ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
TMHMA ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 3

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μαρία-Κυριακή Τσαγκαροπούλου
& Μαρία Τζιβιέρη
Επιβλέποντες καθηγητές:

Κωνσταντίνος Ρεπαπής
Γεώργιος Μαγείρου

Αθήνα, Ιούνιος 2017

Μαρία-Κυριακή Τσαγκαροπούλου & Μαρία Τζιβιέρη (2017).
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 3
Διπλωματική Εργασία
Ανώτατο Τεχνολογικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

Maria-Kyriaki Tsagkaropoulou & Maria Tzivieri (2017).
DESIGN OF METAL CONSTRUCTIONS
ACCORDING TO THE EUROCODE 3
Diploma Thesis
Piraeus University of Applied Sciences, Department of Civil Engineering
2

Πίνακας Περιεχομένων
Ευρετήριο Σχημάτων ............................................................................................................... 4
Ευρετήριο Πινάκων ................................................................................................................. 5
Ευρετήριο Διαγραμμάτων ....................................................................................................... 5
Ευρετήριο Εικόνων.................................................................................................................. 6
Περίληψη ............................................................................................................................. 7
Αbstract ............................................................................................................................... 8
Ευχαριστίες .............................................................................................................................. 9
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ............................................................................................................................ 10
Σκοπός της Διπλωματικής ................................................................................................. 10
Συνοπτική παρουσίαση κεφαλαίων ................................................................................... 11
1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ................................................................. 13
1.1. Ιστορική αναδρομή της χρήσης χάλυβα σε κατασκευές ........................................... 13
1.2. Η παγκόσμια βιομηχανία παραγωγής χάλυβα ........................................................... 25
1.3. Δομή, ιδιότητες και μέθοδοι παραγωγής χάλυβα ...................................................... 29
1.4. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του χάλυβα ....................................................... 37
1.5. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του χάλυβα ως δομικού υλικού ....................... 38
1.6. Ποιότητες χάλυβα ..................................................................................................... 42
1.7. Προϊόντα χάλυβα ...................................................................................................... 43
2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 3 .................................................................................... 45
2.1. Το κανονιστικό πλαίσιο των Ευρωκωδίκων.............................................................. 45
2.2. Ευρωκώδικας 3: Αρχές και Κανόνες......................................................................... 46
2.3. Ευρωκώδικας 3: Απαιτήσεις σχεδιασμού και ασφάλειας.......................................... 51
2.4. Ευρωκώδικας 3: Απαιτούμενοι έλεγχοι .................................................................... 52
2.5. Ευρωκώδικας 3: Ορολογία και συμβάσεις ................................................................ 53
3. ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ..................................................... 54
3.1. Βασικές αρχές ........................................................................................................... 54
3.2. Σχεδιαστικές απαιτήσεις ........................................................................................... 55
3.3. Προϋπολογισμός Εργασιών και Κόστος Συντήρησης............................................... 56
3.4. Μέθοδοι ανάλυσης χαλύβδινων κατασκευών ........................................................... 57
3.5. Ευρωστία χαλύβδινων κατασκευών .......................................................................... 60
3.6. Αρχές σχεδιασμού με βάση τις Οριακές Καταστάσεις.............................................. 63
3.7. Απαιτήσεις και κριτήρια συμπεριφοράς ................................................................... 75
3.8. Έλεγχος σε συνθήκες πυρκαγιάς .............................................................................. 76
4. ΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ...................................... 82
4.1. Διαγνωστική μελέτη αναγκών................................................................................... 82
4.2. Στατική μελέτη με τη μέθοδο της Συνολικής Αντοχής ............................................. 83
4.3. Τεχνική περιγραφή .................................................................................................... 85
4.4. Το κέλυφος του κτιρίου ............................................................................................ 86
4.5. Κύριοι φορείς & πλαίσια........................................................................................... 87
4.6. Τεγίδες ...................................................................................................................... 98
4.7. Τοποθέτηση ελκυστήρων (ντίζων) στις τεγίδες - Ώθηση στέγης ............................ 110
4.8. Μηκίδες................................................................................................................... 124
4.9. Σύνδεσμοι δυσκαμψίας (στέγης-οριζόντιοι-κατακόρυφοι) ..................................... 128
3

4.10. Επικαλύψεις στεγών................................................................................................ 142
4.11. Μεταλλικά φύλλα επικάλυψης στέγης .................................................................... 144
4.12. Κατακόρυφοι σύνδεσμοι ακαμψίας ........................................................................ 148
4.13. Κεφαλοδοκοί........................................................................................................... 149
4.14. Μετωπικοί στύλοι ................................................................................................... 152
4.15. Στατικές μορφές ...................................................................................................... 154
4.16. Γερανογέφυρα και δοκός κύλισης γερανογέφυρας ................................................. 156
4.17. Πλευρική επικάλυψη............................................................................................... 161
4.18. Παραδείγματα υπολογισμών ................................................................................... 163
5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ MATHCAD ........................................................... 169
5.1. Παραδείγματα υπολογισμών ................................................................................... 169
5.1.1 Καμπτόμενη Δοκός από Πρότυπη Διατομή ............................................................ 170
5.1.2 Διατομή υπό Ταυτόχρονη Ροπή Τέμνουσα και Αξονική Δύναμη ....................... 175
5.1.3 Δοκός υπό Διαξονική Κάμψη και Αξονικό Εφελκυσμό.......................................... 180
5.1.4 Μήκη Λυγισμού Υποστυλωμάτων Ενταγμένων σε Μονώροφο Πλαίσιο ............... 184
6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΙΩΝ, ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ..... 173
6.1. Φορτία κατασκευής & υπολογισμός τους ............................................................... 173
6.2. Ο προσανατολισμός των αξόνων στα χαλύβδινα μέλη ........................................... 185
6.3. Συγκολλήσεις .......................................................................................................... 188
6.4. Συνδέσεις Μελών .................................................................................................... 192
7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ............................................................................ 200
7.1. Επίλογος.................................................................................................................. 200
Βιβλιογραφία ................................................................................................................... 203
Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία ............................................................................................. 204

Ευρετήριο Σχημάτων
Σχήμα 1: Ποσοστιαία παραγωγή και χρήση χάλυβα ανά γεωγραφική περιοχή ...................... 28
Σχήμα 2: Σχηματικό διάγραμμα της παραγωγής χυτοσίδηρου και ημιτελών προϊόντων χάλυβα
................................................................................................................................................. 31
Σχήμα 3: Σχηματικό διάγραμμα της παραγωγής τελικών προϊόντων χάλυβα ........................ 32
Σχήμα 4: Μέθοδος Bessemer .................................................................................................. 33
Σχήμα 5: Μέθοδος Siemens – Martin .................................................................................... 34
Σχήμα 6: Μέθοδος εμφύσησης οξυγόνου ............................................................................... 35
Σχήμα 7: Μέθοδος ηλεκτρικής καμίνου ................................................................................. 36
Σχήμα 8: (α) Διγραμμική σχέση τάσης-παραμόρφωσης ......................................................... 58
Σχήμα 9: Προσανατολισμός διατομών διπλού ταυ επίπεδων πλαισίων .................................. 90
Σχήμα 10: Διαδοχικές φάσεις κατασκευής στοιχείου μεταβλητής ροπής αδράνειας.............. 94
Σχήμα 11: Υπολογισμός ροπών κόμβο δοκού-υποστυλώματος.............................................. 95
Σχήμα 12: Πιθανές θέσεις σχηματισμού πλαστικών αρθρώσεων δίστηλων πλαισίων ........... 97
Σχήμα 13: Τοποθέτηση τεγίδων επί του ζυγώματος ............................................................... 98
Σχήμα 14: Διεύθυνση φορτίων τεγίδας ................................................................................... 99
Σχήμα 15: Συνηθέστερες μορφές των διαμορφωμένων εν ψυχρώ τεγίδων .......................... 100
Σχήμα 16: Συνήθεις θέσεις του επιπέδου φόρτισης, σε στρεπτική καταπόνηση .................. 101
Σχήμα 17: Δικτυωτές τεγίδες ως αμφιέρειστα δικτυώματα στηριζόμενα επί δυο γειτονικών
ζευκτών.................................................................................................................................. 102
Σχήμα 18: Στατικά συστήματα τεγίδων (α) ........................................................................... 103
Σχήμα 19: Στατικά συστήματα τεγίδων (β) ........................................................................... 104
Σχήμα 20: Στατικά συστήματα τεγίδων (γ) ........................................................................... 105
4

Σχήμα 21: Στατικά συστήματα τεγίδων (δ) ........................................................................... 106
Σχήμα 22: Υπολογισμός θέσεων αρθρώσεων και απαιτούμενου μήκους ενίσχυσης ............ 108
Σχήμα 23: Σχηματική τοποθέτηση ελκυστήρων ................................................................... 110
Σχήμα 24: Συνιστώσες των δράσεων .................................................................................... 111
Σχήμα 25: Τοποθέτηση ελκυστήρων (ντιζών) στις τεγίδες ................................................... 113
Σχήμα 26: Λεπτομέρεια τοποθέτησης ελκυστήρων .............................................................. 114
Σχήμα 27: Τοποθέτηση σπειρωμάτων στους ελκυστήρες ..................................................... 115
Σχήμα 28: Κατακόρυφη διάταξη τεγίδας .............................................................................. 121
Σχήμα 29: Κάθετη προς την στέγη διάταξη τεγίδας .............................................................. 121
Σχήμα 30: Σύνδεση τεγίδων με το ζευκτό ............................................................................. 122
Σχήμα 31: Στήριγμα τεγίδας (α) ............................................................................................ 123
Σχήμα 32: Στήριγμα τεγίδας (β) ............................................................................................ 123
Σχήμα 33: Φορτίσεις μηκίδων ............................................................................................... 125
Σχήμα 34: Ζυγώματα, τεγίδες και σύνδεσμοι ακαμψίας της στέγης ..................................... 128
Σχήμα 35: Διάταξη οριζόντιων συνδέσμων δυσκαμψίας (α) ................................................ 131
Σχήμα 36: Διάταξη οριζόντιων συνδέσμων δυσκαμψίας (β) ................................................ 132
Σχήμα 37: Δικτύωση από διασταυρούμενες ράβδους ανά δεύτερη τεγίδα ........................... 132
Σχήμα 38: Δικτύωση από διασταυρούμενες ράβδους ανά τεγίδα διαγωνίων. ...................... 133
Σχήμα 39: Αντιανέμιοι σύνδεσμοί στέγης............................................................................. 133
Σχήμα 40: Μορφές κατακόρυφων συνδέσμων δυσκαμψίας ................................................. 137
Σχήμα 41: Έκκεντρη τοποθέτηση διαγωνίου ........................................................................ 138
Σχήμα 42: Μορφές διαγώνιων κατακόρυφων συνδέσμων δυσκαμψίας................................ 139
Σχήμα 43: Χιαστί τύποι συνδέσμων δυσκαμψίας ................................................................. 140
Σχήμα 44: Κατακόρυφοι σύνδεσμοι ακαμψίας ..................................................................... 148
Σχήμα 45: Τρόποι σύνδεσης κεφαλοδοκών .......................................................................... 151
Σχήμα 46: Τοποθέτηση μετωπικών στύλων .......................................................................... 152
Σχήμα 47: Απεικόνιση καταπόνησης μετωπικών στύλων από ανεμοπίεση .......................... 153
Σχήμα 48: Εμπρόσθια και πλάγια όψη μετώπου ................................................................... 155
Σχήμα 49: Τυπικές διατομές δομικού χάλυβα και οι αντίστοιχοι συμβολισμοί σ’ αυτές ..... 187
Σχήμα 50: Προσανατολισμός των αξόνων χαλύβδινου μέλους ............................................ 188
Σχήμα 51: Μεταφορά διατμητικών δυνάμεων στις κοχλιώσεις άντυγας και τριβής............. 196
Σχήμα 52: Μονοδιάτμητες και πολυδιάτμητες συνδέσεις ..................................................... 197
Σχήμα 53: Κοχλιώσεις με ροπές στον κορμό των κοχλιών ................................................... 199

Ευρετήριο Πινάκων
Πίνακας 1: Σύγχρονες εφαρμογές χάλυβα .............................................................................. 24
Πίνακας 2: Παραγωγή χάλυβα ανά χώρα σε εκατομμύρια τόνους (2014-2015) .................... 27
Πίνακας 3: Συντελεστές ασφαλείας για οριακές καταστάσεις αστοχίας και λειτουργικότητας
................................................................................................................................................. 72
Πίνακας 4: Συντελεστές συνδυασμού δράσεων ψ................................................................... 73
Πίνακας 5: Συντελεστές συνδυασμού δράσεων ψ2 κατά τον ΝΕΑΚ...................................... 74
Πίνακας 6: Κατηγορίες εδάφους ........................................................................................... 182
Πίνακας 7: Κατηγορίες και συντελεστές σπουδαιότητας κτιρίων ........................................ 183

Ευρετήριο Διαγραμμάτων
Διάγραμμα 1: Απεικόνιση των τιμών των μεταβλητών δράσεων ........................................... 70

5

Ευρετήριο Εικόνων
Εικόνα 1: Η γέφυρα του ποταμού Severn ............................................................................... 16
Εικόνα 2: Η γέφυρα St. Louis στον Μισισιπή......................................................................... 17
Εικόνα 3: Το κτίριο Empire State στη Νέα Υόρκη ................................................................. 21
Εικόνα 4: Ο ουρανοξύστης Burj Khalifa στο Ντουμπάι ......................................................... 22
Εικόνα 5: Το πολυώροφο κτίριο Ronan Point......................................................................... 61
Εικόνα 6: Προστασία υποστυλώματος έναντι πυρκαγιάς με μονές και διπλές γυψοσανίδες . 81
Εικόνα 7: Κύρια δομικά στοιχεία των πλαισιωτών φορέων (σχηματική απεικόνιση) ............ 87
Εικόνα 8: Κύρια δομικά στοιχεία των πλαισιωτών φορέων (πραγματική απεικόνιση) .......... 87
Εικόνα 9: Σχηματική απεικόνιση ζυγώματος .......................................................................... 89
Εικόνα 10: Μόρφωση αμφιαρθρωτού και αμφίπακτου πλαισίου ........................................... 91
Εικόνα 11: Τυπικές μορφές δίστηλων ολόσωμων πλαισίων ................................................... 93
Εικόνα 12: Σκαρίφημα λεπτομερειών τυπικών αρθρώσεων τεγίδων .................................... 109
Εικόνα 13: Απεικόνιση τοποθέτησης σπειρωμάτων στους ελκυστήρες ............................... 116
Εικόνα 14: Τυπική διάταξη και πλάτη επιρροής των μηκίδων ............................................. 126
Εικόνα 15: Λεπτομέρεια φύλλου επικάλυψης....................................................................... 143
Εικόνα 16: (α) βατές πλάκες θερμομόνωσης και υγρομόνωσης ........................................... 147
Εικόνα 17: Λεπτομέρεια κεφαλοδοκού ................................................................................. 150
Εικόνα 18: Τυπική διάταξη γερανογέφυρας.......................................................................... 156
Εικόνα 19: Απλή μορφή φύλλων επικάλυψης και πλαγιοκάλυψης και προκατασκευασμένα
θερμομονωτικά φύλλα........................................................................................................... 161
Εικόνα 20: Διάφοροι τύποι βιδών για την στήριξη των φύλλων επικάλυψης και
πλαγιοκάλυψης ...................................................................................................................... 162
Εικόνα 21: Χάρτης σεισμικής επικινδυνότητας Ελλάδας και αντίστοιχες ζώνες ................. 181

6

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 3

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 3
Μαρία-Κυριακή Τσαγκαροπούλου & Μαρία Τζιβιέρη
(Επιβλέποντες καθηγητές: Κωνσταντίνος Ρεπαπής, Γεώργιος Μαγείρου)

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσης διπλωματικής εργασίας είναι η παράθεση και εκτενής
ανάλυση όλων των επιμέρους παραμέτρων που αφορούν τον σχεδιασμό μεταλλικών
κατασκευών, σύμφωνα και με όλα όσα ορίζουν οι Ευρωκώδικες με ιδιαίτερη έμφαση
στις διατάξεις του Ευρωκώδικα 3. Αποτελεί δε μια προσπάθεια εμβάθυνσης στη
βελτιστοποίηση σχεδιασμού βιομηχανικών κτιρίων με φέροντα οργανισμό από χάλυβα.
Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις μεταλλικές κατασκευές για βιομηχανική ή
παρεμφερή χρήση καθώς η χρήση χάλυβα σε ανάλογες κατασκευές αποτελεί τα
τελευταία δέκα και πλέον έτη την προτιμότερη επιλογή, τόσο από άποψη κόστους
κατασκευής όσο και από άποψη ποιότητας και αντοχής της μεταλλικής κατασκευής στο
διηνεκές, Η χρήση νέων σχεδιαστικών και κατασκευαστικών τάσεων σε συνδυασμό με
την χρήση κατάλληλων επιμέρους υλικών και συνδέσμων, κάνει τις μεταλλικές
κατασκευές περισσότερο ασφαλέστερες, με δυνατότητες τροποποιήσεων και χαμηλό
κόστος συντήρησης και ως εκ τούτου άκρως ελκυστικές ως προτιμητέα κατασκευή
συγκριτικά με τις κλασσικές κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα.
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Αbstract

The subject of this diploma thesis is the presentation and extensive analysis of
all the individual parameters concerning the design of metal constructions in
accordance with all the Eurocodes with particular emphasis on the provisions of
Eurocode 3. It is an attempt to deepen the design optimization of industrial steel
structures. The focus is on metal constructions for industrial or similar use Since the
use of steel in similar constructions has been the preferred choice for more than ten
years, both in terms of manufacturing cost and quality and durability The use of new
design and constructional trends combined with the use of suitable individual materials
and joints makes the metallic structures safer, with the possibility of modifications and
low maintenance costs and therefore extremely attractive as a preferred construction
compared to the classic ones Structures made of reinforced concrete.
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Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους επιβλέποντες καθηγητές μας,
κ.κ. Κωνσταντίνο Ρεπαπή και Γεώργιο Μαγείρου, για την πολύτιμη βοήθεια και τις
συμβουλές τους κατά τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσης διπλωματικής εργασίας.
Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε όλους τους φίλους και συμφοιτητές μας που
βρέθηκαν δίπλα μας και με τους οποίους μαζί ξεπεράσαμε κάθε σκόπελο που
παρουσιάστηκε στον δρόμο μας.
Τέλος, το μεγαλύτερο ευχαριστώ θα θέλαμε να το εκφράσουμε προς τις οικογένειές
μας και ειδικότερα τους γονείς μας Ιωάννα και Δημήτριο Τσαγκαρόπουλο, Γεωργία
Φατούρου και Αλέξη Τζιβιέρη οι οποίοι δεν σταμάτησαν λεπτό να πιστεύουν σε εμάς.
Η παρούσα διπλωματική εργασία είναι εξαιρετικά αφιερωμένη σε αυτούς.
Μαρία-Κυριακή Τσαγκαροπούλου
& Μαρία Τζιβιέρη
Αθήνα
Iούλιος 2017
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σκοπός της Διπλωματικής
Η ανέγερση χαλύβδινων κατασκευών τόσο στην Ελλάδα όσο και σε παγκόσμια
κλίμακα αποτελούν εκείνο το είδος των φορέων οι οποίοι όλο και συχνότερα
ανεγείρονται τις τελευταίες δεκαετίες και μάλιστα με γεωμετρικά αυξανόμενους
ρυθμούς.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι χαλύβδινες κατασκευές όχι μόνο αυξάνονται σε
απόλυτους αριθμούς, αλλά και σε διαστάσεις με το μέγεθός τους να επεκτείνεται
συνεχώς καλύπτοντας περισσότερες ανάγκες της αγοράς. Το γεγονός αυτό αποτελεί μια
πρόκληση για τα στατικά συστήματα των χαλύβδινων κατασκευών τα οποία και αυτά
με την σειρά τους μετεξελίσσονται και αντικατοπτρίζουν νέες σχεδιαστικές
προσεγγίσεις.
Παράλληλα, αποτελεί σύνηθες πλέον φαινόμενο οι διαστάσεις των διατομών
των βασικών δομικών στοιχείων των χαλύβδινων κατασκευών μειώνεται συνεχώς. Με
βάση αυτές τις παραδοχές, όπως αποδεικνύονται τόσο από την εγχώρια όσο και από
την παγκόσμια τάση που έχει δημιουργηθεί, ο σχεδιασμός των σύνθετων αυτών
χαλύβδινων κατασκευών γίνεται περισσότερο απαιτητικός και αποκτά ακόμα
μεγαλύτερη σπουδαιότητα.
Στην παρούσα διπλωματική επιχειρείται μια συνοπτική κριτική παρουσίαση
των βασικών αρχών σχεδιασμού των χαλύβδινων κατασκευών και των μεθόδων
διαστασιολόγησης των μελών τους όπως αυτές καθορίζονται από τους Ευρωκώδικες
(Eurocodes), δηλαδή τους σχετικούς Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς που διέπουν και
καθορίζουν την δημιουργία των κατασκευών από χάλυβα.
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Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι θεμελιώδεις αρχές διαστασιολόγησης, οι
ιδιότητες του χάλυβα ως δομικού υλικού, οι ποιότητες του χάλυβα σκυροδέματος, οι
βασικές μέθοδοι διαστασιολόγησης των μελών χάλυβα, τα μέσα σύνδεσης και οι
βασικές μέθοδοι σχεδιασμού των συνδέσεων με ιδιαίτερη έμφαση στη μόρφωση
μεταλλικών

βιομηχανικών

κτηρίων

και

συγκεκριμένα

παρουσίαση

των

υποστυλωμάτων, των δοκών, των τεγίδων, των μηκίδων, των μετωπικών στύλων, των
αντιανέμιων (συστήματα δυσκαμψίας), των κεφαλοδοκών και των ντιζών (μόρφωση
και τύποι διαστασιολόγησης) στο πλαίσιο του Ευρωκώδικα 3.

Συνοπτική παρουσίαση κεφαλαίων
Στην παρούσα διπλωματική αναλύεται η εξέλιξη και τα ιδιαίτερα σχεδιαστικά και
κατασκευαστικά στοιχεία των χαλύβδινών κατασκευών, με ιδιαίτερη έμφαση στις
μεταλλικές κατασκευές βιομηχανικών κτηρίων.
Συγκεκριμένα, στο εισαγωγικό Κεφάλαιο

1 παρουσιάζεται

ιστορικά η

κατασκευαστική εξέλιξη των χαλύβδινων κατασκευών καθώς και οι ιδιότητες, οι
προδιαγραφές και οι ποιότητες του χάλυβα ως δομικού υλικού.
Στο Κεφάλαιο 2 περιγράφεται αναλυτικά το κανονιστικό πλαίσιο των
Ευρωκωδίκων με ιδιαίτερη σημασία στις αρχές, στους κανόνες, στις απαιτήσεις και
στους ελέγχους του Ευρωκώδικα 3.
Στο Κεφάλαιο 3 παρατίθενται οι αρχές σχεδιασμού των χαλύβδινων κτιρίων, με
έμφαση στον σχεδιασμό βιομηχανικών κτιρίων καθώς και οι φάσεις σχεδιασμού τους,
η ευρωστία τους, οι απαιτήσεις και τα κριτήρια συμπεριφοράς και ο έλεγχος σε
συνθήκες πυρκαγιάς.
Το Κεφάλαιο 4 αφορά στη μόρφωση των μεταλλικών βιομηχανικών κτιρίων με
εκτενή αναφορά σε κάθε παράμετρο που την επηρεάζει και ιδιαίτερη ανάλυση με
σκοπό να καλυφθούν όσο το δυνατόν επαρκέστερα και πληρέστερα οι προδιαγραφές
με παραδείγματα βασικών υπολογισμών.
11

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 3

Τέλος στο Κεφάλαιο 5 η παρούσα διπλωματική ολοκληρώνεται με την αναφορά
των συμπερασμάτων που προκύπτουν από την ανάλυση όλων των προηγούμενων
Κεφαλαίων καθώς και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.
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1.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

1.1. Ιστορική αναδρομή της χρήσης χάλυβα σε κατασκευές
Ο σίδηρος από την αρχαιότητα κατείχε εξέχουσα θέση στην καθημερινή ζωή
των ανθρώπων. Η κατασκευή εργαλείων, όπλων και σκευών αποτελούν δείγματα της
ευρείας εφαρμογής του σιδήρου κατά τα πρώτα χρόνια της ανθρώπινης εξέλιξης. Η
πρώτη παραγωγή τήγματος σιδήρου καταγράφεται στις περιοχές του Καυκάσου και
συγκεκριμένα στην Αρμενία, περί το 1500 π.Χ.
Οι αρχαίοι Έλληνες και οι Ρωμαίοι χρησιμοποίησαν τα μέταλλα μόνο για τη
σύνδεση των επιμέρους δομικών στοιχείων των κατασκευών τους και όχι ως φέροντα
στοιχεία (πλην των διαφόρων τύπων αλυσίδων). Περί τα μέσα του δέκατου όγδοου
αιώνα, με την έναρξη της βιομηχανικής παραγωγής χάλυβα άνοιξε ο δρόμος για την
ανέγερση μεταλλικών κατασκευών. Στην αρχή (λόγω του υψηλού κόστους του χάλυβα)
κυρίως από χυτοσίδηρο και σφυρηλατημένο σίδηρο και αργότερα από χάλυβα.
Στην Ανατολή υπάρχουν ενδείξεις για παλαιότερη ύπαρξη του σιδήρου σε
χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία. Στην Ευρώπη ο σίδηρος ήρθε περί το 1200 π.Χ. μέσω
των αποικιών. Στην Ελλάδα η χρήση και επεξεργασία του σιδήρου καταγράφεται σε
πολλές ιστορικές αναφορές αλλά και στα Ομηρικά έπη. Η εξέλιξη της επεξεργασίας
του σιδήρου κατά τον 17ο αιώνα πραγματοποιείται με τη χρήση καθαρού C (κωκ) ή
λιθάνθρακα αντί για ξυλάνθρακα ως υλικού καύσης της καμίνου πετυχαίνοντας με
αυτόν τον τρόπο μεγαλύτερες θερμοκρασίες τήξης.
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Στη συνέχεια η εξέλιξη των τεχνολογικών μέσων όπως καμίνων, μηχανών
έγχυσης και ανάδευσης του τήγματος αλλά και της σταδιακής απομάκρυνσης του
άνθρακα C από τη χημική δομή του σιδήρου οδήγησε το 1850, στην Αγγλία, σε
μαζικότερη παραγωγή χάλυβα. Ουσιαστικά όμως η ευρεία εφαρμογή και χρήση του
στην ναυπηγική και στις κατασκευές ξεκινά από το 1880.
Περί τα τέλη του δέκατου όγδοου αιώνα ξεκίνησε η κατασκευή γεφυρών και
κτιρίων από κατεργασμένο σίδηρο. Έναν αιώνα αργότερα, στα τέλη του δέκατου
ένατου αιώνα άρχισε να παράγεται χάλυβας σε ποσότητες και τιμή κόστους τέτοιες
ώστε να είναι ανταγωνιστικός του σιδήρου, οπότε ο χάλυβας άρχισε να χρησιμοποιείται
ευρέως στη δόμηση τεχνικών έργων.
O χάλυβας, έχοντας διαφορετική περιεκτικότητα σε άνθρακα από αυτήν του
κατεργασμένου σιδήρου, παρουσιάζει βελτιωμένες ιδιότητες αντοχής οι οποίες σε
συνδυασμό με το μικρότερο κόστος παραγωγής του οδήγησαν τελικά σήμερα στην
πλήρη αντικατάσταση του κατεργασμένου σιδήρου στις μεταλλικές κατασκευές από
τον χάλυβα.
Ένα από τα πρώτα παραδείγματα χρήσης του χάλυβας στην αρχιτεκτονική
βρίσκεται στην ανατολική πρόσοψη του Μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι. Ο
αρχιτέκτονας Claude Perrault (1613-1688) το 1670 χρησιμοποίησε ράβδους σαν
ενίσχυση στην τοιχοποιία. Ο μηχανικός Jean Rondolet (1734-1823) έκανε το ίδιο
πράγμα όταν 100 χρόνια αργότερα σχεδίασε την κατασκευή για την εκκλησία
Ste.Genevieve (1713-1780) για τον αρχιτέκτονα Germain Soufflot, που αργότερα
ονομάστηκε Πάνθεον στο Παρίσι.
Αυτά τα πρώτα δείγματα αποτέλεσαν την απαρχή για τη χρησιμοποίηση του
χάλυβα και την αλλαγή των διαστάσεων της κλασικής αρχιτεκτονικής. Μπορεί εκείνη
την εποχή ο χάλυβας να μην χρησιμοποιούνταν σαν εμφανές δομικό στοιχείο, ωστόσο
αδιαμφισβήτητα χάραξε το δρόμο για την εφαρμογή των σημαντικών ιδιοτήτων του
στην οικοδομική και πρόσθεσε μια νέα αντίληψη στην αρχιτεκτονική έκφραση.
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Η πρώτη χρήση του χάλυβα ως δομικού υλικού έγινε με τη μορφή χυτοσιδήρου
,ο οποίος, όμως, λόγω της μικρής του εφελκυστικής αντοχής δημιουργούσε την ανάγκη
σχεδιασμού τοξωτών φορέων (π.χ. γέφυρες). Η πρώτη εφαρμογή σε μεγάλης κλίμακα
έργο έγινε το 1779 στη γέφυρα Coalbrookdale στην Αγγλία ανοίγματος 33m. Η γέφυρα
κόστισε πέντε φορές πάνω από τον προϋπολογισμό, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται
ακόμα σε λειτουργία. Ο εμπνευστής και κατασκευαστής ήταν ο εμπειροτέχνης
μεταλλουργός Abraham Darby.
Μεταξύ των ετών 1780-1820 κατασκευάστηκαν από χυτοσίδηρο αρκετέ
γέφυρες κυρίως με αψιδωτή μορφή αλλά και άλλες δομικές κατασκευές. Η αστοχία
όμως, εφελκυόμενων μελών με ψαθυρά θραύση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την
κατάρρευση γεφυρών από χυτοσίδηρο, με πάρα πολλά ανθρώπινα θύματα, περιόρισε
τη χρήση του χυτοσιδήρου μόνο σε θλιβόμενα μέλη (π.χ. υποστυλώματα).
Η αύξηση των ανοιγμάτων σε γέφυρες, στέγαστρα και οικοδομικά έργα έγινε
δυνατή κυρίως με την εισαγωγή των συγκολλήσεων, η οποία επέτρεψε την ενίσχυση
των ελασμάτων πέλματος και κορμού με νευρώσεις, τη χρήση χάλυβα υψηλής αντοχής
και την εφαρμογή συνεχών αντί αμφιέρειστων φορέων. Επίσης, η χρήση δικτυωτών
φορέων επέτρεψε τη μείωση του βάρους και κατ’ επέκταση και του κόστους της
κατασκευής.
Το 1779 κατασκευάστηκε επίσης η πρώτη χυτοσιδηρή γέφυρα ανοίγματος
περίπου 31 m στον ποταμό Severn στη Μεγάλη Βρετανία. H πρώτη γέφυρα μεγάλων
ανοιγμάτων από χάλυβα, η γέφυρα St. Louis στο άκρο του δέλτα του ποταμού Μισισιπή
στις H.Π.A., ολοκληρώθηκε το 1874. H γέφυρα αυτή η οποία αποτελείται από τρία
συνεχόμενα ανοίγματα της τάξεως των 150 m περίπου το καθένα (153-158-153m),
βρίσκεται ακόμη και σήμερα σε λειτουργία.
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Εικόνα 1: Η γέφυρα του ποταμού Severn
(Wikipedia, 2017)

Πέντε χρόνια αργότερα, το 1879, κατασκευάσθηκε στον ποταμό Mισισιπή η
πρώτη γέφυρα από πλήρως χαλύβδινα δικτυώματα. H γέφυρα του Brooklyn η οποία
κατασκευάσθηκε το 1883 στον ποταμό East River της N. Υόρκης με μήκος ανοίγματος
486 m, αποτελεί το πρώτο παράδειγμα κρεμαστής γέφυρας με χαλύβδινα καλώδια
ανάρτησης.
Νέες κατασκευαστικές τεχνικές σε μεγάλα έργα ήταν η δοκός τύπου Gerber που
μειώνει τον κίνδυνο επιρροής από διαφορικές καθιζήσεις και η χρήση παραβολικών
στοιχείων που ακολουθούν το διάγραμμα ροπών, για οικονομία υλικού και μείωση
νεκρού βάρους. Επιπλέον, η βιομηχανική παραγωγή του πολτοπαγούς σιδήρου άρχισε
να αντικαθιστά τον χυτοσίδηρο το 1840, κυρίως λόγω της σημαντικής ιδιότητάς του να
υπόκειται σε μεγάλες εφελκυστικές παραμορφώσεις στην πλαστική περιοχή, χωρίς να
θραύεται.
Ο πολτοπαγής σίδηρος ήταν δυνατό να λαμβάνει τη μορφή λεπτών πλακών, οι
οποίες μπορούσαν να καμφθούν και να συνδεθούν με ήλους χωρίς αισθητή μείωση της
αντοχής τους. Η πρώτη γέφυρα από πολτοπαγή σίδηρο, που αξίζει να μνημονευτεί είναι
η γέφυρα Britannia και κατασκευάστηκε το 1850. Είναι η πρώτη σημαντική ολόσωμη
σιδηροδρομική γέφυρα μέγιστου ανοίγματος 142m στη ζεύξη Menai στην Αγγλία.
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Παράλληλα, η βιομηχανική επανάσταση δημιούργησε την ανάγκη για μεγάλους
βιομηχανικούς χώρους. Η κάλυψη μεγάλων επιφανειών αλλά και η ταχύτητα
κατασκευής οδήγησε σταδιακά στην αποκλειστική χρήση του χάλυβα ως βασικό
δομικό υλικό. Το 1851 κατασκευάστηκε στο Λονδίνο το Crystal Palace Hotel από
μέταλλο και γυαλί σε χρόνο ρεκόρ για την εποχή (10 μήνες). Αρχίζει, συνεπώς, η εποχή
κατασκευής κτιρίων που αλλάζουν τη φυσιογνωμία του αστικού ιστού στον οποίο
ανήκουν.
Η κατασκευή μέσω ελάσεως διαφόρων μορφών διατομών (ορθογωνικών,
κυκλικών, σωληνωτών κλπ.), άρχισε όταν ο χυτοσίδηρος και ο πολτοπαγής σίδηρος
παρουσίασαν ευρύτερη χρήση. Το 1820 άρχισε η κατασκευή μέσω ελάσεως
σιδηροτροχιών, ενώ περί το 1870 διατομών διπλού ταυ (υποστυλωμάτων από
χυτοσίδηρο και δοκών από πολτοπαγή σίδηρο). Το Chocolate Factory στο Menier του
Παρισιού (1871-1872) είναι το παλαιότερο κτίριο με σκελετό που αποτελείται
εξολοκλήρου από σίδηρο. Αποτελεί έναν υπέροχο συνδυασμό σιδήρου και τούβλου.
Για πρώτη φορά ο σίδηρος αναλαμβάνει και τα κατακόρυφα και τα οριζόντια φορτία.
Οι διατομές του σιδήρου αποτελούνται από 2 διατομές ταυ οι οποίες σχηματίζουν
διατομές «Η» και περιβάλλουν τα τούβλα.

