ μχιηλσλ δνθψλ. 

2. Δμαζθαιίδνπλ κηθξή θαη ζε πεξίπησζε δηπινχ ζαληδψκαηνο κέζε δπζθακςία 

ζην επίπεδφ ηνπο κε αληίζηνηρε δηαθνξνπνίεζε ηνπ βαζκνχ δηαθξαγκαηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ παηψκαηνο.
13

 

3. Σα παηφμπια δηήθνπλ θαηά ηε κηθξή δηάζηαζε ηνπ ρψξνπ θαη θαηά ζπλέπεηα 

κεηαθέξνπλ ηα θαηαθφξπθα θνξηία κφλν ζην δεχγνο ησλ επηκήθσλ 

ππνθείκελσλ ηνηρνπνηηψλ. Σν πάησκα εκθαλίδεη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε 

ηεο δηαθξαγκαηηθήο ιεηηνπξγίαο θαηά θαηεχζπλζε εμ αηηίαο ηεο έδξαζεο ησλ 

μχιηλσλ θεξνπζψλ δνθψλ επί ησλ θεξνπζψλ ηνηρνπνηηψλ ζε κία κφλν απφ ηηο 

δχν θχξηεο δηεπζχλζεηο ηνπ θηηξίνπ. 

4. Σν βάξνο ηνπο είλαη ζρεηηθά κηθξφ. 

5. Γελ αζθνχλ νξηδφληηεο σζήζεηο ππφ ηα θαηαθφξπθα θνξηία επί ησλ θεξνπζψλ 

ηνηρνπνηηψλ. 

 

                                                         Δηθόλα 34 Λεπηνκέξεηα θαηαζθεπήο μχιηλνπ παηψκαηνο. 

 

 

                                                 
13

 Στα ςύγχρονα πατώματα το ενδιάμεςο ςανίδωμα ζχει αντικαταςταθεί από plywood 
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Δηθόλα 35 Αμνλνκεηξηθή ηνκή γσλίαο θηηξίνπ φπνπ θαίλεηαη ε ζχλδεζε ηνπ θέξνληνο 

νξγαληζκνχ ηεο ζηέγεο κε ηνλ μχιηλν ζθειεηφ θαη ηε ιηζνδνκή πνπ απνηεινχλ ηνπο 

εμσηεξηθνχο ηνίρνπο. 
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2.3.4 Κηηζηά Παηώκαηα κνλήο ή Γηπιήο Κακππιόηεηαο 

Απνηεινχληαη απφ πιηλζφθηηζηεο ή ιηζφθηηζηεο θακάξεο (απιή θακππιφηεηα), 

δηαζηαπξνχκελεο θακάξεο (ζηαπξνζφιηα) ή ζφινπο (δηπιή θακππιφηεηα). Ζ 

επηπέδσζε εμαζθαιίδεηαη κε κπάδσκα. 

Δμαζθαιίδνπλ κεγάιε δπζθακςία θαη ηζρπξή δηαθξαγκαηηθή ιεηηνπξγία, 

είλαη φκσο ζρεηηθά αζαθήο ε ζηάζκε ηνπ δηαθξαγκαηηθνχ επηπέδνπ. 

Ζ ηζφηξνπε ή κε απφθξηζή ηνπο εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ δνκεηηθήο εκπινθήο 

ηνπ παηψκαηνο κε ηνπο θέξνληεο ηνίρνπο ηεο πεξηκέηξνπ. ε πεξίπησζε θακάξαο 

κνλήο θακππιφηεηαο είλαη ακθίβνιε έσο αλχπαξθηε ε δνκεηηθή ζχλδεζε κε ηνπο 

ηνίρνπο θάζεηα ζηε δηεχζπλζε 

ησλ γελεηεηξψλ ηεο θακάξαο. 

Σν βάξνο ηνπο είλαη πνιχ 

κεγάιν, ηδηαίηεξα ζηελ 

πεξίπησζε επηπέδσζεο ηνπ 

δαπέδνπ κε θνηλά θαη φρη ειαθξά 

πιηθά. 

Δίλαη ν κνλαδηθφο ηχπνο 

παησκάησλ πνπ αζθνχλ 

ζεκαληηθέο, έσο κεγάιεο θαηά 

πεξίπησζε, σζήζεηο ππφ ηα 

θαηαθφξπθα θνξηία επί ησλ 

ηνηρνπνηηψλ ζηηο νπνίεο 

εδξάδνληαη. Δμ αηηίαο, ηφζν ησλ 

σζήζεσλ αιιά θαη ηνπ κεγάινπ 

βάξνπο ηνπ παηψκαηνο απαηηείηαη 

κεγάιν πάρνο θεξνπζψλ 

ηνηρνπνηηψλ. 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 36 Πέηξηλε ζνισηή είζνδνο 
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2.4 ηέγε 

Οη ζηέγεο έρνπλ σο θχξην ξφιν ηελ πξνζηαζία ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο 

θαηαζθεπήο θαη ησλ ρξεζηψλ ηεο απφ ηα θαηξηθά θαηλφκελα (ήιηνο, βξνρή, άλεκνο). 

Πέξαλ φκσο απηνχ ηνπ πξνθαλνχο ξφινπ, νη ζηέγεο κπνξεί ππφ πξνυπνζέζεηο λα 

ιεηηνπξγνχλ θαη σο δηαθξάγκαηα. Σα δηαθξάγκαηα ζπλδένπλ ηηο ηνηρνπνηίεο θαη ηηο 

αλαγθάδνπλ λα ζπλεξγάδνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο ζεηζκνχ απμάλνληαο έηζη ηελ 

αθακςία ηνπο.  

Ζ δηακφξθσζε κηαο ζηέγεο εμαξηάηαη απφ ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, ηα 

θνξηία ιεηηνπξγίαο ηεο, ηα δηαζέζηκα πιηθά θαη ηελ κνξθνινγία ηεο θαηαζθεπήο πνπ 

θαιείηαη λα θαιχςεη.  

 

2.4.1 Φέξσλ Οξγαληζκόο  

ηελ πην απιή ηνπ κνξθή, ν θέξσλ νξγαληζκφο κηαο ζηέγεο απνηειείηαη απφ 

παξάιιειεο δνθνχο πνπ εδξάδνληαη ζε δχν απέλαληη ηνίρνπο, αζχλδεηεο κεηαμχ ηνπο, 

πάλσ ζηηο νπνίεο ηνπνζεηείηαη επηθάιπςε απφ ζαλίδεο, θεξακίδηα, ζρηζηφπιαθεο ή 

θάπνην άιιν πιηθφ. Γηα ηελ θάιπςε κεγαιχηεξσλ αλνηγκάησλ είλαη απαξαίηεηε ε 

ρξήζε δεπθηψλ. Οη ζηέγεο απηέο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ δηαθξαγκαηηθά θαηά ηελ 

δηεχζπλζε ησλ δνθψλ ή δεπθηψλ. Γηα λα ιεηηνπξγήζεη ε ζηέγε θαη ζηηο δχν 

δηεπζχλζεηο είλαη απαξαίηεηε ε ζχλδεζε ησλ δεπθηψλ κεηαμχ ηνπο, ή ε θαηαζθεπή 

ελφο ρσξνδηθηπψκαηνο. ηε ζσζηή δηαθξαγκαηηθή ιεηηνπξγία κηαο ζηέγεο ζεκαληηθφ 

ξφιν παίδεη θαη ε ζσζηή ζχλδεζε ηεο κε ηελ ηνηρνπνηία.  

 

 

Δηθόλα 37 θειεηφο μχιηλεο ζηέγεο 
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Δηθόλα 38 ηέγε κε κεθίδεο κε κηθξή θιίζε & ζηέγε κε δεπθηά. 

 

Πίλαθαο 10 Καηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία ζηέγεο. 

1   Κνξπθνκεθίδα 10 Οξζνζηάηεο 

2   πλδεηήξηνη 11 Διθπζηήξεο Λνμή Αληηξήδα 

3   Οξζνζηάηεο 12 πλδεηήξηνο ηξσηήξαο 

4   Αληεξίδα 13 ηξσηήξαο 

5   Αληεξίδα Εεπθηνχ 14 Πιάθα Μπεηφλ 

6   Ακείβσλ 15 Σεγίδεο 

7   Αληηαλέκην 16 Δπηθάιπςε Σεγίδαο 

8   Μεθίδα 17 Κεληξί 

9   πλδεηήξηνη 18 Διθπζηήξεο Σνίρνο 
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Δηθόλα 39 Κάηνςε, ιεπηνκέξεηα, πξννπηηθφ, μπιφηππνο ζηέγεο. 
 

Πίλαθαο 11 Καηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία ζηέγεο. 

1 Σεγίδεο 

2 Δπηηεγίδεο 

3 Πήρεηο 

4 Κνξπθνηεγίδεο 

5 αλίδσκα 

6 Μεθίδα 

7 Ακείβσλ, Εεπθηά 
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2.4.2 Δπηθαιύςεηο ηεγώλ  

Ζ επηθάιπςε ηεο ζηέγεο είλαη ην ζχλνιν ησλ πιηθψλ πνπ ηνπνζεηνχκε πάλσ 

ζηνλ θέξνληα νξγαληζκφ γηα ζηεγάλσζε θαη κφλσζε. Σα βαζηθά πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο παξαδνζηαθέο θαηαζθεπέο γηα επηθάιπςε είλαη ην μχιν 

(ζαλίδεο), ηα θεξακίδηα θαη νη ζρηζηφπιαθεο.  

Οη ζηέγεο θηηξίσλ απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία απνηεινχληαη ζπλήζσο απφ μχιηλα 

δεπθηά αλά απνζηάζεηο 0.8 έσο 2.0m κε ηεγίδεο, ζαλίδσκα θαη επηθάιπςε. Σα δεπθηά 

εδξάδνληαη ζην θνξπθαίν δηάδσκα ησλ θεξνπζψλ ηνηρνπνηηψλ ή ζε μχιηλεο δνθνχο 

(πνηακνί) ελζσκαησκέλεο θαηά κήθνο ηεο ζηέςεο ησλ ηνίρσλ. Ζ εγθάξζηα ζχλδεζε 

ησλ δεπθηψλ εμαζθαιίδεηαη κέζσ εγθάξζησλ ζπλδέζκσλ ζε θαηαθφξπθα επίπεδα, 

θαζψο θαη κέζσ ησλ μχιηλσλ ηεγίδσλ ή θαη ηνπ ζαληδψκαηνο. ε πεξίπησζε 

νξζνγσληθήο θάηνςεο κε δηθιηλή ζηέγε ηα δεπθηά ηνπνζεηνχληαη παξάιιεια πξνο ηε 

κηθξή δηάζηαζε ηνπ θηηξίνπ. 

ε πεξίπησζε πεξίπνπ ηεηξαγσληθήο θάηνςεο, θαζψο θαη ζηα άθξα 

ηεηξαθιηλψλ ζηεγψλ επί νξζνγσληθψλ θαηφςεσλ, δηακνξθψλνληαη δηαζηαπξνχκελα 

εκηδεπθηά κε θεληξηθφ ή θεληξηθνχο νξζνζηάηεο. Σέινο, ζηελ πνιχ ζπλεζηζκέλε 

πεξίπησζε αθαλφληζηεο θάηνςεο κε πξνεμέρνπζεο πηέξπγεο ε ζηέγε πξνθχπηεη 

αθαλφληζηεο κνξθήο. Σα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη πξνππνζέζεηο  ηεο νξζήο κεραληθήο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ μχιηλσλ ζηεγψλ είλαη ηα αθφινπζα: 

1. Ζ άξηηα δηθηχσζε ησλ δεπθηψλ (χπαξμε επαξθψλ νξζνζηαηψλ θαη δηαγσλίσλ 

ξάβδσλ) 

2. Ζ εμαζθάιηζε ηεο ζπλέρεηαο ζηηο καηίζεηο ησλ επηκήθσλ δνθψλ θάησ 

πέικαηνο 

3. Οη ηζρπξέο ζπλδέζεηο ζηνπο θφκβνπο 

4. Ζ επαξθήο ζχλδεζε ησλ δεπθηψλ ζηηο ζέζεηο έδξαζήο ηνπο κε μχιηλνπο 

πνηακνχο ή πξνηηκφηεξν κε ηζρπξφ θνξπθαίν δηάδσκα  

5. Ζ χπαξμε ηζρπξψλ εγθάξζησλ ζπλδέζκσλ ή ηζρπξνχ πιήξνπο ζαληδψκαηνο 

 

Ζ κεησκέλε εμαζθάιηζε ή απνπζία θάπνηαο απφ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο 

δεκηνπξγεί θαηά πεξίπησζε γεληθή ή θαηά δηεχζπλζε (αληζνηξνπία) κείσζε ηεο 

δηαθξαγκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο ζηέγεο. 
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 Δηθόλα 40 Λεπηνκέξεηα Δπηθάιπςεο 

 Δηθόλα 41 Λεπηνκέξεηα Δπηθάιπςεο 

 Δηθόλα 42 Λεπηνκέξηα Εεπθηνχ 

 Δηθόλα 43 Παξαδνζηαθή ηέγε 
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Σν βάξνο ησλ μχιηλσλ ζηεγψλ θπκαίλεηαη κεηαμχ επξέσλ νξίσλ θαη 

θαζνξίδεηαη θπξίσο απφ ην βάξνο ηεο επηθάιπςεο. Οη ζπλεζέζηεξνη ηχπνη 

επηθάιπςεο θαηά αχμνπζα ζεηξά βάξνπο είλαη νη αθφινπζνη: 

1. Διαθξά θεξακίδηα επξσπατθνχ ηχπνπ (Γαιιηθά) 

2. Ρσκατθά ή Βπδαληηλά θαξθσηά θεξακίδηα 

3. Βπδαληηλά θνιπκβεηά θεξακίδηα (ζηξσηήξεο, θαιππηήξεο) 

4. Δπηθάιπςε κε ζρηζηνιηζηθέο πιάθεο 

Πνιιέο θνξέο ε αλεπαξθήο δηθηχσζε ησλ δεπθηψλ έρεη σο ζπλέπεηα έληνλε 

θακπηηθή θαηαπφλεζε ησλ ξάβδσλ άλσ θαη θάησ πέικαηνο θαη ζεκαληηθέο βπζίζεηο 

κε ζπλέπεηα ηελ έδξαζε ηεο ζηέγεο επί ησλ εζσηεξηθψλ αζζελψλ δηαρσξηζηηθψλ 

ηνηρνπνηηψλ κε δπζκελείο ζπλέπεηεο γηα ηελ αζθάιεηα ηεο θαηαζθεπήο. 

ε πεξίπησζε αλεπαξθνχο δηθηχσζεο θαη αζζελψλ ζπλδέζεσλ ζηνπο θφκβνπο 

ησλ δεπθηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε απνπζία επαξθψλ εζσηεξηθψλ ηνηρνπνηηψλ, 

εκθαλίδεηαη "θάζηζκα θαη άλνηγκα" ηεο ζηέγεο κε ζπλέπεηα ηελ αλάπηπμε νξηδφληησλ 

σζήζεσλ απφ ηνπο θεθιηκέλνπο ακείβνληεο επί ησλ πεξηκεηξηθψλ ηνηρνπνηηψλ 

έδξαζεο ησλ δεπθηψλ. 

Οη ζηέγεο θηηξίσλ απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία απνηεινχληαη ζπλήζσο απφ μχιηλα 

δεπθηά κε ζαλίδσκα θαη επηθεξάκσζε. Σα δεπθηά εδξάδνληαη ζην θνξπθαίν δηάδσκα, 

ή ζε μχιηλεο δνθνχο (πνηακνί) ελζσκαησκέλεο θαηά κήθνο ηεο ζηέςεο ησλ ηνίρσλ. 

Οη μχιηλεο ζηέγεο είλαη ζε ζέζε λα αλαπηχμνπλ κεξηθή δηαθξαγκαηηθά ιεηηνπξγία 

θαηά ηελ δηεχζπλζε ησλ δεπθηψλ, φρη φκσο θαη ζηελ εγθάξζηα δηεχζπλζε, θαζψο ε 

εγθάξζηα ζχλδεζε ησλ δεπθηψλ είλαη ζπλήζσο αλεπαξθήο. Πξνυπφζεζε ηεο 

δηαθξαγκαηηθήο ιεηηνπξγίαο είλαη ε άξηηα δηθηχσζε ησλ δεπθηψλ θαη ε επαξθήο 

αγθχξσζε ηνπο ζηνπο μχιηλνπο πνηακνχο, ή ζην θνξπθαίν πεξηκεηξηθφ δηάδσκα ηεο 

ηνηρνπνηίαο. Πνιιέο θνξέο θαη ζπλεζέζηεξα φηαλ ε ζηέγε εδξάδεηαη θαη επί 

εζσηεξηθψλ ηνηρνπνηηψλ, ηα δεπθηά δελ είλαη ζηαηηθψο πιήξεηο απηνθεξφκελνη θνξείο 

(απνπζία ή πιεκκειήο κάηηζε ησλ μχιηλσλ δνθψλ ησλ θάησ πεικάησλ), κε 

απνηέιεζκα ηελ άζθεζε ηζρπξψλ σζήζεσλ απφ ηνπο θεθιηκέλνπο ακείβνληεο επί ησλ 

πεξηκεηξηθψλ ηνηρνπνηηψλ.  
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2.5 Μέζα ύλδεζεο Ξύιηλσλ Γνκηθώλ ηνηρείσλ 

Σα θχξηα κέζα ζχλδεζεο μχιηλσλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ είλαη:  

1. Ζ ζπγθφιιεζε  

2. Ξχιηλα κέζα ζχλδεζεο  

3. Μεηαιιηθά κέζα ζχλδεζεο  

 

πγθόιιεζε  

Ζ ζπγθφιιεζε είλαη ν ηδαληθφο ηξφπνο ζχλδεζεο μχισλ φηαλ ζέινπκε ηα 

επηκέξνπο ζηνηρεία λα ιεηηνπξγνχλ σο έλα εληαίν ζηνηρείν. Αληίζεηα νη κεραληθέο 

ζπλδέζεηο δελ παξέρνπλ ηελ ίδηα αθακςία ζηα κέιε πνπ ζπλδένπλ. Οη θφιιεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη έρνπλ βάζε ηελ ξεηίλε. Οη θφιιεο απηέο έρνπλ κεγάιεο αληνρέο. 

Απαηηνχλ φκσο ρξήζε απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη εηδηθνχο ρψξνπο εξγαζίαο.  

 

Ξύιηλα Μέζα ύλδεζεο 

 

Δηθόλα 44 Λίζηλε ηνηρνπνηία κε ζχλδεζεο μπινδεζίαο
14

 

                                                 
14

 Παξαδνζηαθή Αληηζεηζκηθή Γφκεζε ζην Αλαηνιηθφ Αηγαίν : Ζ Πεξίπησζε ηεο Δξεζνχ θαη ηεο 

Πεξγάκνπ – Καξχδεο Ν. 
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Δηθόλα 45 Σα παξάζπξα πξνζαξκφδνληαη ζηνλ θάλαβν ησλ θχξησλ νξζνζηαηψλ ηνπ 

ζθειεηνχ. Σα πιαίζηα ηνπ ζθειεηνχ κεηαμχ ησλ παξαζχξσλ εληζρχνληαη κε δηαγψληα 

ζηνηρεία αθακςίαο
15

 

 

Μεηαιιηθά Μέζα ύλδεζεο  

Σα πην ζπλεζηζκέλα κεηαιιηθά κέζα ζχλδεζεο γηα ηελ ζχλδεζε ησλ μχισλ 

είλαη:  

1. Οη ήινη ή θαξθνβειφλεο (θαξθηά). Οη ήινη απνηεινχλ ην απινχζηεξν κέζν 

ζχλδεζεο. Δίλαη θνκκάηηα απφ κεηαιιηθφ ζχξκα θπθιηθήο ή ηεηξαγσληθήο 

δηαηνκήο πνπ ζην έλα άθξν θέξνπλ αηρκή θαη ζην άιιν θεθαιή. ήκεξα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ήινη επηςεπδαξγπξσκέλνη (γαιβαληζκέλνη) ή κε επίζηξσζε 

ραιθνχ ή κνιχβδνπ γηα πξνζηαζία απφ ζθνπξηά.  

2. Οη θνριησηνί ήινη (μπιφβηδεο). Οη μπιφβηδεο θνριηνχληαη ζην μχιν κε ηηο 

ιεπηέο θαη θνθηεξέο ειηθψζεηο ηνπο. Έρνπλ κήθνο κέρξη 15 cm θαη ε θεθαιή 

ηνπο θέξεη εγθνπή γηα βίδσκα κε θαηζαβίδη.  

3. Οη θνριηνθφξνη ήινη (κπνπιφληα). Σα κπνπιφληα απνηεινχλ ιφγσ ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ησλ ζπλδέζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ, κνληκφηεξν κέζν 

ζχλδεζεο απφ ηα πξναλαθεξζέληα. Οη θνριηνθφξνη ήινη έρνπλ ζην έλα άθξν 

θεθαιή θαη ζην άιιν πεξηθφριην ή θαη ζηα δχν άθξα πεξηθφριην. Ο θνξκφο 

είλαη θπιηλδξηθφο θαη θέξεη ζην άθξν ειηθψζεηο ζηηο νπνίεο βηδψλεηαη 

                                                 
15

 Παξαδνζηαθή Αληηζεηζκηθή Γφκεζε ζην Αλαηνιηθφ Αηγαίν : Ζ Πεξίπησζε ηεο Δξεζνχ θαη ηεο 

Πεξγάκνπ – Καξχδεο Ν. 
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ηεηξαγσληθφ ή εμαγσληθφ πεξηθφριην. Οη μπιφβηδεο κπαίλνπλ ζε νπέο ζην 

μχιν ηηο νπνίεο έρνπκε αλνίμεη εθ ησλ πξνηέξσλ. Πξνο απνθπγή ζπκπίεζεο 

ηνπ μχινπ ζηηο ζέζεηο ηεο θεθαιήο ηνπ πεξηθνριίνπ, παξεκβάιιεηαη κεηαμχ 

απηψλ θαη ηνπ μχινπ κεηαιιηθφ ππφζεκα (ξνδέιια) κε επηθάλεηα ηέηνηα ψζηε 

λα κελ ππεξβαίλεηαη ε επηηξεπφκελε ηάζε ζιίςεο ηνπ μχινπ.  

4. Σα δηράγγηζηξα ή έρκαηα (ηδηλέηηα)  

 

2.6 Γηαδώκαηα - Διθπζηήξεο 

Σα δηαδψκαηα θαη νη ειθπζηήξεο απνηεινχλ βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία πνπ 

αζθνχλ θαζνξηζηηθή επηξξνή ζηελ απφθξηζε ησλ θηηξίσλ απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία 

ππφ νξηδφληηα (ζεηζκηθά) θνξηία. Οη ζπλεζέζηεξνη ηχπνη δηαδσκάησλ θαη 

ειθπζηήξσλ είλαη νη αθφινπζνη:  

1. Ξχιηλα, κεηαιιηθά, ή ζπαληφηεξα απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα πξέθηα ζηα 

αλψθιηα ησλ αλνηγκάησλ (απνπζία ζπλερψλ δηαδσκάησλ)  

2. πλερή μχιηλα (μπινδεζηέο), κεηαιιηθά, ή ζπαληφηεξα απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα δηαδψκαηα ζηα αλψθιηα ησλ αλνηγκάησλ ή θαη ζηηο ζηάζκεο ησλ 

νξφθσλ θαη ηεο ζηέγεο.  

3. Μεηαιιηθνί ειθπζηήξεο (παζεηηθνί ή ειαθξά πξνεληεηακέλνη) ζηηο ζηάζκεο 

ησλ νξφθσλ, ηεο ζηέγεο, ή θαη ησλ αλσθιηψλ.  

4. Καηαθφξπθα δηαδψκαηα μχιηλα, απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ή ζπαληφηεξα 

κεηαιιηθά. 

 

 

Δηθόλα 46  Διθπζηήξεο γηα ζχλδεζε απνθνιεκέλεο ηνηρνπνίαο. 
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Δηθόλα 47 Λεπηνκέξεηα Σέλνληα 

 

Ο θχξηνο ξφινο ησλ ζπλερψλ νξηδνληίσλ δηαδσκάησλ είλαη λα εληζρχζνπλ ηελ 

εθηφο επηπέδνπ θακπηηθή ιεηηνπξγία ησλ ηνηρνπνηηψλ, αλαιακβάλνληαο ηηο νξηδφληηεο 

ζεηζκηθέο δπλάκεηο θάζεηα ζην επίπεδν ηνπ ηνίρνπ θαη κεηαθέξνληάο ηηο ζηνπο 

εγθάξζηνπο ηνίρνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, ζε παρείο ηνίρνπο νη μπινδεζηέο απνηεινχληαη 

ζπλήζσο απφ δχν παξάιιειεο μχιηλεο δνθνχο ζηηο φςεηο ηεο ηνηρνπνηίαο πνπ 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε νξζνζηάηεο ή θαη ινμέο μχιηλεο ξάβδνπο ψζηε λα 

δηακνξθψλεηαη έλα νξηδφληην μχιηλν δηθηχσκα θαηά κήθνο ηνπ ηνίρνπ. Αληίζηνηρα, 

ηα δηαδψκαηα απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηαιακβάλνπλ νιφθιεξν ην πιάηνο ηεο 

ηνηρνπνηίαο, ελψ έρνπλ ζρεηηθά ρακειφ χςνο, θαζψο θαινχληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο 

δνθνί ζε νξηδφληην επίπεδν.  