Εικόνα 2: Η γέφυρα St. Louis στον Μισισιπή
(Wikipedia, 2017)
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Kατά την τελευταία δεκαετία του δέκατου ένατου αιώνα, η κατασκευή κτιρίων
γραφείων, εκθεσιακών χώρων και άλλων κατασκευών από χάλυβα άρχισε να γίνεται
ιδιαίτερα δημοφιλής τόσο στις H.Π.A. όσο και σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Oι
θεωρητικές γνώσεις των μηχανικών της εποχής όσον αφορά στη μηχανική
συμπεριφορά σιδηρών ή χαλύβδινων δομικών στοιχείων περιορίζονταν ουσιαστικά
στον νόμο ελαστικότητας (Χουκ, 1676), στην θεωρία λυγισμού ράβδων (Όϊλερ, 1744)
και στις διαφορικές εξισώσεις λυγισμού πλακών (Ναβιέ, 1823).
Mόλις όμως οι μελετητές διαισθάνθηκαν τις προοπτικές οι οποίες ανοίγονταν
με την χρησιμοποίηση νέων δομικών υλικών όπως ήταν ο χάλυβας και την εφαρμογή
νέων τεχνικών κατασκευής, προχώρησαν σε ρηξικέλευθες, για το τεχνολογικό επίπεδο
της εποχής, κατασκευαστικές λύσεις οι οποίες στην πλειονότητά τους θα μπορούσαν
να χαρακτηρισθούν ως ιδιαίτερα επιτυχείς, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι
την εποχή εκείνη υπήρχε παντελής έλλειψη ειδικών σχετικών κανονισμών και
προδιαγραφών.
Παρόλα αυτά, τα πρώτα χαλύβδινα κτίρια με ηλώσεις μελετήθηκαν με μια
φιλοσοφία σχεδιασμού του στατικού τους συστήματος η οποία δεν απέχει πολύ από τις
σύγχρονες αντιλήψεις σχεδιασμού. Ο φορέας είτε αποτελείτο από ένα πολυόροφο
πλαίσιο με ενισχυμένους τους κόμβους σύνδεσης ορόφων-υποστυλωμάτων, είτε
υπήρχε καθ’ ύψος αναπτυγμένο δικτύωμα με ηλώσεις με το οποίο συνδέονταν οι
όροφοι, με τον τρόπο αυτόν εξασφαλιζόταν η παραλαβή των αναπτυσσόμενων ροπών
λόγω πλευρικών οριζοντίων ωθήσεων (ανέμου, σεισμού, κ.ά.).
Είναι αξιοσημείωτο ότι οι πρώτες χαλύβδινες κατασκευές έγιναν με βάση
προδιαγραφές τις οποίες έθεταν οι ίδιοι οι μελετητές τους, οι ιδιοκτήτες των έργων ή οι
κατασκευάστριες εταιρείες. Τέτοια παραδείγματα με ιστορικό πλέον ενδιαφέρον
αποτελούν οι προδιαγραφές μεταλλικών γεφυρών της Εταιρίας Σιδηροδρόμων Santa
Fe (1895) και της Εταιρίας του Καναδικού Σιδηροδρόμου του Ειρηνικού (1901).
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Χαρακτηριστικά παραδείγματα των πρώτων χαλύβδινων κτιρίων αποτελούν
μεταξύ άλλων και τα εξής κτίρια: Tο Crystal Palace στο Λονδίνο (1851), το Eκθεσιακό
Kέντρο Jenney το οποίο κατασκευάσθηκε το 1892 στο Σικάγο, το 20-όροφο
συγκρότημα γραφείων της Eταιρείας Bruce Price’s Αmerican Surety στη Nέα Yόρκη
(1895), ο Πύργος του Eiffel στο Παρίσι (1876) και λίγο αργότερα στο Λονδίνο το
ξενοδοχείο Ritz (1904), το κτίριο της Morning Post (1906), το R.A.C. Club (1910), το
υψηλής αισθητικής Kodak House (1911) και το γερμανικό περίπτερο στην έκθεση της
Βαρκελώνης (1929).
Πλέον ο ρόλος της τοιχοποιίας ως πλευρικός υποστηρικτής παραγκωνίζεται και
εισάγονται πλαισιακοί φορείς με άκαμπτες συνδέσεις. Η τοιχοποιία γίνεται όλο και πιο
ελαφριά και τοποθετούνται κατακόρυφοι σύνδεσμοι οι οποίοι παραλαμβάνουν τις
οριζόντιες δράσεις.
Στα τέλη του 19ου αιώνα η τεράστια συσσώρευση πληθυσμών στα μεγάλα
αστικά κέντρα, η υπέρμετρη αξία της τιμής των οικοπέδων αλλά και η δημιουργία των
πρώτων κολοσσιαίων πολυεθνικών εταιριών οδήγησε στην κατασκευή των
ουρανοξυστών. Με λίκνο τις Η.Π.Α και πρώτο το Σικάγο ξεκίνησε η κατασκευή όλο
και υψηλότερων κτηρίων η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα με πρωτοπόρους πλέον τις
χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ασίας (Κίνα, Ταϊβάν, Ιαπωνία κλπ.) και των
Αραβικών Εμιράτων (Ντουμπάι, Άμπου Ντάμπι).
Με την πάροδο του χρόνου, οι διαστάσεις των κατασκευών από χάλυβα
ξεπέρασαν κάθε συμβατικό όριο. Κατασκευάστηκαν έτσι καθ’ ύψος αναπτυγμένα
χαλύβδινα κτίρια με πολύ μεγάλο ύψος, οριζοντίως αναπτυγμένα κτίρια με πολύ
μεγάλο άνοιγμα και γέφυρες με πολύ μεγάλο ελεύθερο άνοιγμα.
Ορόσημο στην ιστορία των μεταλλικών κατασκευών αποτέλεσε αρχικά η
κατασκευή του κτιρίου Empire State (Νέα Υόρκη) με αρχιτεκτονική μορφή art deco
του οποίου η κατασκευή διήρκεσε μόνο 14 μήνες και εγκαινιάστηκε το 1931. Το κτίριο
έχοντας συνολικό ύψος 381m και 102 ορόφους, διατήρησε τον τίτλο του υψηλότερου
κτιρίου της γης για 41 χρόνια.
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Από το τέλος του Bʹ Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του
1970, τα χαλύβδινα πλαίσια χρησιμοποιήθηκαν κυρίως στην κατασκευή βιομηχανικών
εγκαταστάσεων. Από το 1980 και μετά, μία πληθώρα χαλύβδινων κτιρίων ιδιαίτερα
μεγάλου μεγέθους και εντυπωσιακής αρχιτεκτονικής έμπνευσης κατασκευάσθηκαν σε
όλες τις μεγαλουπόλεις του κόσμου.
Ενδεικτικά μόνον αναφέρονται το κτιριακό συγκρότημα γραφείων Broadgate
στο Λονδίνο, το Κέντρο G. Popidou στο Παρίσι, το κτίριο Lloyds Chambers στο
Λονδίνο και το Hong-Kong και το Shanghai Banking Corporation Headquarters στο
Hong-Kong.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του 1990, στη
Μεγάλη Βρετανία το 90% των βιομηχανικών κτιριακών εγκαταστάσεων και το 50%
των πολυόροφων κτιρίων τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, είναι
χαλύβδινα. Στο πλαίσιο αυτό και με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας, τις δύο
τελευταίες δεκαετίες κατασκευάστηκαν χαλύβδινα κτίρια με εξαιρετικά μεγάλες
διαστάσεις ξεπερνώντας σε ύψος κάθε συμβατικό όριο.
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Εικόνα 3: Το κτίριο Empire State στη Νέα Υόρκη
(Wikipedia, 2017)

Ορόσημα αποτέλεσαν επίσης η ολοκλήρωση το 1973 των δίδυμων πύργων (110
ορόφων και συνολικού ύψους 410 m) όπου στεγάστηκε το Παγκόσμιο Κέντρο
Εμπορίου στη Ν. Υόρκη και το 1974 του ακόμη υψηλότερου Πύργου Sears (109
ορόφων και συνολικού ύψους 442 m) στο Σικάγο.
Ο υψηλότερος ουρανοξύστης στον κόσμο είναι σήμερα ο Burj Khalifa στο
Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με ύψος 828 m. Η κατασκευή του
διήρκεσε 5 χρόνια, από το 2004 έως το 2009.
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Εικόνα 4: Ο ουρανοξύστης Burj Khalifa στο Ντουμπάι
(Wikipedia, 2017)

Στην Ελλάδα τα χαλύβδινα κτίρια τα οποία κατασκευάζονται, αντιστοιχούν
στην πλειοψηφία τους σε οριζόντια αναπτυγμένα κτίρια (βιομηχανικά υπόστεγα,
υπόστεγα αεροσκαφών, αποθήκες, στέγαστρα γηπέδων κ.τ.λ.). Την τελευταία όμως
δεκαετία, μελετήθηκαν και ανεγέρθηκαν αρκετές χαλύβδινες κτιριακές μονάδες
μεγάλου μεγέθους οι οποίες χρησιμοποιούνται κυρίως ως κτίρια γραφείων.
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Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πολλά ειδικά έργα όπως είναι οι χαλύβδινοι πύργοι
ανεμογεννητριών με ύψη τα οποία κυμαίνονται σήμερα από 80-120 m, οι χαλύβδινες
καπνοδόχοι, οι πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, οι χαλύβδινοι ιστοί της
κινητής τηλεφωνίας, τα χαλύβδινα δικτυώματα στήριξης κατόπτρων τηλεπικοινωνιών,
οι χαλύβδινες δεξαμενές και τα σιλό αποτελούν δείγματα κατασκευών όπου ο
σχεδιασμός και η υλοποίησή τους μπορεί να γίνει μόνο με την χρήση του χάλυβα ως
δομικού υλικού.
Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί η εφαρμογή των χαλύβδινων κατασκευών στις
αναστηλώσεις κτιρίων, μέθοδος η οποία σήμερα αποτελεί ίσως τον πιο συχνά
εφαρμοζόμενο τρόπο αναβάθμισης, ενίσχυσης και ανάδειξης ιστορικών κτιρίων.
Όπως είναι φυσικό και αναμενόμενο η λίστα των ψηλότερων κτηρίων αλλάζει
συνεχώς τόσο στην κορυφή της όσο και στις ενδιάμεσες θέσεις. Αυτή η εξέλιξη και η
εναλλαγή οφείλεται εν πολλοίς στην έμφυτη επιθυμία του ανθρώπου να ξεπεράσει σε
τόλμη, εντυπωσιασμό και τεχνολογία όλες τι προηγούμενες κατασκευές αλλά
πρωτίστως τον ίδιο του τον εαυτό.
Παράλληλα με την κατασκευή ψηλών κτηρίων ο χάλυβας μπόρεσε να
προσφέρει εντυπωσιακές δυνατότητες στον μηχανικό στη σύνθεση πολύπλοκων
φορέων χωρίς τα παραδοσιακά στερεότυπα. Δύο χαρακτηριστικά δείγματα αυτής της
νέας τάσης είναι το γήπεδο της Arsenal που ολοκληρώθηκε το 2006 και το μουσείο
Pompidou στο Παρίσι χτισμένο το 1977 (Εικόνα 1.11). Το Centre Pompidou στο
Παρίσι, μάλιστα, αποτελεί έναν από τους πιο τολμηρούς σχεδιασμούς πολιτιστικών
κέντρων που έγινε ποτέ και άλλαξε τα δεδομένα και τη νοοτροπία στον τομέα των
κατασκευών.
Σχεδιάστηκε από τους Renzo Piano, Richard και Gianfranco Franchini και
αρχικά χαρακτηρίστηκε ως διυλιστήριο πετρελαίου στο κέντρο της πόλης, αλλά με τον
καιρό η ιδιαίτερη όψη του με τους χρωματιστούς εξωτερικούς σωλήνες, τις κυλιόμενες
σκάλες μέσα σε κυκλικούς διαδρόμους και τον δαιδαλώδη μεταλλικό σκελετό έγινε
αποδεκτή και ώθησε ακόμη περισσότερους μελετητές προς τη μεταλλική κατασκευή.
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Τα τελευταία 20 χρόνια, η χρήση των υπολογιστικών προγραμμάτων αλλά και
των νέων σχεδιαστικών προγραμμάτων έδωσε επιπλέον δυνατότητες στους πολιτικούς
μηχανικούς και αρχιτέκτονες. Επίσης, η τεράστια γνώση των δυνατοτήτων του χάλυβα
και η εξαιρετική ποιότητα παραγωγής του, τον έχουν καταστήσει σε κυρίαρχο δομικό
υλικό.
Επιπλέον, η εύκολη κατασκευαστικά επένδυση του με υλικά και τοιχοποιίες
δημιουργεί πλήθος αισθητικών αποτελεσμάτων κάτι που η αρχιτεκτονική της νέας
εποχής απαιτεί. Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι τα κτιριακά έργα είναι απλά ένα είδος από
μια μακροσκελή λίστα κατασκευών στις οποίες λαμβάνει μέρος ο χάλυβας ως κύριο
υλικό ή με σύμμικτο τρόπο. Οι σύγχρονες εφαρμογές χάλυβα, συνοψίζονται στον
παρακάτω πίνακα:

1
Ιστοί

2
Αποκατάσταση
κτηριακών βλαβών

3
Αγωγοί μεταφοράς
ορυκτών

4
Στέγαστρα δημόσιων
και αρχαιολογικών
χώρων
7
Καπνοδόχοι
10
Σιλό
13
Βιομηχανικές
εγκαταστάσεις

5
Πύργοι
Υψηλής
τάσης
8
Ικριώματα
11
Γερανοί
14
Αντιστήριξη
ιστορικών
μνημείων
17
Υδατόπυργοι

6
Πύργοι

16
Ανεμογεννήτριες

19
Κατασκευές
προσωρινής
αποθήκευσης

20
Βιομηχανικά
υπόστεγα

9
Γέφυρες
12
Δεξαμενές
15
Θυροφράγματα

18
Θαλάσσιες
πλατφόρμες
εξόρυξης
21
Ειδικές εγκαταστάσεις
(π.χ. αεροπορικά
υπόστεγα, κλίνες
πυρομαχικών,
καταφύγια
αεροσκαφών, κ.α.)

Πίνακας 1: Σύγχρονες εφαρμογές χάλυβα
(Wikipedia, 2017)
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1.2. Η παγκόσμια βιομηχανία παραγωγής χάλυβα
Σήμερα η ετήσια παραγωγή χάλυβα έρχεται να επιβεβαιώσει τη ευρεία
εφαρμογή του στο σύγχρονο κόσμο και κυρίως στο χώρο των κατασκευών. Σύμφωνα
με την Παγκόσμια Ένωση Χάλυβα, η παγκόσμια οικονομία διέρχεται μια συνεχιζόμενη
δύσκολη φάση προσπαθώντας να προσαρμοστεί σε χαμηλότερα επίπεδα της ανάπτυξης
της κινεζικής οικονομίας.
Ωστόσο, δεδομένης της αναμενόμενης παγκόσμιας αύξησης του πληθυσμού,
δημιουργούνται νέες εφαρμογές για τον χάλυβα καθώς αναδεικνύονται αναδυόμενες
οικονομίες και αγορές. Είναι γεγονός ότι χωρίς χάλυβα, η σύγχρονη κοινωνία δεν θα
μπορούσε να επιβιώσει. Στον Πίνακα 1 φαίνεται η ετήσια παραγωγή χάλυβα των
μεγαλύτερων κατασκευαστριών χωρών ανά την υφήλιο.
Είναι εμφανής η υπεροχή της Κίνας στην παραγωγή και δείχνει ξεκάθαρα ότι
είναι η σειρά της ανατολής να διεκδικήσει την πρωτοκαθεδρία στην ανέγερση
κολοσσών από χάλυβα. Βάσει στοιχείων που συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν από
την Παγκόσμια Ένωση Χάλυβα το 2016, για το έτος 2015 η παγκόσμια παραγωγή
ακατέργαστου χάλυβα έφθασε τους 1,621 εκατομμύρια τόνους (Mt) με την Κίνα να
αντιπροσωπεύει το 44,8% της παγκόσμιας αγοράς χάλυβα (σε όγκο). Αξίζει να
αναφερθεί ότι προς το τέλος του 2015, η ανησυχία για την πλεονάζουσα παραγωγική
ικανότητα χάλυβα αυξήθηκε και πάλι.
Σύμφωνα με τον Οργανισμό για την Οικονομική Συνεργασία & Ανάπτυξη
(ΟΟΣΑ) (Organisation for the Economic Cooperation & Development – OECD), «η
πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα που απαιτεί
παγκόσμια λύση». Οι ενέργειες που απαιτούνται να γίνουν πρέπει να έχουν
προσαρμοστικό χαρακτήρα στα νέα δεδομένα.
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Σύμφωνα με την ετήσια αναφορά του Παγκόσμιου Οργανισμού Χάλυβα, η
αναδιάρθρωση της βιομηχανίας του χάλυβα δεν αποτελεί μια καινούργια έννοια που
πρέπει να εφαρμοστεί. Αντίθετα είναι μια συνεχή διαδικασία τόσο παλιά όσο και η ίδια
η βιομηχανία χάλυβα και απαιτεί κατάλληλη πολιτική από τις κυβερνήσεις σε
συνεργασία με τις βιομηχανίες.
Στο σημερινό οικονομικό πλαίσιο είναι όλο και περισσότερο ζωτικής σημασίας
οι πολιτικές να προωθήσουν ίσους όρους ανταγωνισμού για να εξασφαλίσουν ότι ο οι
βιομηχανίες παραγωγής χάλυβα σε μια περιοχή του πλανήτη δεν θα τίθενται σε
μειονεκτική θέση με χαλυβουργίες από άλλες περιοχές ή σε σχέση με άλλα
ανταγωνιστικά ως προς τον χάλυβα υλικά.
Σύμφωνα με την έκθεση της Παγκόσμιας Ένωσης Χάλυβα, κομβικό ρόλο
διαδραματίζει ο όρος «βιωσιμότητα». Μια μακροχρόνια πρόκληση για την βιομηχανία
χάλυβα είναι η εξεύρεση τρόπων παραγωγής χάλυβα με χαμηλότερες εκπομπές
άνθρακα. Μια δεύτερη πρόκληση είναι η αύξηση της αξίας του χάλυβα στις εφαρμογές
για τις οποίες προορίζεται γεγονός που χρειάζεται στροφή προς την καινοτομία σε
σχέση με την παραγωγή και τα χαρακτηριστικά του χάλυβα που διατίθεται στις
παγκόσμιες αγορές.
Αναμφισβήτητο όμως γεγονός παραμένει ότι ο χάλυβας διαδραματίζει βασικό
ρόλο στο νέο κυκλικό επιχειρηματικό μοντέλο που έχει ήδη δημιουργηθεί τα τελευταία
δέκα χρόνια της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης.
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Πίνακας 2: Παραγωγή χάλυβα ανά χώρα σε εκατομμύρια τόνους (2014-2015)
(Παγκόσμια Ένωση Χάλυβα, 2017)
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Όλα τα προϊόντα πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται για να
επισκευάζονται, να ανακατασκευάζονται, να επαναχρησιμοποιούνται και να
ανακυκλώνονται. Ο χάλυβας, χάρη στη δύναμή του, την προσαρμοστικότητά του, την
ευελιξία του και την ανθεκτικότητά του είναι το βασικό υλικό στην παγκόσμια κυκλική
οικονομία.

Σχήμα 1: Ποσοστιαία παραγωγή και χρήση χάλυβα ανά γεωγραφική περιοχή
(Παγκόσμια Ένωση Χάλυβα, 2017)
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Από το Σχήμα 1 φαίνεται ότι σε σύγκριση με την παγκόσμια παραγωγή χάλυβα,
η Κίνα παράγει την μισή παγκόσμια παραγωγή (με ποσοστό 49,6%) και καταναλώνει
επίσης σχεδόν όλο το ποσοστό χάλυβα που παράγει (44,8%) ενώ εξάγει το υπόλοιπο
4,8% της παραγωγής της. Η Κίνα, παρόλο που πέρασε το ζενίθ της παραγωγής της μετά
το 2005 παραμένει ο ηγεμόνας εξαγωγής αλλά και χρήσης χάλυβα στον πλανήτη.

1.3. Δομή, ιδιότητες και μέθοδοι παραγωγής χάλυβα
Ο χάλυβας (ή ατσάλι), είναι κράμα σιδήρου-άνθρακα που περιέχει λιγότερο από
2.06% άνθρακα, λιγότερο από 1% μαγγάνιο και πολύ μικρά ποσοστά πυριτίου, θείου,
φωσφόρου και οξυγόνου. Ανάλογα με τις απαιτήσεις χρήσεως του χάλυβα, μπορούν να
μεταβληθούν ορισμένες ιδιότητες κατά την παραγωγή του, με μεταβολή της χημικής
σύνθεσης ή της κρυσταλλικής κατάστασης, με θερμική επεξεργασία κ.ά.
Ο δομικός χάλυβας είναι κράμα με βασικό συστατικό τον σίδηρο (Fe) και
διάφορα άλλα μεταλλικά και μη στοιχεία σε μικρή αναλογία όπως Άνθρακας,
Μαγγάνιο, Πυρίτιο, Νικέλιο, Χαλκός, Χρώμιο, Μολυβδαίνιο, Βαδάνιο, Ζιρκόνιο,
Θείο, Φωσφόρος. Ορισμένα από αυτά είναι ανεπιθύμητα επειδή επηρεάζουν δυσμενώς
κάποια χαρακτηριστικά του χάλυβα.
Η

ποσοστιαία

συμμετοχή

των

στοιχείων

αυτών

προσδιορίζει

τις

χαρακτηριστικές ιδιότητες του χάλυβα. Μικρή μεταβολή της αναλογίας αυτής οδηγεί
στη δημιουργία άλλου είδους χάλυβα. Έτσι αναφορικά με την περιεκτικότητα σε
άνθρακα , αυτή ποικίλει από 0,15% μέχρι 1,7%. Οι συνήθεις δομικοί χάλυβες έχουν
περιεκτικότητα σε άνθρακα μεταξύ 0,15% και 0,29%.
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Οι δύο βασικές κατηγορίες δομικών χαλύβων που χρησιμοποιούνται στις
κατασκευές είναι οι μη κραματωμένοι χάλυβες π.χ. οι κοινοί χάλυβες και οι
κραματωμένοι χάλυβες π.χ. οι αντιδιαβρωτικοί χάλυβες (weathering steels) και οι
ανοξείδωτοι χάλυβες (stainless steels).
Κραματωμένος ονομάζεται ο χάλυβας του οποίου η περιεκτικότητα σε
κραματικά στοιχεία (π.χ. νικέλιο, χρώμιο, πυρίτιο κ.ά.) είναι συνολικά μεγαλύτερο του
5% με σκοπό την βελτίωση ορισμένων χαρακτηριστικών όπως η αντοχή σε διάβρωση
κ.τ.λ.
Ο χάλυβας δεν είναι συστατικό του σκυροδέματος, αλλά χρησιμοποιείται μαζί
με αυτό και μας δίνει το οπλισμένο σκυρόδεμα, γνωστό και με τον γαλλικό όρο “μπετόν
– αρμέ”. Ειδικός χάλυβας επίσης χρησιμοποιείται και για το προεντεταμένο
σκυρόδεμα. Το υλικό αυτό δεν είναι ένα νέο βελτιωμένο είδος οπλισμένου
σκυροδέματος, αλλά ένα εντελώς νέο δομικό υλικό, το οποίο απλά είναι συγγενές με
αυτό.
Ως δομικό στοιχείο είναι γνωστή η χρήση του εδώ και δεκαετίες στον οπλισμό
σκυροδέματος. Ωστόσο, οι υψηλές του επιδόσεις σε συνδυασμό με την ραγδαία εξέλιξη
της τεχνολογίας επεξεργασίας και βιομηχανοποίησής του, έχουν καταστήσει το χάλυβα
ως την κορυφαία επιλογή δομικού στοιχείου σε κατ’ εξοχήν χαλύβδινους φέροντες
οργανισμούς.
Η παραγωγή του χάλυβα στην σύγχρονη εποχή πραγματοποιείται με τρεις
βασικές μεθόδους οι οποίες βελτιώνονται τεχνολογικά με την πάροδο των ετών, αλλά
ουσιαστικά παραμένουν οι ίδιες εδώ και δεκαετίες.
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Οι τρεις βασικές μέθοδοι παραγωγής χάλυβα είναι οι κάτωθι:

1)

Με αναγωγή σιδηρομεταλλευμάτων σε υψικάμινο για την παραγωγή
χυτοσίδηρου, και τη μετατροπή του χυτοσίδηρου σε χάλυβα μέσα σε
μεταλλάκτη με εμφύσηση

2)

οξυγόνου,

Με την άμεση αναγωγή σιδηρομεταλλευμάτων - δηλαδή αναγωγή σε
στερεά κατάσταση - σε φρεατώδη κάμινο για την παραγωγή σπογγώδους
σιδήρου (αγγλ., Direct Reduced Iron ή DRI), και τη μετατροπή ατού του
σπογγώδους σιδήρου που προκύπτει από την διαδικασία σε χάλυβα μέσα σε
κάμινο (κλίβανο) ηλεκτρικού τόξου, και

3)

Με την ανάτηξη παλαιοσιδήρου (σκραπ) σε κάμινο (κλίβανο) ηλεκτρικού
τόξου (αγγλ., Electric Arc Furnace - EAF).

Σχήμα 2: Σχηματικό διάγραμμα της παραγωγής χυτοσίδηρου και ημιτελών προϊόντων χάλυβα
(Wikipedia, 2017)
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Σχήμα 3: Σχηματικό διάγραμμα της παραγωγής τελικών προϊόντων χάλυβα
(Wikipedia, 2017)

Σήμερα, στην παγκόσμια χαλυβουργία οι μέθοδοι παρασκευής χάλυβα που
κυριαρχούν είναι η μέθοδος εμφύσησης οξυγόνου και ακολουθεί η μέθοδος της
ηλεκτρικής καμίνου.
Συνοπτικά, οι μέθοδοι παρασκευής χάλυβα είναι οι κάτωθι:


Μέθοδος Bessemer



Μέθοδος Siemens – Martin (ανοικτής εστίας)



Μέθοδος εμφύσησης οξυγόνου



Μέθοδος ηλεκτρικής καμίνου
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Σχήμα 4: Μέθοδος Bessemer
(Wikipedia, 2017)

Μέθοδος Bessemer: Κατά τη μέθοδο αυτή, ο κοινός χυτοσίδηρος φέρεται εντός
μετατροπέα από τον πυθμένα του οποίου εμφυσείται θερμός αέρας (ή αέρας και
οξυγόνο) με τη βοήθεια ακροφυσίων. Ο αέρας αυτός κατακαίει (οξειδώνει) τις
ακαθαρσίες του λιωμένου χυτοσιδήρου και έτσι λαμβάνεται χυτοσίδηρος σχεδόν
πλήρως απαλλαγμένος από τον άνθρακα. Στη συνέχεια προστίθεται η επιθυμητή
ποσότητα του άνθρακα. Ανάλογα με την περιεκτικότητα του χυτοσιδήρου σε φώσφορο,
επενδύεται και ο μετατροπέας με όξινη ή βασική επένδυση. Για χυτοσίδηρο φτωχό σε
φώσφορο, η επένδυση είναι όξινη και για χυτοσίδηρο πλούσιο σε φώσφορο, βασική
(σε αυτήν την περίπτωση ονομάζεται μέθοδος Τhomas). Η όξινη πυρίμαχη επένδυση,
αποτελείται από άργιλο και διοξείδιο του πυριτίου ενώ η βασική επένδυση, είναι
πλούσια σε βασικά οξείδια του οξειδίου του ασβεστίου και του οξειδίου του μαγνησίου
και λαμβάνεται με πύρωση του δολομίτη.
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Σχήμα 5: Μέθοδος Siemens – Martin
(Wikipedia, 2017)

Μέθοδος Siemens – Martin: Κατά τη μέθοδο αυτή χρησιμοποιούνται αβαθείς
κάμινοι με μεγάλη επιφάνεια αντίδρασης της επένδυσης, η οποία μπορεί να είναι
βασική ή όξινη. Η θερμοκρασία στην κάμινο, φθάνει τους 1500 – 1700 C. Η υψηλή
θερμοκρασία και η μεγάλη επιφάνεια της επένδυσης της καμίνου, επιτρέπουν την
προγραμματισμένη επίδραση των οξειδωτικών αντιδράσεων. Με τη χρήση αυτής της
μεθόδου, καθίσταται δυνατή η παραγωγή χάλυβα, με διάφορους τρόπους, ανάλογα με
την τροφοδοσία της καμίνου. Όπως πχ η ράβδος κοινού χυτοσιδήρου και
μεταλλεύματος (χυτοσίδηρος περίπου 75%), η μέθοδος κοινού χυτοσιδήρου και
απορριμμάτων σφυρήλατου σιδήρου και χάλυβα (χυτοσίδηρος περίπου 25%) κλπ. Η
μέθοδος Siemens – Martin, είναι κατάλληλη για παραγωγή οποιουδήποτε χάλυβα και
επιτρέπει μία ακριβή σύνθεση των κραμάτων.
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Σχήμα 6: Μέθοδος εμφύσησης οξυγόνου
(Wikipedia, 2017)

Μέθοδος εμφύσησης οξυγόνου: Σύμφωνα με την μέθοδο οξυγόνου
τροφοδοτείται τήγμα χυτοσιδήρου μέσα σε μια δεξαμενή ή μετατροπέα, ο οποίος είναι
μονωμένος με πυρίμαχη επένδυση. Η δεξαμενή είναι στερεωμένη κατά τέτοιο τρόπο
ώστε να μπορεί να περιστρέφεται προς τα πλάγια για την τροφοδότηση του τήγματος
και να φέρεται μετά σε κατακόρυφη θέση για το επόμενο στάδιο της διεργασίας. Κατά
το στάδιο αυτό, μέσα στην δεξαμενή κατεβαίνει ένας σωλήνας ο οποίος ψύχεται με
νερό και χρησιμεύει για την εμφύσηση οξυγόνου μέσα στο τήγμα. Ο σωλήνας
οξυγόνου κατεβαίνει τόσο ώστε το χείλος του να βρίσκεται μόλις πάνω από την
επιφάνεια του τήγματος. Μεταξύ οξυγόνου και άνθρακα πραγματοποιείται ταχύτατη
χημική αντίδραση. Ο στροβιλισμός που δημιουργείται εξασφαλίζει την επαφή του
άνθρακα με το οξυγόνο. Στο τέλος της διαδικασίας η δεξαμενή περιστρέφεται για να
γίνει η συλλογή του χάλυβα και η απομάκρυνση της σκουριάς και των άλλων
ακαθαρσιών.
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Σχήμα 7: Μέθοδος ηλεκτρικής καμίνου
(Wikipedia, 2017)

Μέθοδος ηλεκτρικής καμίνου: Με τη μέθοδο της ηλεκτρικής καμίνου,
λαμβάνεται χάλυβας εξαιρετικής ποιότητας και γι’ αυτό χρησιμοποιείται για τη
βελτίωση χάλυβα Bessemer ή Siemens – Martin, καθώς επίσης και για την παρασκευή
ειδικών χαλύβων. Η θερμότητα παράγεται από ηλεκτρική ενέργεια, είτε διά
σχηματισμού ηλεκτρικών τόξων μεταξύ ηλεκτροδίων από άνθρακα και του τήγματος,
είτε διά καύσεως κωκ, μέσα στην υψικάμινο, με τη βοήθεια ηλεκτρικών αντιστάσεων.
Στη δεύτερη περίπτωση, προστίθεται τόσο κωκ, όσο απαιτείται για την αντίδραση της
αναγωγής του μεταλλεύματος. Ανάλογα με τον τρόπο της περαιτέρω κατεργασίας, οι
χάλυβες μπορούν να ταξινομηθούν στις παρακάτω κατηγορίες:


Χάλυβες διαμόρφωσης. Αυτοί υφίστανται περαιτέρω μηχανική κατεργασία
(έλαση, διέλαση)



Χυτοχάλυβες. Παράγονται απευθείας με χύτευση υπό μορφή «χελωνών»
και επαναχυτεύονται για τη δημιουργία χυτών εξαρτημάτων.
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1.4. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του χάλυβα
Από επιστημονικής πλευράς, ο χάλυβας πλεονεκτεί σε μια σειρά από διάφορους
παράγοντες σε σχέση με άλλα δομικά υλικά, όπως το μπετόν και το ξύλο. Ενδεικτικά
αναφέρονται τα παρακάτω πλεονεκτήματα:


Έχει σχετικά μεγάλη περιοχή πλαστικής παραμόρφωσης στο διάγραμμα τάσης
παραμόρφωσης. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο χάλυβας είναι αρκετά ελαστικός,
ώστε να αντέξει φορτίσεις πέραν του ορίου διαρροής του μέχρι της τελική του
αστοχία.