Ο θχξηνο ξφινο ησλ νξηδνληίσλ κεηαιιηθψλ ειθπζηήξσλ είλαη λα απνηξέςνπλ 

ηελ απνθφιιεζε ππφ ζεηζκηθή θαηαπφλεζε ησλ δηαζηαπξνχκελσλ ηνίρσλ θαζ' χςνο 

ησλ θαηαθφξπθσλ αθκψλ ζε γσλίεο ηχπνπ Γ ή Σ. Οη ειθπζηήξεο είλαη ζπλήζσο 

ραιχβδηλεο ιεπίδεο νξζνγσληθήο δηαηνκήο, ηνπνζεηνχληαη θαηά ηε δφκεζε ησλ 

ηνίρσλ θαη πξνεληείλνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θέξνληα νξγαληζκνχ. Ζ 

πξνέληαζε είλαη ειαθξά θαη επηηπγράλεηαη είηε κε ξάβδνπο αγθχξσζεο θαηάιιεινπ 

ζρήκαηνο, είηε κε ζπζηξνθή ηεο κεηαιιηθήο ιεπίδαο ζε ζεκεία φπνπ απηή είλαη 

πξνζπειάζηκε. εκεηψλεηαη φηη ε ζπκβνιή ηεο πξνέληαζεο ησλ ειθπζηήξσλ ζηε 

/αλάπηπμε πξφζιηςεο ζηελ ηνηρνπνηία είλαη ζπλήζσο ακειεηέα. Ζ πξνέληαζε 

επηβάιιεηαη θπξίσο γηα ηελ άξζε ηπρφλ αλνρψλ κήθνπο ψζηε ε ελεξγνπνίεζε ηνπ 

ειθπζηήξα λα είλαη άκεζε. 
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Δηθόλα 48 Γηάθνξνη ηχπνη ζχλδεζεο κε κεηαιιηθά αγθχξηα. 

 

Σα θαηαθφξπθα ζε ζπλεξγαζία κε ηα νξηδφληηα δηαδψκαηα ζπγθξνηνχλ ζην 

επίπεδν ηεο ηνηρνπνηίαο πιαίζηα απμεκέλεο δπζθακςίαο πνπ αθελφο εληζρχνπλ ηελ 

ιεηηνπξγία δίζθνπ ηεο ηνηρνπνηίαο θαη αθεηέξνπ εγθηβσηίδνπλ ηκήκαηα ηεο 

ηνηρνπνηίαο απνηξέπνληαο ηελ πξφσξε ξεγκάησζε ηεο ππφ ζεηζκηθή θαηαπφλεζε ηεο 

εληφο ηνπ επηπέδνπ ηεο.
16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 Σνπιηάηνο Παλαγηψηεο, "Ζ αληηζεηζκηθή πξνζηαζία ζηελ ηζηνξία ησλ θαηαζθεπψλ 

ζηελ Διιάδα. Ζ ζεκαζία ησλ μχιηλσλ θαηαζθεπψλ", Αζήλα 1998  ζει 51-62 
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3. ΒΛΑΒΔ ΓΟΜΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 

 

Δηζαγσγή 

ην θεθάιαην απηφ αλαθέξνληαη νη γεληθνχ ραξαθηήξα παξαηεξήζεηο, πνπ 

έρνπλ θαηαγξαθεί θαηά ηελ απνηίκεζε βιαβψλ δηαθφξσλ αηηηψλ θαη ηχπνπ ζε 

θαηαζθεπέο απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία. 

 

3.1 Καηεγνξίεο Βιαβώλ17
 

Οη αηηίεο πνπ πξνθαινχλ ηε δνκηθή δηαηάξαμε ζπρλά δχζθνια 

πξνζδηνξίδνληαη κε βεβαηφηεηα. Ζ δπζθνιία πξνζδηνξηζκνχ ησλ αηηηψλ νθείιεηαη 

ζπλήζσο ζηελ έιιεηςε ζηνηρείσλ γηα ην ηζηνξηθφ ηνπ θηίζκαηνο, ζηελ δπζθνιία 

εξκελείαο ηεο ζηαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαη ζηελ έιιεηςε γλψζεσλ γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ πιηθψλ ηνπ. Οη αηηίεο πνπ πξνθαινχλ ηηο δεκίεο κπνξεί λα είλαη 

κφληκεο, φπσο πγξαζία, θαθνηερλία, βιάζηεζε, ή παξνδηθέο, φπσο ζεηζκφο, 

θξαδαζκνί, ππξθαγηέο, ππνρψξεζε εδάθνπο θ.ι.π..  

 

 

Δηθόλα 49 Σν ζεηζκηθφ θαηλφεκελν αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ εμσγελψλ ηπρεκαηηθψλ 

βιαβψλ. 
 

                                                 
17

 Μαπξαηδψηεο Γ. Μπαθ Ν. Δλίζρπζε Ηζηνξηθψλ Κηηξίσλ απφ Φέξνπζα Σνηρνπνηά κε Υξήζε 

Μεηαιιηθψλ ηνηρείσλ. ΄΄10
ν
 Φνηηεηηθφ πλέδξην Δπηζθεπέο Καηαζθεπψλ-04΄΄Δξγαζία Νν 27 ζει. 
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πλήζσο ε εκθάληζε κηαο βιάβεο νθείιεηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία αηηίεο. 

πρλφ είλαη επίζεο ην θαηλφκελν δεκηνπξγίαο κηαο δεκίαο πνπ επηθέξεη ηελ 

αιπζηδσηή εθδήισζε θαη άιισλ. Ζ επηθηλδπλφηεηα ηεο βιάβεο εμαξηάηαη απφ ηελ 

ζέζε, ηελ έληαζε θαη ηελ έθηαζε κε ηελ νπνία εθδειψλεηαη ζην θηίξην. 

Οη βιάβεο θαη νη αζηνρίεο ζηηο θαηαζθεπέο ρσξίδνληαη ζε ελδνγελείο θαη 

εμσγελείο. 

 

3.1.1 Δλδνγελείο Βιάβεο 

ηηο ελδνγελείο αηηίεο θαηαηάζζνληαη ε πιεκκειήο ή ε ειιηπήο κνξθνινγία 

ηεο θαηαζθεπήο, ε θαθή πνηφηεηα πιηθψλ θαη δφκεζεο ,ε απνπζία ζρεδηαζκνχ, ε 

αζπκβαηφηεηα ησλ πιηθψλ θαη ησλ κεζφδσλ θαηαζθεπήο θαη νη κεηαβνιέο φγθνπ θαη 

κνξθήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πνξψδεο θαη ηελ πεξαηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο θαη κε ηηο 

ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Δπηπιένλ κεξηθά απφ ηα ελδνγελή αίηηα βιαβψλ πνπ 

απαληηνχληαη ζπλήζσο είλαη : 

1. Σν αθαηάιιειν ππέδαθνο 

- Ζ δηάβξσζε θαη απνδηνξγάλσζε ηεο ζεκειίσζεο ιφγσ ησλ ππνγείσλ 

πδάησλ θαη ηεο ζπλερνχο αιιαγήο ηεο ζηάζκεο ηνπο 

- Σν εχθακπην έδαθνο ζεκειίσζεο. 

2. Ζ κε επηιεγκέλε δφκεζε (θαθή έδξαζε αλσθιηψλ, έιιεηςε γσληνιίζσλ θ.ι.π) 

3. Ζ θπζηθή γήξαλζε ησλ πιηθψλ (ιίζσλ, θνληάκαηνο, μχισλ θ.ι.π.) ηνπ θηηξίνπ 

4. Ζ ρξήζε κε πιάζηηκσλ γεληθά πιηθψλ, αιιά θαη εηδηθφηεξα ε κεησκέλε 

αληνρή ησλ αξγνιηζνδνκψλ έλαληη ζεηζκηθψλ ή άιισλ θαηαπνλήζεσλ 

5. Ζ έιιεηςε ζπληήξεζεο ησλ θηηξίσλ 

6. Ζ αζηνρία ιφγσ ζπκπηψζεσο πνιιψλ θαθνηερληψλ 
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Πίλαθαο 12 πρλφηεηα Δκθάληζεο Πξνβιεκάησλ ζε Μλεκέηα – Γηαηεξεηέα 

Κηίξηα 



74 

 

3.1.2 Δμσγελείο Βιάβεο 

Σα εμσγελή αίηηα νθείινληαη ζε δξάζεηο κφληκεο ή ζπάληεο ( ηπρεκαηηθέο ή 

πεξηβαιινληηθέο ) φζνλ αθνξά ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο θαη ζηαηηθέο ή δπλακηθέο 

(κνλνηνληθέο ή αλαθπθιηδφκελεο) φζνλ αθνξά ηνλ ραξαθηήξα θαη ηνλ ηξφπν 

επηβνιήο. 

 

3.1.2.1 Σπρεκαηηθέο Γξάζεηο 

Σπρεκαηηθέο δξάζεηο είλαη θπξίσο ν ζεηζκφο θαη ε ππξθαγηά. Βαζηθή δηαθνξά 

είλαη φηη νη πςειέο ζεξκνθξαζίεο ιφγσ ππξθαγηάο, ζε αληίζεζε κε ηελ ζεηζκηθή 

δξάζε, πξνθαινχλ αιινηψζεηο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πιηθψλ θαη ηξνπνπνηήζεηο 

ησλ θαηαζηαηηθψλ λφκσλαπφθξηζεο θαη ζπκπεξηθνξάο (κείσζε ησλ αληνρψλ, 

αχμεζε ησλ παξακνξθψζεσλ, θ.ι.π) ηδηαίηεξα ζηα θνληάκαηα αιιά θαη ζηνπο ιίζνπο, 

πιίλζνπο θαη ηα άιια ζηνηρεία. 

 

3.2 Ζ Πεξίπησζε ηνπ εηζκνύ  

Μεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ζπκπεξηθνξά ελφο θηηξίνπ θαηά ηελ 

δηάξθεηα κηαο ζεηζκηθήο δφλεζεο θαηά ηελ νπνία δέρεηαη νξηδφληηα ζεηζκηθά θνξηία.  

Πνιινί παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ αληίζηαζε κηαο ηνηρνπνηίαο ζε ζεηζκφ. Οη θχξηνη 

είλαη ηα πιηθά θαη ν ηξφπνο θαηαζθεπήο. Απφ ηα αξραία ρξφληα γίλνληαλ πξνζπάζεηεο 

γηα ελίζρπζε ηεο ηνηρνπνηίαο, αχμεζε ηεο αθακςίαο ηεο θαη ηεο ηθαλφηεηα ηεο 

αλαιακβάλεη εθειθπζηηθέο δπλάκεηο, κε ηελ πξνζζήθε νξηδνληίσλ θαη ζπαληφηεξα, 

θαηαθφξπθσλ δσλψλ ελίζρπζεο. Γηα απηφ ηνλ ζθνπφ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείην μχιν.  

Δλψ ε θφξηηζε ππφ ηα θαηαθφξπθα θνξηία νξίδεηαη κε ζρεηηθή ζαθήλεηα, 

θάηη ηέηνην δελ ζπκβαίλεη κε ηελ ζεηζκηθή θφξηηζε. Δίλαη γλσζηφ φηη ηφζν ην 

κέγεζνο φζν θαη ε θαηαλνκή ηεο ζεηζκηθήο ηέκλνπζαο θαζ' χςνο (αιιά θαη κεηαμχ 

ησλ θαηαθφξπθσλ θεξφλησλ ζηνηρείσλ θάζε νξφθνπ) εμαξηάηαη απφ ηα κεραληθά θαη 

εηδηθφηεξα ηα δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θέξνληα νξγαληζκνχ.  

Ζ πνιπκνξθία θαη πνιπηππία ησλ θηηξίσλ απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία αιιά θαη ε 

δπζθνιία εθηίκεζεο ησλ κεραληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πιηθψλ, πεξηνξίδνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα ζαθνχο πξνζδηνξηζκνχ θαη πξνζνκνίσζεο ηνπ θέξνληα νξγαληζκνχ θαη 
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ηεο απφθξηζεο ηνπ ππφ νξηδφληηα ζεηζκηθά θνξηία κφλν ζε αθξαίεο πεξηπηψζεηο φπσο 

νη αθφινπζεο:  

1. Παηψκαηα απφ πιάθεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο 

 -Σνηρνπνηία πςειψλ αληνρψλ κε θαηαθφξπθα θαη νξηδφληηα δηαδψκαηα 

(ηθαλνπνηεηηθή ζπκπεξηθνξά ππφ νξηδφληηα ζεηζκηθή θφξηηζε) 

2. Δχθακπηα μχιηλα παηψκαηα  

-Παρείο ηνίρνη ρακειήο αληνρήο ρσξίο δηαδψκαηα θαη ειθπζηήξεο (αλεπαξθήο 

ζπκπεξηθνξά ππφ νξηδφληηα ζεηζκηθή θφξηηζε)  

Φπζηθά ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ θηηξίσλ απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία βξίζθεηαη 

ζπλήζσο κεηαμχ ησλ δχν αθξαίσλ απηψλ πεξηπηψζεσλ, κε απνηέιεζκα λα είλαη 

δχζθνιε ε πξφγλσζε ηεο απφθξηζεο ηνπο ππφ νξηδφληηα ζεηζκηθή θφξηηζε.  

Οη πεξηπηψζεηο [1] θαη [2] αληηζηνηρνχλ ζε πιήξε απνπζία δηαθξάγκαηνο θαη 

δηαδσκάησλ κε απνηέιεζκα νη ηνίρνη λα είλαη αζχλδεηνη θαη κεηά ηνλ απνρσξηζκφ 

ηνπο λα ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα (θξίζηκε ε εθηφο επηπέδνπ θακπηηθή ιεηηνπξγία ησλ 

ηνίρσλ πνπ είλαη θάζεηνη ζηελ δηεχζπλζε ηνπ ζεηζκνχ). 
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3.3 Ζ Πεξίπησζε ηεο Ππξθαγηάο 

Οη παξαηεξήζεηο
18

 κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ ρξήζηκεο γηα ηελ εξκελεία ησλ 

βιαβψλ θαη γηα ηελ απνηίκεζε ησλ θηεξίσλ κεηά απφ ππξθαγηά: 

 

1. Έρεη δηαπηζησζεί φηη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ππξθαγηψλ, αλαπηχζνληαη θαηά 

ηφπνπο πνιχ πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Απηφ ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ ηήμε πιηθψλ 

(φπσο, γηα παξάδεηγκα ην γπαιί, ην αιάηη, ην αινπκίλην, θιπ.) 

2.  Έρεη παξαηεξεζεί φηη νη δηαθνξέο ζεξκνθξαζίαο είλαη πνιχ κεγάιεο, αθφκε 

θαη κέζα ζηνλ ίδην ρψξν. Απηέο νη κεγάιεο δηαθνξέο ζεξκνθξαζίαο 

νθείινληαη (i) ζην γεγνλφο φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ππάξρεη 

ζπγθεληξσκέλε θαχζηκε χιε ζε νξηζκέλα ηκήκαηα ησλ θηεξίσλ, (ii) ζην φηη ε 

εμέιημε ηεο θσηηάο γίλεηε κε νκνηφκνξθν ηξφπν ζην εζσηεξηθφ θαη ζην 

εμσηεξηθφ ησλ θηεξίσλ. Πξάγκαηη, φπσο θαίλεηαη θαη ζηε θσηνγξαθία
19

, 

ππάξρνπλ θηήξηα ζηα νπνία ε θσηηά αλαπηχρζεθε θπξίσο ζην εζσηεξηθφ 

ηνπο, άιια ζηα νπνία ε ππξθαγηά 

κεηαδφζεθε ζην εζσηεξηθφ, ελψ 

παξαιιήισο έθαηε ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ θηεξίνπ θαη άιια 

θηήξηα, ζηα νπνία ππάξρεη 

ηαπηφρξνλε εμέιημε ζην 

εζσηεξηθφ ηνπο θαη ζε ηκήκαηα 

κφλνλ ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο. 

Απηά ηα ζηνηρεία είλαη πνιχ 

ρξήζηκα θαη γηα ηελ θαη’ αξρήλ 

εξκελεία νξηζκέλσλ βιαβψλ, νη 

νπνίεο άιισο δελ εξκελεχνληαη 

επρεξψο.  

 

 

 

                                                 
18

 Δ. Βηληδειαίνπ, Υ. Εέξεο, Κ. Σξέδνο, Μ. Υξνλφπνπινο  Ππξθαγηέο Απγνχζηνπ 2007 ζηνπο Ννκνχο 

Ζιείαο, Αξθαδίαο θαη Δχβνηαο: Οη βιάβεο ησλ θηεξίσλ απφ σπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη ηνηρνπνηία – 

Δ.Μ.Π. 
19

 Δθεκεξίδα Καζεκεξηλή 16 9 2007 

Δηθόλα 50 Κηίξην κε θσηηά ηαπηνρξφλσο ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ θαη ζηνλ πεξηβάιινλ ηνπ. 
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3. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο
20

 δηαπηζηψλεηε φηη πξνυπήξρνπλ ζηα θηήξηα βιάβεο 

απφ άιιν αίηην (π.ρ. απφ ζεηζκφ ή απφ θαζηδήζεηο). Βεβαίσο, κηα ηέηνηα 

δηαπίζησζε δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο 

ελδερνκέλσο ηζρχεη, θαζψο νη βιάβεο ιφγσ ησλ ππξθαγηψλ είηε είλαη 

παξφκνηαο κνξθήο κε πξνυπάξρνπζεο είηε ε εθδήισζή ηνπο έρεη εμαθαλίζεη 

ηα ίρλε ησλ πξνεγνχκελσλ βιαβψλ. Μπνξεί, πάλησο, λα γίλεη ε εχινγε 

ππφζεζε φηη θαη ζε άιια θηήξηα, πέξαλ εθείλσλ ζηα νπνία δηαπηζηψζεθε, 

ππήξραλ παιαηφηεξεο βιάβεο. 

Σνχην είλαη αθξηβέο ηδηαηηέξσο γηα 

παιαηά θηήξηα απφ ηνηρνπνηία, 

πνιιά απφ ηα νπνία (θπξίσο 

απνζήθεο ζηηο παξπθέο ή εθηφο ησλ 

νηθηζκψλ) δελ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ή/θαη είλαη  ρακειήο πνηφηεηαο 

δφκεζεο.  

Δηθόλα 51 Γηψξνθν θηίξην απφ ιηζνδνκή 

  Δηθόλα 52 Κηίξην απφ σκνπιηλζνδνκή 

 Δηθόλα 53 Κηίξην θακκέλν εζσηεξηθά 

                                                 
20

 Δ. Βηληδειαίνπ, Υ. Εέξεο, Κ. Σξέδνο, Μ. Υξνλφπνπινο  Ππξθαγηέο Απγνχζηνπ 2007 ζηνπο Ννκνχο 

Ζιείαο, Αξθαδίαο θαη Δχβνηαο: Οη βιάβεο ησλ θηεξίσλ απφ σπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη ηνηρνπνηία – 

Δ.Μ.Π. 
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3.3.1 Απνθόιιεζε θαη Πηώζε Δπηρξηζκάησλ 

 Μνινλφηη ε απνθφιιεζε θαη ε πηψζε επηρξηζκάησλ δελ ζπληζηά θαζ’ εαπηήλ 

βιάβε ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ, θαηαγξάθεηαη ζηα θηήξηα φπνπ ζπλέβε θαη 

αλαθέξεηαη, δεδνκέλνπ φηη ζπληζηά πιεξνθνξία πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ απνηίκεζε 

ησλ θηεξίσλ. Πξάγκαηη, είλαη γλσζηφ απφ ηελ βηβιηνγξαθία φηη ηα επηρξίζκαηα, θαη 

κάιηζηα ηα ζπλήζε ειιεληθά γεξά θαη κεγάινπ πάρνπο επηρξίζκαηα, απνηεινχλ 

ζεκαληηθή πξνζηαζία γηα ηα ππνθείκελα θέξνληα ζηνηρεία: Καζπζηεξνχλ ηελ 

δηείζδπζε ησλ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ πξνο ηελ επηθάλεηα θαη ην εζσηεξηθφ ησλ 

δνκηθψλ ζηνηρείσλ. Έηζη, εάλ ηα επηρξίζκαηα δελ έρνπλ απνθνιιεζεί απφ ηελ 

ηνηρνπνηία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ππξθαγηάο, κπνξεί ν Μεραληθφο λα ζπλαγάγεη κε 

αζθάιεηα φηη ηα θέξνληα ζηνηρεία ηνπ θηεξίνπ δελ έρνπλ ππνζηεί κείσζε ηεο 

αληίζηαζήο ηνπο ιφγσ ηεο ππξθαγηάο.  

 

3.3.2 Καύζε θαη Καηάξξεπζε Ξύιηλσλ ηεγώλ θαη Τπνζηέγσλ 

 Πξφθεηηαη γηα ζπλεζέζηαηε βιάβε, ε νπνία έρεη ζπλέπεηα ηελ πιήξε 

θαηαζηξνθή ηεο νηθνζθεπήο ησλ θηεξίσλ ζηα νπνία ζπκβέλεη. Ο κεραληζκφο κε ηνλ 

νπνίνλ πξνθαιείηαη ε αλάθιεμε, ε θαχζε θαη ε θαηάξξεπζε ησλ ζηεγψλ δελ είλαη 

πάληνηε πξνθαλήο θαη δελ κπνξεί λα δηαπηζησζεί εθ ησλ πζηέξσλ βάζεη ηερληθψλ 

ζηνηρείσλ.  

 

Δηθόλα 54 Κακκέλα ζηνηρεία μχιηλνπ ζηέγαζηξνπ 
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Όηαλ ππάξρεη θαη μχιηλν ζηέγαζηξν ζε ζπλέρεηα κε ηελ ζηέγε, ε θαχζε ηνπ 

ζηεγάζηξνπ έπαημε αξλεηηθφ ξφιν, θαζψο ζπλέβαιε ζηελ δηάδνζε ηεο ππξθαγηάο 

πξνο ηελ ζηέγε θαη-θαηά ζπλέπεηα-ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηεξίνπ.  

Έηζη, κηα απφ ηηο νδεγίεο πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκνζζνχλ θαηά ηελ θάζε ησλ 

επηζθεπψλ ζε θηήξηα ηα νπνία επιήγεζαλ ζα είλαη θαη ε θαηαζθεπή εμσηεξηθψλ 

ζηεγαζκέλσλ ρψξσλ αλεμάξηεησλ απφ ηελ ζηέγε ηνπ θηεξίνπ (δειαδή, ζηέγαζηξα 

εδξαδφκελα ζε (μχιηλα ή απφ άιιν πιηθφ) ππνζηπιψκαηα θαη φρη πξφβνινη απφ ηελ 

ζηέγε).  

Πξέπεη, ηέινο, λα αλαθεξζεί φηη νη ζηέγεο πνπ θέγνληαη δελ έρνπλ θακκηά 

πξφβιεςε ππξνπξνζηαζίαο. Έηζη, θαηά ηελ θάζε ησλ επεκβάζεσλ, ζα δνζνχλ 

θαηάιιειεο νδεγίεο γηα ηελ κείσζε ηεο ππξνηξσηφηεηαο ησλ ζηεγψλ (π.ρ. κφλσζε, 

πεξηκεηξηθψο «θιεηζηή» ζηέγε, απμεκέλεο δηαηνκέο μχιηλσλ ζηνηρείσλ, θιπ.) 

 

3.3.3 Καύζε θαη Καηάξξεπζε Ξύιηλσλ Παησκάησλ 

 Δμ ίζνπ εθηεηακέλε βιάβε κε ηελ θαχζε θαη θαηάξξεπζε ζηεγψλ. πλέβε ζε 

φια ηα δηψξνθα θηήξηα ζηα νπνία έρεη θαεί θαη ε ζηέγε. 

 

3.3.4 Καύζε Ξύιηλσλ Τπεξζύξσλ θαη πλαθόινπζε Καηάξξεπζε 

Τπεξθείκελεο Σνηρνπνηίαο 

 Πξφθεηηαη γηα πνιχ ζπλεζηζκέλε βιάβε. Ζ έθηαζε θαη ε έληαζε ησλ 

ζπλεπεηψλ ηεο εμαξηάηαη απφ ηελ κφξθσζε ησλ ππεξζχξσλ, απφ ηελ ελ γέλεη 

κφξθσζε ησλ πεξηζπξσκάησλ, θαζψο θαη απφ ην κέγεζνο ησλ ππεξθείκελσλ 

θνξηίσλ. Πξάγκαηη, φπσο θαίλεηαη θαη ζηηο Φσηνγξαθίεο, πνιχ ζπρλά ηα ππέξζπξα 

δηακνξθψλνληαη κε έλα μχιηλν ππέξζπξν ηνπ νπνίνπ ππέξθεηηαη (ρζακαιφ, ζπλήζσο) 

αλαθνπθηζηηθφ ηφμν. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ε θαχζε ηνπ μχιηλνπ ππεξζχξνπ 

νδήγεζε ζε απνθφιιεζε ή/θαη θαηάξξεπζε ηνπ αλαθνπθηζηηθνχ ηφμνπ. Όηαλ ην 

άλνηγκα ήηαλ πνιχ θνληά ζηελ ζηέςε ηνπ ηνίρνπ, νπφηε ην θνξηίν ηεο ππεξθείκελεο 

ηνηρνπνηίαο ήηαλ κηθξφ, ε απνθφιιεζε ηνπ ηφμνπ ή ε θαηάξξεπζή ηνπ 

απεθεχρζεζαλ. 
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Οκνίσο, φηαλ (θαηά ηελ δηάξθεηα πξνεγνχκελσλ επεκβάζεσλ) είρε 

θαηαζθεπαζζεί δηάδσκα Ω.. ζηελ ζηέςε ησλ ηνίρσλ, ε βιάβε πεξηνξηδφηαλ ζηελ 

θαχζε ηνπ ππεξζχξνπ θαη ζε πεξηνξηζκέλε απνθφιιεζε ηνπ αλαθνπθηζηηθνχ ηφμνπ.  

ηηο πεξηπηψζεηο 

εθείλεο ζηηο νπνίεο δελ 

ππήξρε αλαθνπθηζηηθφ 

ηφμν, ε θαχζε ηνπ 

ππεξζχξνπ είρε σο 

ζπλέπεηα ηελ ηνπηθή 

απνδηνξγάλσζε ηνπ 

ζπλφινπ ηεο ππεξθεί- 

κελεο ηνηρνπνηίαο.  

Παξαηεξήζεθε, 

επίζεο, ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, 

θαηάξξεπζε φιεο ηεο 

ππεξθείκελεο ηνηρνπνηίαο, κέρξη ηελ ζηέςε ηνπ ηνίρνπ.  

Αληηζέησο, ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ηα αλνίγκαηα ήηαλ εληζρπκέλα κε 

ιίζηλν πεξηζχξσκα ή φηαλ (θαηά ηελ δηάξθεηα πξνεγνχκελσλ επεκβάζεσλ) ε 

πεξίκεηξνο ησλ αλνηγκάησλ είρε εληζρπζεί κέζσ νξηδφληησλ θαη θαηαθφξπθσλ 

ζηνηρείσλ απφ ζθπξφδεκα, νη πεξηνρέο ησλ αλνηγκάησλ δελ ππέζηεζαλ βιάβεο, 

αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο αλαπηχρζεθαλ πςειέο ζεξκνθξαζίεο. 

 

3.3.5 Ρεγκάησζε Τπεξζύξσλ 

 ε ηνμσηά ιίζηλα ππέξζπξα ή ζε ππέξζπξα απφ Ω.., παξαηεξήζεθαλ ξσγκέο 

(πεξί ην κέζνλ ησλ αλνηγκάησλ ή ζηα άθξα ηνπο). Απηέο νη ξσγκέο ζπλερίδνληαη θαηά 

θαλφλα ζηελ ππεξθείκελε ηνηρνπνηία, κέρξη ηελ ζηέςε ησλ ηνίρσλ. 

 

 

 

 

Δηθόλα 55 Κακκέλν θηίζκα ζηε Γθηψλα 
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3.3.6 πκπεξηθνξά Σνίρσλ εληόο ηνπ Δπηπέδνπ ηνπο 

 Ζ επηκήθπλζε ησλ ηνίρσλ, ησλ ζηεγψλ θαη ησλ παησκάησλ ιφγσ ηεο 

αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο, πξνθαινχλ δηάθνξεο βιάβεο, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζ’ 

απηήλ θαη ζηηο επφκελεο ππνπαξαγξάθνπο. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, παξαηεξήζεθαλ 

ινμέο ξσγκέο ζε πεζζνχο ηνηρνπνηίαο. πρλά, απηέο νη ινμέο ξσγκέο εκθαλίδνληαη ζε 

θηήξηα, ζηα νπνία ππάξρεη πιάθα Ω.. ή δνθφο Ω.. πάλσ ζηελ ζηέςε ησλ ηνίρσλ.  

’ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, νη ινμέο ξσγκέο ζηνπο πεζζνχο κπνξεί λα απνδνζεί 

ζηελ κεγαιχηεξε αχμεζε κήθνπο ησλ πιαθψλ ή ησλ δνθψλ έλαληη ηεο επηκήθπλζεο 

ηεο ηνηρνπνηίαο. Λφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πιηθψλ ππφ πςειή 

ζεξκνθξαζία, εηζάγεηαη πξφζζεηε νξηδφληηα ηέκλνπζα ζηνπο πεζζνχο, ε νπνία 

πξνθαιεί ηελ εκθάληζε ησλ ινμψλ ξσγκψλ ζηελ ηνηρνπνηία.  

Τπάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο έρνπλ εκθαληζζεί ινμέο ξσγκέο ζε 

πεζζνχο πνπ αλήθνπλ ζε θηήξηα κε μχιηλε ζηέγε. ’ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, νη ξσγκέο 

κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζε επηκήθπλζε ηνπ ξεγκαησκέλνπ πεζζνχ, ε νπνία 

εκπνδίζηεθε απφ εγθάξζην πεζζφ.  

Οη ινμέο ξσγκέο ζηελ πεξηνρή ησλ γσληψλ ησλ θηεξίσλ κπνξνχλ λα 

απνδνζνχλ θαη ζε ζεξκηθφ ιάθηηζκα ηεο ζηέγεο (πξηλ απφ ηελ θαχζε θαη ηελ 

θαηάξξεπζή ηεο). ηηο θσηνγξαθίεο πνπ θαίλνληαη παξαπιεχξσο, δηαθξίλεηαη φηη ην 

άλνηγκα ησλ ξσγκψλ είλαη 

κεγαιχηεξν πξνο ηελ ζηέςε 

ησλ ηνίρσλ θαη ιφγσ ηνπ 

φηη νη ζεξκνθξαζίεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζε έλα 

ρψξν είλαη κεγαιχηεξεο 

πξνο ηα επάλσ. Δπνκέλσο 

θαη νη ιφγσ ζεξκνθξαζίαο 

επηκεθχλζεηο ησλ ζηνηρείσλ 

απμάλνληαη απφ θάησ πξνο 

ηα επάλσ.  

 

 

 

 

Δηθόλα 56 Κακκέλν θηίζκα ζηε Γθηψλα 
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4. ΔΠΗΚΔΤΖ & ΔΝΗΥΤΖ ΦΔΡΟΤΑ ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΑ 

 

 

Δηζαγσγή  

Σα θηίξηα κε θέξνληα νξγαληζκφ απφ ηνηρνπνηία θαιχπηνπλ έλα κεγάιν κέξνο 

ηνπ δνκεκέλνπ πινχηνπ ζε Κχπξν θαη Διιάδα, θαη κάιηζηα ζε πνιιέο πεξηνρέο 

απνηεινχλ θαη ηελ πιεηνςεθία ησλ πθηζηακέλσλ θηηξίσλ. Αξθεηά απφ απηά ηα θηίξηα 

έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο «κλεκεία». Ζ πξνζηαζία ηνπο θαη ην πιαίζην επεκβάζεσλ ζ’ 

απηά δηέπεηαη απφ εηδηθφ θαζεζηψο αξρψλ πνπ πεξηγξάθεηαη ζε δηεζλείο ράξηεο ( π.ρ. 

Υάξηεο ηεο Βελεηίαο ), θ.ι.π. Μηα δεχηεξε θαηεγνξία θηηξίσλ απφ θέξνπζα 

ηνηρνπνηία έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο «δηαηεξεηέα» θαη πξνζηαηεχνληαη απφ εηδηθέο 

δηαηάμεηο. 

 

 

Δηθόλα 57 Σν λνηηνδπηηθφ ηκήκα ηεο Αζήλαο ην 1873, φζα θηίξηα έρνπλ δηαζσζεί απφ εθείλε 

ηελ επνρή έρνπλ ραξαθηεξηζηεί κλεκεία κεγάιεο πνιηηηζηηθήο αμίαο 

 



83 

 

Πξφθεηηαη ζπλήζσο γηα θηίξηα ηδηαίηεξεο ηζηνξηθήο ή θαιιηηερληθήο αμίαο ή 

γηα θηίξηα πνπ εληάζζνληαη ζε εηδηθά πξνζηαηεπκέλεο πεξηνρέο (π.ρ. ηζηνξηθά θέληξα 

πφιεσλ, πεξηνρέο πιεζίνλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ή κλεκείσλ θ.ι.π. ). Έηζη ινηπφλ ε 

πςειή πνηφηεηα ησλ επεκβάζεσλ ζε απηά ηα θηίξηα δηαζθαιίδεηαη αθελφο απφ ην 

πθηζηάκελν πιαίζην αξρψλ θαη δηαθεξχμεσλ αιιά θαη απφ ηνπο κεραληζκνχο ειέγρνπ 

κειεηψλ θαη εξγαζηψλ. Ωζηφζν, ε πιεηνςεθία ησλ θηηξίσλ απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία, 

ραξαθηεξηδφκελα θαη σο «παξαδνζηαθά» θηίξηα δελ εληάζζεηαη ζε θακηά απφ ηηο πην 

πάλσ θαηεγνξίεο. Ζ πνηφηεηα ησλ επεκβάζεσλ ζε απηά αθήλεηαη ζηηο γλψζεηο ,ηελ 

εκπεηξία θαη ηελ επαηζζεζία ηνπ θάζε κειεηεηή αιιά βεβαίσο θαη ζηα ηερλνινγηθά 

θαη νηθνλνκηθά κέζα πνπ είλαη δηαζέζηκα αλά πεξίπησζε. 

 

 

Δηθόλα 58 Αηφινπ απφ πιαηεία Γεαξρείνπ πξνο Αθξφπνιε. Σν Μέγαξν Μειά ζηα αξηζηεξά 

ηεο εηθφλα  θαη ην θηίξην ηεο Δζληθήο Σξαπέδεο ηα δεμηά 
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Ζ ζπληήξεζε θαη ε απνθαηάζηαζε ηζηνξηθψλ θηηξίσλ, κλεκείσλ ηεο 

αξρηηεθηνληθήο καο θιεξνλνκηάο, είλαη έλα κεγάιν ζε έθηαζε θαη ζεκαζία ζέκα. 

Δίλαη γλσζηφ φηη νη επεκβάζεηο θαη ν αλαζρεδηαζκφο θηηξίσλ απφ ιηζνδνκή πνπ είηε 

παξνπζηάδνπλ βιάβεο θαη ρξεηάδνληαη επηζθεπή είηε ρξεηάδνληαη ελίζρπζε γηα θάπνην 

ιφγν, είλαη ζχλζεην θαη δχζθνιν πξφβιεκα, ην νπνίν κφιηο ηα ηειεπηαία ρξφληα 

απαζρνιεί ηνλ εξεπλεηή κειεηεηή θαη θαηαζθεπαζηή κεραληθφ θαη παξνπζηάδεη 

ηεξάζηην θνηλσληθφ θαη ηερλννηθνλνκηθφ ελδηαθέξνλ, δπζαλάινγα κεγαιχηεξν απφ 

ηε δηαζέζηκε γλψζε, πείξα θαη ηερλνινγία. 

 

 

Δηθόλα 59 Γσλία Αξηζηίππνπ θαη Αξηζηνκέλνπο ζην Λπθαβεηηφ (1928) 

 

 

χκθσλα κε πεηξακαηηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζε παξειζφληα έηε, 

πξνέθπςαλ πνηθίιεο ιχζεηο γηα επηζθεπέο θαη εληζρχζεηο ησλ θαηαζθεπψλ απφ 

θέξνπζα ηνηρνπνηία, άιιεο κε ρξήζε παξαδνζηαθψλ πιηθψλ θαη άιιεο κε πξνεγκέλα 

πιηθά, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα. 
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Πίλαθαο 13 Καηεγνξίεο κεζφδσλ ελίζρπζεο θηηξίσλ βάζε  πιηθνχ ελίζρπζεο. 

Υξήζε παξαδνζηαθώλ 

πιηθώλ 
Σερληθή ελέζεσλ ξεπζηνχ θνληάκαηνο. 

Υξήζε πξνεγκέλσλ 

πιηθώλ 

Σερληθή ηλνπιηζκέλσλ πνιπκεξψλ FRP, φπσο 

άλζξαθα, γπαιηνχ θαη vypol 

 

Παξαδνζηαθέο κεζφδνη επηζθεπήο θαη ελίζρπζεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ θαη νη 

επεκβάζεηο πνπ έρνπλ ήδε γίλεη ζε ππάξρσλ κλεκείν θαη είλαη νη εμήο: 

1. Υξήζε νξηδφληησλ κεηαιιηθψλ δαθηπιίσλ 

2. Υξήζε ξάβδσλ ελίζρπζεο ζηνπο αξκνχο ηεο θαηαζθεπήο 

Οη ηερληθέο επηζθεπήο θαη ελίζρπζεο πνπ ζα αλαθεξζνχλ ζην θεθάιαην, 

αλαιχνληαη θαζεκία ρσξηζηά θαη ππνζηεξίδνληαη απφ πεηξάκαηα. Γηα ηηο κεζφδνπο 

απηέο πνπ κπνξεί λα εθαξκφδνληαη είηε ζε πξαγκαηηθά θηίξηα, είηε ζε πεηξακαηηθά 

δνθίκηα, παξνπζηάδνληαη κεηά απφ θάζε πείξακα, απνηειέζκαηα πνπ δείρλνπλ ηελ 

απνδνηηθφηεηα ή φρη ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ. 

 

4.1 Κξηηήξηα Δπεκβάζεσλ21
 

’ απηφ ην ζεκείν επηζεκαίλνληαη νξηζκέλα θξηηήξηα θαη αξρέο επεκβάζεσλ 

πνπ εληάζζνληαη κελ ζηα θξηηήξηα θαη ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηηο επεκβάζεηο ζε φινπο 

ηνπο ηχπνπο θεξφλησλ νξγαληζκψλ, έρνπλ φκσο ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη αμία γηα ηηο 

θαηαζθεπέο απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία. 

Κξηηήξηα επεκβάζεσλ 

1. Γηάθξηζε ηνπ θηηξίνπ ζε «κλεκείν». «δηαηεξεηέν», ή απιή θαηαζθεπή θαη 

εθαξκνγή ηνπ νπνηνδήπνηε λνκηθνχ πιαηζίνπ θαη αξρψλ πνπ δηέπνπλ ην 

ζπγθεθξηκέλν θηίξην.  

2. Σν νηθνλνκηθφ θφζηνο επέκβαζεο θαη κειινληηθήο ζπληήξεζε, σο πξνο 

ηελεγθαηεζηεκέλε αμία. 

3. Ο ρξφλνο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. 

                                                 
21

 Δλίζρπζε Ηζηνξηθψλ Κηηξίσλ απφ Φέξνπζα Σνηρνπνηία κε Υξήζε Μεηαιιηθψλ ηνρηείσλ – 1
ν
 

Φνηηεηηθφ πλέδξην Δπηζθεπέο Καηαζθεπισλ – 04 Μαπξαηδψηεο Γ. Μπαθ Ν. 
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4. Σν θνηλσληθφ θαη ςπρνινγηθφ θφζηνο ησλ ελνίθσλ αιιά θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ. 

5. Ζ δπλαηφηεηα επαξθνχο θαη επζηαζνχο ππνζηχισζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

εξγαζηψλ επηζθεπήο.
 22

 

 

Δηθόλα 60 Δξγαζίεο αλακφξθσζεο Παλαζελαηθνχ ζηαδίνπ ην 1895 

 

4.2 Σερληθέο Δπεκβάζεσλ 

Οη επεκβάζεηο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε 

23,ην πνζνζηφ ελζσκάησζήο ηνπο ζην θηίξην θαη ηελ επθνιία ή δπζθνιία αθαίξεζήο 

ηνπο απφ απηφ( βαζκφο αληηζηξεςηκφηεηαο ).
 24

 Ωο ήπηεο επεκβάζεηο ραξαθηεξίδνληαη 

εθείλεο πνπ δελ ελζσκαηψλνληαη ζε κεγάιν πνζνζηφ ζηνλ πθηζηάκελν θνξέα θαη 

κπνξνχλ εχθνια λα αθαηξεζνχλ. Ωο δξαζηηθέο ραξαθηεξίδνληαη νη επεκβάζεηο κε 

                                                 
22

 Δλίζρπζε Ηζηνξηθψλ Κηηξίσλ απφ Φέξνπζα Σνηρνπνηία κε Υξήζε Μεηαιιηθψλ ηνρηείσλ – 1
ν
 

Φνηηεηηθφ πλέδξην Δπηζθεπέο Καηαζθεπισλ – 04 Μαπξαηδψηεο Γ. Μπαθ Ν. 
23

 Μ. Corradi, A. Borri, A. Vignoli 2001 
24

  Νηεγηαλλάθε Μ. - Σερληθέο Δπηζθπεήο θαη Δλίζρπζεο ζε Καηαζθεπέο απφ Φέξνπζα Σνρηνπνηία – 9
ν
 

Φνηηεηηθφ πλέδξην Δπηζθεπέο Καηαζθεπψλ. 
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πςειφ πνζνζηφ ελζσκάησζεο ζηνλ πθηζηάκελν θνξέα θαη ε αθαίξεζε ηνπο είλαη 

δχζθνιε έσο αδχλαηε.  

ηε παξνχζα κειέηε ν δηαρσξηζκφο ησλ κεζνδνινγηψλ επηζθεπήο θαη 

ελίνζρπζεο  γίλεηαη κε θξηηήξην ηε βιάβε. Έηζη δηαθξίλνληαη νη εμήο θχξηεο 

θαηεγνξίεο.  

 

1. Απνθαηάζηαζε ξεγκαηψζεσλ ιηζνδνκήο  

2. Ακθίπιεπξε εθηξνπή απφ ηελ θαηαθφξπθν  

3. Καηάξξεπζε γσλίαο  

4. Απνζχλδεζε - απφθιηζε εγθάξζησλ ηνίρσλ 

 

4.3 Απνθαηάζηαζε Ρεγκαηώζεσλ Ληζνδνκήο 

ηα ππνθεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ αλαιχνληαη νη κεζφδνη απνθαηάζηαζεο 

ξεγκαηψζεσλ ιηζνδνκήο 

 

4.3.1 Απνθαηάζηαζε κε Σζηκεληνθνλία 

Ζ πην δηαδεδνκέλε ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο επηζθεπήο, αιιά θαη 

ελίζρπζεο, είλαη νη ελέζεηο ξεπζηνχ θνληάκαηνο, πνπ ζεσξήζεθε ε ιχζε γηα ηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο βιαβψλ ηνηρνπνηίαο. Ζ ηερληθή απηή βαζίδεηαη ζην 

γέκηζκα ησλ θελψλ θαη ησλ ξσγκψλ κέζα ζε ηνίρνπο, κε ελέζεηο λένπ θνληάκαηνο, 

απνθαζηζηψληαο ηε ζπλέρεηα. Οη ελέζεηο επηηξέπνπλ ηελ νκνγελνπνίεζε ηεο 

ηνηρνπνηίαο, δηαπνηίδνληαο ηηο θνηιφηεηεο. 

Σα πεηξάκαηα πνπ δηεμήρζεζαλ γηα ηε δηεξεχλεζε απηήο ηεο ηερληθήο, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε πάλει πνπ πάξζεθαλ απφ πξαγκαηηθέο θαηαζθεπέο. Απηά 

ππνβιήζεθαλ ζε ηξεηο δνθηκέο: 

Γνθηκή ζιίςεο. Ζ δνθηκή ζιίςεο δηεμήρζε ζε πάλει δηαζηάζεσλ 180×90 εθ, 

κε πάρνο ηκήκαηνο 65εθ. Ζ δνθηκή απνηειείηαη απφ ηξεηο θχθινπο θφξηηζεο θαη 

απνθφξηηζεο απμάλνληαο ηηο κέγηζηεο ηηκέο, πνπ εθηηκνχληαη 0,1, 0,2 θαη 0,3 MPa. 

Γνθηκή δηαγώληαο ζπκπίεζεο Ζ δνθηκή απηή δηεμήρζε ζε πάλει δηαζηάζεσλ 

120×120 εθ, κε πάρνο ηκήκαηνο πνπ πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπή πνπ ε 
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έξεπλα δηεμήρζε. Ο ζθνπφο απηήο ηεο δνθηκήο, ήηαλ λα θαζνξηζηεί ε δηαηκεηηθή 

δχλακε ηk θαη ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο ηεο ηνηρνπνηίαο G. Σν θνξηίν αζθήζεθε 

αθνινπζψληαο κηα ζεηξά απφ δεχγε ίζσλ θχθισλ θφξηηζεο θαη απνθφξηηζεο, κε 

αχμεζε θνξηίνπ ζε θάζε θχθιν 10 kΝ. 

Γνθηκή δηαηκεηηθήο ζπκπίεζεο Ζ δνθηκή απηή δηεμήρζεη επηηπρψο ζε πάλει 

φκνηα κε απηά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε δνθηκή ζιίςεο θαη αλαινγηθά κε απηή ηεο 

δηαγψληαο ζπκπίεζεο, ζρεδηάζηεθε γηα λα θαζνξίζεη ηε δηαηκεηηθή δχλακε θαη ηα 

δηαηκεηηθά ειαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θέξνπζαο ηνηρνπνηίαο. Γηα ηε δηεμαγσγή 

ηνπ πεηξάκαηνο αζθήζεθε κνλνηνληθή θφξηηζε κέρξη αζηνρίαο, ππφ θαηάζηαζε 

ζηαζεξήο θφξηηζεο. 

Οη δνθηκέο απηέο αθνξνχλ ηε ρξήζε πάλει δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ, δνκήο θαη 

ζχζηαζεο. 

 

Δηθόλα 61 Πάλει δηαθφξσλ δηαζηξψζεσλ, δνκήο θαη ζχζηαζεο, ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεζαλ 

σο δνθίκηα γηα ηηο ηξείο σο άλσ αλαθεξζείζαο δνθηκέο.
25

 

 

Ζ πξψηε θαηεγνξία δνθηκίσλ πεξηειάκβαλε ηνηρνπνηία κε κέζν πάρνο 

πεξίπνπ 48εθ., απφ πξφρεηξα θνκκέλε πέηξα αζβεζηνιηζηθήο ζχζηαζεο θαη ηνχβια, 

δπν ζεηξέο ησλ νπνίσλ παξεκβάιινληαλ ζε δηάζηεκα πεξίπνπ ελφο κέηξνπ (Δηθφλα 

α). Γηα ηε δνθηκή δηαηκεηηθήο ζπκπίεζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηέζζεξα πάλει 

δηαζηάζεσλ 180×90 εθ. Σν πξψην δνθηκάζηεθε ρσξίο θακία επέκβαζε, γηα ηνλ 

                                                 
25

 Νηεγηαλλάθε Μ. - Σερληθέο Δπηζθπεήο θαη Δλίζρπζεο ζε Καηαζθεπέο απφ Φέξνπζα Σνρηνπνηία – 9
ν
 

Φνηηεηηθφ πλέδξην Δπηζθεπέο Καηαζθεπψλ. 



89 

 

θαζνξηζκφ ησλ κεραληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηα άιια ηξία εληζρχζεθαλ κε 

ελέζεηο. 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία πξνέξρεηαη απφ θηίξην ρηηζκέλν απφ κηθξέο πέηξεο θαη 

θησρφ αζβεζηνιηζηθφ θνλίακα. Ζ ηνηρνπνηία απνηειείηαη απφ δπν ζεηξέο 

αλεπεμέξγαζησλ πεηξψλ (Δηθφλα β). Γνθηκάζηεθαλ αξρηθά ρσξίο λα ηνπο γίλεη 

θάπνηα επέκβαζε, ελψ δηαδνρηθά εληζρχνληαλ κε ελέζεηο θαη μαλαδνθηκαδφηαλ. 