Αποτελεί το πλέον οικολογικό υλικό, μιας και είναι κατά 100% ανακυκλώσιμο.
Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το 40% της παραγωγής χάλυβα στη Γαλλία
προκύπτει από την ανακύκλωση, εξοικονομώντας έτσι περίπου το 60% της
ενέργειας που χρειάζεται για την παραγωγή του από πρώτες ύλες.



Σε σύγκριση με το μπετόν είναι εξ αρχής σε πλήρη ικανότητα φόρτισης και δε
χρειάζεται χρόνο για να «δέσει».



Συγκριτικά με το ξύλο δεν παραμορφώνεται, δεν στρεβλώνει και είναι εμφανώς πιο
ανθεκτικό στις μεταβολές της θερμοκρασίας και γενικά σε ακραίες περιβαλλοντικές
συνθήκες.



Διαθέτει εξαιρετικές και κυρίως σταθερές μηχανικές ιδιότητες.



Διαθέτει τον υψηλότερο λόγο αντοχής προς ειδικό βάρος, κάτι που εξασφαλίζει το
σχεδιασμό ελαφρύτερων κατασκευών, ζεύξη μεγάλων ανοιγμάτων χωρίς
ενδιάμεση υποστύλωση, οικονομία χώρου και άρα μεγαλύτερες αρχιτεκτονικές
παρεμβάσεις. Το σχετικά μικρό βάρος των χαλύβδινων κατασκευών σε συνδυασμό
και με τα άλλα χαρακτηριστικά του καθιστά το χάλυβα ιδανικό υλικό για
αντισεισμικές κατασκευές



Ομογένεια υλικού που εξασφαλίζει την ακρίβεια παραδοχών ανάλυσης και ελέγχων
αντοχής.



Με την κατάλληλη συντήρηση εξασφαλίζεται απεριόριστη διάρκεια ζωής της
κατασκευής.



Ολκιμότητα, δηλαδή η ιδιότητα του υλικού να μπορεί να υποφέρει εκτεταμένη
παραμόρφωση χωρίς αστοχία κάτω από υψηλές εφελκυστικές τάσεις.
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Άλλα πλεονεκτήματα είναι η βιομηχανοποιημένη παραγωγή (τυποποίηση,
προκατασκευή), η δυνατότητα διάνοιξης οπών ή παραγωγής κυψελωδών διατομών για
την

όδευση

ηλεκτρομηχανολογικών

εγκαταστάσεων,

η

δυνατότητα

επαναχρησιμοποίησης τμημάτων της κατασκευής όταν αυτή αποσυνδεθεί, η ταχύτητα
ανέγερσης κατασκευών και η ευκολία ενίσχυσης υφισταμένων κατασκευών.
Τα βασικά μειονεκτήματα του δομικού χάλυβα είναι τα εξής:


Είναι υλικό ευαίσθητο σε υψηλές θερμοκρασίες (πυρκαγιές).



Μικρή αντοχή σε φαινόμενα λυγισμού.



Ευαισθησία σε φαινόμενα επαναλαμβανόμενης φόρτισης (κόπωση).

1.5. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του χάλυβα ως δομικού
υλικού
Υπάρχουν όμως και σημαντικά πλεονεκτήματα που προσφέρει ο χάλυβας, αυτή
τη φορά χρησιμοποιούμενος ως βασικό δομικό υλικό σε ένα κτίριο το οποίο
προορίζεται ειδικά για βιομηχανική χρήση. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των
κτιριακών φορέων από χάλυβα συνοψίζονται ως εξής:


Μείωση των νεκρών φορτίων της κατασκευής.



Η δυνατότητα επέκτασης και τροποποίησης υφιστάμενων κατασκευών: Λόγω της
μεγάλης ποικιλίας διατομών, σχημάτων σύνδεσης των μελών και των μεθόδων
σύνδεσης αυτών, μια τροποποίηση μεταλλικού έργου δεν απαιτεί πολύ χρόνο.



Δυνατότητα ζεύξης μεγάλων ανοιγμάτων: Χρησιμοποιώντας μέλη ολόσωμων
διατομών και δικτυώματα επιτυγχάνεται μεγάλη μείωση του ίδιου βάρους της
κατασκευής.



Μικρές διαστάσεις υποστυλωμάτων, που αυξάνουν τον ωφέλιμο χώρο στην
κάτοψη και τα ελεύθερα ανοίγματα στις όψεις.



Μικρότερο ίδιο βάρος της φέρουσας κατασκευής, που μειώνει τα κατακόρυφα
φορτία και δημιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες θεμελίωσης, ιδιαίτερα σε κακής
ποιότητας εδάφη.
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Πιο διαπερατές κατασκευαστικές διαμορφώσεις δοκών και πλακών, που
επιτρέπουν ευχερέστερη τοποθέτηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
και οδηγούν τελικώς σε μικρότερα μικτά ύψη ορόφων.



Μεγάλος βαθμός βιομηχανικής προκατασκευής, που επιτρέπει την προετοιμασία
του υλικού ταυτόχρονα με τις εργασίες εκσκαφής και θεμελίωσης, μικρότερους
χρόνους κατασκευής, ανεξαρτητοποίηση από τις καιρικές συνθήκες, εν ξηρώ
συναρμολόγηση και άμεση πρόσβαση των συναρμολογημένων τμημάτων (π.χ.
πλάκες, στέγες ), καλύτερη ποιότητα και ευχερέστερο ποιοτικό έλεγχο.



Ομοιογένεια υλικού: Μένει αμετάβλητο στο χρόνο και έτσι μας δίνει ακρίβεια
παραδοχών ανάλυσης και ελέγχων αντοχής.



Ελαστικότητα – ολκιμότητα του χάλυβα: Δίνει τη δυνατότητα εκτεταμένης
παραμόρφωσης του χάλυβα χωρίς όμως να αστοχεί. Το υλικό χρησιμοποιείται στο
έπακρο του και επιτυγχάνονται πρακτικά μεγάλες αντοχές σε κάμψη, θλίψη,
διάτμηση, χρησιμοποιώντας μικρότερες και αισθητικά καλύτερες διατομές. Επίσης
μειώνονται τα μόνιμα φορτία της κατασκευής και υπάρχει κέρδος τόσο σε χώρο
όσο και σε ποσότητα υλικού.



Η δυνατότητα πραγματοποίησης ελαστικού και ανελαστικού σχεδιασμού:
Οφείλεται στη χρησιμοποίηση ενός και μόνο πλήρως βιομηχανοποιημένου και
όλκιμου υλικού, δηλαδή του χάλυβα.



Μικρότερες κατασκευαστικές ανοχές, που έχουν ως αποτέλεσμα την ευχερέστερη
χρήση προκατασκευασμένων μη φερόντων στοιχείων (προσόψεων, ψευδοροφών).



Μεγαλύτερη δυνατότητα αλλαγών στη διαρρύθμιση των χώρων, προσθηκών,
επεκτάσεων, ενισχύσεων για μεγαλύτερα φορτία.



Δυνατότητα αποσυναρμολόγησης της κατασκευής.



Ο επιμερισμός των φορτίων στα μέλη της κατασκευής: Οφείλεται στο σύνθετο
σκελετό των μεταλλικών κατασκευών. Η ροή όλων των φορτίων εκτός του σεισμού
είναι επικάλυψη, δευτερεύουσες δοκοί, κύριοι φορείς, θεμελίωση. Θεωρώντας τον
άνεμο ως κύρια δράση στην κατασκευή , τότε ο άνεμος των πλάγιων όψεων
παραλαμβάνεται τελικώς από τους κύριους φορείς (πλαίσια), ενώ ο άνεμος των
προσόψεων από τους αντιανέμιους συνδέσμους και τους μετωπικούς στύλους.
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Ο εύκολος εντοπισμός των βλαβών: Οποιαδήποτε αστοχία γίνεται αμέσως
αντιληπτή και οπτικά αφού μιλάμε για μόνο ένα υλικό. Άλλοτε τα μεγάλα βέλη
κάμψης, άλλοτε τα τοπικά «τσακίσματα» των διατομών που οφείλονται σε τοπικό
λυγισμό και άλλοτε η απόκλιση του κορμού των διατομών από την κατακόρυφο
που οφείλονται σε πλευρικό ή στρεπτοκαμπτικό λυγισμό, είναι καταφανείς
ενδείξεις τοπικής ή καθολικής αστοχίας ενός μέλους ή και τμήματος του φορέα.



Ευκολότερη εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης βλαβών: Αυτό συνεπάγεται
μεγάλη διάρκεια ζωής των μεταλλικών κατασκευών.



Δυνατότητα ανακύκλωσης του χάλυβα: Είναι δυνατόν τα μεταλλικά μέλη να
καθαιρεθούν, να σταλούν σε χυτευτήρια όπου και γίνεται ανάτηξη για να
προκύψουν νέα μέλη. Η σκουριά (δηλαδή η οξείδωση του μετάλλου) ξεκινά από
την εξωτερική του επιφάνεια ,προχωρά μέχρι ένα σημείο και μετά σταματά,
αποτελεί δηλαδή ένδειξη του χρόνου έκθεσης του μετάλλου στο περιβάλλον αλλά
είναι και η ασπίδα προστασίας του.



Μεγάλο πλήθος διατομών που διατίθεται στην αγορά.



Μεγάλο πλήθος συνδέσεων που διατίθεται στην αγορά.



Η εξέλιξη της τεχνολογίας των συνδέσεων.
Έναντι των ανωτέρω, υπάρχουν και ορισμένα μειονεκτήματα τα οποία
συνοψίζονται παρακάτω:



Απαίτηση βιομηχανικής εγκατάστασης για την προετοιμασία του υλικού.



Απαίτηση εξειδικευμένου εργατοτεχνικού προσωπικού.



Αυξημένο κόστος μελέτης.



Ειδικός υπολογισμός συνδέσεων.



Αυξημένο κόστος πυροπροστασίας: Όταν ο χάλυβας μιας κατασκευής θερμανθεί
σε θερμοκρασία 700ºC χάνει σημαντικό μέρος της αντοχής του και υφίσταται
σημαντικές επιμηκύνσεις ,που γίνονται πολύ επικίνδυνες για την ασφάλεια του
κτιρίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ταχύτατη ανάπτυξη μεγάλων βελών κάμψης,
τα οποία τελικά οδηγούν στη μερική ή και ολική κατάρρευση του φορέα, χωρίς να
έχουν μεταβληθεί τα φορτία που φέρει. Μέθοδοι πυροπροστασίας της κατασκευής
είναι:
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o Διάφορες επαλείψεις και επιστρώσεις, που σχηματίζουν ένα στρώμα
διοξειδίου του άνθρακα υψηλής θερμομονωτικότητας.
o Πληρώσεις του πυρήνα με μπετόν.
o Προκαλύμματα, όπως ψευδοροφές, ποδιές, παραπέτα και λοιπές
προστατευτικές κατασκευές από πυρίμαχα υλικά.
o Πληρώσεις των σωληνωτών διατομών με νερό.
o Χωρισμός σε ζώνες πυρομόνωσης.
o Φράγματα πυρός.
o Εξασφάλιση και προστασία οδών διαφυγής.
o Ανιχνευτές θερμότητας.
o Εγκαταστάσεις επισήμανσης πυρκαγιάς.
o Σταθερά και κινητά μέσα κατάσβεσης.


Αυξημένο κόστος αντιδιαβρωτικής προστασίας.



Αυξημένο κόστος του υλικού (ως εισαγόμενο για την Ελλάδα προϊόν).



Αυξημένο κόστος συντήρησης (κυρίως για πρόληψη της σκουριάς): Προκαλείται
λόγω οξείδωσης από το οξυγόνο του ατμοσφαιρικού αέρα και επιδεινώνεται με την
παρουσία υγρασίας και αναθυμιάσεων.
Ωστόσο, παρατηρώντας προσεκτικά τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των

μεταλλικών κατασκευών συμπεραίνεται ότι ο μεγάλος αριθμός πλεονεκτημάτων τους,
σε συνδυασμό με την ανάπτυξη τεχνολογιών και μεθοδολογιών για την αντιμετώπιση
των διάφορων μειονεκτημάτων τους, τις καθιστά δίκαια την πλέον διαδεδομένη μέθοδο
κατασκευών που εφαρμόζεται στις μέρες μας και που σίγουρα θα γνωρίσει και
περαιτέρω ανάπτυξη στο μέλλον.
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1.6. Ποιότητες χάλυβα
Οι χάλυβες διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες (αγγλ., grades), ανάλογα με
την χημική τους σύσταση, την περαιτέρω κατεργασία τους, την κρυσταλλική τους δομή
ή την τελική τους χρήση.
Ως προς την χημική τους σύσταση, οι χάλυβες ταξινομούνται ως εξής:


Κοινοί ή ανθρακούχοι χάλυβες (αγγλ., carbon steels), οι οποίοι περιέχουν άνθρακα
(έως 2,06%) και μικρό ποσοστό μαγγανίου (έως 1,65%), πυριτίου (έως 0,6%) και
χαλκού (έως 0,6%). Χρησιμοποιούνται πολύ και συγκολλούνται εύκολα. Με βάση
τον περιεχόμενο άνθρακα, οι κοινοί χάλυβες διακρίνονται στις εξής υποκατηγορίες:
o Χάλυβες χαμηλού άνθρακα ή μαλακοί χάλυβες (αγγλ., mild steels,
C<0,60%).
o Χάλυβες μέτριου άνθρακα (αγγλ., medium carbon steels, 0,30% < C <
0,60%).
o Χάλυβες υψηλού άνθρακα (αγγλ., high carbon steels 0,60% < C < 1,00%).
o Χάλυβες πολύ υψηλού άνθρακα (αγγλ., ultra-high carbon steels, 1,00% < C
< 2,00%).



Κραματωμένοι χάλυβες (αγγλ., alloy steels), δηλαδή κράματα σιδήρου με άλλα
μέταλλα σε σημαντική περιεκτικότητα. Τέτοιοι είναι οι:
o Ελαφρά κραματωμένοι χάλυβες ή χάλυβες χαμηλής κραμάτωσης, οι οποίοι
περιέχουν συνήθως χρώμιο, μολυβδαίνιο, βανάδιο, νικέλιο κ.λπ. σε
συνολικό ποσοστό που δεν ξεπερνά σε ποσοστό το 10% κ.β., όπως π.χ. οι
εργαλειοχάλυβες (0,7% < C < 1,4%, Mn <0,3%).
o Ισχυρά κραματωμένοι χάλυβες ή χάλυβες υψηλής κραμάτωσης όπως οι
ανοξείδωτοι χάλυβες (Cr > 10,5%), οι ταχυχάλυβες (C ~0,7%, Cr ~4,0%,
5,0% < Mo < 10%, 1,5% < W < 18,0%, 0% < Co < 8,0%) κ.λπ.
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Ανάλογα με την περαιτέρω κατεργασία τους, οι χάλυβες διακρίνονται σε:


Χάλυβες διαμόρφωσης, οι οποίοι υφίστανται περαιτέρω μηχανική κατεργασία
(έλαση, διέλαση κ.λπ.).



Χυτοχάλυβες, οι οποίοι παράγονται απευθείας με χύτευση υπό μορφή πλινθωμάτων
(«χελώνων») και επαναχυτεύονται για την κατασκευή διαφόρων εξαρτημάτων.
Τέλος, συχνά γίνεται λόγος για φερριτικούς, περλιτικούς, μαρτενσιτικούς,

μπαινιτικούς κ.λπ. χάλυβες ανάλογα με την κύρια κρυσταλλική φάση τους. Η
ονοματολογία των χαλύβων γίνεται σύμφωνα με διάφορα συστήματα τυποποίησης
όπως DIN, ASTM, ΕΛΟΤ κ.λπ.. Συχνά υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στο όνομα μιας
κατηγορίας χάλυβα και την αντοχή της συγκεκριμένης κατηγορίας χάλυβα σε
εφελκυσμό. Επί παραδείγματι, το πρότυπο ΕΛΟΤ 1421-3 ορίζει ότι ο χάλυβας B500C
πρέπει να έχει όριο διαρροής μεγαλύτερο από 500 MPa (500 N/mm2).

1.7. Προϊόντα χάλυβα
Τα χαλυβουργεία παράγουν ημιτελή και τελικά προϊόντα χάλυβα. Τα ημιτελή
προϊόντα χάλυβα (Σχήμα 2) είναι συνήθως δοκοί τετραγωνικής διατομής («μπιγιέτες»)
με ακμή περίπου 10 εκ. ή κυκλικής διατομής με διάμετρο περίπου 25 εκ. (κυλινδρικές
«μπιγιέτες» ή «κορμοί») και μήκος μερικά μέτρα, ή ακόμα πλατιά πρίσματα (πλάκες ή
«σλαμπ») διατομής 10 εκ. x 100 εκ. και με μήκος μερικών μέτρων.
Η παραγωγή των ημιτελών προϊόντων γίνεται με συνεχή χύτευση σε μήτρες από
χαλκό, που ψύχονται με νερό και με έλαση σε ειδικά έλαστρα. Τα ημιτελή προϊόντα
αναθερμαίνονται και υποβάλλονται σε έλαση, διέλαση, ολκή κ.λπ. για την παραγωγή
των τελικών προϊόντων, που μπορεί να είναι πλατέα ή επιμήκη. Τόσο τα πλατέα
προϊόντα όσο και τα επιμήκη παράγονται με θερμή ή ψυχρή έλαση. Η θερμή έλαση
γίνεται σε θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 925 °C, οπότε οι παραμορφωμένοι κόκκοι
του μετάλλου ανακρυσταλλώνονται.
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Η ψυχρή έλαση ωστόσο (Σχήμα 3) επιτρέπει την παραγωγή προϊόντων με
διαστάσεις πολύ πλησιέστερες στις τελικές διαστάσεις που θέλει ο καταναλωτής. Τα
πλατέα προϊόντα διακρίνονται σε πλάκες ή χονδρές κατασκευαστικές λαμαρίνες (αγγλ.,
plates), με πάχος 1 έως 20 εκ. για χρήση στην ναυπηγική, την οικοδομή, κ.ά., και σε
λεπτές λαμαρίνες σε ρολά ή επίπεδα φύλλα (αγγλ. strips), με πάχος 0,1 έως 1 εκ. για
την αυτοκινητο-βιομηχανία, την βιομηχανία οικιακών συσκευών, την οικοδομή, κ.ά.
Τα επιμήκη προϊόντα μπορεί να είναι ράβδοι ή χάλυβας οπλισμού
σκυροδέματος (μπετόβεργα· αγγλ., reinforcing bars), ελάσματα ή λάμες (τσέρκι· αγγλ.
narrow strips), μορφοσίδηρος (διαμορφωμένης διατομής, όπως γωνίες, ταυ, κ.λπ.·
αγγλ. profiles), κοίλες δοκοί (αγγλ. hollow sections), σωλήνες με ή χωρίς ραφή (αγγλ.
welded or seamless tubes), κ.ά.
Στα επιμήκη προϊόντα συμπεριλαμβάνεται και το σύρμα (αγγλ. wire). Εκτός
από τα πλατέα και τα επιμήκη προϊόντα, ο χάλυβας διατίθεται ακόμα στην μορφή χυτής
χελώνας (χυτοχάλυβας). Πολλές χαλυβουργίες διαθέτουν φύλλα ή ρολούς
επιψευδαργυρωμένου (γαλβανισμένου), επικασσιτερωμένου και επιχρωματισμένου
χάλυβα.
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2.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 3

2.1. Το κανονιστικό πλαίσιο των Ευρωκωδίκων
Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
ανέλαβε την πρωτοβουλία της καθιέρωσης ενός συνόλου τεχνικών κανόνων για τον
σχεδιασμό των κτιρίων και των λοιπών τεχνικών έργων ειδικότητας Πολιτικού
Μηχανικού οι οποίοι σε αρχικό στάδιο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν
εναλλακτικά στη θέση των ποικίλων υφιστάμενων εθνικών τεχνικών κανονισμών στα
κράτη-μέλη και σε τελικό στάδιο θα τους αντικαθιστούσαν. Οι τεχνικοί αυτοί κανόνες
είναι γνωστοί ως Δομικοί Ευρωκώδικες (Structural Eurocodes).
Το 1990 ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Τυποποίησης (CEN, Comite Europeen de Normalisation, European Committee for
Standardization)

η

ευθύνη

της

σύνταξης,

δοκιμαστικής

εφαρμογής

και

οριστικοποίησης των Δομικών Ευρωκωδίκων. Μέσα λοιπόν, στην δεκαετία του 1990
η Τεχνική Επιτροπή 250 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης δημοσιοποίησε και
έθεσε αρχικά σε δοκιμαστική, και στη συνέχεια σε πλήρη εφαρμογή στα Ευρωπαϊκά
κράτη τα οποία συμμετέχουν στη CEN, τους εξής Δομικούς Ευρωκώδικες:


EN 1990 Ευρωκώδικας 0 «Βασικές αρχές σχεδιασμού»



EN 1991 Ευρωκώδικας 1 «Δράσεις στις κατασκευές»



EN 1992 Ευρωκώδικας 2 «Σχεδιασμός κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα»



EN 1993 Ευρωκώδικας 3 «Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα»



EN 1994 Ευρωκώδικας 4 «Σχεδιασμός σύμμικτων κατασκευών από χάλυβα και
οπλισμένο σκυρόδεμα»



EN 1995 Ευρωκώδικας 5 «Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών»



EN 1996 Ευρωκώδικας 6 «Σχεδιασμός κατασκευών από τοιχοποιία»



EN 1997 Ευρωκώδικας 7 «Γεωτεχνικός σχεδιασμός»



EN 1998 Ευρωκώδικας 8 «Σχεδιασμός αντισεισμικών κατασκευών»



EN 1999 Ευρωκώδικας 9 «Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο»

45

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 3

Στο διάστημα αυτό έγινε με ευθύνη κάθε Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και ο καθορισμός σε εθνικό επίπεδο των τιμών ορισμένων παραμέτρων
σχεδιασμού που σχετίζονται με θέματα ασφαλείας και γενικά διαφοροποιούνται από
χώρα σε χώρα.
Οι κανονισμοί αυτοί εισήγαγαν μια νέα φιλοσοφία στις μεθοδολογίες
σχεδιασμού των διαφόρων τύπων κατασκευών η οποία βασίζεται πλέον στη θεώρηση
της συνολικής συμπεριφοράς των εξεταζόμενων κατασκευών σε οριακές καταστάσεις
όσον αφορά στην αντοχή και στη λειτουργικότητά τους και όχι στον έλεγχο της
μέγιστης αναπτυσσόμενης τάσης στις πιο κρίσιμες διατομές τους από πλευράς αντοχής.
Η σημαντικότερη συμβολή της εισαγωγής των Ευρωκωδίκων στο σχεδιασμό
έργων είναι η χρήση κοινών κριτηρίων και μεθόδων για την εκπλήρωση των
απαιτήσεων για μηχανική αντίσταση, ευστάθεια κ.τ.λ., αλλά και η ύπαρξη ενός
συνολικού και ενιαίου πλαισίου παραδοχών, τόσο για τους αναλυτικούς υπολογισμούς,
όσο και για τις υπολογιστικές προσομοιώσεις.

2.2. Ευρωκώδικας 3: Αρχές και Κανόνες
Ο Ευρωκώδικας 3

Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα (EN 1993-1-1

Eurocode 3-Design of steel structures) αποτελεί σήμερα το πλαίσιο αρχών και κανόνων
εφαρμογής για τον ασφαλή σχεδιασμό των κατασκευών από χάλυβα σε όλα τα
Ευρωπαϊκά κράτη τα οποία συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης.
Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
ανέλαβε την πρωτοβουλία της καθιέρωσης ενός συνόλου τεχνικών κανόνων για τον
σχεδιασμό των κτιρίων και των λοιπών τεχνικών έργων ειδικότητας Πολιτικού
Μηχανικού οι οποίοι σε αρχικό στάδιο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν
εναλλακτικά στη θέση των ποικίλων υφιστάμενων εθνικών τεχνικών κανονισμών στα
κράτη-μέλη και σε τελικό στάδιο θα τους αντικαθιστούσαν. Οι τεχνικοί αυτοί κανόνες
είναι γνωστοί ως Δομικοί Ευρωκώδικες (Structural Eurocodes).
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Το 1990 ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Τυποποίησης (CEN - Comité Européen de Normalisation - European Committee for
Standardization)

η

ευθύνη

της

σύνταξης,

δοκιμαστικής

εφαρμογής

και

οριστικοποίησης των Δομικών Ευρωκωδίκων. Στην δεκαετία του 90 η Τεχνική
Επιτροπή 250 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN/TC250) δημοσιοποίησε
και έθεσε αρχικά σε δοκιμαστική, και στη συνέχεια σε πλήρη εφαρμογή στα
Ευρωπαϊκά κράτη τα οποία συμμετέχουν στη CEN, τους Δομικούς Ευρωκώδικες, όπως
αναφέρονται πιο κάτω.
Οι Κανονισμοί αυτοί εισήγαγαν μια νέα φιλοσοφία στις μεθοδολογίες
σχεδιασμού των διαφόρων τύπων κατασκευών η οποία βασίζεται πλέον στη θεώρηση
της συνολικής συμπεριφοράς των εξεταζόμενων κατασκευών σε οριακές καταστάσεις
όσον αφορά στην αντοχή και στη λειτουργικότητά τους και όχι στον έλεγχο της
μέγιστης αναπτυσσόμενης τάσης στις πιο κρίσιμες διατομές τους από πλευράς αντοχής.
Η θεμελιώδης αλλαγή η οποία επήλθε με την εισαγωγή του Ευρωκώδικα 3 στις
μελέτες των χαλύβδινων κατασκευών σε σχέση με τους παλαιότερους Κανονισμούς
βρίσκεται στην υποκατάσταση της μεθόδου των επιτρεπόμενων τάσεων (admissible
stresses) η οποία ήταν σε εφαρμογή μέχρι πρότινος και στην Eλλάδα (DIN 4114, DIN
1050, DIN 4100 κ.ο.κ.) από την μέθοδο των οριακών καταστάσεων (limit states).
H τελευταία η οποία βασίζεται στη χρήση επιμέρους συντελεστών ασφαλείας
(partial safety factors), παρά το γεγονός ότι απαιτεί την εκτέλεση πιο περίπλοκων
ελέγχων απ’ ότι οι προηγούμενοι κανονισμοί, οδηγεί αφενός σε ορθολογικότερη
διαστασιολόγηση και αφετέρου σε σχεδιασμό όλο και πιο τολμηρών, αλλά ταυτόχρονα
ασφαλέστερων κατασκευών χάλυβα.
Οι επιμέρους συντελεστές ασφαλείας γ, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στον
Κανονισμό, είναι αριθμοί μεγαλύτεροι ή ίσοι της μονάδας με τους οποίους είτε
πολλαπλασιάζονται οι δράσεις οι οποίες εφαρμόζονται στην κατασκευή, είτε
διαιρούνται οι αντιστάσεις (δηλαδή η φέρουσα ικανότητα και οι σταθερές υλικού) των
μελών της κατασκευής.
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Προκειμένου να αποφευχθεί η χρήση μεγάλου αριθμού επιμέρους συντελεστών
ασφαλείας οι οποίοι αφορούν στις κατασκευές από χάλυβα, χρησιμοποιούνται δύο
μόνον κατηγορίες τιμών γι’ αυτούς:
α) οι τιμές γΜ1 =1.0 οι οποίες αφορούν στις αντιστάσεις οι οποίες συσχετίζονται με την
τάση διαρροής του χάλυβα fy (π.χ. για όλα τα φαινόμενα πλαστικοποίησης / αστάθειας)
και
β) οι τιμές γΜ2 =1.25 οι οποίες αφορούν στις αντιστάσεις οι οποίες συσχετίζονται με
την οριακή εφελκυστική αντοχή fu (π.χ. για την καθαρή διατομή μέλους υπό εφελκυσμό
ή για αντιστάσεις συγκολλήσεων ή κοχλιώσεων).
Για ειδικές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται επίσης και
γ) οι επιμέρους συντελεστές ασφαλείας γΜ0 =1.0. Για τους επιμέρους συντελεστές
ασφαλείας στο σχεδιασμό κτιρίων, επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές κάθε κράτουςμέλους να επιλεγεί διαφορετική αριθμητική τιμή από τις προηγούμενες συνιστώμενες
τιμές (π.χ. η τιμή 1.1 αντί της τιμής 1.0 ).
Σημειώνεται ότι μεταξύ των πολλών νέων στοιχείων τα οποία εισάγονται με τον
Eυρωκώδικα 3 πέραν των προαναφερθέντων, θα μπορούσαν να αναφερθούν και η
αλλαγή του συστήματος αξόνων σε μια διατομή (y, z αντί x, y) , η χρήση των μονάδων
του συστήματος S.I., η υιοθέτηση μειωμένης αντοχής στα ελάσματα μεγάλου πάχους
(άνω των 40 mm), η ταξινόμηση των διατομών σε κλάσεις με κριτήριο την πιθανότητα
εμφάνισης σ’ αυτές φαινομένων διαρροής ή τοπικού λυγισμού κ.ά.
Ειδικά, όσον αφορά στα θέματα ασφάλειας στις χαλύβδινες κατασκευές, στον
Ευρωκώδικα 3 καθορίζονται ορισμένες ενδεικτικές τιμές (indicative values) οι οποίες
στο κείμενο του κανονισμού δίνονται εντός πλαισίου (□) για τις οποίες προβλέπεται ότι
οι αρχές του κάθε κράτους- μέλους καθορίζουν τις αντίστοιχες οριστικές τιμές.
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Γενικά, η εφαρμογή του κανονισμού γίνεται σε συνδυασμό με τα Εθνικά
Κείμενα Εφαρμογής - ΕΚΕ (National Application Documents, NADs) όπου μεταξύ
άλλων καθορίζονται οι προαναφερόμενες οριστικές τιμές σχετικά με θέματα
ασφάλειας, γίνεται αναφορά στα πρότυπα τα οποία είναι συμβατά με τον Ευρωκώδικα
3 και ταυτόχρονα παρέχονται γενικές οδηγίες εφαρμογής του κανονισμού σε εθνικό
επίπεδο.
Στο σημείο αυτό πρέπει να προστεθεί ότι οι κανόνες ορθών διαδικασιών οι
οποίες πρέπει να τηρούνται κατά την εκτέλεση των εργασιών σε ένα τεχνικό έργο από
χάλυβα παρέχονται από μια σειρά άλλων Ευρωπαϊκών Προτύπων (π.χ. το ΕΝ 1090 –
Εκτέλεση κατασκευών χάλυβα-Τεχνικές απαιτήσεις (Execution of steel structuresTechnical requirements).
Ο Ευρωκώδικας 3 (ΕΝ 1993-1-1:2004) αποτελείται από τα εξής τμήματα:


ΕΝ 1993-1 Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια



ΕΝ 1993-2 Γέφυρες από χάλυβα



ΕΝ 1993-3 Πύργοι, ιστοί και καπνοδόχοι



ΕΝ 1993-4 Σιλό, δεξαμενές και σωληνώσεις



ΕΝ 1993-5 Πάσσαλοι



ΕΝ 1993-6 Κατασκευές που στηρίζουν γερανογέφυρες
Τα Τμήματα 3-2 έως 3-6 βασίζονται στους γενικούς κανόνες οι οποίοι

παρουσιάζονται στο Τμήμα 3-1, ενώ ταυτόχρονα οι κανόνες οι οποίοι δίδονται στα
Τμήματα αυτά συμπληρώνουν το εισαγωγικό Τμήμα 3-1.
Το Τμήμα 3-1 (ΕΝ 1993-1 Γενικοί Κανόνες και κανόνες για κτίρια) αποτελείται
από τα εξής επιμέρους κεφάλαια:


ΕΝ 1993-1-1 Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια



ΕΝ 1993-1-2 Σχεδιασμός για φωτιά



ΕΝ 1993-1-3 Λεπτότοιχα μέλη ψυχρής έλασης και χαλυβδόφυλλα



ΕΝ 1993-1-4 Ανοξείδωτοι χάλυβες



ΕΝ 1993-1-5 Μέλη από επίπεδα ελάσματα



ΕΝ 1993-1-6 Αντοχή και ευστάθεια των κελυφωτών κατασκευών
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ΕΝ 1993-1-7 Αντοχή και ευστάθεια επίπεδων ελασμάτων με εγκάρσια φόρτιση



ΕΝ 1993-1-8 Σχεδιασμός κόμβων



ΕΝ 1993-1-9 Αντοχή των κατασκευών από χάλυβα σε κόπωση



ΕΝ 1993-1-10 Επιλογή χάλυβα για αντοχή σε κρούση και ιδιότητες κατά το πάχος
του υλικού



ΕΝ 1993-1-11 Σχεδιασμός κατασκευών με εφελκυόμενα στοιχεία από χάλυβα
Το βασικό κείμενο των Τμημάτων του Ευρωκώδικα 3 συμπληρώνεται από

ορισμένα κανονιστικά (normative) ή πληροφοριακά (informative) Παραρτήματα
(Annexes). Σημειώνεται ότι τα κανονιστικά παραρτήματα επέχουν ισότιμη θέση με τα
κεφάλαια του Ευρωκώδικα.
Στα Παραρτήματα θίγονται ορισμένα ειδικά θέματα όπως είναι για παράδειγμα
η στατική ανάλυση λαμβάνοντας υπόψη τη μη γραμμικότητα του υλικού και οι
απλοποιητικές διατάξεις για τον σχεδιασμό συνεχών δοκών δαπέδου (Τμήμα ΕΝ 19933-1, Παράρτημα ΑΒ (Πληροφοριακό).
Ο Κανονισμός συμπληρώνεται επίσης από ορισμένα Πρότυπα ΕΝ και ΕΝ ISO.
Μεταξύ αυτών των προτύπων αναφοράς, ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει για το πρότυπο
EN10025 το οποίο αφορά στις ιδιότητες τις οποίες παρουσιάζουν οι συγκολλήσιμοι
δομικοί χάλυβες (weldable structural steels) και ειδικά, οι χάλυβες S235(Fe360),
S275(Fe430)

και

S355(Fe510)

οι

οποίοι

χρησιμοποιούνται

σχεδόν

κατ’

αποκλειστικότητα στην κατασκευή των χαλύβδινων φορέων.
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι σε μια χαλύβδινη κατασκευή είναι απαραίτητο
να λαμβάνονται υπόψη κατά περίπτωση στην ανάλυση και τον σχεδιασμό δεδομένα
και παράμετροι από τις προδιαγραφές πολλών επιμέρους πλαισίων Ευρωκωδίκων όπως
έχουν υιοθετηθεί για εφαρμογή σε έργα στην Ελλάδα. Έτσι εκτός του Ευρωκώδικα 3
σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται και η χρήση προδιαγραφών που περιέχονται στους
Ευρωκώδικες 0, 1, 4, 7, 8, 9.
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2.3. Ευρωκώδικας 3: Απαιτήσεις σχεδιασμού και ασφάλειας
Στον σχεδιασμό των κατασκευών χάλυβα, μετά την εκτέλεση των
απαιτούμενων υπολογισμών με τα κατάλληλα υπολογιστικά μοντέλα, θα πρέπει να
ικανοποιούνται οι εξής συνθήκες:
Συνθήκη 1η
Στην Οριακή Κατάσταση η οποία αφορά στη στατική ισορροπία, στις μετατοπίσεις ή
στις παραμορφώσεις της χαλύβδινης κατασκευής πρέπει να ικανοποιείται η ανισότητα:
Ed,stb ≥ Ed,dst

(1)

δηλαδή το αποτέλεσμα των σταθεροποιητικών δράσεων (stabilizing actions) Ed,stb
πρέπει

πάντοτε

να

είναι

μεγαλύτερο

ή

ίσο

του

αποτελέσματος

των

αποσταθεροποιητικών δράσεων (destabilizing actions) Ed,dst.
Συνθήκη 2η
Στην Οριακή Κατάσταση η οποία αφορά σε θραύση ή σε υπερβολική παραμόρφωση
διατομής, μέλους ή σύνδεσης πρέπει να ικανοποιείται η σχέση:
Rd ≥ S d

(2)

δηλαδή η αντίσταση σχεδιασμού διατομής, μέλους ή σύνδεσης πρέπει να είναι
μεγαλύτερη ή ίση της τιμής σχεδιασμού των αντίστοιχων εσωτερικών δυνάμεων και
ροπών Sd.
Συνθήκη 3η
Στην Οριακή Κατάσταση η οποία αφορά στην επίδραση των δράσεων πρέπει να
ικανοποιείται η ανισότητα:
Cd ≥ Ed

(3)

δηλαδή η φέρουσα ικανότητα σχεδιασμού της κατασκευής για τις δράσεις Cd πρέπει να
είναι μεγαλύτερη ή ίση της τιμής σχεδιασμού των αντίστοιχων δράσεων Ed.
Επομένως, για κάθε πιθανό συνδυασμό φόρτισης, η συνολική αντίσταση της
χαλύβδινης κατασκευής επιβάλλεται να υπερτερεί της οιασδήποτε πιθανής εντατικής
κατάστασής της.
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Για τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας (durability) μιας χαλύβδινης
κατασκευής στον χρόνο, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό της διάφοροι
παράγοντες όπως η χρήση η οποία προβλέπεται για την κατασκευή, τα κριτήρια
συμπεριφοράς, οι αναμενόμενες συνθήκες περιβάλλοντος, η σύνθεση, οι ιδιότητες και
η συμπεριφορά του υλικού, οι τύποι των διατομών στα δομικά στοιχεία και οι τύποι
συνδέσεων, η ποιότητα κατασκευής και ο ποιοτικός έλεγχος κατά την παράδοση της
κατασκευής, τα μέτρα προστασίας (π.χ. σε διάβρωση), καθώς επίσης και η
αλληλεπίδραση όλων των προηγούμενων παραγόντων.

2.4. Ευρωκώδικας 3: Απαιτούμενοι έλεγχοι
Ανάλογα με το είδος του εξεταζόμενου μέλους από δομικό χάλυβα είναι
απαραίτητος ο προσδιορισμός των αντίστοιχων ελέγχων. Σε γενικές γραμμές ισχύει:


Οι δοκοί και οι διαδοκίδες ελέγχονται σε τέμνουσα, κάμψη και θλίψη.



Τα υποστυλώματα ελέγχονται σε τέμνουσα, διαξονική κάμψη και θλίψη.



Οι κατακόρυφοι σύνδεσμοι ελέγχονται έναντι λυγισμού και μονοαξονικού
εφελκυσμού.
Ο έλεγχος των διατομών ξεκινά από την κατάταξή τους σε κατηγορίες. Ο ρόλος

της κατάταξης των διατομών σε τέσσερις κατηγορίες (σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3)
είναι να αναγνωρίσει την έκταση στην οποία η αντοχή και η ικανότητα στροφής των
διατομών περιορίζεται από την αντοχή τους σε τοπικό λυγισμό. Η κατάταξη μιας
συγκεκριμένης διατομής εξαρτάται από το λόγο πλάτους προς πάχος c/t καθενός από
τα (εν μέρει ή πλήρως) λόγω αξονικής δύναμης ή/και καμπτικής ροπής θλιβόμενα
πλακοειδή στοιχεία της. Επομένως, η κατηγορία στην οποία ανήκει μία διατομή
εξαρτάται τόσο από τη γεωμετρία της, όσο και από τον τύπο της φόρτισης που
επιβάλλεται σε αυτή. Τα επιμέρους θλιβόμενα πλακοειδή στοιχεία μιας διατομής (π.χ.
ο κορμός ή το πέλμα) μπορούν, γενικά, να ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες, η δε
διατομή κατατάσσεται σύμφωνα με την υψηλότερη κατηγορία (λιγότερο ευμενή) των
θλιβόμενων στοιχείων της.
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2.5. Ευρωκώδικας 3: Ορολογία και συμβάσεις
Πέραν της κλασικής ορολογίας η οποία χρησιμοποιείται στη Επιστήμη και την
Τεχνολογία των Κατασκευών, στον Ευρωκώδικα 3 εισάγεται κατ’ αρχήν η έννοια του
πλαισίου (frame) ως τμήμα της κατασκευής το οποίο αποτελείται από ένα σύνολο
χαλύβδινων μελών τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους και έχουν μελετηθεί ούτως
ώστε να μπορούν να παραλαμβάνουν τα φορτία σχεδιασμού. Ο όρος πλαίσιο (frame)
χρησιμοποιείται τόσο για τα πλαίσια με πακτώσεις, όσο και για τα δικτυωτά πλαίσια,
ενώ καλύπτει αμφότερα τα επίπεδα και τα χωρικά πλαίσια.


Υπο-πλαίσιο (sub-frame) είναι εκείνο το πλαίσιο το οποίο αποτελεί τμήμα ενός
μεγαλύτερου πλαισίου, αλλά στους στατικούς υπολογισμούς λαμβάνεται υπ’ όψη
ως αυτόνομος φορέας.

Οι τύποι και συνακόλουθα οι ιδιότητες των πλαισίων είναι οι ακόλουθοι:


Ημι-συνεχή (semi-continuous) είναι εκείνα τα πλαίσια για τα οποία στη στατική
ανάλυσή τους απαιτείται επακριβής περιγραφή της συμπεριφοράς των μελών και
των συνδέσεων.



Συνεχή (continuous) είναι αυτά τα πλαίσια για τα οποία στην καθολική ανάλυσή
τους απαιτείται περιγραφή μόνον της συμπεριφοράς των μελών τους.



Απλά (simple) είναι τα πλαίσια εκείνα των οποίων οι συνδέσεις δεν
παραλαμβάνουν ροπές.



Με τον όρο καθολική ανάλυση (global analysis) νοείται ο καθορισμός μέσω
κάποιας διαδικασίας στατικού υπολογισμού, του συνόλου των εσωτερικών
δυνάμεων και ροπών οι οποίες αναπτύσσονται στη κατασκευή και ευρίσκονται σε
ισορροπία με ένα συγκεκριμένο σύνολο δράσεων.



Μήκος συστήματος (system length) είναι η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών
σημείων στα οποία ένα χαλύβδινο δομικό στοιχείο είναι εξασφαλισμένο έναντι
πλευρικής παραμόρφωσης σε ένα δεδομένο επίπεδο ή μεταξύ ενός τέτοιου σημείου
και της άκρης του δομικού στοιχείου, ενώ μήκος λυγισμού (buckling length) είναι
το μήκος συστήματος το οποίο αντιστοιχεί σε ένα αμφιαρθρωτό, το οποίο κατά τα
άλλα όμοιο σε μηχανικές ιδιότητες, χαλύβδινο δομικό στοιχείο το οποίο έχει την
ίδια αντίσταση σε λυγισμό με το εξεταζόμενο δομικό στοιχείο.
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3.

ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ

3.1. Βασικές αρχές
Ο σχεδιασμός μιας χαλύβδινης κατασκευής αρχίζει από τον καθορισμό των
στόχων της κατασκευής ο οποίος οδηγεί στην επιλογή της μορφής και καταλήγει στον
ακριβή υπολογισμό και τα σχέδια των κατασκευαστικών λεπτομερειών (σχέδια
εφαρμογής) του κτιρίου. Έχει δε ως αντικείμενο την υλοποίηση μιας κατασκευής η
οποία να ικανοποιεί τα επιλεγέντα κριτήρια ασφάλειας, λειτουργικότητας και
οικονομίας ή και άλλα δευτερεύοντα.
Η μελέτη ξεκινά από τον καθορισμό των απαιτήσεων του εντολέα ο οποίος
συνήθως παρέχει στον μελετητή τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με το σκοπό του
έργου και τα όρια του προϋπολογισμού.
Τα στοιχεία αυτά αποτελούν την αρχική πηγή πληροφοριών τις οποίες ο
μηχανικός πρέπει να λάβει υπόψη, να τις επεξεργαστεί στα πλαίσια της επιστήμης, των
κανονισμών και της πρακτικής της αγοράς και να τις βελτιώσει έτσι ώστε το τελικό
αποτέλεσμα να είναι ένα σωστό από πλευράς σχεδιασμού χαλύβδινο κτίριο.
Την προκαταρκτική αυτή φάση σχεδιασμού ακολουθεί ο καθαυτού σχεδιασμός
του έργου. Είναι προφανές ότι καθ΄όλη τη διάρκεια της φάσης αυτής απαιτείται
συνεχής αλληλοενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων των εμπλεκομένων μερών ώστε
να προκύψει εν τέλει το βέλτιστο αποτέλεσμα.
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3.2. Σχεδιαστικές απαιτήσεις
Ένα δόμημα πρέπει να μελετάται και να κατασκευάζεται με τέτοιο τρόπο, ώστε
κατά την σκοπούμενη διάρκεια ζωής του και μέσα στα κατάλληλα πλαίσια αξιοπιστίας
και οικονομίας:


Να έχει επαρκή αντοχή, λειτουργικότητα και αξιοπιστία.



Να παραμένει κατάλληλο για την χρήση για την όποια προορίζεται



Να αναλαμβάνει όλες τις δράσεις και επιρροές, οι οποίες είναι ενδεχόμενο να
συμβούν κατά τη διάρκεια κατασκευής και χρήσης του.



Να είναι εύκολα και οικονομικά συντηρούμενο και καθαριζόμενο.



Να έχει υψηλή αισθητική.
Εκτός από τις παραπάνω γενικές απαιτήσεις πρέπει κατά περίπτωση να

λαμβάνεται μέριμνα ώστε το χαλύβδινο κτίριο να ικανοποιεί και ένα πλήθος ειδικών
απαιτήσεων όπως είναι ενδεικτικά οι παρακάτω:


Να υπάρχει πρόβλεψη τοποθέτησης και δυνατότητας κίνησης γερανογεφυρών
(cranes) και κινητών φορτίων μονής τροχιάς (monorails), καθώς επίσης και
ανελκυστήρων.



Ο φυσικός φωτισμός να είναι σωστός.



Ο κλιματισμός του κτιρίου να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες σε θέρμανση και ψύξη.



Ο φυσικός ή τεχνητός αερισμός του κτιρίου να είναι ο καλύτερος δυνατός.



Η στεγάνωση των εσωτερικών χώρων να είναι απόλυτη.



Η διάταξη των φερόντων στοιχείων χάλυβα να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την
κίνηση μηχανημάτων (π.χ. ανυψωτικών μηχανημάτων) και τη μεταφορά ογκωδών
φορτίων.



Να υπάρχει πρόβλεψη για μελλοντικές επεκτάσεις του κτιρίου και πιθανή αλλαγή
χρήσης του.
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3.3. Προϋπολογισμός Εργασιών και Κόστος Συντήρησης
Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός ενός χαλύβδινου κτιρίου πρέπει να περιλαμβάνει
και τον ακριβή υπολογισμό του κόστους ανέγερσης αλλά και πρόβλεψη του κόστους
συντήρησής του. Επί παραδείγματι, αξίζει να σημειωθεί οτι οι λύσεις με συγκολλητές
διατομές και πολύπλοκες συνδέσεις αντιστοιχούν σε υψηλό κόστος εργατικών ενώ
αντίθετα χρήση εν θερμώ εξηλασμένων διατομών οι οποίες κυκλοφορούν στην αγορά
σε συνδυασμό με απλές συνδέσεις οδηγούν σε πιο οικονομική κατασκευή.
Αντίθετα όμως, πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να προβλέπεται
εύκολη συντήρηση της χαλύβδινης κατασκευής. Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος
ότι οι κατασκευές χάλυβα αν δεν συντηρηθούν έγκαιρα και με το σωστό τρόπο έχουν
προβλήματα διάβρωσης και συνεπώς έλλειψη ασφάλειας λόγω μείωσης της αντοχής
απαιτείται εξαρχής να υπάρχει σχετική μελέτη και να έχει διερευνηθεί το κόστος
συντήρησης.
Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι εφόσον στον προϋπολογισμό
κατασκευής ενός χαλύβδινου τεχνικού έργου προστεθεί το κόστος συντήρησής του με
ορίζοντα ορισμένων ετών ή δεκαετιών, τότε οι λύσεις οι οποίες με μια πρώτη εξέταση
μοιάζουν πολύ ακριβότερες από μία άλλη λύση ενδεχομένως να αποδειχθούν
ανταγωνιστικές διότι έχουν πολύ χαμηλότερο κόστος συντήρησης κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας τους.
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3.4. Μέθοδοι ανάλυσης χαλύβδινων κατασκευών
Μια κατασκευή από χάλυβα μπορεί να σχεδιαστεί είτε ως ένα στατικά
ορισμένος (statically determinate) είτε ως ένας στατικά αόριστος (statically redundant)
φορέας. Στην πρώτη περίπτωση οι εσωτερικές δυνάμεις και ροπές υπολογίζονται με
την χρησιμοποίηση των εξισώσεων ισορροπίας ενώ στη δεύτερη περίπτωση είτε με
ελαστική καθολική ανάλυση (elastic global analysis) είτε με πλαστική καθολική
ανάλυση (plastic global analysis).
Ελαστική καθολική ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό
των εσωτερικών δυνάμεων και ροπών μιας κατασκευής σε όλες τις περιπτώσεις, ενώ
πλαστική καθολική ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εφόσον οι διατομές και ο
δομικός χάλυβας ικανοποιούν τις απαιτήσεις τις οποίες θέτει ο Ευρωκώδικας 3.
Συνήθως τα φορτία διατομής υπολογίζονται στα πλαίσια της θεωρίας α΄ τάξης,
δηλαδή βάσει της αρχικής γεωμετρίας του φορέα. Όταν όμως υπάρχει κίνδυνος
απώλειας ευστάθειας της κατασκευής τότε συχνά οι απλοποιημένες μέθοδοι
υπολογισμού αποδεικνύονται ανεπαρκείς και απαιτείται η προσφυγή στη θεωρία β΄
τάξης όπου λαμβάνεται υπόψη η επίδραση των παραμορφώσεων στην εντατική
κατάσταση της κατασκευής.
Η ελαστική καθολική ανάλυση βασίζεται στην υπόθεση ότι η σχέση τάσεωνανηγμένων παραμορφώσεων του υλικού είναι γραμμική, όποια και να είναι η στάθμη
της τάσης. Αυτή η υπόθεση μπορεί να διατηρείται και για τις δύο, πρώτης τάξης και
δεύτερης τάξης ελαστική ανάλυση, ακόμα και όταν η αντίσταση της διατομής του
δομικού στοιχείου βασίζεται σε πλαστικό υπολογισμό.
Η πλαστική ελαστική ανάλυση βασίζεται στην υπόθεση ότι ο φορέας βρίσκεται
στην κατάσταση τελικής αστοχίας και υπολογίζεται το φορτίο αστοχίας με
προσεγγιστικούς τρόπους. Η πλαστική καθολική ανάλυση μπορεί να εφαρμοστεί είτε
μέσω μιας στερεοπλαστικής (rigidplastic) είτε μέσω μιας ελαστοπλαστικής (elasticplastic) μεθόδου.
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Στην ελαστοπλαστική ανάλυση, που συνήθως εφαρμόζεται, για τις ποιότητες
δομικού χάλυβα του Ευρωκώδικα 3 χρησιμοποιείται συνήθως η διγραμμική σχέση
τάσης-παραμόρφωσης του Σχήματος 8α ή (ακόμη καλύτερα) του Σχήματος 8β.

Σχήμα 8: (α) Διγραμμική σχέση τάσης-παραμόρφωσης
(β) Εναλλακτική διγραμμική σχέση τάσης-παραμόρφωσης για ελαστοπλαστική ανάλυση
(Μπανιωτόπουλος Χ., 2009)

Για μια διατομή χαλύβδινου μέλους ροπής αδράνειας J η οποία παραλαμβάνει
ροπή M, η αναπτυσσόμενη τάση σ(z) δίνεται από τη σχέση:
σ(z) = (M / J)z

(4)

Η τάση αυτή λαμβάνει τη μέγιστη τιμή της για z = zmax (στην ακρότατη ίνα
της διατομής), οπότε:
σmax = (M / J) zmax

(5)

Επομένως, η μέγιστη ροπή η οποία μπορεί να παραληφθεί ελαστικά από τη
διατομή αντιστοιχεί σε:

σmax = (fy/γM0)

(6)

όπου fy είναι η τάση διαρροής και γM0 επιμέρους συντελεστής ασφάλειας για αντίσταση
της διατομής σε πλήρη πλαστικοποίηση. Οι τιμές του γM0 εμφανίζονται να διαφέρουν
ελαφρά από κράτος σε κράτος όπου έχει εισαχθεί και χρησιμοποιείται ο Ευρωκώδικας
3. Πιο συγκεκριμένα οι τιμές του γM0 κυμαίνονται από 1.0 έως 1.10.
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Στην περίπτωση όπου θεωρείται ελαστική κατανομή της τάσης κατά το ύψος
της διατομής, η ελαστική ροπή η οποία παραλαμβάνεται από τη διατομή δίνεται από
τη σχέση:
M = (J/σmax)*(fy / γM0)

(7)

Ο λόγος ονομάζεται ελαστική αντίσταση (elastic resistance) της διατομής και
συμβολίζεται ως wel . Εάν η διατομή είναι ορθογωνική με πλάτος b και ύψος h, τότε:

zmax = h / 2

(8)

οπότε η ελαστική αντίσταση είναι ίση με:

wel = [(bh3 / 12)] / [(h/2)] = bh2 / 6

(9)

Εφόσον θεωρηθεί ότι η διαρροή του υλικού δεν περιορίζεται μόνο στις
ακρότατες ίνες αλλά εισχωρεί και επεκτείνεται εντός της διατομής και σε τελική φάση
η τάση λαμβάνει σε όλα τα σημεία της διατομής την τιμή της τάσης διαρροής τότε
συμβαίνει πλήρης πλαστικοποίηση της διατομής η οποία ισοδυναμεί με δημιουργία
άρθρωσης στο σημείο αυτό. Αυτή είναι η επονομαζόμενη πλαστική άρθρωση (plastic
hinge). Η ροπή η οποία παραλαμβάνεται τότε από τη διατομή ονομάζεται ροπή
πλαστικοποίησης ή πλαστική ροπή (Plastic moment) και αντίστοιχα η αντίσταση της
διατομής ονομάζεται πλαστική αντίσταση (plastic resistance) και συμβολίζεται ως wpl
Στην ορθογωνική διατομή που θεωρήσαμε παραπάνω η ροπή πλαστικοποίησης
είναι:
Mpl = b [(h/2) (fy/γΜ0) (h/2)] = (bh2/4)( fy/γΜ0)

(10)

οπότε η πλαστική αντίσταση ορθογωνικής διατομής είναι:

wpl = bh2 / 4

(11)

Συγκρίνοντας την ελαστική με την πλαστική αντίσταση ορθογωνικής διατομής
προκύπτει ότι:

wpl = 1.5 wel

(12)
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3.5. Ευρωστία χαλύβδινων κατασκευών
Μία χαλύβδινη κατασκευή πρέπει να έχει μελετηθεί και κατασκευαστεί έτσι
ώστε αν συμβεί κάποιο τυχηματικό γεγονός (π.χ. σεισμός, έκρηξη αερίου, πρόσκρουση
οχήματος κ.τ.λ.) τότε οι βλάβες οι οποίες θα προκληθούν να μην είναι δυσανάλογα
μεγάλες σε σχέση με την αιτία η οποία τις προκάλεσε.
Γενικά οι τυχηματικές βλάβες είναι περιορισμένες όταν τα αίτια τα οποία τις
προκαλούν έχουν μελετηθεί σωστά, ο φέρων οργανισμός έχει σχεδιαστεί σωστά ώστε
να μην καταρρέει μετά από καταστροφή ενός ή περισσοτέρων δομικών στοιχείων του
και ταυτόχρονα η ποιότητα κατασκευής του δομικού συστήματος είναι αξιόπιστη.
Πρέπει δηλαδή η κατασκευή να είναι εύρωστη ή αλλιώς στιβαρή (robust).
Πρέπει να σημειωθεί ότι η εξασφάλιση της ευρωστίας μιας μεταλλικής
κατασκευής δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση τη δημιουργία υπερβολικών φορέων με
υπερβολικά μεγάλα περιθώρια ασφάλειας. Η συστηματική μελέτη της ευρωστίας
ξεκίνησε το 1968 όταν συνέβη μία έκρηξη φυσικού αερίου σε ένα γωνιακό διαμέρισμα
στον 18ο όροφο του 22-όροφου κτιρίου Ronan Point στο Λονδίνο.
Η έκρηξη ήταν τόσο μικρή που οι ένοικοι του διαμερίσματος επέζησαν αλλά οι
τοίχοι του διαμερίσματος αποκολλήθηκαν λόγω της κακής σύνδεσής τους
παρασύροντας όλους τους γωνιακούς τοίχους του κτιρίου (Εικόνα 5). Δηλαδή, μια
μικρή τοπική βλάβη προκάλεσε μια προοδευτική κατάρρευση δυσανάλογη της έντασης
του αρχικού αιτίου.
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Εικόνα 5: Το πολυώροφο κτίριο Ronan Point
μετά την έκρηξη του φυσικού αερίου το 1968 στο Λονδίνο
(Wikipedia, 2017)

Στον Ευρωκώδικα 3 για τη μελέτη της ασφάλειας μιας χαλύβδινης κατασκευής
χρησιμοποιείται μια ημιπιθανοτική μέθοδος η οποία βασίζεται στην εφαρμογή των
επιμέρους συντελεστών ασφάλειας (partial safety factors) προκειμένου να καλυφθούν
οι αβεβαιότητες οι οποίες εισάγονται σε όλα τα στάδια μελέτης, ανέγερσης και
λειτουργίας της κατασκευής. Τέτοιες αβεβαιότητες είναι π.χ.:


Οι αποκλίσεις μεταξύ των τιμών που προβλέπονται από τους κανονισμούς για τις
φορτίσεις από τις τιμές εκείνες οι οποίες μπορεί να εμφανιστούν κατά το χρόνο
ζωής των κατασκευών.



Οι πιθανές ελλείψεις των παραδοχών, μεθόδων και προσομοιωμάτων που
χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση της κατασκευής.



Οι αποκλίσεις μεταξύ πραγματικών και θεωρητικών τιμών όσον αφορά τις
μηχανικές ιδιότητες του δομικού υλικού.
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Τονίζεται ότι στον Ευρωκώδικα ως δράσεις (actions) F θεωρούνται τα
εξωτερικά φορτία ή οι καταναγκασμοί (π.χ. η μεταβολή θερμοκρασίας) που
επιβάλλονται στην κατασκευή και αποτελούν την αιτία ανάπτυξης των εσωτερικών
δυνάμεων. Οι τιμές των δράσεων αυτών καθώς και οι πιθανοί συνδυασμοί τους είναι
αδύνατο να προβλεφθούν με ακρίβεια. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη με τον πιο
πρόσφορο τρόπο ο στοχαστικός χαρακτήρας των δράσεων, οι τιμές τους
πολλαπλασιάζονται με τους αντίστοιχους επιμέρους συντελεστές ασφάλειας. Οι
δράσεις ταξινομούνται:
Ανάλογα με τη μεταβολή τους ως προς το χρόνο σε:


Μόνιμες δράσεις (π.χ. ίδιο βάρος).



Μεταβλητές δράσεις (π.χ. άνεμος, χιόνι).



Τυχηματικές δράσεις (π.χ. σεισμικά φορτία, φορτία από έκρηξη).

Ανάλογα με τη μεταβολή τους ως προς το χώρο σε:


Αμετακίνητες δράσεις ή δράσεις σταθερής θέσης (π.χ. ίδιο βάρος).



Κινητές δράσεις ή δράσεις μεταβλητής θέσης (π.χ. κινητά φορτία, φορτία από
γερανογέφυρες).

62

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 3

3.6. Αρχές σχεδιασμού με βάση τις Οριακές Καταστάσεις
Οριακές καταστάσεις είναι εκείνες, πέρα των οποίων η κατασκευή δεν
ικανοποιεί τις απαιτήσεις ασφαλείας και λειτουργικότητας του σχεδιασμού. Στον
ΕΝ1990 περιγράφονται οι αρχές και οι απαιτήσεις για ασφάλεια, λειτουργικότητα και
ανθεκτικότητα των κατασκευών με βάση τη θεωρία των οριακών καταστάσεων και τη
μέθοδο των επιμέρους συντελεστών ασφαλείας. Ουσιαστικά, ελέγχεται για όλες τις
επιλεγμένες καταστάσεις σχεδιασμού και τις συναφείς οριακές καταστάσεις ότι δεν
υπάρχει υπέρβαση καμίας από αυτές.
Ο Αντισεισμικός Σχεδιασμός θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι για διακριτές
στάθμες έντασης του σεισμού η κατασκευή θα εμφανίσει ένα συγκεκριμένο επίπεδο
βλαβών, δηλαδή θα εξασφαλίζει:


Αποφυγή κατάρρευσης για σεισμό με πιθανότητα υπέρβασης 10% στα 50 χρόνια
(ή αλλιώς περίοδο επαναφοράς TNCR= 475 χρόνια).