Σέινο, ε ηξίηε θαηεγνξία πεξηειάκβαλε δνθίκηα δηπιήο ηνηρνπνηίαο θηηαγκέλα 

απφ αζβεζηνιηζηθέο πέηξεο θαη ζπνγγψδεο ηξαβελίηε (νξπθηφ), ελψ βαζηθφ 

ζπζηαηηθφ ηνπ θνληάκαηνο είλαη αζβεζηνιηζηθήο βάζεο (Δηθφλα γ). Σν πάλει πνπ 

ππέζηε δηαηκεηηθή ζπκπίεζε, δνθηκάζηεθε αξρηθά ρσξίο θάπνηνπ ηχπνπ ελίζρπζε, 

ελψ γίλνληαλ δηαδνρηθέο επεκβάζεηο κε ελέζεηο θαη μαλαδνθηκαδφηαλ. 

Σα απνηειέζκαηα πνπ εμήρζεζαλ απφ ηα παξαπάλσ πεηξάκαηα είλαη ηα 

αθφινπζα: 

1. Σα πάλει ηεο 1εο θαηεγνξίαο δελ παξνπζίαζαλ θακία εθηηκεηή αχμεζε ζηελ 

ηηκή ηεο δηαηκεηηθήο δχλακεο, ζπγθξηλφκελα κε απηφ ρσξίο ελίζρπζε. Απηφ 

δείρλεη ηελ αλεπάξθεηα απηήο ηεο κεζφδνπ γηα ηε δνκή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ηνηρνπνηίαο. 

2. Ζ ηάζε αζηνρίαο ησλ πάλει ηεο 2εο θαηεγνξίαο, απνδείρηεθε πνιχ 

πςειφηεξε απφ απηνχ πνπ δελ εληζρχζεθε, κε αχμεζε πεξίπνπ 145% 

ηνλίδνληαο ηελ απνδνηηθφηεηα απηήο ηεο ηερληθήο, ελψ ε δηαηκεηηθή αθακςία 

επέδεημε κηα ηεξάζηηα αχμεζε απφ 26 ζε 685 ΜΡa. 

 

Σα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ ζηα πάλει ηεο 3εο θαηεγνξίαο έδεημαλ ζεκαληηθή 

αχμεζε θαη ζηε δχλακε θαη ζηε δηαηκεηηθή αθακςία
26

 

 

Πίλαθαο 14  Πνξεία εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο κε ηζηκεληνθνλία 

Πνξεία εξγαζηώλ  

Καζαίξεζε  επηρξηζκάησλ εθαηέξσζελ ηεο ξσγκήο ζε πιάηνο 0.30 κ . 

Γηεχξπλζε ησλ ¨ρεηιέσλ¨ ηεο ξσγκήο . 

Απνκάθξπλζε ησλ ραιαξψλ θνληακάησλ - θαζαξηζκφο πδξνβνιή  

Δηζαγσγή ηζρπξήο ηζηκεληνθνλίαο κε κπζηξί φζν ην δπλαηφλ 

βαζχηεξα 

Αξκνιφγεκα ή επίρξηζκα ( νπιηζκέλν ) 

                                                 
26

 Νηεγηαλλάθε Μ. - Σερληθέο Δπηζθπεήο θαη Δλίζρπζεο ζε Καηαζθεπέο απφ Φέξνπζα Σνρηνπνηία – 9
ν
 

Φνηηεηηθφ πλέδξην Δπηζθεπέο Καηαζθεπψλ. 
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4.3.2 Απνθαηάζηαζε κε Δλέκαηα 

Οη επνμεηδηθέο ξεηίλεο αλήθνπλ ζηελ επξχηαηε νηθνγέλεηα ησλ ζπλζεηηθψλ 

ξεηηλψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ ρεκεία ηνπ πεηξειαίνπ θαη δηαθξίλνληαη απφ πιήζνο 

ραξαθηεξηζηηθψλ απνδνηηθφηεηαο ηα νπνία θάλνπλ θαηάιιειε ηελ εθαξκνγή ηνπο 

φηαλ ρξεηάδεηαη λα ιπζνχλ πξνβιήκαηα , ζπλάθεηαο , κεραληθήο θαη θπζηθνρεκηθήο 

αληνρήο . 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη έλαο πίλαθαο κε ηηκέο πνπ πξέπεη λα ζεσξεζνχλ 

ζαλ κέζνο φξνο θαη ζαλ ηηκέο αλαθνξάο , θαζ΄ φζνλ ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο 

επνμεηδηθψλ ξεηηλψλ θαη επξχηαην θάζκα ακηληθψλ νπζηψλ πνπ κπνξνχλ λα 

αληηδξάζνπλ κ΄ απηέο νχησο ψζηε δελ είλαη δπλαηφλ λα κηιάκε απιά γηα ¨επνμεηδηθέο 

ξεηίλεο¨ αιιά κάιινλ γηα επνμεηδηθά ζθεπάζκαηα . 

 

Πίλαθαο 15 Πνξεία εξγαζηψλ απνθαηάζεο ξεγκαηψζεσλ κε ελέκαηα 

Πνξεία εξγαζηώλ 

 

Καζαίξεζε  επηρξηζκάησλ εθαηέξσζελ ηεο ξσγκήο ζε πιάηνο 0.30 κ  

Γηεχξπλζε ησλ ¨ρεηιέσλ ¨ ηεο ξσγκήο  

Γηάηξεζε νπψλ Φ14 - Φ16 αλά 0.50 κ θαηά κήθνο ηεο ξσγκήο θαη 

ηνπνζέηεζε ειαζηηθψλ ζσιελίζθσλ  

Απνκάθξπλζε ησλ ραιαξψλ θνληακάησλ - Καζαξηζκφο - πδξνβνιή   

Αξκνιφγεκα 

Δηζπίεζε ελεκάησλ - κε κηθξή πίεζε αξρηθά - απφ ηνλ θαηψηεξν 

ζσιελίζθν πξνο ηνλ αλψηεξν 

 

 

Πίλαθαο 16 Δλδεηθηίθνο πίλαθαο ελεκαηηθνχ πιηθνχ 

Τιηθφ Δλέκαηνο Δχξνο Ρσγκψλ (εθαηνζηά) 

Ρεηίλεο 0,2-0,3 

Αξηαλή κε πξφζκηθηα 0,4-0,5 

Γαιάθησκα Σζηκέληνπ 0,6-0,7 
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Πίλαθαο 17 Μεραληθέο ηδηφηεηεο πιηθψλ ελεκάησλ 

 

 

 

4.3.3 πξξαθή κε ¨ Κιεηδηά ¨ Κνλίαο ηαζεξνύ Όγθνπ 

Πίλαθαο 18 Μεζνδνινγία εθαξκνγήο ηεο ζπξξαθήο 

Πνξεία 

εξγαζηώλ 

 

Καζαίξεζε  επηρξηζκάησλ εθαηέξσζελ ηεο ξσγκήο ζε πιάηνο 0.50 κ . 

Αθαίξεζε ησλ ξεγκαησκέλσλ ιίζσλ θαη ζπδπγψλ ιίζσλ γηα ηελ 

δεκηνπξγία 

επηκήθσλ ¨ θσιεψλ ¨ ζε απνζηάζεηο 0.50 κ κεηαμχ ηνπο  

Απνκάθξπλζε ησλ ραιαξψλ θνληακάησλ - θαζαξηζκφο ( - πδξνβνιή )  

Πιήξσζε ησλ ¨ θσιεψλ ¨ κε θνλία ζηαζεξνχ φγθνπ  

Αξκνιφγεκα ή επίρξηζκα ( νπιηζκέλν )  

 

4.3.4 πξξαθή κε Λίζηλα ¨Κιεηδηά¨ 

Πίλαθαο 19 Μεζνδνινγία εθαξκνγήο ηεο ζπξξαθήο 

Πνξεία 

εξγαζηώλ 

 

Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ εθαηέξσζελ ηεο ξσγκήο ζε πιάηνο 0.60 κ  

Καζαίξεζε φισλ ησλ φκνξσλ ηεο ξσγκήο ιίζσλ ή ελαιιαθηηθά 

αθαίξεζε κφλν ησλ ξεγκαησκέλσλ ιίζσλ θαη ζπδπγψλ ιίζσλ γηα ηελ 

δεκηνπξγία επηκήθσλ ¨θσιεψλ¨ ζε απνζηάζεηο 0.50 κ κεηαμχ ηνπο  

Απνκάθξπλζε ησλ ραιαξψλ θνληακάησλ - θαζαξηζκφο ( - πδξνβνιή )  

Αλαθαηαζθεπή ηνπ φινπ ηνίρνπ ή ελαιιαθηηθά ηνπνζέηεζε πγηεηψλ 

επηκήθσλ ιίζσλ ¨θιεηδηψλ¨ ζηηο ζέζεηο ησλ ¨θσιεψλ¨  

Αξκνιφγεκα  



92 

 

4.3.5 πξξαθή κε ¨Κιεηδηά¨ Οπιηζκέλνπ θπξνδέκαηνο  

Πίλαθαο 20 Μεζνδνινγία εθαξκνγήο ηεο ζπξξαθήο 

Πνξεία 

εξγαζηώλ 

 

Καζαίξεζε ησλ επηρξηζκάησλ εθαηέξσζελ ηεο ξσγκήο ζε πιάηνο 

0.60 κ  

Καζαίξεζε φισλ ησλ φκνξσλ ηεο ξσγκήο ιίζσλ ή ελαιιαθηηθά 

αθαίξεζε κφλν ησλ ξεγκαησκέλσλ ιίζσλ θαη ζπδπγψλ ιίζσλ γηα 

ηελ δεκηνπξγία επηκήθσλ ¨θσιεψλ¨ ζε απνζηάζεηο 0.50 κ κεηαμχ 

ηνπο  

Απνκάθξπλζε ησλ ραιαξψλ θνληακάησλ - θαζαξηζκφο - πδξνβνιή   

¨ Καηαζθεπή ππνζηπιψκαηνο ¨ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε 

δηακήθε νπιηζκφ 4Φ14, ζπλδεηήξεο Φ8/20 θαη θνπξθέηεο Φ8/50 ή 

ελαιιαθηηθά ¨θαηαζθεπή ¨ επηκήθνπο ζηνηρείνπ νπιηζκέλνπ 

ζθπξνδέκαηνο ζηηο ζέζεηο ησλ ¨θσιεψλ ¨ κε δηακήθε νπιηζκφ 4Φ12 

θαη ζπλδεηήξεο Φ8/20  

Δπίρξηζκα ( νπιηζκέλν )  

 

4.3.6 πξξαθέο κε Λεπηέο Εώλεο Ραθήο  

Πίλαθαο 21 Μεζνδνινγία εθαξκνγήο ηεο ζπξξαθήο 

 

 

Πνξεία 

εξγαζηώλ 

 

Αθαίξεζε ιίζσλ ζε πιάηνο 15 έσο 20 cm θαη βάζνο 10 έσο 15 cm 

ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη θαηαθφξπθνη θαη νξηδφληηνη εηζέρνληεο 

¨αχιαθεο¨ θαη ζηηο δχν παξεηέο ηνπ ηνίρνπ  

Αθαίξεζε ιίζσλ θαηά κήθνο ησλ ¨απιάθσλ¨ γηα ηελ δεκηνπξγία 

¨θσιεψλ¨ ζε απνζηάζεηο 1.00 κ κεηαμχ ηνπο . Δπηδηψθεηαη θαη ε 

δηάλνημε δηακπεξψλ ¨θσιεψλ¨ . 

Απνκάθξπλζε  ραιαξψλ θνληακάησλ - θαζαξηζκφο- πδξνβνιή  

ηηο ζέζεηο ησλ ¨απιάθσλ¨ ρπηεχεηαη ζθπξφδεκα κε δηακήθε 

νπιηζκφ 2Φ14 θαη δηαλνκέο Φ6/20 . ηηο δηακπεξείο ¨ θσιεέο ¨ 

ηίζεληαη 4Φ14 κε ζπλδεηήξεο Φ8/20  

Δπίρξηζκα ( νπιηζκέλν ) 
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4.3.7 πξξαθή κε Καηαθόξπθεο Νεπξώζεηο Ο. .  

Πίλαθαο 22 Μεζνδνινγία εθαξκνγήο ηεο ζπξξαθήο 

Πνξεία 

εξγαζηώλ 

Αθαίξεζε ησλ ιίζσλ θαη απφ ηηο δχν παξεηέο ηνπ ηνίρνπ ζε πιάηνο 0.30 

έσο 0.40 κ θαη βάζνο 0.10 έσο 0.15 κ ηνπιάρηζηνλ , ψζηε λα 

δεκηνπξγνχληαη ¨θαηαθφξπθνη ζηχινη ¨  

Αθαίξεζε ιίζσλ γηα ηελ δεκηνπξγία ¨ηπθιψλ¨ θαη δηακπεξψλ ¨θσιεψλ¨ 

ζε απνζηάζεηο 0 .50 κ κεηαμχ ηνπο  

Απνκάθξπλζε ησλ ραιαξψλ θνληακάησλ - θαζαξηζκφο ( - πδξνβνιή )  

Καηαζθεπή δεχγνπο αληηθξπζηψλ ππνζηπισκάησλ κε δηακήθε νπιηζκφ 

4Φ14 θαη θνπξθέηεο Φ8/20 . Σα ππνζηπιψκαηα εμέρνπλ 10 cm πεξίπνπ 

απφ ηηο παξεηέο ηνπ ηνίρνπ θαη ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ζηηο ζέζεηο ησλ 

δηακπεξψλ θσιεψλ φπνπ ηίζεληαη 4Φ12 κε ζπλδεηήξεο Φ8/20  

Δπίρξηζκα ( νπιηζκέλν )  

 

 

4.3.8 Καηάξξεπζε Γσλίαο 

Πίλαθαο 23 Μεζνδνινγία εξγαζηψλ
27

 

 

 

 

 

                                                 
27

  Νηεγηαλλάθε Μ. - Σερληθέο Δπηζθπεήο θαη Δλίζρπζεο ζε Καηαζθεπέο απφ Φέξνπζα Σνρηνπνηία – 9
ν
 

Φνηηεηηθφ πλέδξην Δπηζθεπέο Καηαζθεπψλ. 

Πνξεία 

εξγαζηώλ 

 

Τπνζηχισζε ή αθαίξεζε ηεο ζηέγεο . 

πκπιεξσκαηηθή θαζαίξεζε ησλ ιίζσλ πνπ έρνπλ κεηαθηλεζεί θαη ησλ 

ραιαξψλ θνληακάησλ  

Αλαθαηαζθεπή ηνπ ηνίρνπ κε ηνπνζέηεζε ιίζηλσλ ¨ θιεηδηψλ ¨ ή 

ρχηεπζε γσληαθνχ ππνζηπιψκαηνο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα κε 

δηακήθε νπιηζκφ 4Φ16 θαη ζπλδεηήξεο Φ8/20  

Πξνζζήθε ή επηζθεπή δηαδψκαηνο  

Οπιηζκέλν επίρξηζκα 
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4.4 Μέζνδνη Δπεκβάζεσλ 

 

4.4.1 πξξαθή  

 

Πίλαθαο 24 Μεζνδνινγία εξγαζηψλ ηνπνζέηεζεο ζπξξαθήο 

Πνξεία 

εξγαζηώλ 

 

Αθαίξεζε ¨ζπδπγψλ¨ ιίζσλ γηα ηελ δεκηνπξγία ¨θσιεψλ¨ ζε 

απνζηάζεηο 0.50 κ. κεηαμχ ηνπο . 

Απνκάθξπλζε ραιαξψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ( ιίζσλ θαη ζπλδεηηθνχ 

πιηθνχ  - θαζαξηζκφο  πδξνβνιή  

Απνθαηάζηαζε κε πγηείο ιίζνπο , ηζρπξφ ζπλδεηηθφ πιηθφ θαη 

ηνπνζέηεζε επηκήθσλ ιίζηλσλ ¨ θιεηδηψλ ¨ ( ή ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ 

ζθπξνδέκαηνο ) κε ηζρπξή ηζηκεληνθνλία . 

θξάγηζε ησλ ρεηιέσλ ηνπ αξκνχ ( αξκνιφγεκα )  

Πιήξσζε επίζεο κε ηζρπξή ηζηκεληνθνλία  

Δπίρξηζκα  

Πξνζζήθε ή επηζθεπή δηαδψκαηνο  

 

 

4.4.2 Υύηεπζε Τπνζηπιώκαηνο Οπιηζκέλνπ θπξνδέκαηνο  

 

Πίλαθαο 25 Μεζνδνινγία εξγαζηψλ  

Πνξεία 

εξγαζηώλ 

 

Αθαίξεζε φισλ ησλ ιίζσλ ζηε ζέζε ηνπ θαηαθφξπθνπ αξκνχ  

Απνκάθξπλζε ησλ ραιαξψλ ιίζσλ θαη θνληακάησλ - θαζαξηζκφο (- 

πδξνβνιή )  

Υχηεπζε γσληαθνχ ππνζηπιψκαηνο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα κε 

δηακήθε νπιηζκφ 

4Φ16 θαη ζπλδεηήξεο Φ8/20  

Πξνζζήθε ή επηζθεπή δηαδψκαηνο  

Οπιηζκέλν ακθίπιεπξν επίρξηζκα  

 



95 

 

4.4.3 Πξνζζήθε Διθπζηήξσλ  

Ζ πξνζζήθε ειθπζηήξσλ είλαη δεκνθηιήο ηξφπνο ζχλδεζεο απνθνιιεκέλσλ 

ηνίρσλ. Ζ ρξήζε εμσηεξηθψλ ειθπζηήξσλ γηα ηελ πεξίζθημε ησλ ηνίρσλ 

ζπγθαηαιέγεηαη ζηα άκεζα κέηξα ππνζηήξημεο θηηξίσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί 

ζεκαληηθέο βιάβεο δηφηη πέξαλ ηεο επθνιίαο ηνπνζέηεζεο παξνπζηάδνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα εχθνιεο αθαίξεζεο γηα ηελ εθαξκνγή κνλίκσλ κέηξσλ πνπ πηζαλά ζα 

πξνθχςνπλ απφ κεηαγελέζηεξε εκπεξηζηαησκέλε κειέηε. 

 

 
Πίλαθαο 26 Μεζνδνινγία εξγαζηψλ πξνζζήθεο ειθπζηήξσλ 

 

Οη ειθπζηήξεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πεξηπηψζεηο απνθφιιεζεο 

δηαζηαπξνχκελσλ ηνίρσλ ή απνδηνξγάλσζεο γσληψλ ηνίρνπ. Δθαξκφδνληαη επίζεο 

γηα ηελ βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο θαηαζθεπήο ζπλδένληαο απέλαληη ηκήκαηα 

ηεο, κε ηελ εθαξκνγή επλντθήο ρακειήο πξφζιηςεο. 

 

Πνξεία 

εξγαζηώλ 

 

Απνκάθξπλζε ησλ ραιαξψλ ιίζσλ θαη θνληακάησλ - θαζαξηζκφο ( - 

πδξνβνιή )  

Απνθαηάζηαζε κε πγηείο ιίζνπο , ηζρπξφ ζπλδεηηθφ πιηθφ θαη 

ηνπνζέηεζε επηκήθσλ ιίζηλσλ ¨ θιεηδηψλ ¨ ( ή ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ 

ζθπξνδέκαηνο ) κε ηζρπξή ηζηκεληνθνλία . 

Γηάηαμε ακθίπιεπξσλ ειθπζηήξσλ νη νπνίνη πξνεληείλνληαη κε 

κπνπιφληα θαη δπλακφθιεηδα .  Οη ειθπζηήξεο ζηεξεψλνληαη ηνπηθά 

θαη βάθνληαη κε αληηζθσξηαθφ  

Πξνζζήθε ή επηζθεπή δηαδψκαηνο  

Δπίρξηζκα  



96 

 

 

Δηθόλα 62 Σνπνζέηεζε ραιχβδηλσλ ειαζκάησλ ζηηο γσλίεο.
28

 

 

Μεζνδνινγία Δξγαζηώλ 

 

 Δπηιέγνληαη νη ζέζεηο πξνζαξκνγήο ησλ ηελφλησλ θαη ειέγρεηαη ε θαηαιιειφηεηα 

επάξθεηαο απηψλ ησλ ζέζεσλ ηεο ηνηρνπνηίαο ( έιεγρνο ηνπηθήο ζιίςεο) γηα 

παξαιαβή ησλ δπλάκεσλ πξνέληαζεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε γίλεηαη ηνπηθή 

ελίζρπζε. 

 Γηάλνημε ησλ νπψλ (δίνδνη) ζηελ κάδα ηνπ ηνίρνπ, ζε απέλαληη ζέζεηο θαη ζην ίδην 

ην χςνο (πεξίπησζε νξηδφληησλ ηελφλησλ). Αξρηθά δεκηνπξγείηαη κηα ηξχπα θαηά 

κήθνο ηεο ηνηρνπνηίαο δηακέηξνπ 60 - 80 mm κε ηξππάλη, κέρξη ηελ επφκελε 

γσλία. 

 Μηα ζπλερήο ξάβδνο πξνέληαζεο εηζέξρεηαη ζηελ ηξχπα αθνχ έρεη ήδε ππνζηεί 

ειαηνβαθή. 

 Αγθχξσζε ησλ ηελφλησλ ( ξάβδνη πςειήο αληνρήο θαη κεγάιεο δηακέηξνπ) ζε 

θαηάιιεια δηαζηαζηνινγεκέλεο πιάθεο αγθχξσζεο. 

 Ζ ξάβδνο αγθπξψλεηαη κφληκα ζην έλα άθξν θαη εθειθχεηαη απφ ηελ άιιε κε 

πδξαπιηθφ γξχιν ή δπλακφθιεηδα. Απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαηά ηελ 

επηβνιή ηεο πξνέληαζεο, ε νπνία πξέπεη λα είλαη ήπηα θαη δηαξθψο ειεγρφκελε. 

 Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ηελφλησλ νη εζσηεξηθέο νπέο πιεξνχληαη κε 

ηζηκεληέλεκα θαη νη εμσηεξηθνί αχιαθεο κε ειαθξνχο καλδχεο απφ εθηνμεπφκελν 

ζθπξφδεκα. Σν θελφ κεηαμχ ηνπ ηέλνληα θαη ηνπ ζσιήλα πεξηβνιήο ηνπ 

πιεξνχηαη κε ηζηκεληέλεκα. 

                                                 
28

  "Οηθνδνκέο κε θέξνληα νξγαληζκφ απφ πιηλζνδνκή ή ιηζνδνκή. Αξρέο επηζθεπήο 

απφ ζεηζκφ", ΣΔΔ, Αζήλα 1978  
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 Ζ αγθχξσζε ησλ ηελφλησλ ζηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ είλαη 

 θαηαζθεπαζηηθά επρεξήο. Οη δηαηάμεηο θαη νη πιάθεο αγθχξσζεο ηνπνζεηνχληαη 

ζπλήζσο ζε εζνρή ηνπ ηνίρνπ.  

 Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ηελφλησλ ε δηαηνκή απνθαζίζηαηαη κε ηζηκεληνθνλία 

 Ο αξηζκφο ησλ ηελφλησλ πνπ ζα δηαηαρζνχλ ζε έλα ηνίρν ζην ίδην χςνο, 

εμαξηάηαη απφ ην πάρνο ηνπ ηνίρνπ.  

Έηζη γηα κεγάινπ πάρνπο ηνίρνπο, ηνπνζεηνχκε  δπν ή θαη πεξηζζφηεξνπο ηέλνληεο, 

νχησο ψζηε ε δχλακε λα θαηαλέκεηαη ζρεδφλ νκνηφκνξθα ζ’ φιν ην πιάηνο ηνπ 

ηνίρνπ. Δκπεηξία απφ πξαγκαηηθνχο ζεηζκνχο αιιά θαη απφ πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο 

(Tomazevic), έρεη απνδείμεη φηη γηα ζπλήζε θηίξηα απφ ιηζνδνκή κε 2 – 3 νξφθνπο 

είλαη απνηειεζκαηηθή ε ρξήζε ηελφλησλ απφ ράιπβα S360, δηακέηξνπ 16 mm 

ηνπνζεηεκέλσλ θαη ζηηο δπν πιεπξέο ηνπ ηνίρνπ θαη αθπξσκέλσλ κε κεηαιιηθέο 

πιάθεο πάρνπο 10 – 15 mm. 

 

4.4.4 Υξήζε ύλζεησλ Τιηθώλ από Ηλνπιηζκέλα Πνιύκεξή 

Μία κέζνδνο επηζθεπήο θαη ελίζρπζεο ηνηρνπνηίαο ρξεζηκνπνηεί ηα ζχλζεηα 

πιηθά απφ ηλνπιηζκέλα πνιπκεξή (ΗΟΠ – Fiber Reinforced Polymer Composites – 

FRPC), ηα νπνία απνηεινχληαη απφ “πθάζκαηα” απφ ηλψδε νπιηζκέλα πνιπκεξή, 

εκπνηηζκέλα κε επνμηθέο ξεηίλεο. Σα πξψηα ζχλζεηα πιηθά ρξνλνινγνχληαη απφ ηα 

ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα θαη είραλ σο ζπζηαηηθά θπζηθέο ξεηίλεο θαη ίλεο, φπσο πίζζα 

θαη ίλεο μχινπ. Ζ καδηθή παξαγσγή ηνπο φκσο μεθηλά ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1930 φπνπ αξρηθά ε ρξήζε ηνπο πεξηνξίδεηαη ζηελ αεξνλαππεγηθή, ηε ρεκηθή 

βηνκεραλία θαη ηε λαππεγηθή εμαηηίαο ηνπ ππεξβνιηθνχ ηνπο θφζηνπο θαη ησλ 

πεξηνξηζκέλσλ πεηξακαηηθψλ απνηειεζκάησλ, ελψ ηα ζχγρξνλα ζχλζεηα πιηθά 

βξίζθνπλ εθαξκνγή θαη ζε ππφγεηεο δεμακελέο θαπζίκσλ, έσο χθαια πινίσλ θαη 

πνιεκηθά αεξνζθάθε. Γεληθά ε ρξήζε ηνπο έρεη εμαπισζεί ζε εθαξκνγέο πνπ 

απαηηνχλ ρακειφ ίδην βάξνο, πςειέο ηάζεηο θαη κε δηαβξσηηθέο δνκηθέο ηδηφηεηεο. Ζ 

επηθφιιεζε ζηξψζεσλ ηλνπιηζκέλσλ πνιπκεξψλ απφ αλζξαθνλήκαηα ζε δνκηθά 

ζηνηρεία θαηαζθεπψλ κε ζθνπφ ηελ επηζθεπή θαη ελίζρπζή ηνπο, πξσηνεθαξκφζηεθε 

ζηελ Διβεηία ην 1984, ελψ ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία βξίζθεη πνιιέο εθαξκνγέο κε 

επηηπρία ζε ρψξεο κε δπζκελείο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ή κε ηδηαίηεξα πςειή 

ζεηζκηθή επηθηλδπλφηεηα, φπσο νη Ζ.Π.Α. ,ν Καλαδάο, ε Ηαπσλία, ε Διβεηία, ε 
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Απζηξαιία, θ.ά.. ηελ Διιάδα νη πξψηεο εθαξκνγέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη εμαπιψλνληαη ηδηαίηεξα κεηά ηνλ ζεηζκφ ηεο Πάξλεζαο 

ην 1999. Ζ ελίζρπζε επηηπγράλεηαη κε ρξήζε καλδπψλ θαη ειαζκάησλ απφ ζχλζεηα 

πιηθά, ή πεξηηχιημε ησλ κειψλ κε ηαηλίεο απφ ζχλζεηα πιηθά 

 

Πεξηγξαθή πζηαηηθώλ 

Σα ζχλζεηα πιηθά ηλψλ απνηεινχληαη απφ ίλεο εκπνηηζκέλεο κε ξεηίλε ή κε. 

Αλάινγα κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ηλψλ, δηαθξίλνληαη ζε: προσανατολισμένα 

(directional) , κε ίλεο ζπλερείο θαη ίδηαο δηεχζπλζεο , θαη ζε μη προσανατολισμένα 

(random), κε ίλεο ηπραία ηνπνζεηεκέλεο ζην ζπλδεηηθφ πιηθφ. 

Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν ηνπνζέηεζεο θαη ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ ηλψλ ηα ζχλζεηα 

πιηθά δηαθξίλνληαη ζε: 

1. Πιεθηψλ ηλψλ (woven fiber), πνπ απνηεινχλ ζπλερέο ζψκα ρσξίο επηκέξνπο 

ζηξψκαηα, νπφηε δελ παξνπζηάδνπλ πηζαλφηεηεο απνθφιιεζεο. Έρνπλ φκσο 

κηθξή αληνρή ιφγσ ηεο κεγάιεο ζπγθέληξσζεο ηάζεσλ θαη ηνπ κεγάινπ 

πνζνζηνχ ξεηίλεο. Αζπλερψλ ηλψλ (chopped fiber) , ηα νπνία έρνπλ θνληέο 

ίλεο δηάζπαξηεο κέζα ζην ζπλδεηηθφ πιηθφ, θαη κεραληθή αληνρή θαηψηεξε 

απ’ απηήλ ησλ ζπλερψλ ηλψλ. 

2. Τβξηδηθά (hybrid), ηα νπνία απνηεινχληαη είηε απφ ζπλερείο, ή απφ ζπλερείο 

ίλεο, ή απφ πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ηχπνπο ηλψλ. Υξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

πεηχρνπλ επηζπκεηέο ηδηφηεηεο πνπ ην ζχλζεην πιηθφ δελ δηαζέηεη. 

3. πλερψλ ηλψλ (continuous fiber), πνπ ζηξψκαηα ζπλερψλ ηλψλ – ξεηίλεο 

ηνπνζεηνχληαη ζηελ θαηάιιειε δηεχζπλζε θαη ζπλδένληαη απνηειψληαο έλα 

ζψκα, παξνπζηάδνληαο έηζη, κεγάιε αληνρή. Ζ απνθφιιεζε κεηαμχ ησλ 

ζηξσκάησλ ζπλερψλ ηλψλ- ξεηίλεο είλαη πηζαλή. 

Γηα ηελ επηζθεπή θαη ελίζρπζε θαηαζθεπψλ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο 

πξνζαλαηνιηζκέλα ζχλζεηα πιηθά ζπλερψλ ηλψλ ηα νπνία παξνπζηάδνπλ κεγάιε 

αληνρή. Ο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ ηλψλ φκσο, δίλεη ζην ζχλζεην πιηθφ αληζνηξνπηθή 

ζπκπεξηθνξά, ζεαληηζηνηρία κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, 

δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο κειεηεηέο λα δηεπζεηήζνπλ θαηά ηέηνην ηξφπν ηηο 

ζηξψζεηο ηνπ πιηθνχ ψζηε λα εληζρπζεί ην κέινο ζηε δηεχζπλζε πνπ αλαπηχζζνληαη 

νη πςειφηεξεο ηάζεηο. 



99 

 

4.4.5 Υξήζε Μεηαιιηθώλ ηνηρείσλ 

 

Ζ πξνέληαζε ζαλ ηξφπνο ελίζρπζεο ηζηνξηθψλ θηηξίσλ κε θέξνπζα ηνηρνπνηία 

έρεη δνθηκαζηεί απφ ηηο αξρέο ηνπ αηψλα καο ζην εμσηεξηθφ ελψ ζηελ Διιάδα νη 

γλψζεηο καο γη’ απηή είλαη πεξηνξηζκέλεο. Ζ κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο κεηαιιηθά ζηνηρεία ηα νπνία ιέγνληαη ειθπζηήξεο - ηέλνληεο. Οη 

ειθπζηήξεο είλαη θαηαζθεπαζκέλνη ζπλήζσο απφ δνκηθφ ράιπβα θαηαπνλνχληαη 

θπξίσο εθειθπζηηθά θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνζσξηλή επηζθεπή ή ελίζρπζε 

ησλ θεξφλησλ ζηνηρείσλ.
 29

 

Ζ πξνζζήθε ειθπζηήξσλ είλαη δεκνθηιήο ηξφπνο ζχλδεζεο απνθνιιεκέλσλ 

ηνίρσλ. Ζ ρξήζε εμσηεξηθψλ ειθπζηήξσλ γηα ηελ πεξίζθπμε ησλ ηνίρσλ 

ζπγθαηαιέγεηαη ζηα άκεζα κέηξα ππνζηήξημεο θηηξίσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί 

ζεκαληηθέο βιάβεο δηφηη πέξαλ ηεο επθνιίαο ηνπνζέηεζεο παξνπζηάδνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα εχθνιεο αθαίξεζεο γηα ηελ εθαξκνγή κνλίκσλ κέηξσλ πνπ πηζαλά ζα 

πξνθχςνπλ απφ κεηαγελέζηεξε εκπεξηζηαησκέλε κειέηε. 

Οη ειθπζηήξεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πεξηπηψζεηο απνθφιιεζεο 

δηαζηαπξνχκελσλ ηνίρσλ ή απνδηνξγάλσζεο γσληψλ ηνίρνπ. Δθαξκφδνληαη επίζεο 

γηα ηελ βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο θαηαζθεπήο ζπλδένληαο απέλαληη ηκήκαηα 

ηεο, κε ηελ εθαξκνγή επλντθήο ρακειήο πξφζιηςεο. 

Μπνξνχλ αθφκα λα εθαξκνζηνχλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζεκειίσζεο ( 

δεκηνπξγία πςίθνξκσλ πεδηινδνθψλ ) . πλήζσο ηνπνζεηνχληαη νξηδφληηνη θάησ απφ 

ηηο ζηάζκεο εδξάζεσο ηεο ζηέγεο ή θαη ησλ δαπέδσλ, θαη ζπαλίσο θαηαθφξπθνη ζηηο 

γσλίεο ησλ θηηξίσλ ή θαζ’ χςνο πεζζψλ απφ ηνηρνπνηία. Σν πάρνο ηεο ηνηρνπνηίαο 

πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ 45 cm γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

Αλ ζηνπο ειθπζηήξεο εθαξκνζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ εθειθπζκφο (πξνέληαζε) 

ηφηε ηα ζηνηρεία απηά νλνκάδνληαη ηέλνληεο. Οη ηέλνληεο θαηαζθεπάδνληαη ζπλήζσο 

απφ ράιπβα πξνέληαζεο (ν δνκηθφο ράιπβαο δελ επαξθεί ζ’ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ) 

θαη απνηεινχλ αμηφινγν ηξφπνελίζρπζεο βιακκέλσλ ζηνηρείσλ. 

Δπζχγξακκνη ηέλνληεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο γηα ηελ πεξηκεηξηθή 

πεξίζθπμε ηνηρνπνηηψλ θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ειθπζηήξα ζε 

θακπχινπο γξακκηθνχο ή επηθαλεηαθνχο θνξείο. Γαθηπιηνεηδείο ηέλνληεο 

                                                 
29

  Δλίζρπζε Ηζηνξηθψλ Κηηξίσλ απφ Φέξνπζα Σνηρνπνηία κε Υξήζε Μεηαιιηθψλ ηνρηείσλ – 1
ν
 

Φνηηεηηθφ πλέδξην Δπηζθεπέο Καηαζθεπισλ – 04 Μαπξαηδψηεο Γ. Μπαθ Ν. 
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ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πεξίζθπμε ηνπ ηπκπάλνπ ησλ ηξνχισλ. Με ηελ βνήζεηα 

ηεο πξνέληαζεο ε ξνή ησλ δπλάκεσλ κπνξεί λα δηνξζσζεί θαη ζε εμαηξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο λα αιιάμεη ηελ ίδηα ηεο ηελ δηεχζπλζε. Έηζη επηηπγράλεηαη βειηίσζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηεο ηνηρνπνηίαο έλαληη νξηδνληίσλ ζεηζκηθψλ κεηαθηλήζεσλ. 

αλ θαλφλαο κπνξεί λα εηπσζεί φηη νη ηέλνληεο ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζε 

πεξηπηψζεηο ζνβαξψλ βιαβψλ ηεο ηνηρνπνηίαο. 

 

Απαηηνύκελα Τιηθά 

1. Σξππάλη 

2. Μεηαιιηθέο ξάβδνη κεγάιεο δηακέηξνπ ( 15,26,32,36 mm ) απφ θπζηθφ 

ζθιεξφ ράιπβα κέζεο αληνρήο ( π.ρ. S 600/900, S 835/1030, S 885/1080). Oη 

ξάβδνη απηέο έρνπλ ζπλερέο ζπείξσκα ζηελ επηθάλεηα ηνπο, ην νπνίν απμάλεη 

ηελ ζπλάθεηα θαη επηηξέπεη ηελ αγθχξσζε ηεο ξάβδνπ κε πεξηθφριην ζε 

νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ κήθνπο ηεο. Υάιπβεο πξνζηαηεπκέλνη απφ ζθνπξηά 

κε κηθξή ηάζε ζρεδηαζκνχ δελ είλαη θαηάιιεινη γηα ηέλνληεο πξνέληαζεο.  

3. Πεξηθφριηα 

4. ηνηρεία αγθχξσζεο θαηάιιεια δηακνξθσκέλα κε κνξθή θψδσλα ή πιάθαο 

απφ ζθπξφδεκα ή ράιπβα 

5. Γπλακφθιεηδα 

 

Μεζνδνινγία Δθηέιεζεο 

ηάδην 1: Δπηιέγνληαη νη ζέζεηο πξνζαξκνγήο ησλ ηελφλησλ θαη ειέγρεηαη ε 

θαηαιιειφηεηα επάξθεηαο απηψλ ησλ ζέζεσλ ηεο ηνηρνπνηίαο ( έιεγρνο ηνπηθήο 

ζιίςεο) γηα παξαιαβή ησλ δπλάκεσλ πξνέληαζεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε γίλεηαη 

ηνπηθή ελίζρπζε. 

ηάδην 2 : Γηάλνημε ησλ νπψλ (δίνδνη) ζηελ κάδα ηνπ ηνίρνπ, ζε απέλαληη 

ζέζεηο θαη ζην ίδην ην χςνο (πεξίπησζε νξηδφληησλ ηελφλησλ). Γηα ιφγνπο 

πξνζηαζίαο απφ δηάβξσζε, νη ηέλνληεο ηνπνζεηνχληαη ζε ζπλήζεηο ζσιήλεο 

πεξηβνιήο ή εληφο νπψλ πνπ δηαηξψληαη θαηά κήθνο ηεο κέζεο επηθάλεηαο ηνπ 

ηνίρνπ, ή θαηά κήθνο απιάθσλνη νπνίνη δηαλνίγνληαη ζπκκεηξηθά θαη ζηηο δπν 

παξεηέο ηνπ ηνίρνπ ψζηε λα επηηπγράλεηαη θεληξηθή εθαξκνγή ηεο δχλακεο 
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πξνέληαζεο. Αξρηθά δεκηνπξγείηαη κηα ηξχπα θαηά κήθνο ηεο ηνηρνπνηίαο δηακέηξνπ 

60 - 80 mm κε ηξππάλη κέρξη ηελ επφκελε γσλία. 

ηάδην 3 : Μηα ζπλερήο ξάβδνο πξνέληαζεο εηζέξρεηαη ζηελ ηξχπα αθνχ έρεη 

ήδε ππνζηεί ειαηνβαθή. 

ηάδην 4: Αγθχξσζε ησλ ηελφλησλ ( ξάβδνη πςειήο αληνρήο θαη κεγάιεο 

δηακέηξνπ) ζε θαηάιιεια δηαζηαζηνινγεκέλεο πιάθεο αγθχξσζε. 

ηάδην 5 : Οη ξάβδνο αγθπξψλεηαη κφληκα ζην έλα άθξν θαη εθειθχεηαη απφ 

ηελ άιιε κε πδξαπιηθφ γξχιν ή δπλακφθιεηδα. Απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαηά 

ηελ επηβνιή ηεο πξνέληαζεο, ε νπνία πξέπεη λα είλαη ήπηα θαη δηαξθψο ειεγρφκελε. 

ηάδην 6 : Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ηελφλησλ νη εζσηεξηθέο νπέο 

πιεξνχληαη κε ηζηκεληέλεκα (ψζηε λα πξνζηαηεχζεη ηελ επαίζζεηε πξνεληακέλε 

ξάβδν) θαη νη εμσηεξηθνί αχιαθεο κε ειαθξνχο καλδχεο απφ εθηνμεπφκελν 

ζθπξφδεκα. Ζ πίεζε ηνπ ηζηκεληελέκαηνο πξέπεη λα είλαη 20 – 50 Bar. Σν θελφ 

κεηαμχ ηνπ ηέλνληα θαη ηνπ ζσιήλα πεξηβνιήο ηνπ πιεξνχηαη κε ηζηκεληέλεκα εθηφο 

εάλ θξίλεηαη ζθφπηκν λα παξαιεθζεί ε ζχλδεζε ηνπ ηέλνληα ψζηε λα είλαη 

κεηαγελέζηεξα δπλαηή ε παξαηήξεζε, επαλέληαζε ή αθφκα ε αθαίξεζε ηνπ ζην 

κέιινλ. 

ηάδην 7 : Ζ αγθχξσζε ησλ ηελφλησλ ζηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ 

είλαη θαηαζθεπαζηηθά επρεξήο. Λφγσ ηεο κηθξήο αληνρήο ηεο ιηζνδνκήο ε 

δχλακεπιαθψλ, νη νπνίεο ηελ θαηαλέκνπλ ζε κεγάιε επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ. Οη 

δηαηάμεηο θαη νη πιάθεο αγθχξσζεο ηνπνζεηνχληαη ζπλήζσο ζε εζνρή ηνπ ηνίρνπ. Οη 

αγθχξσζεο κεηά ηελ εθαξκνγή θαηάιιειεο βαθήο παξακέλνπλ αθάιππηεο θαη 

επφκελνο επηζθέςηκεο. Δλαιιαθηηθψο θαιχπηνληαη κε επίρξηζκα ή κε εθηνμεπφκελν 

ζθπξφδεκα. ρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία απφ δηάβξσζε ζα πξέπεη, αλ ε θεθαιή 

αγθχξσζεο ηνπνζεηεζεί ζην θελφ ηεο ηνηρνδνκήο λα θαιπθζεί κε ηζηκέλην γχξσ απφ 

ηνλ ράιπβα γηα 20 mm θαη γχξσ απφ ηνπο ζσιήλεο πεξηβνιήο πεξίπνπ 10 mm. Δάλ ε 

θεθαιή κείλεη έμσ απφ ηελ ηνηρνδνκή ζα πξέπεη λα θαιπθζεί ή λα βπζηζηεί ζε 

ηζηκεληνθνλίακα. 

Τπάξρεη ζεκαληηθή αβεβαηφηεηα γηα ην κέγεζνο ησλ ρξφλησλ απσιεηψλ 

πξνέληαζεο εμ’ αηηίαο ηνπ εξππζκνχ ηεο ηνηρνπνηίαο. Ο Wenzel θαη νη Ullrich θαη 

Maus κεηά απφ κεηξήζεηο πνπ έθαλαλ ζε ζπγθεθξηκέλα θηίξηα, αλαθέξνπλ φηη νη 

απψιεηεο πξνέληαζεο νη νπνίεο κεηξήζεθαλ κεηά απφ 12 ή 13 ρξφληα ιεηηνπξγίαο 

θπκαίλνληαη απφ 3 έσο 12 %. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο φπνπ αθνινχζεζε 

ππνζεκειίσζε ηνπ θηηξίνπ κεηξήζεθαλ απψιεηεο έσο ην 1/3 ηεο αξρηθήο δχλακεο 
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πξνέληαζεο. Δάλ θαη είλαη δχζθνιν λα γεληθεχζεη θαλείο, ε πιεξνθνξία απηή κπνξεί 

λα εθιεθζεί ζαλ έλδεημε φηη νη απψιεηεο πξνέληαζεο ζηελ ηνηρνπνηία δελ είλαη 

δπζαλάινγα κεγαιχηεξεο απφ απηέο ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

Ο αξηζκφο ησλ ηελφλησλ πνπ ζα δηαηαρζνχλ ζε έλα ηνίρν ζην ίδην χςνο, 

εμαξηάηαη απφ ην πάρνο ηνπ ηνίρνπ. Έηζη γηα κηθξνχ πάρνπο ηνηρνπνηίεο έρνπκε έλαλ 

ηέλνληα, ελψ γηα κεγάινπ πάρνπο δπν ή θαη πεξηζζφηεξνπο ( ηφζνη ψζηε ε δχλακε λα 

θαηαλέκεηαη ζρεδφλ νκνηφκνξθα ζ’ φιν ην πιάηνο ηνπ ηνίρνπ. Δκπεηξία απφ 

πξαγκαηηθνχο ζεηζκνχο αιιά θαη απφ πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο (Tomazevic), έρεη 

απνδείμεη φηη γηα ζπλήζε θηίξηα απφ ιηζνδνκή κε 2 – 3 νξφθνπο είλαη 

απνηειεζκαηηθή ε ρξήζε ηελφλησλ απφ ράιπβα S360, δηακέηξνπ 16 mm 

ηνπνζεηεκέλσλ θαη ζηηο δπν πιεπξέο ηνπ ηνίρνπ θαη αγθπξσκέλσλ κε κεηαιιηθέο 

πιάθεο πάρνπο 10 – 15 mm. ε κεγαιχηεξα θηίξηα ε δηάκεηξνο κπνξεί λα θηάζεη 

κέρξη 28 mm. εκεηψλεηαη φηη είλαη δπλαηφλ λα απνθεπρζεί ε αξθεηά δπζρεξήο 

δηάλνημε νπψλ θαη λα γίλεη ε ηνπνζέηεζε ησλ ηελφλησλ ζε εγθνπέο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ θαη έρνπλ βάζνο πεξίπνπ 40 mm. Μεηά 

ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ηελφλησλ ε δηαηνκή απνθαζίζηαηαη κε ηζηκεληνθνλία 

 

Πίλαθαο 27 Πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ. 

 

1 

Γεληθά κε ηελ πξνέληαζε επηηπγράλεηαη βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο  

ηνηρνπνηίαο ζε νξηδφληηεο κεηαθηλήζεηο ιφγν θπξίσο ηεο ζεηζκηθήο θφξηηζεο. 

2 

Υξεζηκνπνηείηαη σο κέζν ελίζρπζεο θπξίσο ζε θαηαζθεπέο κλεκεηαθνχ ραξαθηήξα 

επεηδή ε εθαξκνγή ηεο δελ πξνθαιεί κεγάιεο επεκβάζεηο ζηηο νξαηέο επηθάλεηεο 

ησλ κλεκείσλ. 

3 Ζ κέζνδνο απηή είλαη εχθνια αλαζηξέςηκε. 

4 Μηθξφ θαηαζθεπαζηηθφ θφζηνο αλεμάξηεην ηνπ πνζνζηνχ πξνέληαζεο. 
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Πίλαθαο 28 Μεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ. 

1 
Λφγν εξππζκνχ νη ηέλνληεο ππφθεηληαη ζε ραιάξσζε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

γη’απηφ επηβάιιεηαη ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο. 

2 

Ωο κέζνδνο επέκβαζεο, ε πξνέληαζε δελ επηιχεη ξηδηθά ην πξφβιεκα  

απνθαηάζηαζεο απφ κφλε ηεο γη’ απηφ ζπλήζσο απνηειεί ζπκπιεξσκαηηθή  

κνξθή επέκβαζεο. 

 

3 

 

Οη ράιπβεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα δηάβξσζεο κε ηνλ  

ρξφλν ελψ ε ρξήζε εηδηθψλ ραιχβσλ πξνζηαηεπκέλσλ απφ ηελ ζθνπξηά  

(αλνμείδσηνη θαη άιινη) απμάλνπλ ην θφζηνο ησλ πιηθψλ 5 έσο 7 θνξέο  

πεξηζζφηεξν. Γεληθά δελ ζπληζηάηαη ε ρξήζε αλνμείδσηνπ ράιπβα φηαλ ζηελ 

αηκφζθαηξα ππάξρνπλ ζε κεγάιν πνζνζηφ ρισξηφληα βξνχλδνπ, νξεηράιθνπ ή 

ραιθνχ. ηελ πεξίπησζε απηή ζπλίζηαηαη ηηηάλην ή θαηάιιεια πξνζηαηεπκέλνο  

ράιπβαο. 

 

4 

 

Έρεη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε ρξήζε ζηνλ ειιεληθφ ρψξν εμ’αηηίαο ηεο έιιεηςεο  

εκπεηξίαο ησλ κεραληθψλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή, αιιά θαη ηεο  αβεβαηφηεηαο 

ηεο αιιειεπίδξαζεο ηεο πξνέληαζεο κε ηελ θαηαζθεπή θαη ηα πιηθά. 