Περιορισμένες και επιδιορθώσιμες βλάβες με πιθανότητα υπέρβασης 50% στα 50
χρόνια (ή αλλιώς περίοδο επαναφοράς TNCR= 95 χρόνια).
Για την ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων ελέγχονται οι παρακάτω δύο

οριακές καταστάσεις:


Οριακή Κατάσταση Αστοχίας (νέος κανονισμός)



Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας (παλαιός κανονισμός)
Σύμφωνα με τα παραπάνω η κατασκευή θα πρέπει να είναι σε θέση να

ικανοποιεί τις απαιτήσεις τόσο στην οριακή κατάσταση αστοχίας όσο και στην οριακή
κατάσταση λειτουργικότητας. Ο σχεδιασμός της κατασκευής γίνεται με την Οριακή
Κατάσταση Αστοχίας, ενώ για την Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας λαμβάνουν
χώρα συγκεκριμένοι έλεγχοι που αφορούν σχετικές μετακινήσεις ορόφων και
εξασφαλίζουν περιορισμένο βαθμό βλαβών.
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Σύμφωνα όμως με τον ΕΝ1990, επιτρέπεται να παραληφθεί ο έλεγχος μιας
οριακής κατάστασης, εφόσον όμως τεκμηριωθεί ότι η κρίσιμη για το σχεδιασμό
(διαστασιολόγηση κλπ.) είναι η άλλη. Πάντως, η οριακή κατάσταση που θα επιλεγεί
θα πρέπει να είναι δυσμενής και μεταβαλλόμενη για το φορέα, ώστε να καλύπτει όλες
τις καταστάσεις που θα θεωρηθούν ότι θα συμβούν κατά τη διάρκεια κατασκευής και
χρήσης του φορέα.
Οριακή Κατάσταση Αστοχίας (ΟΚΑ)
Οι οριακές καταστάσεις αστοχίας αντιστοιχούν σε κατάρρευση ή άλλου είδους
που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές ή την ασφάλεια του φορέα ή ενδεχομένως και
την προστασία των περιεχομένων. Ο μελετητής πρέπει να εξασφαλίζει ότι η μέγιστη
αντοχή της κατασκευής (ή στοιχείου της κατασκευής) είναι επαρκής για να αντέξει τις
μέγιστες δράσεις που θα επιβληθούν σ’ αυτήν, υπό ακραίες συνθήκες δηλαδή, με ένα
λογικό περιθώριο ασφαλείας.
Οι Ο.Κ.Α διακρίνονται σε:
1. Απώλεια στατικής ισορροπίας (EQU) του θεωρούμενου ως άκαμπτου σώματος
φορέα ή οποιουδήποτε μέρους του. Ως κρίσιμος παράγοντας θεωρούνται οι μικρές
διακυμάνσεις στην τιμή ή στη χωρική κατανομή των δράσεων που έχουν ενιαία
προέλευση, ενώ δεν είναι κρίσιμη η αντοχή/ αντίσταση των υλικών.
2. Αστοχία μέλους από υπέρβαση της αντοχής του υλικού ή από υπερβολική
παραμόρφωση (STR). Είναι η καθαυτή δομική αστοχία σύμφωνα με την οποία ο
φορέας ή οποιοδήποτε μέρος του μετατρέπεται σε μηχανισμό ή θραύεται ή χάνει την
ευστάθειά του, συμπεριλαμβανομένων των στηρίξεων και των θεμελίων.
3. Αστοχία εδάφους (GEO). Κρίσιμη αναδεικνύεται η αντοχή/αντίσταση του εδάφους.
4. Κόπωση (FAT) ή άλλες επιδράσεις που εξαρτώνται από το χρόνο
Στις παραπάνω Ο.Κ.Α θα πρέπει να προστεθούν και δυο ακόμα που αφορούν
ιδιαίτερους τρόπους αστοχίας του εδάφους:
5. Απώλεια ισορροπίας της κατασκευής (UPL) ή του εδάφους λόγω υδατικών πιέσεων
άνωσης ή επίπλευσης (λ.χ. στεγανολεκάνης).
6. Αστοχία υδραυλικού τύπου (HYD), όπως εσωτερική διάβρωση ή διασωλήνωση του
εδάφους λόγω ροής υδάτων με μεγάλη υδραυλική κλίση.
Οι Οριακές Καταστάσεις Αστοχίας λαμβάνονται υπόψη και για τον έλεγχο
ανθεκτικότητας της φέρουσας κατασκευής στη διάρκεια του χρόνου.
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Έλεγχοι σε Οριακή Κατάσταση Αστοχίας
Οι έλεγχοι στην Ο.Κ.Α. γίνονται τόσο σε επίπεδο διατομής, όσο και σε επίπεδο
μέλους.
Σε επίπεδο διατομής γίνεται:


Έλεγχος σε εφελκυσμό



Έλεγχος σε διάτμηση



Έλεγχος σε κάμψη πλευρικά εξασφαλισμένων μελών



Συνδυασμός των παραπάνω

Σε επίπεδο μέλους γίνεται:


Έλεγχος σε θλίψη



Έλεγχος σε κάμψη πλευρικά μη εξασφαλισμένων μελών



Συνδυασμός των παραπάνω
Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας (ΟΚΛ)
Οι Οριακές Καταστάσεις Λειτουργικότητας της κατασκευής είναι εκείνες, πέρα

των οποίων δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια λειτουργικότητας της κατασκευής
(μεγάλες παραμορφώσεις η μετακινήσεις που προκαλούν βλάβες στα στοιχεία
πλήρωσης, ή ταλαντώσεις και δομήσεις ενοχλητικές για ενοίκους ), η άνεση των
χρηστών, η εξωτερική εμφάνιση της κατασκευής, δηλαδή η λειτουργία της κατασκευής
υπό φυσιολογική χρήση. Δηλαδή, μολονότι η κατασκευή αντέχει, συμπεριφέρεται με
μη ικανοποιητικό τρόπο. Οι μετακινήσεις και οι ταλαντώσεις συνδέονται περισσότερο
με τη δυσκαμψία παρά με την αντοχή της κατασκευής.
Οι Ο.Κ.Λ διακρίνονται σε:


Αναστρέψιμες



Μη αναστρέψιμες
Στη παρούσα εργασία ως προς τη λειτουργικότητα μας απασχολεί η

παραμόρφωση από οριζόντια και κατακόρυφα φορτία. Ο υπολογισμός γίνεται με βάση
τις δράσεις και τις ιδιότητες των υλικών. Γι’ αυτό επιβάλλεται μεγάλη ακρίβεια
προσδιορισμού των δράσεων που καταπονούν την κατασκευή καθώς και του ποσοστού
συμμετοχής κάθε δράσης ξεχωριστά.
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Ο έλεγχος των κατασκευών έναντι αστοχίας ή λειτουργικότητας επιτυγχάνεται
με τη χρήση των λεγόμενων «καταστάσεων σχεδιασμού», που περιγράφουν με επαρκή
αξιοπιστία όλους τους συνδυασμούς φορτίσεων, στις οποίες θα εκτεθεί η κατασκευή
κατά την προβλεπόμενη διάρκεια ζωής της (για κτιριακά έργα 50 χρόνια).
Καταστάσεις Σχεδιασμού
Οι καταστάσεις σχεδιασμού ταξινομούνται ως εξής :


Καταστάσεις διάρκειας, που αντιστοιχούν σε κανονικές συνθήκες χρήσης.



Παροδικές καταστάσεις, που αντιστοιχούν σε προσωρινές συνθήκες (π.χ. κατά τη
φάση ανέγερσης ή επισκευών).



Τυχηματικές καταστάσεις, που αντιστοιχούν σε εξαιρετικές συνθήκες οι οποίες
αφορούν το φορέα ή την έκθεσή του (π.χ. πυρκαγιά, έκρηξη, πρόκρουση), ή τις
συνέπειες τοπικής αστοχίας.



Καταστάσεις σεισμού, που αντιστοιχούν σε συνθήκες επιβολής σεισμικής
καταπόνησης στην κατασκευή.
Κατηγοριοποίηση των δράσεων


Με βάση τη χρονική τους διακύμανση:

Οι δράσεις οι οποίες επιβάλλονται στην κατασκευή ταξινομούνται σε:
Μόνιμες (G):
o ίδια βάρη της κατασκευής G
o φορτία επικάλυψης
o σταθερός εξοπλισμός και οδοστρωσία
o έμμεσες δράσεις από συστολή ξήρανσης και διαφορικές καθιζήσεις, ωθήσεις
γαιών και νερού, προένταση.
Μεταβλητές (Q):
o επιβαλλόμενα φορτία (τα λεγόμενα κινητά) σε πατώματα, δοκάρια, στέγες
κτηρίων κλπ.
o φορτία χιονιού S
o ανέμου W
o έμμεσες δράσεις λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών

66

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 3

Τυχηματικές δράσεις (Α):
o Για παράδειγμα, εκρήξεις πρόσκρουση οχήματος, πυρκαγιά. Ορισμένες δράσεις
όπως οι σεισμικές δράσεις ή τα φορτία μπορούν να θεωρηθούν τυχηματικές ή
και μεταβλητές δράσεις ανάλογα με την τοποθεσία.
Σεισμικές δράσεις (E):
o Οι διάφορες χαρακτηριστικές τιμές των παραπάνω δράσεων προσδιορίστηκαν
ανάλογα με το είδος τη μορφή και τη θέση της κατασκευής.
o Με βάση την προέλευσή τους σε:
Άμεσες : Δηλαδή, δύναμη (φορτίο) που επιβάλλεται στο φορέα.
Έμμεσες: Οι έμμεσες δράσεις οι οποίες

προκαλούνται από

επιβαλλόμενες παραμορφώσεις μπορεί να είναι μόνιμες ή μεταβλητές.
Έμμεσες

δράσεις

είναι

η

επιβαλλόμενη

ή

παρεμποδιζόμενη

παραμόρφωση ή επιτάχυνση που προκαλούνται από θερμοκρασιακές
μεταβολλές, μεταβολή της υγρομετρίας, άνισες καθιζήσεις, σεισμό, κλπ.
o Με βάση τη χωρική τους διακύμανση σε:
Σταθερές
Ελεύθερες
o Με βάση τη φύση τους ή και την απόκριση της φέρουσας κατασκευής
σε:
Στατικές
Δυναμικές
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Χαρακτηριστικές τιμές των δράσεων
Ως αντιπροσωπευτικές τιμές μιας δράσης Frep ορίζονται οι τιμές που
χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο μιας οριακής κατάστασης. Αυτές μπορούν να είναι:
o Η χαρακτηριστική τιμή Fk
o Μια συνοδευτική τιμή ψ·Fk
Η χαρακτηριστική τιμή Fk
H Fk είναι η κύρια αντιπροσωπευτική τιμή μιας δράσης, σαν να λέμε η
αναμενόμενη δράση, και προσδιορίζεται ως μέση, ανώτερη ή κατώτερη και
ονομαστική τιμή. Στην περίπτωση μιας μόνιμης δράσης (πχ ίδιο βάρος G, προένταση
Ρ) το κριτήριο για να υιοθετήσουμε την μέση τιμή ή την ανώτερη και κατώτερη τιμή
είναι το εύρος διακύμανσης της τιμής αυτής κατά τη διάρκεια της ζωής σχεδιασμού του
φορέα. Γενικά ως κριτήριο χρησιμοποιείται ένας συντελεστής διακύμανσης μέχρι 5%
ως 10% το πολύ. Χρησιμοποίηση δυο τιμών, μιας ανώτερης Gk,sup και μιας κατώτερης
Gk,inf απαιτείται και σε φορείς πολύ ευαίσθητους ακόμα και σε μικρές διακυμάνσεις
της τιμής του G.
Στην περίπτωση μιας μεταβλητής δράσης, η χαρακτηριστική τιμή αντιστοιχεί γενικά
σε μια ανώτερη τιμή με προσδοκούμενη πιθανότητα μη υπέρβασης ή σε μια κατώτερη
τιμή με προσδοκούμενη πιθανότητα επίτευξής της κατά τη διάρκεια κάποιας
συγκεκριμένης περιόδου αναφοράς. Σε περιπτώσεις στις οποίες η στατιστική κατανομή
δεν είναι γνωστή θα καθορίζεται μια ονομαστική τιμή.
o Για τυχηματικές δράσεις η τιμή σχεδιασμού Ad πρέπει να προσδιορίζεται
ξεχωριστά για κάθε συγκεκριμένο έργο.
o Για σεισμικές δράσεις η τιμή σχεδιασμού AEd θα πρέπει να προσδιορίζεται
μέσω της χαρακτηριστικής τιμής AEk ή να καθορίζεται για κάθε συγκεκριμένο
έργο.
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Άλλες αντιπροσωπευτικές τιμές μεταβλητών δράσεων
Άλλες αντιπροσωπευτικές τιμές μιας μεταβλητής δράσης μπορεί να είναι οι:
1. Η τιμή συνδυασμού. Είναι αυτή που επιλέγεται βάσει της στατιστικής ώστε η
προκαλούνται από το συνδυασμό να είναι σχεδόν η ίδια με αυτή που θα αντιστοιχούσε
στη χαρακτηριστική τιμή μιας μεμονωμένης δράσης. Εκφράζεται ως ένα γινόμενο
ψ0·Qk, με ψ0 ≤ 1, και χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των Ο.Κ.Α. και των μη
αναστρέψιμων Ο.Κ.Λ. (δηλαδή το χαρακτηριστικό συνδυασμό).
2. Η συχνή τιμή. Είναι αυτή που προσδιορίζεται βάσει της στατιστικής έτσι ώστε ο
συνολικός χρόνος που παρατηρείται η υπέρβαση να αποτελεί μικρό μέρος της περιόδου
αναφοράς είτε η συχνότητα υπέρβασης να περιορίζεται σε μια δεδομένη τιμή. Για
παράδειγμα, στην περίπτωση κτηρίων, η συχνή τιμή επιλέγεται έτσι ώστε ο χρόνος
κατά τον οποίο παρατηρείται η υπέρβαση να είναι το 1% της περιόδου αναφοράς. Για
φορτία οδικής κυκλοφορίας σε γέφυρες, η συχνή τιμή εκτιμάται βάσει περιόδου
αναφοράς μιας εβδομάδας. Εκφράζεται ως ένα γινόμενο ψ1·Qk, με ψ1 ≤ 1, και
χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των Ο.Κ.Α. που αφορούν τυχηματικές δράσεις και για
ελέγχους αναστρέψιμων Ο.Κ.Λ.
3. Η οιονεί-μόνιμη τιμή. Προσδιορίζεται έτσι ώστε ο συνολικός χρόνος, κατά τη
διάρκεια του οποίου υπάρχει υπέρβαση, να αποτελεί σημαντικό μέρος της περιόδου
αναφοράς. Για παράδειγμα, για φορτία σε ορόφους κτηρίων η ημιμόνιμη τιμή συνήθως
επιλέγεται έτσι ώστε το ποσοστό του χρόνου κατά τον οποίο σημειώνεται υπέρβαση να
είναι το 50% της περιόδου αναφοράς. Η οιονεί-μόνιμη τιμή μπορεί εναλλακτικά να
προσδιοριστεί ως η μέση τιμή για μια επιλεγμένη χρονική περίοδο. Στην περίπτωση
δράσεων ανέμου ή φορτίων οδικής κυκλοφορίας, η οιονεί-μόνιμη τιμή λαμβάνεται ίση
με μηδέν. Η ημιμόνιμη τιμή εκφράζεται ως ένα γινόμενο ψ2·Qk, με ψ2 ≤ 1, και
χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των Ο.Κ.Α. που αφορούν τυχηματικές δράσεις καθώς
και για ελέγχους αναστρέψιμων Ο.Κ.Λ. Οι ημιμόνιμες τιμές χρησιμοποιούνται επίσης
για τον υπολογισμό των μακροχρόνιων αποτελεσμάτων των δράσεων.
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Η σχηματική απεικόνιση των αντιπροσωπευτικών τιμών των μεταβλητών
δράσεων, δημιουργεί την παρακάτω γραφική παράσταση:

Διάγραμμα 1: Απεικόνιση των τιμών των μεταβλητών δράσεων
(Γιαννόπουλος Α., 2008)

Έλεγχοι στατικής ισορροπίας και αντίστασης (αντοχής)
Εκτελούνται ξεχωριστοί έλεγχοι για τις:
o Οριακές Καταστάσεις (στατικής) Ισορροπίας (EQU)
Ed,dst ≤ Ed,stb με Ed,dst: η τιμή σχεδιασμού του αποτελέσματος των
αποσταθεροποιητικών δράσεων.
Ed,stb: η τιμή σχεδιασμού
o Οριακές Καταστάσεις Αντίστασης (STR/GEO)
Ed ≤ Rd
Συνδυασμοί Δράσεων
Προκειμένου να ελεγχθεί η επάρκεια της κατασκευής στις οριακές καταστάσεις
αστοχίας και λειτουργικότητας, εφαρμόζονται τους συνδυασμούς δράσεων όπως ορίζει
το Μέρος 1 του Ευρωκώδικα 1. Στους συνδυασμούς αυτούς δεν συνυπολογίζονται
δράσεις οι οποίες δεν είναι δυνατόν να εμφανιστούν ταυτόχρονα.
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Συνδυασμοί στην οριακή κατάσταση αστοχίας
Οι συνδυασμοί σχεδιασμού για τον έλεγχο στην οριακή κατάσταση αστοχίας
είναι οι ακόλουθοι:
o Για καταστάσεις διάρκειας ή παροδικές
ΣγGj·Gkj + γp·Pk + γQ1·Qk1 + ΣγQi·ψ0i·Qki
o Για τυχηματικές καταστάσεις
ΣγGAj·Gkj + γpA·Pk + Ad + ψ11·Qk1 + Σψ1i·Qki
o Για καταστάσεις σεισμού
ΣGkj + Pk + γ1·AEd + Σψ2i·Qki
Συνδυασμοί στην οριακή κατάσταση λειτουργικότητας
Οι συνδυασμοί σχεδιασμού που ορίζονται για τον έλεγχο στην οριακή
κατάσταση λειτουργικότητας είναι οι ακόλουθοι:
o Χαρακτηριστικός (σπάνιος ) συνδυασμός – Μη αναστρέψιμη Ο.Κ.Λ.



G

k,j

P Qk ,1  ψ 0,i Qk ,i

j 1

i1

o Συχνός συνδυασμός – Αναστρέψιμη Ο.Κ.Λ.

G

k,j

P  ψ 1,1 Qk ,1  ψ 2,i Qk ,i

j 1

i1

o Ημιμόνιμος συνδυασμός – Αναστρέψιμη Ο.Κ.Λ.





G
j 1

k,j

P  ψ 2,i Qk ,i
i1

Όπου:
+ σημαίνει «επαλληλία με»
Gkj είναι η χαρακτηριστική τιμή των μόνιμων δράσεων
Pk είναι η χαρακτηριστική τιμή της προέντασης
Qki είναι η χαρακτηριστική τιμή της μεταβλητής δράσης i
Αd είναι η τιμή σχεδιασμού της τυχηματικής δράσης
AEd είναι η τιμή σχεδιασμού της σεισμικής δράσης
γGj , γGAj είναι οι επιμέρους συντελεστές ασφαλείας για τη μόνιμη δράση j
γP , γPA είναι οι επιμέρους συντελεστές ασφαλείας για την προένταση
γQi είναι ο επιμέρους συντελεστής ασφαλείας για τη μεταβλητή δράση i
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γI είναι ο συντελεστής σπουδαιότητας (βλ EC8 και ΝΕΑΚ)
ψ0i , ψ1i , ψ2i είναι συντελεστές συνδυασμού των μεταβλητών δράσεων.
Οι συντελεστές ασφαλείας γ
Οι επιμέρους συντελεστές ασφαλείας χρησιμοποιούνται προκειμένου να
ληφθούν υπόψη πιθανές δυσμενείς αποκλίσεις ή πιθανή μη ακριβής προσομοίωση των
δράσεων, καθώς και αβεβαιότητες στον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων των
δράσεων.

γG
γQ

Οριακές καταστάσεις
αστοχίας
Δυσμενής
Ευμενής
επίδραση
επίδραση
1,35
1,00
1,50

0,00

Οριακές καταστάσεις
λειτουργικότητας
Δυσμενής
Ευμενής
επίδραση
επίδραση
1,00
1,00
1,00

0,00

Πίνακας 3: Συντελεστές ασφαλείας για οριακές καταστάσεις αστοχίας και λειτουργικότητας
(Πηγή: Γιαννόπουλος Α., 2008)

Οι τιμές των συντελεστών αυτών για την περίπτωση ελέγχου αστοχίας είναι:
o Καταστάσεις διαρκείας και παροδικές
για μόνιμες δράσεις γGsup = 1,35 (δυσμενής επιρροή-χωρίς σεισμό)

γGinf = 1,00 (ευμενής επιρροή-με σεισμό)
για μεταβλητές δράσεις γQ = 1,50 (δυσμενής επιρροή-χωρίς σεισμό)
o Καταστάσεις τυχηματικές, γενικώς γΑ = 1,00 (ευμενής επιρροή-με
σεισμό)
Ως δυσμενής επιρροή των μόνιμων δράσεων χαρακτηρίζεται η περίπτωση κατά
την οποία τα αποτελέσματα των μονίμων δράσεων αυξάνουν τα αντίστοιχα
αποτελέσματα των μεταβλητών. Όταν τα αποτελέσματα των μονίμων δράσεων
μειώνουν τα αντίστοιχα αποτελέσματα των μεταβλητών (ευμενής επιρροή), αύξηση
των μονίμων δράσεων με κάποιο επιμέρους συντελεστή δρα τελικά κατά της
ασφαλείας. Γι’ αυτό στην περίπτωση αυτή ο επιμέρους συντελεστής ασφαλείας είναι
μονάδα, δηλαδή έχουμε τη δράση του μόνιμου φορτίου χωρίς κάποια προσαύξηση.
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Οι συντελεστές συνδυασμού ψ
Οι συντελεστές συνδυασμού ψi των μεταβλητών δράσεων εφαρμόζονται στις
χαρακτηριστικές τιμές των φορτίων εφόσον χρειάζεται να ληφθούν υπόψη σπάνια ή
συχνά ή οιονεί-μόνιμα γεγονότα. Χρησιμοποιούνται προκειμένου να ληφθεί υπόψη η
μειωμένη πιθανότητα για ταυτόχρονη συνύπαρξη των πλέον δυσμενών τιμών των
διαφόρων ανεξάρτητων δράσεων. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι τιμές των
συντελεστών ψi ενώ στον επόμενο πίνακα δίνονται οι συντελεστές ψ0, ψ1, ψ2 σύμφωνα
με το Εθνικό Κείμενο Εφαρμογής του Ευρωκώδικα 3 (ΦΕΚ 383Β/24.5.96) καθώς και
τον ΝΕΑΚ (πίνακας 4.1 στον ΝΕΑΚ)
Δράση

ψ0

ψ1

[0,7]

[0,5]

[0,3]

Κατηγορία Β : γραφεία

[0,7]

[0,5]

[0,3]

Κατηγορία C : επιφάνειες συνάθροισης (σχολεία,

[0,7]

[0,7]

[0,6]

Κατηγορία D : καταστήματα

[0,7]

[0,7]

[0,6]

Κατηγορία Ε : αποθηκευτικοί χώροι

[1,0]

[0,9]

[0,8]

[0,7]

[0,7]

[0,6]

[0,7]

[0,5]

[0,3]

Μεταβλητά φορτία σε κτίρια
Κατηγορία Α : κατοικίες

ψ2

(1)

εστιατόρια, εκκλησίες, θέατρα,
κινηματογράφοι, αμφιθέατρα,
μουσεία, εκθεσιακοί χώροι,
γυμναστήρια, αίθουσες χορού, κλπ.)

Φορτία κυκλοφορίας οχημάτων σε κτίρια
Κατηγορία F : βάρος οχήματος ≤ 30 kN
Κατηγορία G : 30 kN < βάρος οχήματος ≤ 160 kN
Κατηγορία Η : οροφές
Φορτία χιονιού σε κτίρια

[0]
[0,5-0,7]

(3)

[0,2-0,5]

(2)

Φορτία ανέμου σε κτίρια
Θερμοκρασία σε κτίρια

[0]

[0]

(2)

[0,6]
(εκτός φωτιάς)

(2)

(1)

Για συνδυασμούς μεταβλητών δράσεων σε πολυώροφα κτίρια, βλέπε EC1: Μέρος 2-1

(2)

Μπορεί να απαιτηθούν τροποποιήσεις, για διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές

(3)

Βλέπε EC1 : Μέρος 2-5

(2)

(2)

[0,2]

[0,6]

[0,0-0,2]
[0]
(2)

(2)

[0,5]

[0]

Πίνακας 4: Συντελεστές συνδυασμού δράσεων ψ
(Ευρωκώδικας 3)
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Οι τιμές του παραπάνω πίνακα είναι προτεινόμενες τιμές. Οι τιμές αυτές δεν
είναι υποχρεωτικές αλλά διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα ανάλογα με τις
συνθήκες που επικρατούν σε κάθε μία από αυτές και τις ιδιαιτερότητες που έχουν.
Επομένως για την Ελλάδα οι τιμές των συντελεστών ψi που δίνονται στον ΝΕΑΚ και
στο Εθνικό Κείμενο Εφαρμογής του Ευρωκώδικα 3, υπερισχύουν των τιμών ψi του
πίνακα 3.1 του Ευρωκώδικα 3.

ψ0, ψ1

ψ2

0,6

0,3

0,8

0,5

1.3 Χώροι στάθμευσης

0,9

0,6

1.4 Χώροι μακροχρόνιας αποθήκευσης (βιβλιοθήκες,
αρχεία, αποθήκες, δεξαμενές, σιλό, υδατόπυργοι
κλπ.)

1,0

0,8

1.5 Μη βατές στέγες
2. Άνεμος

0,0

0,0

0,6

0,0

3. Χιόνι (μόνο σε μη βατές στέγες)

0,6

0,3

0,6

0,0

1. Φορτία Χρήσης
1.1 Κατοικίες, γραφεία, καταστήματα, ξενοδοχεία,
Νοσοκομεία θέατρα, στάδια κλπ)

Χιόνι (βατές στέγες)

Πίνακας 5: Συντελεστές συνδυασμού δράσεων ψ2 κατά τον ΝΕΑΚ
(Πηγή: Ευρωκώδικας 3)
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3.7. Απαιτήσεις και κριτήρια συμπεριφοράς
Οι φορείς σε σεισμικές περιοχές σχεδιάζονται και κατασκευάζονται κατά τέτοιο
τρόπο ώστε να καλύπτονται με ικανοποιητική αξιοπιστία οι ακόλουθες απαιτήσεις
o Απαίτηση Μη Κατάρρευσης
o Απαίτηση Περιορισμού των Βλαβών

Απαίτηση Μη Κατάρρευσης (Non Collapse Requirement – NCR)
Ο φορέας θα σχεδιάζεται και θα κατασκευάζεται ώστε να αναλαμβάνει την
σεισμική δράση σχεδιασμού χωρίς τοπική ή γενική κατάρρευση, διατηρώντας
κατά συνέπεια τη στατική ακεραιότητά του και παραμένουσα φέρουσα ικανότητα
μετά τα σεισμικά γεγονότα. Η σεισμική δράση σχεδιασμού εκφράζεται με:
1. Την τιμή αναφοράς της σεισμικής δράσης που αντιστοιχεί στην τιμή
αναφοράς της πιθανότητας υπέρβασης PNCR = 10%, σε 50 έτη
2. Τον

συντελεστή

σπουδαιότητας

γΙ

ώστε

να

ληφθεί

υπόψη

διαφοροποίηση αξιοπιστίας
Για την ικανοποίηση της απαίτησης μη κατάρρευσης ελέγχεται η κατασκευή σε
οριακή κατάσταση αστοχίας.
Απαίτηση Περιορισμού Βλαβών (Damage Limitation Requirement – DLR)
Ο φορέας θα σχεδιάζεται και κατασκευάζεται για να αναλαμβάνει σεισμική
δράση με μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης από τη σεισμική δράση σχεδιασμού,
χωρίς την εμφάνιση βλαβών και συνεπακόλουθους περιορισμούς χρήσης, οι δαπάνες
των οποίων θα ήταν δυσανάλογα υψηλές σε σύγκριση με την δαπάνη του ίδιου
του φορέα. Η σεισμική δράση που λαμβάνεται υπόψη για την «απαίτηση
περιορισμού των βλαβών» έχει πιθανότητα υπέρβασης PDLR = 10%, σε 10 έτη. Για
την ικανοποίηση της απαίτησης μη κατάρρευσης ελέγχεται η κατασκευή σε
κατάσταση περιορισμού των βλαβών.
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Σχέση μεταξύ πιθανότητας υπέρβασης σε έτη και περιόδου επαναφοράς
Η τιμή της πιθανότητας υπέρβασης PR, σε TL έτη ενός συγκεκριμένου επιπέδου
σεισμικής δράσης σχετίζεται με την μέση περίοδο επαναφοράς, TR αυτού του
επιπέδου σεισμικής δράσης με την έκφραση:

TΕΠ = TR = - t / ln (1-p)
Επομένως, για δεδομένη TL, η σεισμική δράση μπορεί να καθορισθεί ισοδύναμα από
την μέση περίοδο επαναφοράς της, TR, ή από την πιθανότητα υπέρβασής της PR σε ΤR
έτη. Προκύπτει ότι για το NCR η περίοδος επαναφοράς είναι 475 έτη, ενώ για το DLR
είναι 95 έτη.