 

Πξνέληαζε ηεο ηνηρνπνηίαο κπνξεί λα γίλεη θαηά κήθνο ησλ αλσθιίσλ ή ησλ 

πεζζψλ ή θαη ησλ δπν. Ζ νξηδφληηα πξνέληαζε θαηά κήθνο ησλ αλσθιίσλ, είλαη 

θαηαζθεπαζηηθά επθνιφηεξε απφ ηελ θαηαθφξπθε θαηά κήθνο ησλ πεζζψλ, αθνχ νη 

ηέλνληεο κπνξνχλ λα αγθπξσζνχλ ζηηο γσλίεο ησλ ηνίρσλ. Πξνέληαζε ησλ πεζζψλ 

απαηηεί ελίζρπζε ηνπ ζεκειίνπ κε πεξηκεηξηθή δψλε απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζηελ 

νπνία αθήλνληαη νπέο πνπ θαηαιήγνπλ ζηελ εμσηεξηθή θαηαθφξπθε παξεηά ψζηε λα 

δηέιζνπλ νη ηέλνληεο θαη λα αγθπξσζνχλ ζην ζθπξφδεκα. Δμ’ αηηίαο φκσο ηεο νκαιήο 

θαηαθφξπθεο ξνήο ησλ ζιηπηηθψλ ηάζεσλ πξνέληαζεο θαηά κήθνο ησλ πεζζψλ, δελ 

εκθαλίδνληαη ινμέο εθειθπζηηθέο ηάζεηο ζε άιια ζεκεία, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ 

νξηδφληηα πξνέληαζε, θαη έηζη ε θαηαθφξπθε πξνέληαζε ησλ πεζζψλ είλαη ειαθξά 

πην απνηειεζκαηηθή. Απηφ ζπκβαίλεη παξά ην γεγνλφο φηη νη κέγηζηεο ιφγσ ζεηζκνχ 

εθειθπζηηθέο ηάζεηο είλαη θπξίσο ζηελ νξηδφληηα δηεχζπλζε. 
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4.5 Δξγαζίεο Δλίζρπζεο Ληζνδνκώλ 

Ζ ελίζρπζε ηεο θέξνπζαο ηνηρνπνηίαο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε πνηθίιεο 

κεζφδνπο. Ζ επηινγή ηεο κεζφνδνπ πνπ ζα εθαξκνζηεί εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο 

βιάβεο, φπσο απηέο πεξηγξάθηεθαλ ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην. 

 

4.5.1 Αξκνινγήκαηα  

Όηαλ ην αξκνιφγεκα είλαη βαζχ πξέπεη λα γίλεηαη ζε δχν ζηξψζεηο . Δάλ νη 

αξκνί είλαη κεγάινη απαηηείηαη ζθήλσζε κηθξψλ ιηζαξηψλ κε ηελ πιαηχηεξε πιεπξά 

εγθάξζηα ζην ηνίρν . Ζ ηειηθή επηθάλεηα ηνπ αξκνινγήκαηνο είλαη παηεηή ή αδξή . 

Γηα ην παηεηφ αξκνιφγεκα ρξεζηκνπνηνχληαη κηθξφ θνπηαιάθη , κηθξφ κπζηξί ή θαη 

ηα δάρηπια , ελψ γηα ην αδξφ ρξεζηκνπνηείηαη ζθνπγγάξη θαη βνχξηζα . Γηα λα 

απνθεχγνληαη νη ξεγκαηψζεηο ηνπ αξκνινγήκαηνο είλαη αλαγθαία ε δηαβξνρή ηνπ 

ψζηε λα δηαηεξείηαη πγξφ , ή θαη ε πξφζκημε θαηάιιεινπ γαιαθηψκαηνο ( π.ρ. 

sintoplaste ) . 

 

 

Πίλαθαο 29 Πνξεία εξγαζηψλ αξκνινγήκαηνο 

Πνξεία εξγαζηώλ 

 

Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ  

Καζαίξεζε - αθαίξεζε ραιαξψλ ιίζσλ θαη αζζελνχο ζπλδεηηθνχ 

πιηθνχ  

Τδξνβνιή  

Καζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο ηεο παξεηάο ηνπ ηνίρνπ κε αέξα  

θξάγηζε ησλ αξκψλ κε θνλίακα , φκνηαο ζχλζεζεο κε ην ππάξρνλ  
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4.5.2 Ρηδνπιηζκνί  

 Ζ αξρή ηεο ρξήζεο κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ζε 

θαηαζθεπέο απφ θέξνληα νξγαληζκφ απφ θπζηθά 

ιηζνζψκαηα έγηλε απφ ηνπο αξραίνπο Έιιελεο, νη νπνίνη 

ρξεζηκνπνηνχζαλ κεηαιιηθνχο ζπλδέζκνπο γηα λα 

ελψζνπλ ηα ιηζνζψκαηα κεηαμχ ηνπο ηφζν ζε νξηδφληηα 

φζν θαη θαηαθφξπθε δηεχζπλζε. Όκσο απηή ε ηερληθή 

αθνξνχζε ηελ θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θηίζκαηνο.  

Δπηλνεηήο ηεο κεζφδνπ εηζαγσγήο θνληψλ 

ραιχβδηλσλ ξάβδνπ κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε θαη επηζθεπή 

πθηζηάκελσλ θαηαζθεπψλ απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία 

ππήξμε ν Ηηαιφο F.Lizzi πεξί ην 1950 [9]. Ζ ηερληθή απηή 

εθαξκφζζεθε γηα λα «δέζεη» δπλαηά κε αδχλακα ζεκεία 

ηεο ηνηρνπνηίαο θαη λα απμήζεη ηελ ζιηπηηθή, εθειθπζηηθή 

θαη δηαηκεηηθή αληνρή ηεο ηνηρνπνηίαο. Δλ νιίγνηο, 

ηνπνζεηψληαο ραιχβδηλεο ξάβδνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο 

ηνηρνπνηίαο ηεο πξνζδίδνπκε θαιχηεξεο ηδηφηεηεο κε ηα 

νθέιε πνπ ζπλνδεχνπλ ηνλ ράιπβα. 

  Δηθόλα 63 Καηαθφξπθε ηνκή 

 

Πεδία Δθαξκνγήο 

 Ζ κέζνδνο ηεο ελίζρπζεο κε ξηδννπιηζκνχο βξίζθεη εθαξκνγή ζε πιεζψξα 

θαηαζθεπψλ απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία. Οη ζπρλφηεξεο πεξηπηψζεηο είλαη νη εμήο:  

1. Δλίζρπζε πεζζψλ ζε γέθπξεο πνπ έρνπλ ξεγκαησζεί ιφγσ δηαθνξηθψλ 

θαζηδήζεσλ  

2. Δλίζρπζε πεζζψλ ζε παιαηέο γέθπξεο επεηδή έρνπλ απμεζεί ηα θηλεηά θνξηία 

γηα ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί θαη θαηαζθεπαζζεί,  

3. ηαζεξνπνίεζε αςίδσλ, πνπ έρνπλ ππνζηεί παξακνξθψζεηο,  

4. Δλίζρπζε ππνγείσλ ζηνψλ, φπνπ ην έδαθνο έρεη ππνζηεί θαζίδεζε ή 

κεηαθίλεζε,  Δλίζρπζε αζζελνχο ηνηρνπνηίαο ζε πεξηνρέο πνπ εθαξκφδνληαη 

πιάθεο αγθχξσζεο ηελφλησλ (πξνεληεηακέλε ηνηρνπνηία ή ελίζρπζε κε 

ειθπζηήξεο) 
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5. χλδεζε ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ φπσο αςίδεο κε ηα αλψηεξα ηκήκαηα ηνπ 

ηνίρνπ, ελ είδεη ηδηλεηηψλ θαη ιακψλ γηα ζχλδεζε εγθαξζίσλ ηνίρσλ  

6. Δλδπλάκσζε ηνπ ζψκαηνο ηνπ θέξνληα νξγαληζκνχ θαη ζχλδεζε ησλ ζαζξψλ 

κε ηα δπλαηά ηκήκαηα ηεο ηνηρνπνηίαο  

7. Γεκηνπξγία πςίθνξκσλ δνθψλ  

 

 

Σξόπνη Δθαξκνγήο κε Δλίζρπζε 

Θα πξέπεη λα ηνληζηεί ε απνπζία θαλνληζκψλ θαη εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ 

γεγνλφο πνπ θαζηζηά αλαγθαία ηελ ζπλερή επίβιεςή ηνπ κεραληθνχ  θαηά ηε 

δηάξθεηα εθαξκνγήο.  Λφγσ απνπζίαο θαλνληζκψλ, αλαθέξνληαη βάζεη εκπεηξίαο θαη 

ζπληζηψληαη ηα εμήο:  

 

Οπές 

Ζ δηάκεηξνο ησλ νπψλ, πνπ δηαλνίγνληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ξάβδσλ 

είλαη ηεο ηάμεο ησλ 20-40mm, ην δε κήθνο πνηθίιεη αλάινγα ην πάρνο ηεο ηνηρνπνηίαο 

θαη ηε θχζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο θαηαζθεπήο, πξέπεη φκσο λα είλαη αξθεηφ ψζηε λα 

αιιιεινθαιχπηνληαη νη νπιηζκνί. ε κηθξέο εππαζείο θαηαζθεπέο, εηδηθφηεξα ζε 

απηέο απφ ιηζνδνκή απφ καιαθφ πέηξσκα ή απφ νπηνπιηλζνδνκή, νη νπέο αλνίγνληαη 

κε ηε ρξήζε  ειεθηξηθψλ πεξηζηξνθηθψλ ηξππαληψλ κε δηακαληνθεθαιή θαη είζνδν 

χδαηνο γηα ηελ ςχμε ηεο θεθαιήο θαη ηελ απνκάθξπλζε ησλ πιηθψλ δηάηξεζεο. Ζ 

ρξήζε ησλ ηξππαληψλ απηνχ ηνπ ηχπνπ δελ πξνθαιεί κεγάιεο θαηαζηξνθέο αιιά 

παξνπζηάδεη ην κεηνλέθηεκα φηη ε πξφνδνο ηεο εξγαζίαο είλαη αξγή. Μεζαίνπ 

κεγέζνπο θαηαζθεπέο κπνξνχλ λα δηαηξεζνχλ κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ 

πεξηζηξνθηθψλ – θξνπζηηθψλ ηξππαληψλ αιιά ζε πεξηπηψζεηο δηάλνημεο επηκεθψλ 

νπψλ κε θνξά εθ ησλ άλσ πξνο ηα θάησ θαηαζηξέθεηαη εχθνια ε θεθαιή ιφγσ ηεο 

δπζθνιίαο κεηαθίλεζεο ησλ πιηθψλ ηεο δηάλνημεο. Ζ ρξήζε ησλ ηξππαληψλ 

πεπηεζκέλνπ αέξα επηηξέπεηαη κφλν ζε ζπκπαγείο θαηαζθεπέο, εηδηθφηεξα λα είλαη  

θαηαζθεπαζκέλεο απφ ιηζνζψκαηα απφ πνιχ ζθιεξή πέηξα θαη πξέπεη λα 

δηαλνηρζνχλ νπέο κεγάινπ κήθνπο. 
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Οπλιζμοί 

Ζ δηάκεηξνο ησλ νπιηζκψλ θπκαίλεηαη κεηαμχ 8-20mm. Ο αξηζκφο ησλ 

ξάβδσλ δε δχλαηαη λα πξνζδηνξηζηεί βάζεη θάπνηνπ 

ηχπνπ. Δμαξηάηαη απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο θαηαζθεπήο 

θαη ην ιφγν γηα ηνλ νπνίνλ γίλεηαη ε ελίζρπζε. 

πληζηάηαη λα ηνπνζεηνχληαη 3 κε 4 ξάβδνη αλά 

ηεηξαγσληθφ κέηξν κήθνπο πεξίπνπ θνξέο ην πάρνο ηεο 

ηνηρνπνηίαο. Μεγαιχηεξν κήθνο ησλ ξάβδσλ δελ 

εμαζθαιίδεη θαη’αλάγθελ θαιχηεξα απνηειέζκαηα ελψ 

απμάλεη δπζαλάινγα ην θφζηνο δηάλνημεο ησλ νπψλ. Ο 

νπιηζκφο κε ξαβδφκνξθν ράιπβα εμαζθαιίδεη 

θαιχηεξε ζπλνρή θαη αγθχξσζε αιιά ζε κλεκεία θαη 

ζε θαηαζθεπέο ζε πγξφ πεξηβάιινλ ζπλίζηαηαη ε ρξήζε 

αλνμείδσηνπ ράιπβα. 

 Δηθόλα 64 Ρηδνπιηζκέλε ηνηρνπνηία 

 

 

Πίλαθαο 30 Μεζνδνινγία εξγαζηψλ 

Πνξεία 

εξγαζηώλ 

Πάθησζε αιιεινηεκλφκελσλ θνληψλ ξάβδσλ νπιηζκνχ Φ10 έσο Φ14 , 

κήθνπο 50 cm εληφο νπψλ πνπ δηαλνίγνληαη ζην ηνίρν κε πεξηζηξνθηθφ 

ηξππάλη δηακέηξνπ Φ20. 

Ζ πάθησζε γίλεηαη κε ηζηκεληνθνλίεο κε ζπζηειιφκελεο , θαη κε εηδηθά 

θνληάκαηα ςηιήο ραιαδηαθήο άκκνπ . 
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4.5.3 Μαλδύεο  

Oη καλδχεο ηνπνζεηνχληαη ζε θνιφλεο θαη δελ επηηξέπνπλ λα αλνίμεη ε θνιφλα 

ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ. Άκεζα δηαζέζηκνη καλδχεο ππάξρνπλ κφλν ζε Σ8, Σ10 θαη 

Σ12, θαη κφλν αλά 10 εθ.  

 

Πίλαθαο 31 Μεζνδνινγία εξγαζηψλ ηνπνζέηεζεο ραιχβδηλνπ καλδχα ζηε ιηζνδνκή 

Πνξεία 

εξγαζηώλ 

Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ  

Καζαίξεζε ραιαξψλ ιίζσλ θαη θνληακάησλ  

Γηάλνημε ¨θσιεψλ ¨ ( ¨ηπθιψλ ¨ δηαηνκήο 20Υ 20 Υ 20 cm ή ¨ δηακπεξψλ ¨ )  

Τδξνβνιή - θαζαξηζκφο  

Ππθλφ θνηεηζφζπξκα ηελησκέλν θαη θαξθσκέλν βαζηά ζηνπο αξκνχο , κε 

ηζρπξφ ηζηκεληνθνλίακα ησλ 400 kg πάρνπο 3 ÷ 5 cm . 

Δζράξα Φ8/25 ( ή αλάινγν δνκηθφ πιέγκα ) θαη έγρπην ζθπξφδεκα
30

 πάρνπο 

10 cm 

 

 

Πίλαθαο 32 Γηάθνξνη ηχπνη καλδχσλ 

Μνλόπιεπξνη 

Δθαξκφδνληαη ζηε εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή παξεηά ηνπ ηνίρνπ εάλ ν ηνίρνο 

έρεη κεγάιν πάρνο ή επηβάιιεηαη απφ αξρηηεθηνληθνχο ιφγνπο , ή εάλ νη 

βιάβεο είλαη πεξηνξηζκέλεο . 

Ακθίπιεπξνη 
Δθαξκφδνληαη θαη ζηηο δχν παξεηέο ηνπ ηνίρνπ εάλ νη βιάβεο είλαη 

εθηεηακέλεο  

Σνπηθνί 

 

Δθαξκφδνληαη ζηε πεξίπησζε ηνπηθψλ βιαβψλ ή αλαγθαίσλ ηνπηθψλ 

εληζρχζεσλ ( γσλίεο ηνίρσλ , πιαίζηα αλνηγκάησλ ). 

 

 

                                                 
30

 ύλζεζε ζθπξνδέκαηνο  

400 kg ηζηκέλην , 850 kg άκκνο , 850 kg γαξκπίιη , ππεξεπζηνπνηεηήο . 

Δζράξα Φ8/25 ( ή αλάινγν δνκηθφ ) πιέγκα θαη εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα πάρνπο 

4 cm γηα κηθξά πάρε ηνίρσλ θαη κηθξέο βιάβεο έσο 8 cm γηα κεγάια πάρε ηνίρσλ 

θαη κεγάιεο βιάβεο . 

ύλζεζε εθηνμεπόκελνπ ζθπξνδέκαηνο  

 500 gr ηζηκέλην , 1700 kg θαζαξή άκκνο ζξαπζηή έσο 5 mm , 150 έσο 250 lt λεξφ . 

Οη καλδχεο ραλδξψλνληαη ζηηο ¨ θσιεέο¨ ηεο ηνηρνπνηταο κε θισβφ νπιηζκνχ απφ δχν θνπξθέηεο Φ12 

κε δχν - ηξεηο ζπλδεηήξεο Φ8 . Δπίζεο ζπλδένληαη κε ηα δηαδψκαηα ηεο ζηέςεο , ησλ κεζνπαησκάησλ 

θαη ηνπ δαπέδνπ . 
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4.6 Δξγαζίεο Δλίζρπζεο Θεκειίσζεο 

ην δήηεκα ηεο ζεκειίσζεο ησλ πθηζηάκελσλ παξαδνζηαθψλ θαηαζθεπψλ νη ιχζεηο 

πνπ αθνινπζνχληαη είλαη νη εμήο 

 

4.6.1 Νηνπιάπηα 

Δθαηέξσζελ ηεο βάζεο ηνπ ζεκειίνπ θαηαζθεπάδνληαη απφ άνπιν ζθπξφδεκα αλά 

απνζηάζεηο 0.50 έσο 2,00 κ. ¨ληνπιάπηα¨ κε δηαζηάζεηο 0.50 κ. εγθάξζηα θαη 0.50 

κ έσο 1.00 κ. θαηά ην κήθνο ηνπ ηνίρνπ . 

 

4.6.2 Πεδηινδνθόο  

Απφ ηε κηα παξεηά ηνπ ζεκειίνπ θαη θαζ΄ φιν ην κήθνο ηνπ θαηαζθεπάδεηαη ζε 

επαθή δνθφο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε ειάρηζην δηακήθε νπιηζκφ 4Φ16 θαη 

ζπλδεηήξεο Φ10/20 . Ζ δνθφο απηή ¨ραλδξψλεηαη¨ ζηε κάδα ηνπ ηνίρνπ κέζσ 

¨θσιεψλ¨ πνπ δηαλνίγνληαη αλά 2.00 κ . πεξίπνπ. 

 

4.6.3 Μαλδύεο  

Δθαξκφδεηαη κνλφπιεπξνο ή ακθίπιεπξνο καλδχαο θπξίσο ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ 

νπνία ε κέζνδνο απηή έρεη επηιεγεί θαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αλσδνκήο. 

 

4.6.4 Ρηδνπιηζκνί - Ρηδνπάζαινη  

Οη ξηδνπάζαινη ( ξάβδνη Φ14 ) παθηψλνληαη εληφο νπψλ πνπ δηαπεξλνχλ ην ζεκέιην 

θαη εηζρσξνχλ ζην έδαθνο ηεο ζεκειίσζεο . Οη νπέο είλαη αιιεινηεκλφκελεο θαη 

δηαλνίγνληαη κε πεξηζηξνθηθφ ηξππάλη δηακέηξνπ Φ20 . Ζ πάθησζε γίλεηαη ζπλήζσο 

κε ηζηκεληέλεκα . 

Πην ζπγθεθξηκέλα ε πάθησζε ηνπ νπιηζκνχ επηηπγράλεηαη κε εηδηθέο 

ηζηκεληνθνλίεο (π.ρ. κε ζπζηειιφκελεο) ή κε εηδηθά θνληάκαηα (π.ρ. θνληάκαηα 

ηζηκέληνπ – πιαζηηθψλ πιψλ/ ηξνπνπνηεκέλα ή ξεηηληθά θνληάκαηα) πνπ έρνπλ σο 
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αδξαλέο ςηιή ραιαδηαθή άκκν. Όηαλ ην θνλίακα είλαη ηζηκεληέλεκα ν ιφγνο λεξνχ – 

ηζηκέληνπ είλαη ζπλήζσο 1,0:1,5. Ζ πξφζκημε κε άκκν επηηξέπεηαη κφλν αλ ππάξρνπλ 

κεγάια θελά ζην εζσηεξηθφ ηεο ηνηρνπνηίαο. Ζ ρξήζε επνμηθψλ ή πνιπκεξηθψλ 

ξεηηλψλ πξέπεη λα γίλεηαη κφλν φηαλ θξίλεηαη επηβεβιεκέλε ιφγσ ηνπ κεγάινπ 

θφζηνπο ησλ ξεηηλψλ απηψλ. Γελ ζπληζηάηαη ε ρξήζε ηνπο φηαλ ην πνζνζηφ θελψλ 

ηεο ηνηρνπνηίαο ππεξβαίλεη ην 3-5% ηνπ φγθνπ ηεο. ε πεξηπηψζεηο ιεπηψλ ελεκάησλ 

είλαη θαιχηεξε ε ρξήζε αληιίαο ρεηξφο πνπ επηηξέπεη θαιχηεξν έιεγρν ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο έλεζεο. Σν γέκηζκα ησλ νπψλ κε έλεκα γίλεηαη ππφ ρακειή πίεζε, 

ζπλήζσο 1-2 atm.  

Ζ κέζνδνο εθαξκφδεηαη κε επηηπρία ζε ηνηρνπνηίεο πάρνπο 0,5-2,0 m. ε 

πεξίπησζε ηνηρνπνηίαο πάρνπο κηθξφηεξνπ απφ 0,5m πνπ απνηειείηαη απφ 

αξγνιηζνδνκή απφ ζθιεξφ πέηξσκα ππάξρεη δπζθνιία ζηελ δηάλνημε ησλ νπψλ. ε 

νπηνπιηλζνδνκέο, φκσο, πάρνπο 0,35 m ε κέζνδνο κπνξεί εχθνια λα εθαξκνζζεί. Ζ 

επηινγή ηνπ ελέκαηνο θαη ε ζσζηή θαη πξνζερηηθή έγρπζή ηνπ είλαη θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο, αθνχ απηφ παθηψλεη ηνλ νπιηζκφ θαη ηνλ πξνθπιάζζεη απφ δηάβξσζε. 

 

 

4.7 Δπεκβάζεηο ζε Πεξίπησζε  Ππξθαγηάο 

εκεηώλεηαη όηη ε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία επεκβάζεσλ αθνξά ηόζν ζηνηρεία 

από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα, όζν θαη από θέξνπζα ηνηρνπνηία. 

 

   

Δηθόλα 65 Κηήξηα θακκέλα ζην εζσηεξηθφ 
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Απνθόιιεζε θαη πηώζε επηρξηζκάησλ 

Δθαξκόδεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ επηρξηζκάησλ, κε θξνληίδα γηα ηελ εμαζθάιηζε 

θαιήο πξόζθπζεο (π.ρ. κέζσ ηξαρύηεηαο, αζηαξώκαηνο, ρξήζεο ηλώλ θ.ιπ.). ε 

πεξίπησζε πνπ ην πάρνο ηνπ επηρξίζκαηνο ππεξβαίλεη ηα 15mm ÷ 20mm, 

ππνρξεσηηθά εληζρύεηαη/νπιίδεηαη κε : 

1. Διαθξά πιέγκαηα (ηα νπνία ζηεξεώλνληαη κε κεραληθά κέζα ζηα θέξνληα 

ζηνηρεία), από ράιπβα (θνηεηζόζπξκα, θνπλειόζπξκα) ή γπαιί 

2. Ίλεο (ζε θαηάιιειε δόζε), από ράιπβα ή πνιππξνππιέλην 

 

Ρεγκησζε επηρξηζκάησλ 

Δθαξκόδεηαη ζπλήζσο απιή ζθξάγηζε ησλ ξσγκώλ (ηζηκεληνθνλία κε ςηιό 

κπζηξί). Γηα πνιιέο ξσγκέο, ίζσο έληνλεο, κπνξεί λα εθαξκνζηεί αληηθαηάζηαζε  

επηρξηζκάησλ. 

 

 

Δηθόλα 66 Απνθφιιεζε θαη πηψζε επηρξηζκάησλ 
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Απνδηνξγάλσζε ηεο πιηλζνδνκήο 

Δίλαη αλαγθαία ε θαζαίξεζε/ 

αλαθαηαζθεπή ηνπ «θακκέλνπ» ηνίρνπ, εάλ 

παξαηεξείηαη έληνλε απνζύλζεζε ηνπ 

θνληάκαηνο ησλ αξκώλ θαη ζξαύζε ησλ 

θινηώλ ησλ ηνηρνζσκάησλ. Αιιηώηηθα, όηαλ 

βεβαησκέλα κόλν ην θνλίακα έρεη θζαξεί, ζα 

απνθαζίζηαηαη κε κεζόδνπο θαη πιηθά 

αξκνιόγεζεο. 

 

Μεγάια παξακέλνληα βέιε θάκςεο (έσο θαη l/25) ζε πιάθεο θαη δνθνύο 

Δίλαη αλαγθαία είηε ε θαζαίξεζε/αλαθαηαζθεπή ησλ ζηνηρείσλ (όρη εύθνιε, 

ιόγσ αλαπόθεπθησλ πιεγώλ ζηνπο παιηνύο νπιηζκνύο), είηε ε ηνπνζέηεζε 

ζηξώζεσλ νπιηζκέλνπ ιεπηνζθπξνδέκαηνο πάλσ/θάησ, νπόηε όκσο ηα πξόζζεηα 

βάξε ελδέρεηαη λα είλαη ζεκαληηθά. 

 

Δθηεζεηκέλνη/ιπγηζκέλνη ή θαη θνκκέλνη νπιηζκνί, κάιινλ ηνπηθώο 

Δθαξκόδεηαη θνπή / ειεθηξνζπγθόιιεζε θαί θάξθσκα ησλ ξάβδσλ νπιηζκνύ (κε 

βιήηξα/αγθύξηα), έηζη ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ζύλδεζή ηνπο κε ην ζθπξόδεκα. 