3.8. Έλεγχος σε συνθήκες πυρκαγιάς
Ο ορθός σχεδιασμός μιας μεταλλικής κατασκευής επιβάλλει τον έλεγχό της
τόσο σε κανονικές συνθήκες όσο και σε συνθήκες πυρκαγιάς. Τα περισσότερα δομικά
υλικά και συνεπώς ο χάλυβας υφίστανται προοδευτικά απώλεια αντοχής και
δυσκαμψίας καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία τους. Για τον χάλυβα η αλλαγή αυτή
γίνεται εμφανής για θερμοκρασίες πάνω από τους 300οC. Πιο συγκεκριμένα, στους
700οC ο χάλυβας διαθέτει το 23% της αντοχής του σε σχέση με μια συνηθισμένη
θερμοκρασία, ενώ στους 900οC διαθέτει μόλις το 6%.
Μία πραγματική φωτιά σε ένα κτήριο αναπτύσσεται και φθίνει σύμφωνα με το
ισοζύγιο μάζας και ενέργειας που υπάρχει στο πυροδιαμέρισμα, μέσα στο οποίο αυτή
εκδηλώνεται. Η ενέργεια που απελευθερώνεται εξαρτάται από την ποσότητα και τον
τύπο του διατιθέμενου προς καύση υλικού και από τις συνθήκες αερισμού.
Διακρίνονται τρεις φάσεις στη ζωή μιας πυρκαγιάς, οι οποίες ορίζονται ως η γέννηση,
η πλήρης ανάπτυξη και η εκτόνωση. Η ταχύτερη αύξηση της θερμοκρασίας συμβαίνει
κατά την περίοδο που ακολουθεί την πυράκτωση, η οποία είναι το σημείο στο οποίο
όλα τα οργανικά υλικά του πυροδιαμερίσματος καίγονται.
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Το χρονικό διάστημα από την έναρξη της πυρκαγιάς μέχρι την αστοχία της
κατασκευής δίνει το μέτρο της αντοχής της σε συνθήκες πυρκαγιάς και ονομάζεται
δείκτης πυραντίστασης. Στα έργα ο δείκτης πυραντίστασης αξιολογείται, τα δε στοιχεία
μόνωσης των δομικών στοιχείων προσδιορίζονται ώστε ο δείκτης αυτός να βρίσκεται
μέσα σε όρια καθοριζόμενα από τους κανονισμούς.
Ο απαιτούμενος δείκτης πυραντίστασης μπορεί να προσδιοριστεί με δύο
τρόπους. Ο πρώτος τρόπος συνδέεται με την πρότυπη καμπύλη σχεδιασμού, η οποία
είναι μία διεθνώς αναγνωρισμένη συνάρτηση θερμοκρασίας – χρόνου, αλλά δεν
αναπαριστά κανένα τύπο φυσικής φωτιάς σε κτήριο. Η συνάρτηση αυτή
χρησιμοποιείται σε δοκιμές φούρνου των στοιχείων της κατασκευής και
χαρακτηρίζεται από θερμοκρασία αέρα στο πυροδιαμέρισμα η οποία αυξάνεται
συνεχώς με τον χρόνο αλλά με επιβραδυνόμενο ρυθμό.
Εναλλακτικά, ο δείκτης πυραντίστασης μπορεί να προσδιοριστεί με χρήση
παραμετρικών καμπύλων φωτιάς αντί της πρότυπης καμπύλης. Όταν χρησιμοποιούνται
οι παραμετρικές καμπύλες είναι αναγκαίο να διατίθενται στοιχεία ως προς τις ιδιότητες
των περιεχομένων στο πυροδιαμέρισμα υλικών (πυκνότητα, ειδική θερμότητα, θερμική
αγωγιμότητα) καθώς και για το πυροθερμικό φορτίο και τις επιφάνειες αερισμού.
Ο γενικός στόχος των μέτρων πυροπροστασίας είναι να περιορίσει τον κίνδυνο, σε
περίπτωση πυρκαγιάς, για τα πρόσωπα, την απευθείας εκτεθειμένη ιδιοκτησία, τη
γειτονική ιδιοκτησία και το περιβάλλον. Οι εργασίες κατασκευής πρέπει να
σχεδιάζονται και να εκτελούνται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε σε περίπτωση εκδήλωσης
πυρκαγιάς:


να εξασφαλίζεται

η

φέρουσα ικανότητα

της

κατασκευής

για μια

προκαθορισμένη χρονική περίοδο


να περιορίζονται η πρόκληση και διάδοση φωτιάς και καπνού μέσα στο έργο



να περιορίζεται η διάδοση της πυρκαγιάς στη γειτονική κατασκευή



οι χρήστες του έργου να μπορούν να το εγκαταλείψουν εγκαίρως



να λαμβάνεται υπόψη η ασφάλεια των ομάδων διάσωσης.
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Για να ικανοποιηθεί η ανωτέρω βασική απαίτηση, υιοθετούνται διάφορες
στρατηγικές ασφάλειας έναντι πυρκαγιάς, όπως συμβατικά σενάρια πυρκαγιάς
(ονομαστικές

πυρκαγιές)

ή

«φυσικά»

(παραμετρικά)

σενάρια

πυρκαγιάς,

περιλαμβανομένων παθητικών και/ή ενεργητικών μέτρων πυροπροστασίας. Η
φέρουσα ικανότητα θεωρείται ότι εξασφαλίζεται, όταν η κατάρρευση προλαμβάνεται
κατά την πλήρη διάρκεια της πυρκαγιάς, περιλαμβανομένης της φάσης πτώσης της
θερμοκρασίας ή κατά τη διάρκεια μιας απαιτούμενης χρονικής περιόδου.
Σχεδιασμός έναντι πυρκαγιάς
Γενικά, το προσομοίωμα του δομικού συστήματος θα πρέπει σε κάθε θέση, για
θεωρούμενη χρονική διάρκεια t έκθεσης στην πυρκαγιά, να ικανοποιεί τη σχέση:

Efi,d ≤ Rfi,d,t
Όπου:
Efi,d = το αποτέλεσμα των δράσεων σχεδιασμού για την κατάσταση πυρκαγιάς και
Rfi,d,t = η αντίστοιχη αντοχή σχεδιασμού για την κατάσταση πυρκαγιάς.
Σημειώνεται ότι για περίπτωση πρότυπης πυρκαγιάς είναι επαρκής η ανάλυση
ξεχωριστά κάθε μεμονωμένου μέλους. Απλοποιητικά, κατά την ανάλυση μεμονωμένου
μέλους το αποτέλεσμα των δράσεων μπορεί να λαμβάνεται από μια στατική ανάλυση
για σχεδιασμό σε συνήθη θερμοκρασία ως:

Efi,d ≤ nfi·Ed
Όπου:
Ed = η τιμή σχεδιασμού της αντίστοιχης δύναμης ή ροπής για σχεδιασμό σε συνήθη
θερμοκρασία και για τον βασικό συνδυασμό δράσεων και
nfi = μειωτικός συντελεστής για τη στάθμη φόρτισης κατά τον σχεδιασμό στην
κατάσταση πυρκαγιάς (συνιστώμενη τιμή 0,65).
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Οι συνοριακές συνθήκες στις στηρίξεις και τα άκρα του μέλους επιτρέπεται να
υποτεθεί ότι παραμένουν αμετάβλητες κατά τη διάρκεια έκθεσης στην πυρκαγιά.
Ωστόσο, όταν διενεργείται στατική ανάλυση ολόκληρου του φορέα για την κατάσταση
πυρκαγιάς, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές με την έκθεση στην πυρκαγιά
μορφές αστοχίας, οι ιδιότητες του υλικού και οι δυσκαμψίες των μελών όπως
μεταβάλλονται με τη θερμοκρασία, καθώς επίσης η επιρροή των θερμικών διαστολών
και παραμορφώσεων (έμμεσες δράσεις πυρκαγιάς).
Η λειτουργία ενός μέλους από χάλυβα, ως φέροντος στοιχείου, μπορεί να
υποτεθεί ότι διατηρείται μετά από χρονικό διάστημα t από την έναρξη δεδομένης
πυρκαγιάς, εάν, όπως προαναφέρθηκε, ικανοποιείται η σχέση Efi,d ≤ Rfi,d,t..
Η αντοχή σχεδιασμού Rfi,d,t τη χρονική στιγμή t προσδιορίζεται με βάση την
υπόθεση ομοιόμορφης διανομής της θερμοκρασίας στη διατομή, τροποποιώντας την
αντοχή σχεδιασμού για συνήθη θερμοκρασία σχεδιασμού, ώστε να λαμβάνονται υπόψη
οι μηχανικές ιδιότητες του χάλυβα σε υψηλές θερμοκρασίες.
Τέλος, δεν απαιτείται να εξετάζεται η αστοχία σε θέσεις απομειωμένης
διατομής λόγω οπών για μέσα συνδέσεως, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ένα μέσο
συνδέσεως σε κάθε οπή, και αυτό γιατί η θερμοκρασία του χάλυβα είναι χαμηλότερη
στην περιοχή των συνδέσεων λόγω της παρουσίας πρόσθετου υλικού.
Σχεδιασμός μεταλλικού υποστυλώματος έναντι πυρκαγιάς
Για την αντοχή σε πυρκαγιά των υποστυλωμάτων ισχύουν οι ίδιες αρχές όπως
και για τις δοκούς. Απροστάτευτα υποστυλώματα έχουν πολύ μικρό χρόνο
πυραντίστασης και ουσιαστικά βρίσκουν εφαρμογή μόνο σε μονώροφα κτήρια. Από
δύο ορόφους και πάνω απαιτείται προστασία της χαλύβδινης διατομής.
Η προστασία αυτή παρέχεται ανάλογα με τα ισχύοντα για τις δοκούς με τους
εξής τρόπους:


Κάλυψη με πυράντοχες πλάκες (Εικόνα 6).



Προστασία με εκτοξευόμενα πυράντοχα υλικά.



Βαφή με πυράντοχα χρώματα.
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Εγκιβωτισμός σε σκυρόδεμα.



Γέμισμα με σκυρόδεμα (για κοίλες διατομές).



Γέμισμα με νερό (για κοίλες διατομές).
Για μερικό εγκιβωτισμό ανοικτών διατομών προβλέπονται πρόσθετοι οπλισμοί

με επαρκή επικάλυψη στο σκυρόδεμα. Πρόσθετοι οπλισμοί τοποθετούνται και στο
εσωτερικό των κοίλων διατομών που είναι γεμισμένες με σκυρόδεμα. Οι οπλισμοί
αυτοί είναι προστατευμένοι από το σκυρόδεμα και διατηρούν χαμηλή θερμοκρασία,
ώστε να υποκαθιστούν σε περίπτωση πυρκαγιάς τη μείωση της αντοχής των μη
προστατευμένων τμημάτων της χαλύβδινης διατομής.
Το γέμισμα των κοίλων διατομών με νερό είναι ένα καινοτόμος τρόπος
προστασίας έναντι πυρκαγιάς. Η κυκλοφορία του νερού γίνεται μέσω της διαφοράς
πίεσης μεταξύ ψυχρού και θερμού ύδατος και ατμών στην περιοχή της φωτιάς. Το
σύστημα λειτουργεί ως κλειστό κύκλωμα, με δεξαμενές νερού στην κορυφή του
κτηρίου για αναπλήρωση τυχόν απωλειών.
Εν κατακλείδι, η προστασία της εξεταζόμενης κατασκευής σε περίπτωση
φωτιάς επιτυγχάνεται με ένα σύνολο μέτρων:
α) με ενεργητικά μέτρα προστασίας (πυροσβεστικοί κρουνοί, καταϊονιστήρες,
συστήματα ανίχνευσης καπνού)
β) με χρήση πυράντοχων ψευδοροφών. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουμε τις
δοκούς. Εξάλλου, η χρήση των ψευδοροφών επιβάλλεται στην κατασκευή μας
για λόγους αρχιτεκτονικούς και μηχανολογικούς
γ) με γέμισμα με σκυρόδεμα. Οι διατομές που χρησιμοποιήθηκαν στα
υποστυλώματα είναι κοίλες, οπότε ενδείκνυται η πλήρωσή τους με σκυρόδεμα
και
δ) με μικρό λόγο εκμετάλλευσης των διατομών. Οι διατομές που
χρησιμοποιήθηκαν

δεν

εξαντλούν

την

αντοχή

τους

στις

συνήθεις

θερμοκρασίες, επομένως έχουν απομένουσα αντοχή για να ανταπεξέλθουν σε
συνθήκες πυρκαγιάς.
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Εικόνα 6: Προστασία υποστυλώματος έναντι πυρκαγιάς με μονές και διπλές γυψοσανίδες
(Βάγιας Ι., Ερμόπουλος Ι., Ιωαννίδης Γ., 2008)
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4.

ΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

4.1. Διαγνωστική μελέτη αναγκών
Η διαγνωστική μελέτη αναγκών είναι η καταγραφή και ανάλυση των ελλείψεων
που έχει μια επιχείρηση είτε σε κτιριακές και υλικοτεχνικές υποδομές, είτε σε
εξειδικευμένο προσωπικό, είτε σε marketing κ.τ.λ.
Φυσικά μπορεί να περιλαμβάνει δύο ή περισσότερους από τους τομείς που
αναφέρθηκαν. Κατά την καταγραφή των ελλείψεων-αναγκών πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη όχι μόνο η παρούσα κατάσταση της εταιρείας αλλά και τα επιχειρηματικά
σχέδια και οι στόχοι που έχουν τεθεί μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
Στην παρούσα ενότητα δίνεται η μελέτη των αναγκών σε κτιριακές υποδομές
χαλύβδινου κτιρίου προοριζόμενου για βιομηχανική χρήση. Αναγκαία απαίτηση της
χρήσης του κτιρίου είναι η ύπαρξη μεγάλων ανοιγμάτων χωρίς την παρεμβολή
υποστυλωμάτων. Την δυνατότητα αυτή την εξασφαλίζει ο χάλυβας.
Η μελέτη αναγκών σε κτιριακές υποδομές πρέπει γενικά να περιλαμβάνει:


Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης.



Καταγραφή των σημείων στα οποία οι σημερινές υποδομές κρίνονται ως
ανεπαρκείς.



Καταγραφή προβλεπόμενων μελλοντικών αναγκών.



Πρόταση συνολικής λύσης.
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4.2. Στατική μελέτη με τη μέθοδο της Συνολικής Αντοχής
Παράλληλα με την διαγνωστική μελέτη αναγκών, πρέπει να εκτελεστεί και η
απαιτούμενη στατική μελέτη του υπό σχεδίαση κτηρίου. Η παλαιότερη μέθοδος
υπολογισμού με την μέθοδο των επιτρεπόμενων τάσεων έχει πλέον αντικατασταθεί από
τους κανονισμούς υπολογισμού των οριακών αντοχών που απαρτίζουν την μέθοδο της
συνολικής αντοχής.
Οι δύο μέθοδοι των επιτρεπόμενων τάσεων και της συνολικής αντοχής
διαφέρουν ως προς:


Το είδος της ασφάλειας που επιδιώκεται και τα κριτήριά της.



Την οπτική του φορέα στον οποίο εφαρμόζεται.



Το είδος των μεγεθών έντασης R που υιοθετούνται.



Τον προσδιορισμό της τιμής του οριακού μεγέθους R.

Σύμφωνα με την μέθοδο της συνολικής αντοχής, ισχύουν πλέον τα κάτωθι:
1. Ο φορέας θεωρείται ενιαίος αποτελούμενος από σκυρόδεμα και χάλυβα.
2. Ως είδος ασφάλειας τίθεται η απαίτηση για μη κατάρρευση του φορέα. Γίνεται
αποδεκτή η εμφάνιση σημαντικής ρηγμάτωσης και βέλους και ο φορέας απαιτεί
επισκευή για την επαναλειτουργία του. Οι δράσεις υπολογίζονται για τα φορτία
σχεδιασμού που προκύπτουν πολλαπλασιάζοντας τα φορτία λειτουργίας με
αυξητικούς συντελεστές. Η κατάσταση του φορέα δηλώνεται ως Οριακή
κατάσταση Αστοχίας (αστοχία της λειτουργίας του).
3. Για την παραπάνω εξασφάλιση τίθενται περιορισμοί στις παραμορφώσεις των
συστατικών υλικών του φορέα.
4. Για την τήρηση των περιορισμών αυτών τίθενται περιορισμοί στην τιμή των
δράσεων του φορέα.
5. Ως οριακά εσωτερικά μεγέθη τίθενται τα στατικά μεγέθη αστοχίας.
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Τα στάδια που ακολουθούνται για την εκπόνηση της στατικής μελέτης είναι τα εξής:
Στάδιο 1. Αρχική σχεδίαση


Καθορισμός μεγέθους κατασκευής και τοποθέτηση διαστάσεων σύμφωνα με τις
λειτουργικές απαιτήσεις.



Επιλογή είδους και μορφής φέροντος οργανισμού για την ανάληψη των φορτίων
της κατασκευής.

Στάδιο 2. Προσδιορισμός φορτίων (βάσει κανονισμών)


Αρχική εκτίμηση διατομών και υπολογισμός του ιδίου βάρους της κατασκευής



Προσδιορισμός φορτίων όλων των κατηγοριών

Στάδιο 3. Επιλογή υλικών και μέσων σύνδεσης


Υλικά κατασκευής φέροντος οργανισμού.



Μέσα σύνδεσης (ήλοι, κοχλίες, συγκολλήσεις κ.τ.λ.).

Στάδιο 4. Στατικός υπολογισμός


Γραμμική Υπολογισμός της εσωτερικής έντασης των μελών, μετά από γραμμική ή
μη-γραμμική ανάλυση, ελέγχεται η ανίσωση: S<R, όπου S: η μέγιστη εσωτερική
ένταση σχεδιασμού και R: η κανονιστική αντοχή σχεδιασμού.

Στάδιο 5. Λοιποί έλεγχοι αντοχής


Έλεγχος αντοχής σε δυναμικές φορτίσεις αν υπάρχουν ανάλογα με το είδος και τη
χρήση της κατασκευής (π.χ. ταλάντωση από άνεμο, κρουστικές φορτίσεις
κινούμενων μηχανών κ.τ.λ.



Έλεγχος αντοχής σε σεισμικές φορτίσεις.

Στάδιο 6. Τελική σχεδίαση


Λεπτομερής σχεδίαση όψεων και τομών μετά τον καθορισμό των τελικών
διαστάσεων.



Σχεδίαση τεμαχίων και λεπτομερειών συνδέσεων (π.χ. συνδέσεις κόμβων, ραφών
συγκόλλησης κ.τ.λ.).

Στάδιο 7. Μελέτη συναρμολόγησης


Γίνεται όταν χρειάζεται ανάλογα με τη φύση του έργου και καθορίζει τον τρόπο με
τον οποίο θα συναρμολογηθεί η κατασκευή.

Στάδιο 8. Προμέτρηση υλικών


Περιλαμβάνει την περιγραφή, τις διαστάσεις, την ποιότητα και την αναγκαία
ποσότητα κάθε χρησιμοποιούμενου υλικού. Είναι απαραίτητη για την προμήθεια
των υλικών.
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4.3. Τεχνική περιγραφή
Πλέον της στατικής μελέτης, συντάσσεται και η ανάλογη τεχνική περιγραφή
της υπό σχεδίασης κατασκευής. Στην τεχνική περιγραφή αναλύονται όλα τα επιμέρους
χαρακτηριστικά του κτιρίου καθώς και η μορφή του μεταλλικού σκελετού, σε σχέδια.
Σε ένα τυπικό μεταλλικό κτίριο για βιομηχανική χρήση είναι αναμενόμενο ο
φέρων οργανισμός να είναι μεταλλικός ενώ ο σκελετός του κτιρίου θα απαρτίζεται από
επί μέρους μεταλλικά επίπεδα πλαίσια από διατομές μορφοσιδήρου, τα οποία κατά την
εγκάρσια διεύθυνσή τους συνεργάζονται μέσω τεγίδων και οριζοντίων αντιανεμίων
συνδέσμων στο επίπεδο της στέγης και μέσω πλαισιακής λειτουργίας μεταξύ των
πακτωμένων υποστυλωμάτων (πρότυπες διατομές – πρότυπες διατομές με συγκολλητό
τμήμα ημίσειας διατομής (μορφής ταυ) και των κεφαλοδοκών – ακραίων δοκίδων
ορόφου.

Εν συνεχεία, η τεχνική περιγραφή περιλαμβάνει αναλυτική αναφορά στον τύπο
των δομικών υλικών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν (π.χ. χάλυβας και ποιότητά
του) για τα κύρια μέλη της κατασκευής (υποστυλώματα και δοκοί), καθώς επίσης και
για τους κοχλίες που θα χρησιμοποιηθούν για την σύνδεση των μεταλλικών δοκών με
τα υποστυλώματα καθώς και των δοκών μεταξύ τους.
Τέλος, γίνεται ανάλυση της επικάλυψης της οροφής και των υλικών που θα
χρησιμοποιηθούν σε αυτή (τύπος και ποιότητα) καθώς επίσης και του τρόπου με τον
οποίο αυτά θα στερεώνονται επί της στέγης (π.χ. με την χρήση χαλυβδοελασμάτων από
γαλβανισμένο χάλυβα). Παράλληλα, αναφέρεται ο τύπος και η ποιότητα των υλικών
που θα χρησιμοποιηθούν στις πλαϊνές πλευρές καθώς και στα αετώματα του κτιρίου,
όπως επίσης και τα υλικά σύνδεσης.
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4.4. Το κέλυφος του κτιρίου
Το μεταλλικό κτήριο δεν διακρίνεται μόνο από τον ατσάλινο φέροντα
οργανισμό του, ο οποίος δεν είναι και πάντα ορατός στο χρήστη, αλλά και από το
εξωτερικό του περίβλημα, το οποίο πρέπει να ικανοποιεί ταυτόχρονα περισσότερες
απαιτήσεις.
Αρχικά, θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε απαιτήσεις Θερμομόνωσης,
Ηχομόνωσης, Προστασίας από την υγρασία, Μορφολογικές, δεδομένου ότι η
διαμόρφωση της πρόσοψης δίνει τελικά στο κτήριο την τελική του μορφή, σε
συνδυασμό με την ποικιλία χρωμάτων και μορφών που επιτυγχάνονται με τα
σύγχρονα ελαφρά μεταλλικά πετάσματα. και τα ελαφρά ενδιάμεσα διαχωριστικά, οι
ψευδοροφές και τα διπλά πατώματα είναι σημαντικά και ορατά στοιχεία του κτηρίου,
διότι διαμορφώνουν τους χώρους λειτουργίας και χρήσης.
Είναι ενδεικτικό ότι ενώ ο μεταλλικός σκελετός ενός κτηρίου παραμένει λίγοπολύ αμετάβλητος, η εσωτερική διαρρύθμιση και οι λειτουργίες του αλλάζουν πολύ
συχνά, π.χ. ανά πενταετία
Τα στοιχεία που αποτελούν το εξωτερικό περίβλημα, παρόλο που δεν ανήκουν
στο φέροντα οργανισμό του κτηρίου, παραλαμβάνουν και αυτά φορτία (για
παράδειγμα, χιονιού και ανέμου) τα οποία και μεταφέρουν στο φέροντα οργανισμό.
Θεωρούνται ως μη φέροντα, επειδή η επιλογή και ο σχεδιασμός τους αποτελεί
συνήθως αντικείμενο αρχιτεκτονικής μελέτης.
Ο μηχανικός όμως θα πρέπει να γνωρίζει τα στοιχεία διαμόρφωσης και
στήριξης των μη φερόντων στοιχείων, από τα οποία εξαρτώνται η πυρασφάλεια, η
θερμομόνωση, η ηχομόνωση, η υγρομόνωση και άλλες φυσικές ιδιότητες του κτηρίου
και τελικά η οικονομία και ο χρόνος κατασκευής του έργου.
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4.5. Κύριοι φορείς & πλαίσια
Οι κύριοι φορείς συνήθως είναι πλαίσια, που διατάσσονται κατά κανόνα ανά
ίσες μεταξύ τους αποστάσεις μεταξύ τους (εδώ η απόσταση είναι 5,60m) και έχουν την
δυνατότητα παραλαβής (μέσα στο επίπεδο τους) κατακόρυφων και οριζόντιων φορτίων
(άνεμος, σεισμός, λειτουργία γερανογέφυρας κ.λπ.).

Εικόνα 7: Κύρια δομικά στοιχεία των πλαισιωτών φορέων (σχηματική απεικόνιση)
(Παπαχατζάκης, 2011)

Εικόνα 8: Κύρια δομικά στοιχεία των πλαισιωτών φορέων (πραγματική απεικόνιση)
(Παπαχατζάκης, 2011)
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Τα κύρια δομικά στοιχεία των πλαισιωτών φορέων αποτελούν τα
υποστυλώματα και οι δοκοί (ή ζυγώματα αν υπάρχει στέγη υπόστεγου). Τα
υποστυλώματα είναι ολόσωμα ή πολυμελή, οι δε δοκοί και τα ζυγώματα είναι
ολόσωμες

(με

ή

χωρίς

ανοίγματα

στους

κορμούς),

δικτυωτές

κλπ.

Οι

χρησιμοποιούμενες διατομές των δοκών μπορεί να είναι σταθερές ή μεταβλητές κατά
μήκος των μελών. Στα κτήρια, οι δοκοί είναι οριζόντιες, ενώ τα ζυγώματα στεγών είναι
συνήθως κεκλιμένα για λόγους απορροής των υδάτων.
Οι κόμβοι των πλαισίων σχεδιάζονται ώστε να έχουν δυνατότητα παραλαβής
ροπής. Τα πλαίσια είναι οι τελικοί αποδέκτες των φορτίων της κατασκευής, τα οποία
μεταβιβάζονται μέσω της θεμελίωσης στο έδαφος. Τα μέλη τους δύναται να είναι:


Ολόσωμα σταθερής ή μεταβλητής διατομής



Δικτυωτά
Οι κύριοι φορείς αποτελούνται από τα υποστυλώματα και το ζύγωμα το οποίο

συνήθως είναι δίρρυχτο με κλίση, ώστε τα κατακόρυφα να παραλαμβάνονται με
καμπτική και με αξονική δράση. Προτιμώνται διατομές, εφόσον είναι ολόσωμα, διπλού
ταυ αφού όσο πιο απομακρυσμένο είναι το υλικό μιας διατομής από το κέντρο βάρους
της τόσο καλύτερη συμπεριφορά έχει στην κάμψη.
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Εικόνα 9: Σχηματική απεικόνιση ζυγώματος
(Παπαχατζάκης, 2011)

Τα ζυγώματα συνήθως είναι υψίκορμες διατομές, όπως IPE και τα
υποστυλώματα πλατύπελμες όπως HEA, HEB (Σχήμα 9). Όσον αφορά τον
προσανατολισμό των κύριων φορέων, οι διατομές τοποθετούνται έτσι ώστε κατά την
δράση των καθοριστικών φορτίων να ενεργοποιούνται οι ισχυροί τους άξονες, όπως
φαίνεται στο παρακάτω Σχήμα 9.
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Σχήμα 9: Προσανατολισμός διατομών διπλού ταυ επίπεδων πλαισίων
(Γαντές, 2005)

Κατάταξη πλαισίων
Καθοριστικό στοιχείο της συμπεριφοράς των πλαισίων είναι η διαμόρφωση
δοκών υποστυλωμάτων.


Αν οι κόμβοι έχουν τη δυνατότητα παραλαβής ροπών τότε τα πλαίσια είναι
πλευρικά ευσταθή. Τα πλαίσια αυτού του είδους ονομάζονται μεταθετά πλαίσια.



Αν οι συνδέσεις είναι οιονεί αρθρώσεις και δεν παραλαμβάνουν ροπές, τότε
τοποθετούνται

κατάλληλοι

κατακόρυφοι

σύνδεσμοι

ή τοιχώματα

προς

ευσταθοποίηση των πλαισίων. Οι σύνδεσμοι αυτοί παραλαμβάνουν το σύνολο
οριζόντιων δράσεων λόγω φορτίων, ατελειών κλπ. Τα πλαίσια του είδους
ονομάζονται αμετάθετα πλαίσια ή πλαίσια με αμετάθετους κόμβους.
Ο χαρακτηρισμός «αμετάθετα» δίνεται όχι επειδή δεν υπάρχουν οριζόντιες
μεταθέσεις των κόμβων (ίσες με αυτές των συστημάτων ευσταθοποίησης), αλλά διότι
τοποθετούνται πλευρικές στηρίξεις στις στάθμες των ορόφων αν τα πλαίσια
αποκοπούν από τον υπόλοιπο φορέα και αναλυθούν ξεχωριστά. Έτσι τα αμετάθετα
πλαίσια παραλαμβάνουν μόνο κατακόρυφα φορτία.
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Η διάκριση σε μετάθετα και αμετάθετα πλαίσια γίνεται για λόγους
προσδιορισμού του μήκους λυγισμού των υποστυλωμάτων. Τα πλαίσια είναι οι
τελικοί αποδέκτες των φορτίων που δρουν επί της κατασκευής και τα μεταφέρουν
μέσω της θεμελίωσής τους στο έδαφος. Τα μέλη των κύριων φορέων μπορεί να είναι
ολόσωμα σταθερής ή μεταβλητής διατομής, ή δικτυωτά.
Το πλαίσιο μπορεί να μορφωθεί ως αμφίπακτο ή ως αμφιαρθωτό. Ένα
αμφίπακτο πλαίσιο εν συγκρίσει προς το αντίστοιχό του αμφιαρθρωτό, έχει πιο
σύνθετη έδραση επί του θεμελίου. Το θεμέλιο φορτίζεται με ροπή πλέον, αλλά η
κατανομή των καμπτικών ροπών είναι ευνοϊκότερη και κυρίως υπάρχει μειωμένη
παραμορφωσιμότητα τόσο υπό τα κατακόρυφα φορτία, όσο και υπό τα οριζόντια,
γεγονός πολύ σημαντικό στους ελέγχους λειτουργικότητας.

Εικόνα 10: Μόρφωση αμφιαρθρωτού και αμφίπακτου πλαισίου
(Γαντές, 2005)

Ιδίως στην περίπτωση όπου ενδέχεται να απαιτείται, επί παραδείγματι, η
εγκατάσταση και χρήση μίας ή περισσοτέρων γερανογεφυρών, για την αποφυγή τυχόν
παραμορφώσεων

των

δοκών

κυλίσεως

με

ενδεχόμενο

εκτροχιασμό

της

γερανογέφυρας.
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Μόρφωση πλαισίων
Η τυπική μορφή δίστηλου ολόσωμου κύριου φορέα φαίνεται στο σχήμα α. Στα
σχήματα β, γ φαίνονται περιπτώσεις κυρίων πλαισίων στα οποία είναι εντεταγμένα
μεσοπατώματα ή παράπλευροι χώροι γραφείου, περίπτωση πολύ συνηθισμένη στις
κατασκευές.
Όταν οι χώροι γραφείων είναι μεγαλύτεροι, κατασκευάζονται κατά κανόνα ως
στατικώς ανεξάρτητα συστήματα που μπορεί να είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα ή
σύμμικτη κατασκευή. Στις περιπτώσεις των σχημάτων β,γ, τα οριζόντια φορτία που
αντιστοιχούν στο μεσοπάτωμα ή το χώρο γραφείων μεταφέρονται στο βασικό πλαίσιο.
Η κλίση του ζυγώματος κυμαίνεται συνήθως από 6 έως 20% ανάλογα με το
άνοιγμα του πλαισίου, το επιτρεπόμενο μέγιστο ύψος του, την επιδίωξη για ταχεία
απορροή των ομβρίων και τις αρχιτεκτονικές απαιτήσεις. Η καμπτική ροπή, σε
περίπτωση ελαστικής ανάλυσης, στον κόμβο συμβολής ζυγώματος – υποστυλώματος
είναι μικρότερη για τις μεγαλύτερες κλίσεις έως και κατά 5% μεταξύ των δύο
προηγουμένως αναφερόμενων ακραίων τιμών της κλίσεως.
Το πλαίσιο μπορεί να μορφωθεί ως αμφίπακτο ή αμφιαρθρωτό. Ένα αμφίπακτο
πλαίσιο σε σύγκριση προς το αντίστοιχο του αμφιαρθρωτό, έχει συνθετότερη
λεπτομέρεια έδρασης επί του θεμελίου αλλά παρουσιάζει ευνοϊκότερη κατανομή των
καμπτικων ροπών και κυρίως μειωμένη παραμορφωσιμότητα τόσο υπό τα
κατακόρυφα όσο και υπό τα οριζόντια φορτία γεγονός πολύ σημαντικό για ελέγχους
στην οριακή κατάσταση λειτουργικότητας.
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Εικόνα 11: Τυπικές μορφές δίστηλων ολόσωμων πλαισίων
(Γιαννόπουλος Α., 2008)
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Σε περιπτώσεις θεμελίωσης επί εδαφών κακής ποιότητας, επιλέγεται η λύση της
αρθρωτής στήριξης δεδομένου ότι το κακό έδαφος δεν μπορεί να εξασφαλίσει
συνθήκες πάκτωσης (αστρεψίας της διατομής έδρασης).
Σε υποστυλώματα με αρθρωτή έδραση μπορεί να χρησιμοποιείται στοιχείο
μεταβλητής ροπής αδράνειας (που μορφώνεται από μία αρχική ράβδο σταθερής
διατομής μετά από λοξή τομή και συγκόλληση ή να κατασκευάζεται από επίπεδα
ελάσματα ως συγκολλητό (σύνθετη διατομή). Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται οι
διαδοχικές φάσεις κατασκευής στοιχείου μεταβλητής ροπής αδράνειας από ράβδο
διατομής ΙΡΕ 330.

Σχήμα 10: Διαδοχικές φάσεις κατασκευής στοιχείου μεταβλητής ροπής αδράνειας
(Γιαννόπουλος Α., 2008)

Οι μεγαλύτερες απόλυτες τιμές (Μ) των καμπτικών ροπών παρουσιάζονται εν
γένει στον κόμβο δοκού-υποστυλώματος. Το ζύγωμα μπορεί να διαστασιολογείται
κατ' αρχήν με βάση τη ροπή Μ2 καινά ενισχύεται στο άκρο του μέσω στοιχείου που
κατασκευάζεται από τμήμα της διατομής του ζυγώματος ή με συγκολλούμενα
ελάσματα. Με την ενίσχυση αυτή παρέχεται προσθέτως ο απαραίτητος χώρος για τη
διαμόρφωση της κοχλίωσης με το υποστύλωμα.
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Σχήμα 11: Υπολογισμός ροπών κόμβο δοκού-υποστυλώματος
(Γιαννόπουλος Α., 2008)

Το μήκος g της ενίσχυσης μπορεί να είναι από το 1/20 έως το 1/10 του
ανοίγματος Ι, το δε ύψος της Η περίπου ίσο προς το 80%-100% της βασικής διατομής
του ζυγώματος. Με βάση τα προηγούμενα στοιχεία για τη μόρφωση, ο λόγος των
ροπών αδράνειας ζυγώματος (βασική διατομή) και υποστυλώματος (σταθερή καθ'
ύψος διατομή) κυμαίνεται μεταξύ 0,25 και 0,50 (εξαρτώμενος βεβαίως και από το
άνοιγμα).
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Ανάλυση, συμπεριφορά και διαστασιολόγηση
Επιτρέπεται πάντοτε να γίνεται ελαστική ανάλυση. Σε περιπτώσεις ευκάμπτων
πλαισίων, σε συνδυασμό με το σχετικό μέγεθος των κατακόρυφων δράσεων είναι
απαραίτητο να γίνεται ανάλυση δευτέρας τάξεως. Θα πρέπει, σε κάθε συνδυασμό
δράσεων να εισάγονται και οι σχετικές προς τα φορτία του συνδυασμού ατέλειες. Για
να υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής πλαστικής ανάλυσης πρέπει ο χάλυβας να
διαθέτει επαρκή ολκιμότητα και οι χρησιμοποιούμενες διατομές την απαιτούμενη
ικανότητα στροφής, ώστε να καταστεί δυνατός ο σχηματισμός του μηχανισμού
καταρρεύσεως.
Οι πιθανές θέσεις σχηματισμού πλαστικών αρθρώσεων δίστηλων πλαισίων
φαίνονται στο Σχήμα 12. Όταν τα υποστυλώματα έχουν ισχυρή διατομή σε σχέση προς
το ζύγωμα, πλαστικές αρθρώσεις παρουσιάζονται στο ζύγωμα, στο άκρο της
ενίσχυσης του ακραίου κόμβου ή παρά τον κορυφαίο κόμβο στη θέση της μέγιστης
ροπής, η οποία πρακτικά συμπίπτει με τη θέση της πρώτης, μετά την κορυφαία,
τεγίδας.
Τα διαγράμματα του σχήματος αναφέρονται σε αμφιαρθρωτό πλαίσιο (για
κατακόρυφα και οριζόντια φορτία αντιστοίχως), ανάλογα δε ισχύουν για τα
αμφίπακτα πλαίσια. Μηχανισμός καταρρεύσεως σχηματίζεται όταν εμφανιστούν δύο
πλαστικές αρθρώσεις στον αμφιαρθρωτό φορέα και τέσσερις στον αμφίπακτο. Λόγω
της συνήθους συμμετρίας του μεταλλικού φορέα, επί συμμετρικής φόρτισης οι
πλαστικές αρθρώσεις σχηματίζονται κατά ζεύγη.
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Σχήμα 12: Πιθανές θέσεις σχηματισμού πλαστικών αρθρώσεων δίστηλων πλαισίων
(Γιαννόπουλος Α., 2008)

Η ελαστική ανάλυση είναι γενικά καταλληλότερη για φορείς με μέλη
μεταβλητής ροπής αδράνειας, μέλη με ιδιαίτερες διατομές, περιπτώσεις όπου η
ευστάθεια των μελών είναι ο καθοριστικός παράγοντας διαστασιολόγησης ή
περιπτώσεις στις οποίες η παραμορφώσιμότητα της κατασκευής είναι κρίσιμη (οριακή
κατάσταση λειτουργικότητας). Εφ' όσον δεν συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι, η
πλαστική ανάλυση οδηγεί σε μικρότερες διατομές.
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Τα μέλη των κυρίων πλαισίων υπόκεινται κυρίως σε καμπτικές ροπές και
αξονικές δυνάμεις. Οι διατομές εκλέγονται κατ' αρχήν ώστε να ανταποκρίνονται
έναντι καμπτικού λυγισμού και εν συνεχεία προσδιορίζονται οι θέσεις των
απαραίτητων πλευρικών εξασφαλίσεων ώστε τα μέλη να εξασφαλιστούν από τον
κίνδυνο πλευρικής αστάθειας (στρεπτοκαμπτικού λογισμού). Όταν δεν είναι δυνατόν
να εξασφαλιστούν οι πλευρικές αυτές στηρίξεις και η πλευρική αστάθεια είναι
κρίσιμη, εξετάζεται η αύξηση της διατομής.

4.6. Τεγίδες
Οι τεγίδες είναι οι δοκοί που συνδέουν τις αποστάσεις μεταξύ των κύριων
φορέων και μεταφέρουν σε αυτούς τα φορτία τα οποία ασκούνται στην στέγη, όπως το
ιδίο βάρος των φύλλων επικάλυψης, το φορτίο χιονιού, την ανεμοπίεση και τυχόν
ωφέλιμο φορτίο. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν από τις τεγίδες (ή ορισμένες
εξ’ αυτών) να αναρτώνται στοιχεία του μηχανολογικού εξοπλισμού του κτιρίου (π.χ.
κανάλια κλιματισμού) ή ο σκελετός ψευδοροφής.

Σχήμα 13: Τοποθέτηση τεγίδων επί του ζυγώματος
(Παπαχατζάκης, 2011)
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Ο ρόλος των τεγίδων στο κτίριο είναι, επομένως, κυρίως να μεταφέρουν τις
δράσεις από τα φύλλα επικάλυψης στους κύριους φορείς και δευτερευόντως να
συμμετέχουν στους οριζόντιους συνδέσμους δυσκαμψίας και να προσφέρουν πλευρική
στήριξη στα ζυγώματα.
Οι τεγίδες διατάσσονται ανά ίσες, κατά κανόνα αποστάσεις μεταξύ τους,
συνήθως μεταξύ 1,30m και 4,00m, και τοποθετούνται όπως φαίνεται στο Σχήμα 10, με
το κάτω πέλμα τους να εδράζεται στο πάνω πέλμα των δοκών του ζυγώματος. Έτσι
επιτυγχάνεται η ενεργοποίηση το ισχυρού άξονα τους έναντι της κύριας δράσης των
κατακόρυφων φορτίων του χιονιού, του ίδιου βάρους της επικάλυψης και του ανέμου
(Σχήμα 11).

Σχήμα 14: Διεύθυνση φορτίων τεγίδας
(Γιαννόπουλος Α., 2008)

Η επιλογή της απόστασης κατά του σχεδιασμό εξαρτάται από την αντοχή και
τη δυσκαμψία των φύλλων επικάλυψης, τη μόρφωση των οριζόντιων συνδέσμων
δυσκαμψίας, το χρησιμοποιούμενο τύπο διατομής για τις τεγίδες και φυσικά το
μέγεθος των δράσεων. Η οικονομικότητα της επιλεγόμενης διάταξης συνδέεται με
σχετικά μεγαλύτερες αποστάσεις μεταξύ των τεγίδων. Οικονομικές μπορεί να
θεωρούνται αποστάσεις τουλάχιστον ίσες προς την ενδεικτική διάσταση των 1,80m.
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Η μόρφωση των τεγίδων
Ανάλογα με τη θέση τους πάνω στο μέλος του ζυγώματος οι τεγίδες
διακρίνονται σε ακροτεγίδες, μεσοτεγίδες και κορυφοτεγίδες. Οι τεγίδες είναι στοιχεία
καταπονούμενα κυρίως σε κάμψη, μπορεί δε να σχεδιάζονται με ελατές ή
διαμορφωμένες εν ψυχρώ διατομές. Από τις ελατές διατομές καταλληλότερες είναι
υψίκορμες δοκοί διατομής Ι, συνηθέστερα από τη σειρά ΙΡΕ (συνήθη μεγέθη από
ΙΡΕ100 έως ΙΡΕ240) οι οποίες είναι ικανές να παραλάβουν μεγάλες ροπές κατά τον
άξονα x-x και να εξασφαλίσουν περιορισμένο βέλος κάμψης. Σε περιπτώσεις μεγάλων
κλίσεων στέγης ή μεγάλης οριζόντιας φόρτισης της τεγίδας μπορούν αντί των IPE, να
χρησιμοποιηθούν πλατύπελμες διατομές Ι της σειράς (συνήθως) HEA που μπορούν
να παραλάβουν την κάμψη και ως προς τους δύο άξονες. Οι πλατύπελμες διατομές
έχοντας μεγαλύτερη ροπής αντίστασης κατά y-y (Wy) μπορούν να αναλάβουν
μεγαλύτερα φορτία, παράλληλα προς τη διεύθυνση της κλίσης. Χρησιμοποιώντας
όμως πλατύπελμες διατομές περιορίζεται αντίστοιχα και το ύψος αυτών, συνεπώς και
η ροπή αντίστασης κατά y-y. Αν η μικρότερη αυτή Wy δεν επαρκεί θα χρησιμοποιηθεί
μεγαλύτερο προφίλ με αύξηση με αύξηση προφανώς του βάρους ανά τρέχων μέτρο
τεγίδας. Μια λύση για να αποφευχθεί μια τέτοια αντιοικονομική λύση είναι να γίνει
ανάρτηση της τεγιδας κατά τη διεύθυνση της κλίσης. Μπορούν ακόμη να επιλέγονται
και διατομές από τη σειρά ΗΕΒ όταν ορισμένες τεγίδες χρησιμοποιούνται και ως
θλιβόμενα στοιχεία αντιανέμιων συνδέσμων, πέραν της κύριας καμπτικής τους
καταπόνησης. Τέλος, χρησιμοποιούνται επίσης διατομές U, παρά τα μειονεκτήματα
αντοχής της ασύμμετρης διατομής, διότι το μεγαλύτερο σχετικά (με των ΙΡΕ) πλάτος
πέλματος της διατομής επιτρέπει πιο εύκολη σύνδεση με το άνω πέλμα του ζευκτού.
Οι συνηθέστερες μορφές των διαμορφωμένων εν ψυχρώ τεγίδων φαίνονται στο Σχήμα
15, όπου s = το Κέντρο Διάτμησης.

Σχήμα 15: Συνηθέστερες μορφές των διαμορφωμένων εν ψυχρώ τεγίδων

Οι πρώτες δυο, οι διατομές C και ιδίως οι Ζ, είναι αυτές που χρησιμοποιούνται
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πιο πολύ. Τα πέλματα των διατομών αυτών είναι εφοδιασμένα με εγκάρσιες νευρώσεις
στα άκρα τους ώστε το πέλμα, όταν βρίσκεται υπό θλίψη, να καθίσταται ενεργό. Τα
παχή των ελασμάτων από τα οποία προέρχονται οι διατομές κυμαίνονται συνήθως από
1,5 ως 3,0 mm, ενώ το ύψος h των διατομών κυμαίνεται συνήθως από 140 ως 200mm.
Οι δυο τελευταίες, ειδικές διατομές, είναι μεγαλύτερου ύψους και χρησιμοποιούνται
για μεγαλύτερα ανοίγματα. Οι διαμορφωμένες εν ψυχρώ λεπτές τεγίδες διατίθενται
στο εμπόριο γαλβανισμένες. Οι διαμορφωμένες εν ψυχρώ διατομές C, όπως και οι
ελατές διατομές U, έχουν το κέντρο διάτμησης τους εκτός του περιγράμματος της
διατομής και επομένως υπόκεινται, για τις συνήθεις θέσεις του επιπέδου φόρτισης, σε
στρεπτική καταπόνηση. Για την αποφυγή μεγάλης εκκεντρότητας του επιπέδου
φόρτισης ως προ το κέντρο διάτμησης s, επιλέγεται κατάλληλη τοποθέτηση των
διατομών ανάλογα με την κλίση του ζυγώματος.

Σχήμα 16: Συνήθεις θέσεις του επιπέδου φόρτισης, σε στρεπτική καταπόνηση

Όταν οι αποστάσεις μεταξύ των κύριων φορέων είναι μεγάλες (10 με 12m) ή
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είναι οικονομικά ασύμφορη η χρήση ελατής διατομής ή των ειδικών διαμορφωμένων
εν ψυχρώ διατομών μπορούν να χρησιμοποιούνται επίσης δικτυωτές τεγίδες. Δηλαδή
οι τεγίδες μορφώνονται ως αμφιέρειστα δικτυώματα στηριζόμενα επί δυο γειτονικών
ζευκτών.

Σχήμα 17: Δικτυωτές τεγίδες ως αμφιέρειστα δικτυώματα στηριζόμενα επί δυο γειτονικών ζευκτών.

Οι τεγίδες αυτές μπορεί να είναι τυποποιημένα προϊόντα ή να κατασκευάζονται
ανάλογα με τις ειδικές απαιτήσεις κάθε έργου. Οι τεγίδες με διατομές διαμορφωμένες
εν ψυχρώ, όπως και οι δικτυωτές τεγίδες, συνδυάζονται συνήθως με αυτοτελή
οριζόντια συστήματα δυσκαμψίας, (αντιανέμιοι σύνδεσμοι), στα οποία δηλαδή οι
τεγίδες δεν συμμετέχουν ως μέλη.
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Στατική μορφή των τεγίδων
Οι τεγίδες μπορεί να υπολογίζονται και να κατασκευάζονται:
α) ως αμφιέρειστα στοιχεία μεταξύ διαδοχικών κύριων φορέων
β) ως συνεχείς δοκοί είτε επί δυο συνεχών διαδοχικών ανοιγμάτων, είτε η συνέχεια
να καταλαμβάνει μεγάλο μέρος ή και ολόκληρο το μήκος της στέγης.
γ) ως συνεχείς δοκοί με αρθρώσεις – δοκοί Gerber
δ) ως δοκοί με διάταξη άντωσης
ε) ως αμφιέρειστα δικτυώματα
α) Αμφιέρειστες τεγίδες
Οι αμφιέρειστες δοκοί είναι η απλούστερη στατική μορφή, γιατί τα αμφιέρειστα
στοιχεία παρουσιάζουν απλότητα στις συνδέσεις και ευκολία στην ανέγερση.

Σχήμα 18: Στατικά συστήματα τεγίδων (α)
(Γαντές, 2005)

Για δεδομένα όμως φορτία σχεδιασμού καταπονούνται, συγκριτικά με άλλες στατικές
μορφές, από μεγάλες ροπές κάμψης και παρουσιάζουν μεγάλες παραμορφώσεις.
Απαιτούν δηλαδή τελικά σχετικά μεγαλύτερες διατομές και έτσι καθίστανται
αντιοικονομικές. Συνήθως η στατική μορφή αυτή μπορεί να εφαρμόζεται για μικρές
αποστάσεις ζευκτών (π.χ. 4,0m ως – κατ’ εξαίρεση- 6,0m) ή σε ειδικές περιπτώσεις
όπως σε στέγη τεθλασμένης μορφής.
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Οι συνδέσεις σε κάθε άκρο λαμβανομένων υπόψη και των δευτερευουσών
λειτουργιών των τεγίδων (π.χ. συμμετέχουν στους οριζόντιους συνδέσμους) είναι
σκόπιμο να γίνονται με δυο τουλάχιστον κοχλιές.
β) Συνεχείς τεγίδες
Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται συνήθως για ίσα ανοίγματα και ομοιόμορφη καθολική
φόρτιση σε όλα τα ανοίγματα. Είναι η συνήθως εφαρμοζόμενη στατική μορφή
διάταξης τεγίδων γιατί δίνουν την οικονομικότερη λύση, για ανοίγματα μέχρι 8,0 ή
μέχρι και 10,0m.

Σχήμα 19: Στατικά συστήματα τεγίδων (β)
(Γαντές, 2005)
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Τεγίδες συνεχείς επί δύο διαδοχικών ανοιγμάτων μπορεί να κατασκευάζονται
από ράβδους που έχουν εξαρχής το επιθυμητό μήκος (π.χ. 10m) και να περιορίζεται η
απαιτούμενη κατεργασία (κοπές συγκολλήσεις για τη διαμόρφωση τμημάτων
επιθυμητού μήκους κλπ). Η καμπτική ροπή στην ενδιάμεση στήριξη είναι όση και σε
ένα αμφιερειστό στοιχείο, αλλά οι παραμορφώσεις είναι κατά πολύ μειωμένες. Είναι
μορφή όχι ιδιαίτερα πρόσφορη για τη φάση ανέγερσης.

Σχήμα 20: Στατικά συστήματα τεγίδων (γ)
(Γαντές, 2005)

Η συνεχής τεγίδα επί πολλών ανοιγμάτων έχει ευνοϊκή κατανομή των
καμπτικών ροπών κατά το μήκος της και μικρές παραμορφώσεις. Απαιτεί όμως
συνδέσεις αποκατάστασης της συνέχειας σε πολλές ενδιάμεσες θέσεις, η δε παρουσία
κοχλιών, για τις συνδέσεις αυτές, στο άνω πέλμα των τεγίδων δυσχεραίνει την
τοποθέτηση των φύλλων επικάλυψης.
Σε διαμορφωμένες εν ψυχρώ τεγίδες, με σχετικά μεγαλύτερο ύψος κορμού,
μερική αποκατάσταση της συνέχειας, επιδιώκεται να γίνεται με κοχλίες
τοποθετούμενους μόνο στον κορμό.
γ) Συνεχείς τεγίδες με αρθρώσεις
Ένας πολύ συνηθισμένος τύπος τεγίδας, όταν χρησιμοποιούνται ελατές διατομές, είναι
οι συνεχείς τεγίδες με αρθρώσεις (δοκοί Gerber). Στις συνεχείς τεγίδες
διαμορφώνονται κατά μήκος του τόσες αρθρώσεις, ώστε η δοκός να γίνει ισοστατική
(αριθμός αρθρώσεων ίσος προς τον αριθμό ανοιγμάτων μείον ένα).
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Σχήμα 21: Στατικά συστήματα τεγίδων (δ)
(Γαντές, 2005)

Οι θέσεις των αρθρώσεων των δοκών Gerber επιλέγονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε:


να παρουσιάζονται όσο το δυνατό μικρότερες ροπές κάμψης ανοιγμάτων και
στηρίξεων, ώστε για την παραλαβή τους να απαιτείται μικρή ροπή αντίστασης της
διατομής και συνεπώς μικρότερη και κατ’ επέκταση οικονομικότερη διατομή.



Να επιτευχθούν όσο το δυνατόν ίσα βέλη κάμψης σε κατασκευές στις οποίες η
εξίσωση των βελών αποτελεί παράγοντα καλύτερης αισθητικής εμφάνισης,
καλύτερης λειτουργίας και εκμετάλλευσης του φορέα κ.λπ.
Από τις μορφές αρθρωτής δοκού που μπορούν να πραγματοποιηθούν

προτιμάται εκείνη η οποία έχει εναλλάξ ανοίγματα χωρίς αρθρώσεις και ανοίγματα με
δυο αρθρώσεις (α) από την αρθρωτή δοκό με μια άρθρωση σε κάθε άνοιγμα πλην ενός
ανοίγματος, το οποίο περιέχει άρθρωση (β)

Ο λόγος είναι ότι αν στη δοκό του (β) καταστραφεί μια άρθρωση ή ένα άνοιγμα,
τότε όλη η υπόλοιπη δοκός, δεξιά και αριστερά, του κατεστραμμένου τμήματος (πλην
αυτού που δεν έχει άρθρωση) παρουσιάζει κινητικότητα και θέτει σε κίνδυνο όλη την
κατασκευή της τεγίδας.

106

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 3

Αντιθέτως καταστροφή μιας άρθρωσης της δοκού του (α) επηρεάζει μόνο την
αναρτώμενη δοκό από την άρθρωση αυτή, ενώ δεν παρουσιάζουν κινητικότητα τα
υπόλοιπα τμήματα της τεγίδας. Επίσης, ένας άλλος λόγος για τον οποίο παρίσταται
ανάγκη να τοποθετούνται σε ορισμένα ανοίγματα δυο αρθρώσεις είναι ότι δεν
τοποθετούνται αρθρώσεις στα φατνώματα στα οποία προβλέπονται οριζόντιοι
σύνδεσμοι δυσκαμψίας, όταν οι τεγίδες αποτελούν στοιχεία του συνδέσμου αυτού ή
συνδέονται με διαγώνιες ράβδους του.

δ) Θέσεις αρθρώσεων δοκού GERBER
Οι θέσεις των αρθρώσεων των δοκών Gerber επιλέγονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
εξυπηρετούν κάποιες σκοπιμότητες:


Να μπορεί να εξασφαλιστεί μια βέλτιστη κατανομή των καμπτικών ροπών μέχρι
τον κύριο άξονα αδράνειας της διατομής (ίσες ροπές ανοιγμάτων και στηρίξεων)



Να επιτευχθεί όσο το δυνατόν μικρότερες ροπές ανοιγμάτων και στηρίξεων, ώστε
για την παραλαβή τους να απαιτείται μικρή ροπή αντίστασης της διατομής και
συνεπώς μικρότερη και κατ’ επέκταση οικονομικότερη διατομή.



Να επιτευχθούν όσο το δυνατόν ίσων βελών κάμψης σε κατασκευές στις οποίες η
εξίσωση των βελών αποτελεί παράγοντα καλύτερης αισθητικής εμφάνισης,
καλύτερης λειτουργίας και εκμετάλλευσης του φορέα.
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Σε τεγίδες επί ίσων ανοιγμάτων – περίπτωση που αποτελεί τον κανόνα επιλέγοντας ως
απόσταση α των αρθρώσεων από τις στηρίξεις ίση προς α = 0.1465 · l προκύπτει
καμπτική ροπή ίση με 16

όλα τα ενδιάμεσα ανοίγματα και στηρίξεις, όπου

q το γραμμικό φορτίο που προκαλεί κάμψη περί τον ισχυρό άξονα αδράνειας.

Μεγαλύτερη ροπή αναπτύσσεται μόνο στα δυο ακραία ανοίγματα όπου, αν δεν
διατίθεται περίσσεια αντοχής, οι τεγίδες θα πρέπει να ενισχύονται.

Σχήμα 22: Υπολογισμός θέσεων αρθρώσεων και απαιτούμενου μήκους ενίσχυσης
(Παπαχατζάκης, 2011)

Για ένα σύνηθες άνοιγμα l=6.0m, η παραπάνω απόσταση α προκύπτει ίση με
879mm. Αν η απόσταση αυτή από τον κύριο φορέα θεωρηθεί μεγάλη, με κριτήριο την
ευχέρεια της ανέγερσης σε συνδυασμό και με τον εξοπλισμό που διατίθεται, μπορεί
να επιλέγονται και μικρότερες τιμές για την α, με αντίστοιχη μεταβολή της κατανομής
των ροπών.
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Επίσης, η συνεχής αρθρωτή τεγίδα παρουσιάζει μικρές παραμορφώσεις. Ως
ισοστατικός φορέας έχει το μειονέκτημα ότι σε περίπτωση τοπικής αστοχίας της
τεγίδας σε ένα άνοιγμα της ή σε μια άρθρωση, προκαλείται, συνήθως, αστοχία της
τεγίδας σε όλο το μήκος της.

Εικόνα 12: Σκαρίφημα λεπτομερειών τυπικών αρθρώσεων τεγίδων
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4.7. Τοποθέτηση ελκυστήρων (ντίζων) στις τεγίδες - Ώθηση στέγης
Τα φορτία τα οποία ασκούνται επί της κεκλιμένης τεγίδας είναι κατακόρυφα
(μόνιμα βάρη, χιόνι) ή κάθετα στην επιφάνεια της επιστέγασης (άνεμος).

Σχήμα 23: Σχηματική τοποθέτηση ελκυστήρων
(Γιαννόπουλος Α., 2008)

Τελικά, κάθε φόρτιση, προερχόμενη από συνδυασμό δράσεων, μπορεί να
αναλυθεί κατά τις διευθύνσεις των δυο κύριων αξόνων της διατομής. Οι συνιστώσες
των δράσεων που είναι παράλληλες προς την επιστέγαση (στο σχήμα πιο κάτω η
P·sinφ) είναι σχετικά μικρές και είναι τόσο μικρότερες όσο μικρότερη είναι η κλίση
της στέγης.
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Σχήμα 24: Συνιστώσες των δράσεων
(Γιαννόπουλος Α., 2008)

Όμως, αν και τα παράλληλα προς την επιφάνεια της στέγης είναι μικρά,
προκαλούν σημαντική καταπόνηση (ανάπτυξη ροπής κάμψης) της τεγίδας και
μάλιστα προς τον άξονα z-z (τον ασθενή άξονα) όπου η δυσκαμψία των περισσότερων
διατομών τεγίδων είναι μικρή. Η ώθηση δε από όλες τις τεγίδες μαζί καθίσταται
σημαντικότατη.
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Η ολική αυτή ώθηση καλείται ώθηση της στέγης. Από την άλλη, αν κάθε τεγίδα
μορφωθεί με μεγάλη διατομή, ώστε να μπορεί να αναλάβει την ώθηση της στέγης, θα
προέκυπτε μια αντιοικονομική λύση λόγω της δυσανάλογης μεγάλης αύξησης του
βάρους. Επιδιώκεται λοιπόν πολλές φορές ο περιορισμός των πλευρικών
παραμορφώσεων των τεγίδων και κατ’ ακολουθία της σχετικής έντασης.
Ο περιορισμός αυτός επιτυγχάνεται μέσω ράβδων, που δεσμεύουν ορισμένες
διατομές της τεγίδας (π.χ. το μέσον ή τα τρίτα του ανοίγματος τους) έναντι πλευρικής
μετάθεσης και λειτουργούν ως πρόσθετες ενδιάμεσες στηρίξεις. Ως διατομές για τις
ράβδους αυτές χρησιμοποιούνται οι κυκλικές συμπαγείς, ώστε να υπάρχει η
δυνατότητα διαμόρφωσης σπειρώματος στα άκρα τους.
Η κεντρική ιδέα της τοποθέτησης ντιζών στις τεγίδες είναι η μεταβίβαση σε
ορισμένες από αυτές (για παράδειγμα τις κορυφοτεγίδες που καταπονούνται λιγότερο
από τις υπόλοιπες) της όλης ώθησης της στέγης, ειδικά για μεγάλες τιμές της ώθησης
στέγης, καθώς και στην περίπτωση που δεν εξασφαλίζεται μεγάλη σταθερότητα στο
σύστημα τεγίδων – επιτεγίδων- επιστεγάσματος, ώστε να θεωρηθεί αυτό ως άκαμπτος
φορέας ικανός να μεταβιβάσει την ώθηση επί της ακροτεγίδας. Η μεταβίβαση αυτή
γίνεται μέσω ειδικών ελκυστήρων, σύμφωνα με τα παρακάτω σχήματα:
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Σχήμα 25: Τοποθέτηση ελκυστήρων (ντιζών) στις τεγίδες

Οι ράβδοι παρεμποδίζουν την πλευρική μετατόπιση των τεγίδων στο άνοιγμα
αναλαμβάνουν την εκάστοτε πλευρική δύναμη Psinφ (το δε ακραίο δίπλα στον κορφιά
λοξό τμήμα την δύναμη (Psinφ)sina), δηλαδή καταπονούνται από την σχετική αξονική
εφελκυστική δύναμη, γι’ αυτόν το λόγο δε καλούνται και ελκυστήρες (ντίζες) ή
τένοντες.
Αν q είναι το πλευρικά ομοιόμορφο διανεμημένο φορτίο επί μιας τεγίδας και l
το άνοιγμα της (απόσταση μεταξύ κύριων φορέων), η εφελκυστική δύναμη που
ασκείται στον ελκυστήρα είναι q(1/2) ενώ η καμπτική ροπή περί τον ασθενή άξονα
της τεγίδας υποτετραπλασιάζεται.
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Κάθε ελκυστήρας μεταφέρει λοιπόν αθροιστικά την εφελκυστική δύναμη που
αντιστοιχεί σε όλες τις τεγίδες που βρίσκονται σε χαμηλότερη από αυτόν στάθμη:
Έτσι, περισσότερο καταπονούμενος είναι ο ανώτερος ελκυστήρας, στο δεύτερο
φάτνωμα από την κορυφαία τεγίδα, το άκρο του οποίου αγκυρώνεται με λοξούς
ελκυστήρες κοντά στους κύριους φορείς.