 

Κακκέλα βνεζεηηθά ζηνηρεία (θπξίσο μύιηλα) 

Δίλαη αλαγθαία ε αληηθαηάζηαζε ή ππνθαηάζηαζε ππεξζύξσλ/ μπινδεζηώλ/ 

δηαδσκάησλ θακκέλσλ ή κε κεγάιεο 

θζνξέο από θσηηά. 

ε πνιιέο πεξηπηώζεηο 

ελζσκαησκέλσλ ηέηνησλ ζηνηρείσλ, ε 

αληηθαηάζηαζε ηνπο είλαη δπζρεξήο, 

θαη απαηηεί επξύηεξεο επεκβάζεηο θαη 

αλαθαηαζθεπέο ζε ζεκαληηθήο 

έθηαζεο ηκήκαηα ησλ ηνίρσλ. 
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Ρσγκέο ηνίρσλ 

Πξαγκαηνπνηείηαη ζθξάγηζε ή/θαη πιήξσζε (κε ελέζεηο), ή ζπξξαθή ησλ ξσγκώλ 

κέζα ζην ζώκα ηνπ ηνίρνπ ή ζηα επηρξίζκαηα (αλ ππάξρνπλ). Ζ ζπξξαθή κπνξεί λα 

γίλεη είηε κε πγηείο ιίζνπο (πνπ «γεθπξώλνπλ» ηελ ξσγκή) είηε κε θαηάιιεια 

ραιύβδηλα ζηνηρεία. 

 

Απνζύλδεζε εγθάξζησλ ηνίρσλ 

Δίλαη αλαγθαία ε «ηπθιή» ζπξξαθή (κε εγθηβσηηζκέλα ραιύβδηλα εκβόιηα) ησλ 

ξσγκώλ απνζύλδεζεο, ίζσο επηπιένλ θαη ε δηάηαμε ειθπζηήξσλ (κέζα ζην θηίξην) ή 

ζηνηρείσλ πεξίδεζεο (απ’ έμσ, δίθελ ζηεθαλώλ). 

 

Πνιιαπιέο ή/θαη έληνλεο ξσγκέο, βαξηέο βιάβεο (απνδηνξγάλσζε ηεο 

ηνηρνπνηίαο) 

1. Σνπνζέηεζε ειαθξνκαλδπώλ (κέζα ή/θαη έμσ) ή πιέγκαηνο/εζράξαο «δσλώλ 

ξαθήο» κε ζπλδέζεηο πξνο ηνπο ηνίρνπο, ίζσο ζε ζπλδπαζκό κε λέεο ιεπηέο 

πιάθεο από Ο.. 

2. Σνπνζέηεζε εζσηεξηθνύ ειαθξνζθειεηνύ (Ο..) κε ζπλδέζεηο πξνο ηνπο 

ηνίρνπο, ίζσο ζε ζπλδπαζκό κε λέεο ιεπηέο πιάθεο από Ο.. 

3. Καζαίξεζε/αλαθαηαζθεπή κε ηζρπξέο ζπλδέζεηο γύξσ‐γύξσ (πξνο ηνπο 

παξακέλνληεο ηνίρνπο). Γηα ηηο ηερληθέο (1) θαη (2) ίζσο είλαη αλαγθαία θαη ε 

νκνγελνπνίεζε ηεο κάδαο ησλ ηνίρσλ κέζσ ελέζεσλ (ηζηκέληνπ), θαηά ηελ 

ζρεηηθή ηερληθή 

 

Δθηόο επηπέδνπ κεγάιεο παξακέλνπζεο παξακνξθώζεηο ηνίρσλ (>75mm): 

Δίλαη αλαγθαία ε θαζαίξεζε/αλαθαηαζθεπή, ζπαλίσο δε θαη ε δηάηαμε 

κόληκσλ αληεξίδσλ (από ιηζνδνκή, ζηαζεξήο ή κεηαβιεηήο θαζ’ ύςνο δηαηνκήο). 
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πκπεξάζκαηα 

Ζ εξγαζία εζηίαζε ζην δήηεκα ηεο απνθαηάζηαζεο θηηξίσλ θαηαζθεπαζκέλα 

κε θέξνπζα ηνηρνπνηία. Σα πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδεηαη θπξίσο ζε θαηαζθεπέο απφ 

θέξνπζα ηνηρνπνία πξνέξρνληαη απφ ηελ γήξαλζε ησλ πιηθψλ θαη απφ ηελ έιιεηςε 

ζπληήξεζεο ηνπο. Δπίζεο ζεκαληηθφ παξάγνληα απνηειεί θαη ην ηζηνξηθφ ηνπ 

θηηξίνπ, αλ δειαδή έρεη ππνζηεί θαηαζηξνθίθεο δξάζεηο, φπσο ππξθαγία θαη ζεηζκφ. 

Φηινζνθία ησλ επεκβάζεσλ πνπ εθαξκψδνηαη ζην θέξνληα νξγαληζκφ ηνπ 

θηηξίνπ  είλαη 

  Βειηίσζε ηεο ππξαληίζηαζεο 

 Βειηίσζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο 

 Βειηίσζεο ηεο αληίζηαζεο ζηνλ ζεηζκφ 

 

ε γεληθέο γξακκέο νη δηαηηζέκελεο γλψζεηο (ζεσξεηηθέο, εξγαζηεξηαθέο θαη 

εκπεηξηθέο ) γηα ηηο επηζθεπέο θαη εληζρχζεηο είλαη πνιχ πην θησρέο απφ ηηο γλψζεηο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θαηαζθεπή λέσλ θηηξίσλ. Σν γεγνλφο απηφ ηζρχεη ζε κεγάιν 

βαζκφ θαη γηα ηηο επεκβάζεηο ζε θαηαζθεπέο απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία. Γη’ απηφ ην 

ιφγν, νξηζκέλεο γεληθέο αξρέο επεκβάζεσλ έρνπλ ηδηαίηεξε αμία, αθφκα θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα ηεθκεξησζνχλ πιήξσο αθφκα θαη κε ηελ ρξήζε 

εθιεπηπζκέλσλ πξνζνκνησκάησλ αλάιπζεο θαη δηαζηαζηνιφγεζεο. Σέηνηεο αξρέο 

είλαη, κεηαμχ άιισλ, θαη νη εμήο : 

 

 Δίλαη ζθφπηκε ε κείσζε ηνπ βάξνπο ηεο θαηαζθεπήο κε ηελ αθαίξεζε ή 

αληηθαηάζηαζε δνκηθψλ ή δηαθνζκεηηθψλ κεγάινπ βάξνπο κε πην ειαθξά π.ρ. 

επηζηεγάζκαηα, γείζα, εμψζηεο, θακηλάδεο, επηθαιχςεηο ζηεγψλ. 

 Ηδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επζηάζεηαο εμσζηψλ 

παθησκέλσλ ζε ηνηρνπνηία, φηαλ πξφθεηηαη λα γίλνπλ επεκβάζεηο ζε 

ππεξθείκελν ηνίρν πνπ δξα σο αληίβαξν γηα ηελ πάθησζε ηνπ εμψζηε. 

 Δίλαη ζθφπηκε ε αλαδφκεζε αλνηγκάησλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηηο γσληέο ηνπ 

θηηξίνπ θαη εμαζζελνχλ ηελ ζχλζεζε ησλ δηαζηαπξνχκελσλ ηνίρσλ . 

 Ζ πξνζζήθε λέσλ ηνίρσλ ζε θαηάιιειεο ζέζεηο κε ζηφρν ηελ δηφξζσζε 

έληνλεο εθθεληξφηεηαο κεηαμχ θέληξνπ βάξνπο θαη θέληξνπ ζηξνθήο ηνπ 

θηίζκαηνο (κε θαλνληθή θάηνςε ) είλαη ζπρλά πξνηηκφηεξε απφ ηελ πηνζέηεζε 
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ηζρπξψλ θαη εθηεηακέλσλ εληζρχζεσλ. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε αζπκκεηξίαο ζε 

θάηνςε ή θαζ’ χςνο ε δεκηνπξγία αξκνχ κε δηαθνπή ηεο ζπλέρεηαο 

πθηζηακέλσλ θαη πξνζζήθε λέσλ ηνίρσλ ζηνλ αξκφ είλαη ζπρλά πξνηηκφηεξε 

απφ ηελ πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ησλ πθηζηακέλσλ ζηνηρείσλ. 

 Κξηηήξην γηα ηελ επηινγή ησλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ επεκβάζεσλ πξέπεη λα 

απνηειεί ( πέξαλ ηεο νηθνλνκίαο ) ε ηερληθή δπλαηφηεηα ή ζθνπηκφηεηα 

εθαξκνγήο ηνπο ζηηο ηδηαίηεξεο ηνπηθέο ζπλζήθεο ( επίπεδν εμνπιηζκνχ 

εκπεηξία ζπλεξγείνπ θαη επίβιεςεο, δπλαηφηεηα ειέγρνπ πνηφηεηαο θ.ι.π ). 

 Δίλαη γεληθά επηζπκεηή ε βειηίσζε ηεο δηαθξαγκαηηθήο ιεηηνπξγίαο κε ηελ 

αχμεζεηεο δπζθακςίαο, ηεο αηέλεηαο θαη ηεο αληνρήο ησλ παησκάησλ. 

 

Μνξθνινγηθά ηα πεξηζζφηεξα παξαδνζηαθά θηίξηα αμηνπνηνχλ ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ θηβσηίνπ. Ζ ηερληθή ηνπ θηβσηίνπ πξνζθέξεη ζην θηίζκα ζεκαληηθφ 

πιενλέθηεκα, δηφηη εμαζθαιίδεηαη ε δηαθξαγκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ κέζσ ηεο θαιήο 

ζπλδέζεσο ησλ ηνίρσλ κεηαμχ ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα  ζηηο γσλίεο ησλ θηηξίσλ θαη 

ζηηο δηαζηαπξψζεηο ησλ ηνίρσλ, θαζψο θαη κέζσ παησκάησλ θαη ζηεγψλ νη νπνίεο 

ζπκπεξηθέξνληαη ζρεδφλ σο άθακπηα δηαθξάγκαηα.  

  Δπηπξφζζεηα ζα πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ην ζχλνιν ησλ παξαδνζηαθψλ θηηξίσλ 

έρνπλ ραξαθηεξηζηεί δηαηεξεηέα θαη δελ επηηξέπνληαη παξεκβάζεηο ζηελ φςε ηνπο.  

ρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ, φπσο απνθνιήζεηο 

επηρξηζκάησλ πξνηείλνληαη ιχζεηο ζην πίλαθα πνπ αθνινπζεί  

 

Πίλαθαο 33 Δξγαζίεο επηζθεπήο επηρξηζκάησλ 

Ρεγκάησζε Δπηρξηζκάησλ 

Δθαξκφδεηαη απιή ζθξάγηζε ησλ ξσγκψλ (ηζηκεληνθνλία 

κε ςηιφ κπζηξί). Γηα ηηο έληνλεο ξσγκέο κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί αληηθαηάζηαζε επηρξηζκάησλ. 

Απνθόιιεζε θαη Πηώζε 

Δπηρξηζκάησλ 

Δθαξκφδεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ επηρξηζκάησλ, κε 

θξνληίδα γηα ηελ εμαζθάιηζε θαιήο πξφζθπζεο (π.ρ. 

κέζσ ηξαρχηεηαο, αζηαξψκαηνο, ρξήζεο ηλψλ). ηελ 

πεξίπησζε καο φπνπ ην επίρξηζκα ππεξβαίλεη ηα 15 

ρηιηνζηά ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα εληζρπζεί/ νπιηζηεί κε: 

Διαθξά πιέγκαηα απφ ράιπβα ή γπαιί. 

Ίλεο απφ ράιπβα ή πνιππξνππιέλην. 
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ρεηηθά κε ηελ αληνρή ησλ θηηξίσλ απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία ραξαθηεξίδνληαη 

απφ ρακειέο αληνρέο έλαληη δηαηκεηηθψλ ηάζεσλ γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ αλάγθε 

αχμεζεο ησλ δηαηνκψλ θαη ηνπ θφζηνπο ηνπ θέξνληα νξγαληζκνχ θαη πεξηνξίδεη ηνλ 

αξηζκφ ησλ νξφθσλ ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο κε πςειή ζεηζκηθφηεηα.  

 

Ο θέξσλ νξγαζληζκόο ησλ παξαδνζηαθώλ θηηξίσλ αληηκεησπίδεη ηα εμήο 

πξνβιήκαηα. 

 Τγξαζία επί ηεο ηνηρνπνηίαο. 

 Κάζεηεο δηακπεξείο ξσγκέο. 

 Φάγσκα ηνπ μχινπ (μπινδεζηέο) απφ κηθξννξγαληζκνχο. 

 Σα επηρξίζκαηα έρνπλ απνθαιπθηεί.   

 Γηάβξσζε ηνπ ζπλδεηηθνχ θνληάκαηνο. 

 

Πίλαθαο 34  Παξάγνληεο θαηαζηξνθήο ηεο δνκηθήο μπιείαο 

Ζ πγξαζία 

Σν μχιν ππφ ηελ επίδξαζε ηεο πγξαζίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο θαη ειιηπή αεξηζκφ, αλαπηχζζεη θπηηθνχο 

θαη δσηθνχο κχθεηεο.  

Σα έληνκα 

Σν ζαξάθη απνηειεί ην ζπνπδαηφηεξν ερζξφ ησλ θαηεξγαζκέλσλ 

μχισλ. Δπλνείηαη απφ ηελ έιιεηςε αεξηζκνχ θαη θπζηθνχ θσηηζκνχ. 

Αλ δελ θαηαπνιεκεζεί έγθαηξα, εμαπιψλεηαη θαη θαηαζηξέθεη πνιχ 

γξήγνξα κεγάιεο κάδεο μχινπ.  

Οη κύθεηεο 

Πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε κπθήησλ απνηειεί ε απνζχλζεζε ησλ 

ηλψλ ηνπ μχινπ απφ ηελ πγξαζία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε 

αεξηζκνχ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη δελ αλαπηχζζνληαη κχθεηεο ζε 

μχια κε πγξαζία κηθξφηεξε απφ 20%. Οη κχθεηεο πξνζβάιινπλ ην 

εζσηεξηθφ ησλ θπηηάξσλ ηνπ μχινπ θαη ηνπο πξνζδίδνπλ 

ραξαθηεξηζηηθφ γαιαδσπφ ρξψκα. Σα ξεηηλψδε μχια πξνζβάιινληαη 

απφ έλαλ εηδηθφ κχθεηα επηπιένλ απηψλ πνπ πξνζβάιινπλ ηα άιιε 

μχια. Γεληθά ε πξνζβνιή μεθηλά απφ κέζα πξνο ηα έμσ θη έηζη δελ 

γίλεηαη άκεζα αληηιεπηή. 

Ζ θσηηά Ζ ζεξκηθή αγσγηκφηεηα ηνπ μχινπ είλαη κηθξή 
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Σα παηψκαηα θαζψο μχιηλα ζην ζχλνιν ησλ πεξηπηψζεσλ έρνπλ απνζαζξσζεί θαη 

ρξήδνπλ αληηθαηάζηαζεο. ηηο ζηέγεο έρνπλ θαηαγξαθεί ζάπηζκα ησλ μχιηλσλ 

θνξέσλ ζηέγαζεο κε απνηέιεζκα ηελ θαηαζηξνθή ηεο. ε δεχηεξν ρξνληθά ζηάδην, 

ην θηίζκα εθηεζεηκέλν θαζψο είλαη ζηα θαηξηθά θαηλφκελα (εμαηηίαο ηεο αλππαξμίαο 

ζηέγαζεο) θζείξεηαη θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ. 

ρεηηθά κε ηα θνπθψκαηα θχξηα πξνβιήκαηα απνηεινχλ  ην ζάπηζκα ηνπ 

μχινπ θαη ε νμείδσζε ησλ κεηάιισλ 

Σα ζάπηα κέξε θαη ηα μέλα ζηνηρεία απφ πξφρεηξεο επηζθεπέο (κεηαιιηθά θαη 

μχιηλα κπαιψκαηα θ.ι.π.), ζα πξέπεη λα αθαηξνχληαη  θαη ηα θελά ζπκπιεξψλνληαη 

κε λέα έλζεηα μχια.  Σα παιαηά ζηδεξέληα εμαξηήκαηα πξέπεη λα θαζαξηζηνχλ απφ ηε 

ζθνπξηά θαη λα πεξαζηνχλ κε αληηνμεηδσηηθφ πξντφλ. Ζ ρξσκαηηθή έξεπλα είλαη 

ζεκαληηθή γηα ηε ρξήζε ησλ ζσζηψλ ρξσκαηηζκψλ. 

 

 

 Δπηζθεπή θαη Δλίζρπζε 

 Οη κέζνδνη  πνπ επηιέγνληαη γηα ηελ ελίζρπζε θηίξησλ κε έληνλε παζνινγία είλαη 

 

Ρηδνπιηζκνί. Ζ κέζνδνο ησλ ξηδννπιηζκψλ ζηνρεχεη ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ ζψκαηνο 

ηνπ θέξνληα νξγαληζκνχ θαη ζηελ ζχλδεζε ησλ ζαζξψλ κε ηα δπλαηά ηκήκαηα ηεο 

ηνηρνπνηίαο. Ζ απνπζία θαλνληζκψλ θαη εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαζηζηά 

αλαγθαία ηελ ζρνιαζηηθή επίβιεςε ηνπ κεραληθνχ. 

Ζ κέζνδνο εθαξκφδεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ραιχβδηλσλ ξάβδσλ κηθξνχ κήθνπο ζην 

εζσηεξηθφ ηεο ηνηρνπνηίαο κε γσλία θιίζεο 45
ν
 .  

 

Σζηκεληελέζεηο. ηα ζεκεία ηεο ηνηρνπνηίαο πνπ εκθαλίδνληαη ξσγκέο ζα πξέπεη λα 

ζθξαγηζηνχλ κε ελέζεηο ζε βάζνο επηρξίζκαηνο.  

 

Διθπζηήξεο Ζ πξνζζήθε ειθπζηήξσλ είλαη δεκνθηιήο ηξφπνο ζχλδεζεο 

απνθνιιεκέλσλ ηνίρσλ. Ζ ρξήζε εμσηεξηθψλ ειθπζηήξσλ γηα ηελ πεξίζθημε ησλ 

ηνίρσλ ζπγθαηαιέγεηαη ζηα άκεζα κέηξα ππνζηήξημεο θηηξίσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί 

ζεκαληηθέο βιάβεο δηφηη πέξαλ ηεο επθνιίαο ηνπνζέηεζεο παξνπζηάδνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα εχθνιεο αθαίξεζεο γηα ηελ εθαξκνγή κνλίκσλ κέηξσλ πνπ πηζαλά ζα 

πξνθχςνπλ απφ κεηαγελέζηεξε εκπεξηζηαησκέλε κειέηε. 
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Αεηθόξνο Αλάπηπμε 

Ζ αεηθφξνο αλάπηπμε ζηνλ ηνκέα ησλ παξαδνζηαθψλ θαηαζθεπψλ 

ζπκπεξηιακβάλεη έλα κεγάιν εχξνο ζεκάησλ φπσο ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηεο 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ν ζρεδηαζκφο έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ε θχξα θαη ηα 

απνξξίκκαηα ησλ πιηθψλ, ε κείσζε ηεο αλάισζεο πφξσλ θαη ελέξγεηαο, ε κείσζε 

ηεο κφιπλζεο θαη ν ζεβαζκφο πξνο ηνλ άλζξσπν θαη ην ηνπηθφ πεξηβάιινλ. Ζ 

πξφθιεζε πιένλ γηα ηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ είλαη ε κεηάβαζε ζε ζηξαηεγηθέο, 

θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά ππεχζπλεο, δηαηεξψληαο ζπγρξφλσο ηελ νηθνλνκηθή 

πξφνδν. 

Γηα λα ζεσξεζνχλ αεηθφξα ή βηψζηκα, ηα πιηθά πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηα εμήο 

θξηηήξηα:  

 Να πξνέξρνληαη απφ άθζνλεο ή/θαη αλαλεψζηκεο πεγέο  

 Να κελ ξππαίλνπλ  

 Να έρνπλ ρακειή ελεξγεηαθή θαηαλάισζε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ 

δσήο ηνπο  

 Να αληέρνπλ ζην ρξφλν  

 Να έρνπλε πξνηππνπνίεζε (πηζηνπνίεζε εξγαζηψλ παξαγσγήο) 

 Να αμηνπνηνχληαη εχθνια  

 Να πξνέξρνληαη απφ παξαγσγή κε δίθαηνπο φξνπο  

 Να έρνπλ πνιηηηζηηθή αμία ή ηαπηφηεηα εληφο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ  

 Να έρνπλ γεληθά κηθξφ νηθνλνκηθφ θφζηνο θαη θφζηνο ζπληήξεζεο  

 

Σν μχιν θαη ε πέηξα, ηα θχξηα δνκηθά πιηθά θαηαζθεπψλ απφ θέξνπζα 

ηνηρνπνηία θαιχπηνπλ ηηο σο άλσ πξνδηαγξαθέο Δηδηθά ζην πεξηβάιινλ ησλ πφιεσλ 

ην νπνίν έρεη ππνβαζκηζηεί εμαηηίαο ηεο άλαξρεο νηθνδφκεζεο, ν νηθνινγηθνο 

ραξαθηήξαο ησλ πιηθψλ απηψλ θαζηζηά ηα παξαδνζηαθά θηίζκαηα έλνο κέξνο ηεο 

ιχζεο. 

 

ρεηηθά κε ηα ήδε πθηζηάκελα θηίξηα ην ζχλνιν ησλ νπνίσλ έρνπλ 

ραξαθηεξηζηεί δηαηεξεηέα ζα πξέπεη λα θξαηήζνπκε αλαινίσην ην ραξαθηήξα ησλ 

παξαδνζηαθψλ θαηαζθεπψλ θαη λα εληζρχζνπκε ην θέξνληα νξγαλζηκφ ηνπο. 
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Παξάξηεκα 

Σηκνιόγην γηα Δξγαζίεο Δπηζθεπήο Βιαβώλ από εηζκό 

 

Γεληθνί Όξνη 

Σηκνιφγην εξγαζηψλ γηα επηζθεπή θηηξίσλ κε θέξνπζα ηνηρνπνηία θαζψο θαη 

παξαδνζηαθά ή δηαηεξεηέα θηίξηα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δαπάλεο θαη ησλ 

αληηζηνίρσλ παξνρψλ ζηνπο ζεηζκφπιεθηνπο ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο πνπ επιήγεζαλ απφ 

ην ζεηζκφ ηεο 7εο επηεκβξίνπ 1999. 

 

1. Σν ηηκνιφγην εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά γηα ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ 

πξνππνινγηζκψλ ζηηο κειέηεο επηζθεπήο ζηεζκνπιήθησλ νηθνδνκψλ θαη κε 

βάζε απηφ γίλεηαη ν έιεγρνο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία. 

Γελ έρεη εθαξκνγή ζηε ζχληαμε πξνππνινγηζκψλ Γεκνζίσλ έξγσλ νχηε ζηε 

ζχληαμε λέσλ ηηκψλ, ζχκθσλα κε ην Ν. 1418/84 θαη ηα εθηειεζηηθά ηνπ Π.Γ.  

2. Οιεο νη ηηκέο κνλάδαζ ηνπ ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε πιήξσο πεξαησκέλεο 

εξγαζίεο θαη πεξηιακβάλνπλ ηηζ δαπάλεο: 

Α) Γηα εξγαζία, καδί καδί κε ηηο εηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθά θιπ ηακεία (ΗΚΑ, 

επηθνπξηθά, θιπ). 

Β) Γηα πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, φισλ ησλ πιηθψλ (θαη 

απηψλ πνπ δελ ελζσκαηψλνληαη). 

Γ) Γηα πξνεξγαζίεο (απνμειψζεηζ, θαζαηξέζεηο, θαζαξηζκνχο θιπ), 

βνεζεηηθέο εξγαζίεο (αληηζηεξίμεηο, ππνζηπιψζεηζ, ηθξηψκαηα, μπιφηππνπο ή 

ζηδεξφηππνπο θιπ), πξφζζεηεο ή επαθφινπζεο εξγαζίεο (απνθαηάζηαζε 

θαηαζθεπψλ, πνπ ζίγνληαη γηα λα εθηειεζηνχλ νη θχξηεο εξγαζίεο, φπσο 

επηρξίζκαηα, ρξσκαηηζκνί, επηθαιχςεηο, πξνζαξκνγέο κε ζηνηρεία πνπ δελ 

θαηεδαθίζηεθαλ θιπ), εξγαζίεο γηα λα πξνζηαηεπζνχλ νηθνδνκηθά ή άιια 

ζηνηρεηα απφ θζνξέο ή δεκηέο πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθιεζνχλ απφ ηηο 

εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη (θάιπςε θιπ), ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

απνθεπρζνχλ νη δεκηέο γηα λα απνθαηαζηαζνχλ απηέο εθηφο απφ ηηο εξγαζίεο 

πνπ αλαθέξεηαη ξεηά φηη θνζηνινγνχληαη κε άιια άξζξα ηνπ πξφληνο 

ηηκνινγίνπ. 
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Γ) γηα απνκείσζε θαη θζνξά ησλ πιηθψλ θαη εξγαιείσλ ή κεραλεκάησλ, 

θαζψο θαη ηηο εκεξαξγίεο ηνπο, απφ βιάβε ή γηα ζπληήξεζή ηνπο.  

Δ) Σα γεληθα έμνδα γηα ην εξγνιαβηθφ φθεινο θαη γεληθά θάζε εξγαζία, πνπ 

είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ έληερλε θαη αζθαιή νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο 

ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεζ θαη ηεο επηζηήκεο θαη ηηο ηνπηθέο θαη 

άιιεο εηδηθέο ζπλζήθεο έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ζηελ πεξηγξαθή. 

η) ηηο ηηκέο κνλάδαο, πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε θαη ε δαπάλε γηα 

ηελακνηβή ηεο κειέηεο θαη επίβιεςεο. 

3. Οη εξγαζίεο πνπ ηηκνινγνχληαη κε ην ηηκνιφγην απηφ, εθηεινχληαη, φπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην ηεχρνο «Καηεπζπληήξηεο Πξνδηαγξαθέο θαη 

Οδεγίεο γηα Δπηζθεπή Κηηξίσλ κε βιάβεο απφ εηζκφ» ηνπ Τπνπξγείνπ 

Γεκνζίσλ Δξγσλ (ην νπνίν ζπλνπηηθά αλαθέξεηαη ζαλ «Κ.Π.Ο.Δ.Κ.Β..», κε 

δφθηκα πιηθά θαη ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

ηεχρνο απηφ θαη εθαξκφδνληαη κφλν γηα λα θαζνξηζηεί ην χςνο ηνπ δαλείνπ. 

 

 Οη δεκηέο πνπ πξνηείλνληαη γηα επηζθεπή θαη εγθξίλνληαη ζα πξέπεη 

απαξαηηήησο λα πξνέξρνληαη απφ ζεηζκφ θαη φρη απφ εγθαηάιεηςε ήπαιαηφηεηα, 

αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε παξαδνζηαθψλ ή δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ. Καηά ηελ 

αλαθαηαζθεπή ζηνηρείσλ θαη εθ΄ φζνλ γίλεη αιιαγή ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

πιηθψλ, ζα ηηκνινγείηαη ε αλαθαηαζθεπή κε ηα λέα πιηθά κφλνλ εάλ ην θφζηνο 

ηνπο είλαη κηθξφηεξν απφ ην θφζηνο ησλ παιαηψλ.  
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Παξάξηεκα 

εηζκηθέο Γξάζεηο ρεδηαζκνύ 

 

 Ωο ζεηζκηθέο δξάζεηο ζρεδηαζκνχ ζεσξνχληαη νη ιφγσ ζεηζκνχ ηαιαλησηηθέο 

θηλήζεηο ηνπ εδάθνπο, γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη λα γίλεηαη ν ζρεδηαζκφο ησλ έξγσλ. 

Σηο θηλήζεηο απηέο ζηα επφκελα ζα νλνκάδνπκε ζεηζκηθέο δηεγέξζεηο ή ζεηζκηθέο 

δνλήζεηο ηνπ εδάθνπο. Ζ έληαζε ησλ ζεηζκηθψλ δηεγέξζεσλ ζρεδηαζκνχ θαζνξίδεηαη 

ζπκβαηηθά κε κία κφλε παξάκεηξν, ηελ επηηάρπλζε ζρεδηαζκνχ Α, αλάινγα κε ηελ 

δψλε ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην έξγν. Ζ Υψξα 

ππνδηαηξείηαη ζε ηέζζεξηο Εψλεο εηζκηθήο Δπηθηλδπλφηεηαο Η, II, III θαη IV, ηα φξηα 

ησλ νπνίσλ θαζνξίδνληαη ζηνλ Υάξηε εηζκηθήο Δπηθηλδπλφηεηαο ηεο Διιάδνο. 

 

 

Δηθόλα 67 Εψλεο εηζκηθήο Δπηθηλδπλφηεηαο. 
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Πίλαθαο 35 ηνλ Πίλαθα δίλεηαη θαηάινγνο νηθηζκψλ ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ θαη ε Εψλε 

εηζκηθήο Δπηθηλδπλφηεηαο ζηελ νπνία αλήθνπλ. 

 

ΟΝΟΜΑ 

ΟΗΚΗΜΟΤ 

Α/Α ΕΧΝΖ  ΟΝΟΜΑ 

ΟΗΚΗΜΟΤ 

Α/Α ΕΧΝΖ 

ΑΓΗΑ 49 II  ΚΟΜΟΣΖΝΖ 6 II 

ΑΓΗΟ 

ΝΗΚΟΛΑΟ 

132 III  ΚΟΝΗΣΑ 39 II 

ΑΓΗΟ ΚΤΡΖΚΟ 114 II  ΚΟΡΗΝΘΟ 80 III 

ΑΓΡΗΝΗΟ 66 II  ΚΤΘΖΡΑ 107 III 

ΑΘΖΝΑ 74 II  ΚΤΜΖ 59 Η 

ΑΗΓΗΝΑ 79 II  ΚΤΠΑΡΗΗΑ 89 III 

ΑΗΓΗΟΝ 84 III  ΚΩ 121 III 

ΑΛΔΞΑ/ΠΟΛΖ 1 Η  ΛΑΓΚΑΓΑ 18 III 

ΑΛΜΤΡΟ 55 III  ΛΑΜΗΑ 62 III 

ΑΜΑΡΗΟΝ 129 III  ΛΑΡΗΑ 46 III 

ΑΜΟΡΓΟ 118 II  ΛΑΤΡΗΟ 77 Η 

ΑΜΦΗΛΟΥΗΑ 68 II  ΛΔΒΑΓΗΑ 73 III 

ΑΜΦΗΑ 70 III  ΛΔΤΚΑΓΑ 102 IV 

ΑΝΓΡΑΒΗΓΑ 86 III  ΛΔΥΑΗΝΑ  III 

ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ 88 II  ΛΔΩΝΗΓΗΟΝ 93 II 

ΑΝΓΡΟ 120 Η  ΜΔΓΑΛΟΠΟΛΖ 92 II 

ΑΡΓΟΣΟΛΗ 104 IV  ΜΔΓΑΡΑ 75 II 

ΑΡΔΟΠΟΛΗ 96 II  ΜΔΟΛΟΓΓΗ 65 II 

ΑΡΗΓΑΗΑ 25 Η  ΜΔΣΟΒΟ 40 II 

ΑΡΝΑΗΑ 21 III  ΜΖΘΤΜΝΑ 111 III 

ΑΡΣΑ 45 II  ΜΖΛΟ 116 Η 

ΑΣΑΛΑΝΣΖ 72 III  ΜΟΗΡΑΗ 130 III 

ΒΑΜΟ 127 III  ΜΟΝΔΜΒΑΗΑ 97 II 

ΒΔΡΟΗΑ 28 Η  ΜΤΡΗΝΑ 109 III 

ΒΟΛΟ 54 III  ΜΤΣΗΛΖΝΖ 110 III 

ΒΟΝΗΣΑ 67 III  ΝΑΟΤΑ 29 Η 

ΓΑΗΟ  III  ΝΑΤΠΑΚΣΟ 69 III 
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ΟΝΟΜΑ 

ΟΗΚΗΜΟΤ 

Α/Α ΕΧΝΖ  ΟΝΟΜΑ 

ΟΗΚΗΜΟΤ 

Α/Α ΕΧΝΖ 

ΓΗΑΝΝΗΣΑ 27 Η  ΝΑΤΠΛΗΟ 81 II 

ΓΟΤΜΔΝΗΣΑ 26 II  ΝΔΑ ZIXNH 15 II 

ΓΡΔΒΔΝΑ 35 II  ΝΗΓΡΗΣΑ 16 II 

ΓΤΘΔΗΟ 95 II  Ν. ΓΩΓΩΝΖ 41 II 

ΓΔΛΒΗΝΑΚΗΟ 38 II  ΞΑΝΘΖ 7 II 

ΓΖΜΖΣΑΝΑ 91 II  ΟΡΔΣΗΑΓΑ 2 Η 

ΓΗΓΤΜΟΣΔΗΥΟ 3 Η  ΠΑΛΗΟΤΡΗ 22 Η 

ΓΟΜΟΚΟ 63 III  ΠΑΡΟ 119 Η 

ΓΡΑΜΑ 12 II  ΠΑΣΡΑ 83 III 

ΔΓΔΑ 24 Η  ΠΟΛΤΓΤΡΟ 20 II 

ΔΛΑΩΝ 47 II  ΠΟΡΣΟΥΔΛΗ 82 II 

ΔΛΔΤΘΔΡΟΤΠΟΛ

Ζ 

9 II  ΠΡΔΒΔΕΑ 44 III 

ΔΡΜΟΤΠΟΛΖ 115 Η  ΠΣΟΛΔΜΑΪΓΑ 33 Η 

ΕΑΚΤΝΘΟ 116 IV  ΠΤΛΟ 100 III 

ΖΓΟΤΜΔΝΗΣΑ 42 III  ΠΤΡΓΟ 87 III 

ΖΡΑΚΛΔΗΟ 131 III  ΡΔΘΤΜΝΟ 128 III 

ΘΑΟ 11 Η  ΡΟΓΟ 122 III 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 19 II  ΑΛΑΜΗΝΑ 78 II 

ΘΖΒΑ 71 III  ΑΜΖ 105 IV 

ΘΖΡΑ 117 II  ΑΜΟΘΡΑΚΖ 108 II 

ΗΘΑΚΖ 103 IV  ΑΜΟ 113 III 

ΗΣΗΑΗΑ 60 III  ΑΠΠΑΗ 5 Η 

ΗΩΑΝΝΗΝΑ 37 II  ΑΡΣΖ 23 II 

ΚΑΒΑΛΑ 8 II  ΔΡΡΔ 13 Η 

ΚΑΛΑΒΡΤΣΑ 85 III  ΖΣΔΗΑ 134 III 

ΚΑΛΑΜΑΣΑ 98 III  ΗΑΣΗΣΑ 34 Η 

ΚΑΛΑΜΟ 76 II  ΗΓΖΡΟΚΑΣΡΟ 14 Η 

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 52 II  ΚΗΑΘΟ 56 II 

ΚΑΛΤΜΝΟ 136 II  ΚΤΡΟ 57 II 
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ΟΝΟΜΑ 

ΟΗΚΗΜΟΤ 

Α/Α ΕΧΝΖ  ΟΝΟΜΑ 

ΟΗΚΗΜΟΤ 

Α/Α ΕΧΝΖ 

ΚΑΝΣΑΝΟ 126 III  ΟΤΦΛΗ 4 Η 

ΚΑΡΓΗΣΑ 53 III  ΠΑΡΣΖ 94 II 

ΚΑΡΠΑΘΟ 123 III  ΣΡΗΚΑΛΑ 51 II 

ΚΑΡΠΔΝΖΗ 64 II  ΣΤΛΟ  III 

ΚΑΡΤΣΟ 61 Η  ΣΤΡΝΑΒΟ 48 II 

ΚΑΣΔΛΗΟΝ 133 III  ΦΑΡΑΛΑ 50 III 

ΚΑΣΔΛΟΡΗΕΟ 135 III  ΦΗΛΗΑΣΡΑ 99 III 

ΚΑΣΟΡΗΑ 31 Η  ΦΗΛΗΑΣΣΑΗ 43 III 

ΚΑΣΔΡΗΝΖ 36 Η  ΦΛΩΡΗΝΑ 30 Η 

ΚΔΡΚΤΡΑ 101 III  ΥΑΛΚΗΓΑ 58 III 

ΚΗΛΚΗ 17 III  ΥΑΝΗΑ 124 III 

ΚΗΑΜΟ 125 III  ΥΗΟ 112 III 

ΚΟΕΑΝΖ 32 II  ΥΡΤΟΤΠΟΛΖ 10 II 

 

 

Εώλε ζεηζκηθήο επηθηλδπλόηεηαο 

 ε θάζε Εψλε εηζκηθήο Δπηθηλδπλφηεηαο αληηζηνηρεί κία ηηκή ζεηζκηθήο 

επηηάρπλζεο εδάθνπο Α, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα. εηζκηθή επηηάρπλζε εδάθνπο: 

gA   (g: επηηάρπλζε βαξχηεηαο). Οη ηηκέο ησλ ζεηζκηθψλ επηηαρχλζεσλ εδάθνπο 

ηνπ Πίλαθα 2.2. εθηηκάηαη, ζχκθσλα κε ηα ζεηζκνινγηθά δεδνκέλα, φηη έρνπλ 

πηζαλφηεηα ππέξβαζεο 10% ζηα 50 ρξφληα. 

 

Πίλαθαο 36 Εψλε εηζκηθήο Δπηθπλδηλφηεηαο 

Εώλε εηζκηθήο Δπηθηλδπλόηεηαο I II III IV 

α 0.12 0.16 0.24 0.36 
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πληειεζηήο ζπνπδαηόηεηαο θηηξίσλ 

Σα θηίξηα θαηαηάζζνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο ζπνπδαηφηεηαο, αλάινγα κε 

ηνλ θίλδπλν πνπ ζπλεπάγεηαη γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο 

ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα έρεη ελδερφκελε θαηαζηξνθή ηνπο ή δηαθνπή ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 

 

Πίλαθαο 37 πληειεζηέο πνπδαηφηεηαο  

Καηεγνξία πνπδαηόηεηαο 
1  

1 Κηίξηα κηθξήο ζπνπδαηφηεηαο σο πξνο ηελ αζθάιεηα ηνπ θνηλνχ, 

π.ρ. αγξνηηθά νηθήκαηα, ππφζηεγα, ζηάβινη θιπ. 

0.85 

2 πλήζε θηίξηα θαηνηθηψλ θαη γξαθείσλ, βηνκεραληθά θηίξηα, 

μελνδνρεία θιπ. 

1.00 

3 Δθπαηδεπηηθά θηίξηα, θηίξηα δεκφζησλ ζπλαζξνίζεσλ, αίζνπζεο 

αεξνδξνκίσλ θαη γεληθψο θηίξηα ζηα νπνία επξίζθνληαη πνιινί 

άλζξσπνη θαηά κεγάιν κέξνο ηνπ 24ψξνπ. 

Κηίξηα ηα νπνία ζηεγάδνπλ εγθαηαζηάζεηο πνιχ κεγάιεο 

νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο (π.ρ. θηίξηα πνπ ζηεγάδνπλ ππνινγηζηηθά 

θέληξα, εηδηθέο βηνκεραλίεο) θιπ. 

1.15 

4 Κηίξηα ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία, ηφζν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

ζεηζκνχ, φζν θαη κεηά ηνπο ζεηζκνχο, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο, 

φπσο θηίξηα ηειεπηθνηλσλίαο, παξαγσγήο ελέξγεηαο, λνζνθνκεία, 

ππξνζβεζηηθνί ζηαζκνί, θηίξηα δεκφζησλ επηηειηθψλ ππεξεζηψλ. 

Κηίξηα πνπ ζηεγάδνπλ έξγα κνλαδηθήο θαιιηηερληθήο αμίαο (π.ρ. 

κνπζεία θιπ.). 

1.30 
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Καηάηαμε εδαθώλ 

 Απφ άπνςε ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο ηα εδάθε θαηαηάζζνληαη ζε πέληε 

θαηεγνξίεο Α, Β, Γ, Γ θαη Υ, πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.5. 

Γφκεζε κφληκσλ έξγσλ ζε εδάθε θαηεγνξίαο Υ κπνξεί λα γίλεη κφλν χζηεξα απφ 

ιεπηνκεξείο έξεπλεο θαη κειέηεο θαη εθφζνλ ιεθζνχλ θαηάιιεια κέηξα βειηίσζεο 

ησλ ηδηνηήησλ ηνπ εδάθνπο θαη αληηκεησπηζζνχλ εηδηθά ηα ζπγθεθξηκέλα 

πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ (βι. Κεθ. 5). 

 ρεκαηηζκφο πάρνπο κηθξφηεξνπ ησλ 5 m κπνξεί λα ζεσξείηαη φηη αλήθεη 

ζηελ ακέζσο πξνεγνχκελε θαηεγνξία εδάθνπο κε εμαίξεζε ηελ θαηεγνξία Υ.  

 

Πίλαθαο 38 Καηεγνξίεο Δδάθνπο. 

Καηεγνξία Πεξηγξαθή 

Α Βξαρψδεηο ή εκηβξαρψδεηο ζρεκαηηζκνί εθηεηλφκελνη ζε 

αξθεηή έθηαζε θαη βάζνο, κε ηε πξνυπφζεζε φηη δελ 

παξνπζηάδνπλ έληνλε απνζάζξσζε 

ηξψζεηο ππθλνχ θνθθψδνπο πιηθνχ κε κηθξφ πνζνζηφ 

ηιπναξγηιηθψλ πξνζκίμεσλ, πάρνπο κηθξφηεξνπ ησλ 70κ. 

ηξψζεηο πνιχ ζθιεξήο πξνζπκπηεζκέλεο αξγίινπ πάρνπο 

κηθξφηεξνπ ησλ 70κ. 

Β Δληφλσο απνζαζξσκέλα βξαρψδε ή εδάθε πνπ απφ κεραληθή 

άπνςε κπνξνχλ λα εμνκνησζνχλ κε θνθθψδε. 

ηξψζεηο θνθθψδνπο πιηθνχ κέζεο ππθλφηεηαο πάρνπο 

κεγαιχηεξνπ ησλ 5κ. ή κεγάιεο ππθλφηεηαο πάρνπο 

κεγαιχηεξνπ ησλ 70κ. 

ηξψζεηο ζθιεξήο πξνζπκπηεζκέλεο αξγίινπ πάρνπο 

κεγαιχηεξνπ ησλ 70κ. 

Γ ηξψζεηο θνθθψδνπο πιηθνχ κηθξήο ζρεηηθήο ππθλφηεηαο 

πάρνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 5κ. ή κέζεο ππθλφηεηαο πάρνπο 

κεγαιχηεξνπ ησλ 70κ. 

Γ Έδαθνο κε καιαθέο αξγίινπο πςεινχ δείθηε πιαζηηκφηεηαο (

50lp  ) ζπλνιηθνχ πάρνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 10κ. 

Υ Υαιαξά ιεπηφθνθθα ακκντιηψδε εδάθε ππφ ηνλ πδάηηλν 

νξίδνληα, πνπ ελδέρεηαη λα ξεπζηνπνηεζνχλ (εθηφο αλ εηδηθή 
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κειέηε απνθιείεη ηέηνην θίλδπλν, ή γίλεη βειηίσζε ησλ 

κεραληθψλ ηνπο ηδηνηήησλ) 

Δδάθε πνπ βξίζθνληαη δίπια ζε εκθαλή ηεθηνληθά ξήγκαηα. 

Απφηνκεο θιηηείο θαιππηφκελεο κε πξντφληα ραιαξψλ 

πιεπξηθψλ θνξεκάησλ. 

Υαιαξά θνθθψδε ή καιαθά ηιπναξγηιηθά εδάθε, εθφζνλ έρεη 

απνδεηρζεί φηη είλαη επηθίλδπλα απφ άπνςε δπλακηθήο 

ζπκππθλψζεσο ή απψιεηαο αληνρήο. 

Πξφζθαηεο ραιαξέο επηρσκαηψζεηο (κπάδα). Οξγαληθά εδάθε. 

Δδάθε θαηεγνξίαο Γ κε επηθηλδχλσο κεγάιε θιίζε. 

 

 

Πίλαθαο 39 Σηκέο ησλ Υαξαθηεξηζηηθψλ Πεξηφδσλ 1T , 2T  (sec) 

 

Καηεγνξία εδάθνπο Α Β Γ Γ 

1T  0.10 0.15 0.20 0.20 

2T  0.40 0.60 0.80 1.20 

 

 

πληειεζηήο ζπκπεξηθνξάο q 

 Ο ζπληειεζηήο απηφο εηζάγεη ηελ κείσζε ησλ ζεηζκηθψλ επηηαρχλζεσλ ηεο 

πξαγκαηηθήο θαηαζθεπήο ιφγσ κεηειαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ζε ζρέζε κε ηηο 

επηηαρχλζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ππνινγηζηηθά ζε απεξηφξηζηα ειαζηηθφ ζχζηεκα.  

Μέγηζηεο ηηκέο ηνπ q δίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.6 αλάινγα κε ην είδνο ηνπ πιηθνχ 

θαηαζθεπήο θαη ηνλ ηχπν ηνπ δνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη ηηκέο απηέο ηζρχνπλ ππφ ηελ 

βαζηθή πξνυπφζεζε φηη γηα ηνλ ζεηζκφ ζρεδηαζκνχ έρνπκε έλαξμε δηαξξνήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο (πξψηε πιαζηηθή άξζξσζε) θαη κε ηελ πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο θφξηηζεο 

είλαη δπλαηφο ν ζρεκαηηζκφο αμηφπηζηνπ κεραληζκνχ δηαξξνήο κε ηελ δεκηνπξγία 

ηθαλνχ αξηζκνχ πιαζηηθψλ αξζξψζεσλ (πιάζηηκε ζπκπεξηθνξά).  

ε πεξίπησζε επηζπκεηήο ειαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ιακβάλεηαη .1q   
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πληειεζηήο ζεκειίσζεο  

 Ο ζπληειεζηήο ζεκειίσζεο   εμαξηάηαη γεληθά απφ ην βάζνο θαη ηελ 

δπζθακςία ηεο ζεκειίσζεο. 

 ε εδάθε Καηεγνξίαο Α ή Β ν ζπληειεζηήο   ιακβάλεη ηελ ηηκή 1.0. ε 

εδάθε θαηεγνξίαο Γ ή Γ ν ζπληειεζηήο ζεκειίσζεο   επηηξέπεηαη λα ιακβάλεη ηηο 

ηηκέο πνπ δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.7, φηαλ ζπληξέρεη ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηφλ θαη εθφζνλ ε πξνθχπηνπζα θαζκαηηθή 

επηηάρπλζε ζρεδηαζκνχ δελ είλαη κηθξφηεξε απφ εθείλε πνπ ζα πξνέθππηε γηα έδαθνο 

θαηεγνξίαο Β. 

 

Πίλαθαο 40 Μέγηζηεο Σηκέο πληειεζηή πκπεξηθνξάο q. 

ΤΛΗΚΟ ΓΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ q 

1. ΟΠΛΗΜΔΝΟ 

ΚΤΡΟΓΔΜΑ 

α. Πιαίζηα ή κηθηά ζπζηήκαηα 3.50 

β. πζηήκαηα ηνηρσκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζαλ 

πξφβνινη 

3.00 

γ. πζηήκαηα ζηα νπνία ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηεο ζπλν-

ιηθήο κάδαο βξίζθεηαη ζην αλψηεξν 1/3 ηνπ χςνπο. 

2.00 

2. ΥΑΛΤΒΑ α. Πιαίζηα 4.00 

β. Γηθηπσηνί ζχλδεζκνη κε εθθεληξφηεηα * 4.00 

γ. Γηθηπσηνί ζχλδεζκνη ρσξίο εθθεληξφηεηα:  

 δηαγψληνη ζχλδεζκνη 3.00 

 ζχλδεζκνη ηχπνπ V ή L 1.50 

 ζχλδεζκνη ηχπνπ Κ (φπνπ επηηξέπεηαη*) 1.00 

* Βιέπε Παξάξηεκα Γ.   

3. ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΑ α. Με νξηδφληηα δηαδψκαηα 1.50 

β. Με νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθα δηαδψκαηα 2.00 

γ. Οπιηζκέλε (θαηαθφξπθα θαη νξηδφληηα) 2.50 

4. ΞΤΛΟ α. Πξφβνινη 1.00 

β. Γνθνί – Σφμα – Κνιιεηά πεηάζκαηα 1.50 

γ. Πιαίζηα κε θνριηψζεηο 2.00 

δ. Πεηάζκαηα κε ειψζεηο 3.00 
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Πίλαθαο 41 Σηκέο πνζνζηνχ θξίζηκεο απφζβεζεο δ. 

Δίδνο Καηαζθεπήο δ% 

Μεηαιιηθή:  κε ζπγθνιιήζεηο 

κε θνριηψζεηο 

2 

4 

θπξόδεκα:  άνπιν 

νπιηζκέλν 

πξνεληεηακέλν 

3 

5 

4 

Σνηρνπνηία:  νπιηζκέλε 

δηαδσκαηηθή 

6 

5 

Ξύιηλε: θνιιεηή 

θνριησηή 

εισηή 

4 

4 

5 
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