Σχήμα 26: Λεπτομέρεια τοποθέτησης ελκυστήρων

Οι ελκυστήρες αυτοί είναι συνήθως ράβδοι λείου σιδήρου O12 ή O16
(παλιότερα O16 ως και O25). Τοποθετούνται όσο το δυνατόν ψηλότερα στον κορμό
της τεγίδας, κάτω και άνω πέλμα, ώστε να παραλάβουν την ώθηση της στέγης εκεί
σχεδόν που ενεργεί (η ώθηση της στέγης ενεργεί στο άνω πέλμα της τεγίδας).
Στα άκρα κάθε ελκυστήρα προβλέπεται κοχλίωση με τη βοήθεια περικόχλιων
και σπειρώματατος, συνεπώς, λόγω της διαμόρφωσης σπειρώματος, ο έλεγχος
επάρκειας του ελκυστήρα γίνεται με την ενεργό διατομή της ράβδου. Αντί για
σπειρώματα και στα δύο άκρα της ντίζας, εναλλακτικά στο ένα άκρο μπορεί να
διαμορφώνεται κεφαλή.
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Σχήμα 27: Τοποθέτηση σπειρωμάτων στους ελκυστήρες

(Παπαχατζάκης, 2011)

Οι ελκυστήρες τρυπούν μεν τον κορμό των τεγίδων, αλλά δεν συνεχίζουν ως
μια ράβδος μέχρι την κορυφοτεγίδα. Διακόπτονται μετά που θα ενώσουν δυο
γειτονικές τεγίδες (άρα το μήκος κάθε ντίζας είναι το απαιτούμενο για τη σύνδεση δυο
διαδοχικών τεγίδων). Για τη διευκόλυνση λοιπόν της κοχλίωσης, από άνοιγμα σε
άνοιγμα, γίνεται μια πλευρική μετάθεση 5 ως 10 cm της ντίζας και επαναφορά στην
αρχική θέση στο μεθεπόμενο άνοιγμα.
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Εικόνα 13: Απεικόνιση τοποθέτησης σπειρωμάτων στους ελκυστήρες
(Wikipedia, 2017)

Αντί μιας σειράς ελκυστήρων ανα φάτνωμα μπορεί να τοποθετούνται δυο (στα
τρίτα του ανοίγματος, δηλαδή η τεγίδα θα διαιρεθεί σε τρία ίσα τμήματα) ή και
περισσότερες. Συνήθως διατάσσονται μια ή δυο σειρές. Οι ελκυστήρες στα δυο
ανοίγματα εκατέρωθεν της κορυφοτεγίδες κάμπτονται ώστε η σύνδεση τους στις
κορυφοτεγίδες (ή στην κορυφοτεγίδα αν είναι μόνη της) να μη γίνεται σε ενδιάμεσο
σημείο μεταξύ του ανοίγματος δυο ζευκτών αλλά πολύ κοντά στα σημεία στήριξης
της κορυφοτεγίδας επί των ζευκτών.
Ακόμα καλύτερα αν συνδέονται επί των ζευκτών. Με αυτόν τον τρόπο η
κορυφοτεγίδα δεν καταπονείται από όλη την ώθηση στέγης που της αναλογεί. Η
ώθηση στέγης μεταβιβάζεται απ’ ευθείας στους κορυφαίους κόμβους των γειτονικών
ζευκτών.
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Για να θεωρηθεί ασφαλέστερα ότι οι θέσεις σύνδεσης των ντιζών επί των
τεγίδων αποτελούν σημεία πλευρικής εξασφάλισης τους έναντι φαινομένων
αστάθειας, λοξές ράβδοι τοποθετούνται εκτός του ανώτερου και στο κατώτερο
φάτνωμα. Από την άλλη, το μέσον της κορυφοτεγίδας μπορεί να εξασφαλίζεται
πλευρικά μέσω ράβδου, όμοιας με τους ελκυστήρες, τοποθετημένης σε σωληνωτή
διατομή.
Η συμπεριφορά των τεγίδων
Η συμπεριφορά των τεγίδων είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και γι΄αυτό έχουν
αναπτυχθεί διάφορα μοντέλα σχεδιασμού. Οι μηχανισμοί παραμόρφωσης είναι δυο:
1. Η κάμψη περί τον ισχυρό άξονα της διατομής
2. Η στρέψη
Η συμβολή της επικάλυψης
Τα φύλλα επικάλυψης λόγω της μεγάλης δυσκαμψίας στο επίπεδο τους και υπό
την προϋπόθεση ότι είναι επαρκώς στερεωμένα επί των τεγίδων, προσφέρουν συνεχή
στήριξη στο άνω πέλμα και εμποδίζουν τις πλευρικές παραμορφώσεις. Επίσης,
δεσμεύεται μερικώς και η ελευθερία στροφής των τεγίδων, λόγω της δυσκαμψίας των
φύλλων επικάλυψης για παραμορφώσεις εκτός του επιπέδου τους. Αυτές οι δυο
δεσμεύσεις μπορούν να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαστασιολόγηση. Αν γίνει
λοιπόν η παραδοχή ότι η επικάλυψη μπορεί να μεταφέρει δυνάμεις στο επίπεδο της
τότε προκύπτουν δυο θέματα:
1. Η κατασκευή και ειδικότερα οι τεγίδες, αποκτούν μεγαλύτερη ακαμψία, πράγμα το
οποίο ο μηχανικός επιθυμεί. Όμως, αυξάνονται οι ασάφειες στην ανάλυση της
κατασκευής. Λόγω μάλιστα της συνθετότητας του προβλήματος, οι κατασκευαστές
των διατομών ψυχρής έλασης δίνουν επιτρεπόμενες στάθμες φόρτισης των λεπτών
τεγίδων για περιπτώσεις πίεσης και αναρρόφησης.
2. Οι δυνάμεις, οι οποίες πριν θεωρούνταν ότι ενεργούσαν κατευθείαν πάνω στις
τεγίδες, πρέπει τώρα να μεταφερθούν από την επικάλυψη στις τεγίδες – άρα να γίνει
και έλεγχος των κοχλιών επικάλυψης - και από τις τεγίδες στον κυρίως φορέα – άρα
να γίνει έλεγχος των εδράσεων και των κοχλιών των εδράσεων των τεγίδων.
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Όταν λοιπόν τα φύλλα διαθέτουν επαρκή δυκαμψία και είναι σταθερά και
πυκνά συνδεδεμένα στις τεγίδες, μπορεί να θεωρηθεί ότι εξασφαλίζουν πλήρη
πλευρική αμεταθετότητα στο άνω πέλμα τους. Η αντίσταση των φύλλων σε περίπτωση
στροφής της διατομής προσομοιώνεται με στροφικό ελατήριο.
Η σταθερά του στροφικού ελατήριου προσδιορίζεται με βάση τη δυσκαμψία
του φύλλου και τα δεδομένα του τρόπου σύνδεσης επί της τεγίδας. Η μορφή αστάθειας
στην οποία η διατομή είναι ευαίσθητη συνδέεται με την πλευρική παρέκκλιση του
ελεύθερου πέλματος της στις περιοχές της τεγίδας όπου αυτό είναι θλιβόμενο.
Η σταθερά του στροφικού ελατηρίου που αναφέρθηκε παραπάνω επηρεάζεται
επιπλέον και από την παραμορφωσιμότητα της διατομής, όταν χρησιμοποιούνται
τεγίδες ψυχρής έλασης, λόγω του μικρού πάχους των στοιχείων της, κατά την άσκηση
πάνω σε αυτήν τόσο φορτίων πίεσης (από πάνω προς τα κάτω δηλαδή) όσο και
φορτίων αναρρόφησης.
Τα φορτία αυτά ασκούνται κατ’ αρχήν στο πάνω πέλμα της τεγίδας, του οποίου
η γωνία με τον κορμό μεταβάλλεται κατά τη μεταφορά της έντασης στα λοιπά στοιχεία
της διατομής. Ο έλεγχος επάρκειας των διατομών των εν ψυχρώ διμορφωμένων
τεγίδων γίνεται μέσω του προσδιορισμού του ενεργού τμήματος της διατομής,
διαφορετικού για κάθε τύπο καταπόνησης (κάμψη περί του ένα ή του άλλου άξονα,
θλίψη κ.λπ.)
Ο έλεγχος ευστάθειας του ελεύθερου πέλματος είναι θεωρητικά ιδιαίτερα
δύσκολο πρόβλημα, δεδομένου ότι για την αντιμετώπιση του πρέπει να ληφθούν
υπόψη πέραν των συνηθισμένων:


Συνθήκες στήριξης



Θέση εφαρμογής των φορτίων



Τύπος διατομής



Γεωμετρικά δεδομένα



Αδρανειακά χαρακτηριστικά διατομής.
Πολλοί παράγοντες όπως:
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Η επιρροή δυσκαμψίας του φύλλου



Ο τύπος σύνδεσης του φύλλου – τεγίδας



Η παραμορφωσιμότητα της διατομής στο επίπεδο της



Η στατική μορφή της τεγίδας (αμφιέρειστη, συνεχής)



Ο τύπος φόρτισης (φορτία πίεσης ή αναρρόφησης, δεδομένου ότι σε κάθε
περίπτωση είναι διαφορετικές οι θλιβόμενες περιοχές του ελεύθερου πέλματος



Η θέση του εξασφαλιζόμενου ανοίγματος (ακραίο, ενδιάμεσο)



Η παρουσία ντιζών και η διάταξη τους
Αν από την άλλη, η δυσκαμψία των φύλλων εκτός του επιπέδου τους δεν είναι

σημαντική ως προς τη δυστρεψία της τεγίδας, τα φύλλα έχουν μικρό πάχος ή ο τρόπος
στερέωσης τους επί των τεγίδων δεν είναι ελεγχόμενος ή είναι χαλαρός, μπορεί να
γίνεται η συντηρητική παραδοχή ότι η τεγίδα παραμορφώνεται ανεξάρτητα από την
παρουσία του φύλλου επικάλυψης.
Ο έλεγχος επάρκειας της γίνεται σε:


Επίπεδο διατομής έναντι διπλής κάμψης (με προσθήκη αξονικής θλιπτικής
δύναμης για τις τεγίδες που αποτελούν και ορθοστάτες οριζόντιου αντιανέμιου
συνδέσμου).



Επίπεδο μέλους έναντι στρεπτοκαμπτικού λυγισμού.
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Η σύνδεση των φύλλων επικάλυψης με τις τεγίδες
Η σύνδεση των φύλλων επικάλυψης επί των τεγίδων γίνεται συνήθως με
τρυπανόβιδες (ειδικοί αυτοβυθιζόμενοι κοχλίες που τοποθετούνται περιστροφικά). Η
τοποθέτηση των τρυπανόβιδων γίνεται σε κάθε βύθιση του τραπεζοειδούς φύλλου.
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Η διάταξη των τεγίδων
Οι τεγίδες διατάσσονται επί της στέγης με δύο τρόπους:
1. Κατακόρυφα, με σκοπό την ανάληψη της οριζόντιας συνιστώσας του ανέμου

Σχήμα 28: Κατακόρυφη διάταξη τεγίδας
(Παπαχατζάκης, 2011)

2.

Κάθετα προς την επιφάνεια της στέγης. Η διάταξη αυτή είναι η πιο συνηθισμένη

λόγω της ευκολότερης σύνδεσης της τεγίδας με το άνω πέλμα του ζευκτού και το
επιστέγασμα (ή την τυχόν επιτεγίδα). Η σύνδεση αυτή αποτελεί τον κανόνα για μικρές
κλίσεις επιστεγάσματος.

Σχήμα 29: Κάθετη προς την στέγη διάταξη τεγίδας
(Παπαχατζάκης, 2011)

Ανάλογα τώρα με τη θέση τους πάνω στο μέλος του ζυγώματος οι τεγίδες διακρίνονται
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σε: ακροτεγίδες, μεσοτεγίδες και κορυφοτεγίδες. Οι ακροτεγίδες και οι
κορυφοτεγίδες, όμως, έχουν το μισό εύρος ζώνης επιρροής και άρα τη μισή φόρτιση,
καταπονούνται δηλαδή λιγότερο σε σχέση με τις μεσοτεγίδες.

Η σύνδεση των τεγίδων με το ζευκτό
Η στήριξη των τεγίδων γίνεται είτε με τη βοήθεια γωνιακών είτε με τη βοήθεια
κεκαμένων ελασμάτων που είναι οικονομικότερα όχι όμως και πολύ καλύτερα ως
λύση.

Σχήμα 30: Σύνδεση τεγίδων με το ζευκτό

(Παπαχατζάκης, 2011)

Στην περίπτωση χρήσης γωνιακών για τη στερέωση τεγίδας από είναι
απαραίτητη η ύπαρξη ενός παρεμβλήματος (στηρίγματος), που δεν απαιτείται αν η
τεγίδα αποτελείται από διατομή C
Τα στηρίγματα των τεγίδων στις θέσεις στήριξης είναι γενικά συγκολλημένα
από το εργοστάσιο πάνω στους κύριους φορείς και οι τεγίδες σταθεροποιούνται
κοχλιωτά στη θέση τους στο εργοτάξιο, αν και τελευταία και αυτά μπορούν να
κοχλιώνονται στο ζευκτό επί τόπου.
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Σχήμα 31: Στήριγμα τεγίδας (α)

(Παπαχατζάκης, 2011)

Επίσης, τα στηρίγματα των τεγίδων πρέπει να είναι επαρκώς δύσκαμπτα και να
μην επιτρέπουν την πλευρική μετάθεση ή στροφή της τεγίδας στη θέση που εδράζεται,
όπως προϋποθέτει ο μηχανικός κατά τη διαστασιολόγηση. Η απαίτηση αυτή έχει
μεγαλύτερη σημασία στις λεπτές διατομές ψυχρής έλασης που είναι ευπαραμόρφωτες.
Έτσι, όταν χρησιμοποιούνται γωνιακά για τη στήριξη τέτοιων τεγίδων πρέπει να
διαστασιολογούνται με σημαντικό πάχος και να προβλέπονται δυο κοχλίες καθ’ ύψος.

Σχήμα 32: Στήριγμα τεγίδας (β)
(Παπαχατζάκης, 2011)
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4.8. Μηκίδες
Οι μηκίδες είναι οριζόντιες δοκοί που τοποθετημένες ανά ίσες αποστάσεις
(συνήθως από 1,50m έως 2,50m), σε όλες τις όψεις του κτιρίου, γεφυρώνοντας τις
αποστάσεις μεταξύ των υποστυλωμάτων (πλαισιακών και μετωπικών) και δέχονται τα
φύλλα πλευρικής επένδυσης της κατασκευής.
Οι μηκίδες σχεδιάζονται κατά τρόπο παρόμοιο με εκείνο των τεγίδων.
Χρησιμοποιούνται οι ίδιες κατηγορίες, τύποι και μεγέθη διατομών που
χρησιμοποιούνται και για τις τεγίδες, καθώς επίσης και οι ίδιοι τύποι στηριγμάτων.
Κύρια φόρτιση για αυτές είναι η ανεμοπίεση, ενώ διαμορφώνονται συνήθως ως
αμφιέρειστα, για τα οριζόντια φορτία, στοιχεία. Μπορεί όμως να κατασκευάζονται και
ως αρθρωτές δοκοί.
Συνοψίζοντας, οι μηκίδες:


Αποτελούν μέσα σύνδεσης των στύλων των παράλληλων ζευκτών αλλά και των
στύλων των δύο ακραίων κύριων φορέων.



Αποτελούν βάση στήριξης της κατακόρυφης περιμετρικής επικάλυψης.



Παραλαμβάνουν όλα τα φορτία της πλευρικής επικάλυψης. Τα φορτία αυτά –μαζί
με το ίδιο βάρος τους- τα μεταβιβάζουν στους στύλους των κύριων φορέων.



Είναι σημαντικά στοιχεία οικονομίας του έργου, αφού λόγω του μεγάλου αριθμού
τους αγγίζουν (μαζί με τις τεγίδες) το 30%-40% του συνολικού βάρους του φορέα
που μελετάμε. Συνεπώς, έχει μεγάλη σημασία η σωστή επιλογή της διατομής τους,
ο απαιτούμενος αριθμός τους, η μεταξύ τους απόσταση και η μόρφωση του
καταλληλότερου στατικού τους συστήματος στην εκάστοτε κατασκευή.
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Φόρτιση και παραμορφώσεις μηκίδων
Η κύρια φόρτιση των μηκίδων είναι η ανεμοπίεση. Οι παραμορφώσεις λόγων
των κατακόρυφων φορτίων, όπως το ίδιο βάρος των μηκίδων ή το βάρος της
επένδυσης, αναιρούνται σε μεγάλο βαθμό από την πρόβλεψη των ντιζών
(ελκυστήρων) οι οποίοι, είτε πάνω είτε σε ενδιάμεσες θέσεις, μεταφέρουν τα φορτία
αυτά στα υποστυλώματα μέσω λοξών ράβδων. Το βάρος των φύλλων επένδυσης
μεταφέρεται πολλές φορές στην στάθμη απόληξης της επένδυσης κάτω.

Σχήμα 33: Φορτίσεις μηκίδων
(Wikipedia, 2017)

Διάταξη μηκίδων
Ανάλογα με τη θέση τους πάνω στους στύλους οι μηκίδες διακρίνονται σε:\


Ακραίες μηκίδες, πρόκειται για αυτές που βρίσκονται στο ύψος της ένωσης
στύλων - ζυγώματος, αλλά και αυτές που βρίσκονται χαμηλά και συνδέουν τον
πόδα κάθε στύλου.



Ενδιάμεσες μηκίδες, που βρίσκονται σε όλα τα άλλα ενδιάμεσα ύψη.
Οι μηκίδες καταπονούνται κυρίως από άνεμο, οπότε ο προσανατολισμός της

διατομής τους γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε ο ισχυρός άξονας να παραλαμβάνει τον
άνεμο και ο ασθενής τα ίδια βάρη της επικάλυψης και του εαυτού τους. Με τον
προσανατολισμό που φαίνεται στην Εικόνα 11 επιτυγχάνεται η ενεργοποίηση και των
δύο κύριων αξόνων αδράνειάς τους, έναντι της δράσης των φορτίων που έχουν
οριζόντια αλλά και κατακόρυφη διεύθυνση.
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Στις στάθμες ποδιών και πρεκιών των παραθύρων τοποθετούνται πάντοτε
μηκίδες, συνήθως από ελατή διατομή U, με τον κορμό προς την πλευρά του
κουφώματος. Μέσω ελκυστήρων οι μηκίδες αυτές ρυθμίζονται ώστε να είναι
οριζόντιες, έτσι που να διαμορφώνεται φάτνωμα σταθερού πλάτους.

Εικόνα 14: Τυπική διάταξη και πλάτη επιρροής των μηκίδων
(Γιαννόπουλος Α., 2008)

Στατική μορφή των μηκίδων
Οι μηκίδες διαμορφώνονται συνήθως ως αμφιέρειστα στοιχεία, για τα οριζόντια
φορτία. Μπορούν όμως να κατασκευάζονται και ως αρθρωτές δοκοί. Γενικά, τα
στατικά συστήματα των μηκίδων είναι τα ίδια με αυτά των τεγίδων (αμφιέρειστες
δοκοί, συνεχείς δοκοί δύο ανοιγμάτων, δοκοί Gerber).
Χρησιμοποιούμενες διατομές
Για τις μηκίδες χρησιμοποιούνται οι ίδιες κατηγορίες, τύποι και μεγέθη
διατομών που χρησιμοποιούνται και για τις τεγίδες καθώς επίσης και οι ίδιοι τύποι
στηριγμάτων.
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Οι «κασέτες»
Ένας συνηθισμένος τύπος λεπτότοιχης στραντζαριστής μηκίδας που αποτελεί
συγχρόνως και φύλλο επένδυσης της όψης είναι οι κασέττες. Τα ειδικά αυτά φύλλα
μπορεί να τοποθετούνται


με τις ακραίες νευρώσεις οριζόντιες (ως μηκίδες).



με τις νευρώσεις κατακόρυφες, στηριζόμενες πάνω και κάτω ή και σε ενδιάμεσες
διαδοκίδες, συνήθως σε κτήρια μικρού ύψους.
Στο πάχος των ακραίων νευρώσεων είναι δυνατόν να τοποθετείται το υλικό της

μόνωσης (όταν προβλέπεται), το οποίο προστατεύεται και καλύπτεται με επένδυση
από άλλα μεταλλικά φύλλα, τα οποία τοποθετούνται με τις νευρώσεις κάθετες στις
νευρώσεις της κασέτας. Το ύψος h των κασετών κυμαίνεται από 60 – 200 mm και το
πλάτος τους bu από 300 – 600 mm.
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4.9. Σύνδεσμοι δυσκαμψίας (στέγης-οριζόντιοι-κατακόρυφοι)
Οι σύνδεσμοι δυσκαμψίας της στέγης είναι κατά κανόνα δικτυωτοί φορείς
διατεταγμένοι στο επίπεδο των ζυγωμάτων και έχουν εύρος όσο δύο διαδοχικών
πλαισίων. Το δικτύωμα αποτελείται από τις τεγίδες και πρόσθετες διαγώνιες ράβδους
που τοποθετούνται στο άνω πέλμα των ζυγωμάτων (Σχήμα 13).

Σχήμα 34: Ζυγώματα, τεγίδες και σύνδεσμοι ακαμψίας της στέγης
(Γιαννόπουλος Α., 2008)

Λειτουργικός ρόλος αυτών των στοιχείων είναι η μεταφορά των οριζόντιων
δυνάμεων που ασκούνται στην επιστέγαση, κάθετα στο επίπεδο των κύριων φορέων,
προς τα κατακόρυφα συστήματα δυσκαμψίας. Επιπλέον, συμβάλλουν στην
εξασφάλιση της πλευρικής ευστάθειας των μελών των κυρίων πλαισίων και
αποτελούν κεντρικά στοιχεία της διαδικασίας ανέγερσης.

128

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 3

Οι σύνδεσμοι δυσκαμψίας διακρίνονται σε:


Οριζόντιους συνδέσμους, που τοποθετούνται στο επίπεδο των ζυγωμάτων των
πλαισίων



Κατακόρυφους συνδέσμους που τοποθετούνται μεταξύ των υποστυλωμάτων.
Ακολουθούν την κλίση των ζυγωμάτων και οι κύριες λειτουργίες τους είναι οι
εξής:



η μεταφορά στα κατακόρυφα, μεταξύ των υποστυλωμάτων, συστήματα ακαμψίας
των οριζόντιων μετωπικών ανεμοπιέσεων και φτάνουν στο επίπεδο των
ζυγωμάτων μέσω των υποστυλωμάτων.



η μεταφορά στα κατακόρυφα συστήματα ακαμψίας των οριζόντιων σεισμικών
δυνάμεων που ασκούνται στο επίπεδο των ζυγωμάτων.



η προσφορά πλευρικής στήριξης στα ζυγώματα έναντι στρεμπτοκαμπτικού
λυγισμού.
Λόγω της λειτουργίας τους ως δικτυώματα θεωρείται πως καταπονούνται μόνο

αξονικά. Έτσι, μολονότι δεχτήκαμε πως οι τεγίδες λειτουργούν ως καμπτόμενα
στοιχεία, γίνεται η παραδοχή πως όταν συμμετέχουν στους συνδέσμους ακαμψίας
καταπονούνται μόνο αξονικά. Οι διαγώνιοι των δικτυωμάτων είτε θλίβονται είτε
εφελκύονται, όμως δεν κάμπτονται μιας και δεν έρχονται σε επαφή με τα φύλλα
επικάλυψης.
Σύνδεσμοι δυσκαμψίας στην στέγη τοποθετούνται υποχρεωτικά στα δύο
ακραία φατνώματα της κατασκευής όπως επίσης και δύο συμμετρικά τοποθετημένοι
από το μεσαίο φάτνωμα, σε περιπτώσεις μεγάλου μήκους της μεταλλικής κτιριακής
κατασκευής Συνήθως χρησιμοποιούνται γωνιακές ισοσκελείς διατομές ή κοίλες
ορθογωνικές / κυκλικές διατομές. Για την τυποποίηση των κατασκευαστικών
λεπτομερειών και την ομοιομορφία επιλέγεται η ίδια διατομή για όλες τις διαγώνιους
του δικτυώματος.
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Οι οριζόντιοι σύνδεσμοι δυσκαμψίας
Οι οριζόντιοι σύνδεσμοι δυσκαμψίας είναι κατά κανόνα δικτυωτοί φορείς που
τοποθετούνται στο επίπεδο των ζυγωμάτων των πλαισίων και καταλαμβάνουν το
διάστημα μεταξύ των διαδοχικών κύριων φορέων. Ο σύνδεσμος στέγης – όπως αλλιώς
λέγεται – μορφώνεται από το άνω πέλμα των δυο γειτονικών ζευκτών, ορισμένες
τεγίδες (ορθοστάτες συνδέσμους) και πρόσθετες διαγώνιες ράβδους. Αν και
ονομάζονται «οριζόντιοι», οι σύνδεσμοι αυτοί ακολουθούν την κλίση των ζυγωμάτων
των κύριων φορέων και δεν είναι επίπεδοι. Επειδή η κλίση όμως είναι συνήθως μικρή,
όταν γίνονται αρχικοί ή απλοποιημένοι υπολογισμοί, οι δικτυωτοί αυτοί φορείς
επιτρέπεται να θεωρούνται ως επίπεδοι, παράλληλοι δηλαδή προς το δάπεδο του
κτηρίου.
Σκοπός των συνδέσμων στέγης είναι:
1. Η μεταφορά των οριζόντιων δυνάμεων, (ανεμοπιέσεων), που ασκούνται στο
επίπεδο της επιστέγασης κάθετα στα επίπεδα των κύριων φορέων, στα κατακόρυφα
συστήματα δυσκαμψίας (που βρίσκονται μεταξύ των υποστυλωμάτων).
2. Η μεταφορά στα κατακόρυφα συστήματα δυσκαμψίας των οριζόντιων σεισμικών
δυνάμεων που ασκούνται στο επίπεδο των ζυγωμάτων.
3. Η διαμόρφωση στοιχείου δυσκαμψίας στο οποίο αγκυρώνονται οι τεγίδες εκείνες
που προσφέρουν πλευρική στήριξη (εξασφάλιση έναντι στρεπτικού λυγισμού) στα
ζυγώματα, άρα χρησιμεύει στην παρεμπόδιση της πλευρικής παρέκκλισης του
θλιβόμενου άνω πέλματος του ζευκτού.
4. Η συμβολή στην ευστάθεια της κατασκευής κατά τη διάρκεια της ανέγερσης,
δηλαδή για τη διευκόλυνση των εργασιών συναρμολόγησης. Αυτή η ευστάθεια πρέπει
να εξασφαλιστεί και στα ενδιάμεσα στάδια κατασκευής. Άρα οι σύνδεσμοι
μορφώνονται ώστε να παρεμποδίζουν τις πλευρικές μετακινήσεις τόσο των
μεμονωμένων τμημάτων όσο και του συνόλου κατασκευής, συνεπώς οι διαστάσεις
των συνδέσμων δεν καθορίζονται μόνο βάσει των φορτίων ανέμων. Επίσης, για
επιμήκη κτήρια καλό είναι να μη διατάσσονται μόνο στα δύο άκρα οι αντιανέμιοι
σύνδεσμοι.
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Γενική διάταξη οριζόντιων συνδέσμων δυσκαμψίας
Οι οριζόντιοι σύνδεσμοι δυσκαμψίας διατάσσονται ανά πέντε ως εφτά
φατνώματα, ανάλογα βέβαια του συνολικού μήκους του κτηρίου και του αριθμού των
φατνωμάτων τα οποία διαμορφώνονται μεταξύ των κυρίων πλαισίων. Κατά κανόνα,
οριζόντιοι σύνδεσμοι τοποθετούνται στα ακραία φατνώματα. Σε περίπτωση που το
κτήριο έχει μεγάλο μήκος και κατασκευάζεται αρμός διαστολής σύνδεσμοι
τοποθετούνται στα φατνώματα εκατέρωθεν του αρμού, όπως φαίνεται στο Σχήμα 19.

Σχήμα 35: Διάταξη οριζόντιων συνδέσμων δυσκαμψίας (α)
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Στην ειδική περίπτωση στεγών με μέτωπα από σκυρόδεμα, ο σύνδεσμος
τοποθετείται στο αμέσως μετά το ακραίο φάτνωμα.

Σχήμα 36: Διάταξη οριζόντιων συνδέσμων δυσκαμψίας (β)

Συνηθισμένες μορφές του συνδέσμου στέγης είναι η δικτύωση από
διασταυρούμενες ράβδους ανά δεύτερη τεγίδα ή ανά τεγίδα διαγωνίων.

Σχήμα 37: Δικτύωση από διασταυρούμενες ράβδους ανά δεύτερη τεγίδα
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Σχήμα 38: Δικτύωση από διασταυρούμενες ράβδους ανά τεγίδα διαγωνίων.

Αν προβλέπονται αρθρωτές τεγίδες οι αντιανέμιοι σύνδεσμοι θα πρέπει να
τοποθετηθούν σε φατνώματα όπου δεν υπάρχουν αρθρώσεις, για να μην
παρεμποδίζεται η λειτουργία των αρθρώσεων και για να είναι σταθερός ο σύνδεσμος.

Σχήμα 39: Αντιανέμιοι σύνδεσμοί στέγης
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Η κατανομή της έντασης στους οριζόντιους συνδέσμους δυσκαμψίας
Καταρχήν μπορεί να υποτεθεί ότι οι ανομοπιέσεις κατανέμονται εξίσου στα
αντιανέμια συστήματα επειδή οι τεγίδες και ο δίσκος της επικάλυψης εξασφαλίζουν
την ενιαία παραμόρφωση των διαφόρων φατνωμάτων που έχουν συνδέσμους.
Εντούτοις, επειδή τόσο ο δίσκος της επικάλυψης δεν έχει πάντοτε αυστηρούς κανόνες
σύνδεσης με τους μεταλλικούς φορείς ή και μπορεί να παρουσιάζει ασυνέχειες
(ανοίγματα, διαφώτιστα φύλλα κλπ), όσο και στις τεγίδες υπάρχει ανοχή μεταξύ
κοχλιών και οπών στις συνδέσεις τους και στις θέσεις στήριξης τους, γίνεται συνήθως
μια πιο συντηρητική παραδοχή ότι:


ο πρώτος μετωπικός σύνδεσμος παραλαμβάνει το σύνολο της ανεμοπίεσης, που
φτάνει στο σύνδεσμο μέσω των μετωπικών στύλων, στην προσήνεμη πλευρά του
κτηρίου.



ο δε τελευταίος μετωπικός σύνδεσμος το σύνολο της υποπίεσης που αντιστοιχεί
στην υπήνεμη πλευρά.
Οι σεισμικές δυνάμεις θεωρείται ότι ισοκατανέμονται στους συνδέσμους του

κτηρίου. Κατά τον αντισεισμικό σχεδιασμό του κτηρίου τα πλάστιμα μέλη (από τα
οποία προσδοκάται η απορρόφηση σεισμικής ενέργειας), διατάσσονται στα
κατακόρυφα συστήματα δυσκαμψίας.
Για να εξασφαλιστεί ότι οι σεισμικές δυνάμεις αφενός θα μεταφερθούν από τα
οριζόντια συστήματα δυσκαμψίας στα κατακόρυφα και αφετέρου ότι θα
κατανεμηθούν εξίσου σε αυτά χωρίς να προηγηθεί αστοχία των οριζόντιων
συστημάτων, τα τελευταία διαστασιολογούνται ώστε να διαθέτουν επαρκή
υπεραντοχή. Σύμφωνα με τον ΝΕΑΚ ως συντελεστής υπεραντοχής ορίζεται το 1,50.
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Η διαστασιολόγηση των οριζόντιων συνδέσμων δυσκαμψίας
Σε όλες τις περιπτώσεις, ανεξάρτητα από τη θέση τους, όλοι οι οριζόντιοι
σύνδεσμοι δυσκαμψίας κατασκευάζονται με τις ίδιες διατομές για την απλοποίηση και
την εξασφάλιση της ομοιομορφίας του τρόπου κατασκευής. Παλιότερα (DIN 1050
παρ. 5.12β) δεν απαιτούνταν στατικός υπολογισμός των αντιανέμιων συνδέσμων και
ειδικά όταν υπάρχει μετωπικός σταθερός τοίχος που θεωρούνταν ότι παραλάμβανε τα
φορτία ανέμου, με αποτέλεσμα οι σύνδεσμοι στέγης να αρκούνται απλώς στη
σταθεροποίηση της στέγης.
Αυτό διότι η εκκεντρότητα της σύνδεσης (το επίπεδο των διαγωνίων των
συνδέσμων δεν συμπίπτει με τον κεντροβαρικό άξονα των ράβδων του πέλματος)
προκαλεί ροπή που δεν χρειάζεται να ληφθεί υπόψη, έχει μικρή σημασία. Ως διατομή
των διαγωνίων του συνδέσμου συνήθως χρησιμοποιούνταν ένα γωνιακό έλασμα 45x5
ως 70x7. Επίπεδα ελάσματα αποφεύγονταν καθότι δεν παρουσιάζουν την αναγκαία
ακαμψία χωρίς να είναι και τόσο οικονομικότερα. Πλέον, οι οριζόντιοι σύνδεσμοι
διαστασιολογούνται και κατά τη διαστασιολόγηση τους πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
οι δυνάμεις που εξασφαλίζουν την πλευρική ευστάθεια των ζυγωμάτων.
Οι κατακόρυφοι σύνδεσμοι δυσκαμψίας
Όταν τα οριζόντια φορτία δρουν κατά τη διεύθυνση των κύριων φορέων
παραλαμβάνονται από αυτούς, μέσω της πλαισιακής τους λειτουργίας, και
μεταφέρονται στη θεμελίωση. Προϋπόθεση για την πλαισιακή λειτουργία είναι η
διαμόρφωση κόμβων με ικανότητα παραλαβής καμπτικών ροπών, εκτός των αξονικών
και τέμνουσων δυνάμεων. Όταν τώρα τα φορτία δρουν κατά την εγκάρσια διεύθυνση,
η παραλαβή από τα οριζόντια συστήματα δυσκαμψίας και η μεταφορά τους στη
θεμελίωση μπορεί να γίνεται:


είτε μέσω δύσκαμπτων φατνωμάτων, δικτυωτής κατά κανόνα μορφής, που
κατασκευάζονται μεταξύ των υποστυλωμάτων σε επιλεγμένες θέσεις (αντιανέμιοι
σύνδεσμοι μεταξύ υποστυλωμάτων ή κατακόρυφα συστήματα δυσκαμψίας)



είτε μέσω αντίστοιχων πλαισίων που θα διαμορφωθούν κατάλληλα.
Οι κύριες λειτουργίες των συστημάτων εγκάρσιας δυσκαμψίας είναι:
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1. Η παραλαβή από τα οριζόντια συστήματα δυσκαμψίας των οριζόντιων φορτίων που
δρουν κατά τη διαμήκη διεύθυνση του κτηρίου και η μεταφορά τους στη θεμελίωση.
2. Η παροχή ενός δύσκαμπτου συστήματος στο οποίο απολήγουν οι μηκίδες που
παρέχουν πλευρική στήριξη στα υποστυλώματα. Δηλαδή, εκτός των άλλων φορτίων
(άνεμος, σεισμός, γερανογέφυρες, θερμοκρασιακές μεταβολές, αρχικές ατέλειες) που
προκαλούν οριζόντιες δυνάμεις στα κατά μήκος συστήματα δυσκαμψίας, τα τελευταία
θα πρέπει να διαθέτουν πρόσθετη αντοχή για την παραλαβή των απαιτούμενων
δυνάμεων πλευρικής στήριξης των υποστυλωμάτων. Αυτές οι δυνάμεις φτάνουν
στους κατακόρυφους συνδέσμους μέσω των μηκίδων, όπως συμβαίνει με τις τεγίδες
και τους οριζόντιους συνδέσμους.
3. Η εξασφάλιση προσωρινής ευστάθειας στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της
ανέγερσής της.
Τα φατνώματα στα οποία διατάσσεται σύνδεσμος διαθέτουν πολύ μεγαλύτερη
σύνολο των οριζόντιων δυνάμεων. Εναλλακτικά, η δυσκαμψία ενός φατνώματος
μπορεί να εξασφαλίζεται με τη διαμόρφωση ενός συμπαγούς δίσκου από σκυρόδεμα
(τοιχείο) ή άλλο σύμμικτο στοιχείο. Όμως αυτές οι περιπτώσεις δεν έχουν ευρεία
εφαρμογή.
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Χρησιμοποιούμενες μορφές και διατομές κατακόρυφων συνδέσμων
δυσκαμψίας
Σχετικά με τις μορφές κατακόρυφων συνδέσμων θα πρέπει καταρχάς να
διακρίνουμε εκείνες στις οποίες:


Όλες οι ράβδοι συμβάλλουν στους κόμβους χωρίς εκκεντρότητα και
καταπονούνται μόνο από αξονικές δυνάμεις εφόσον κατά κανόνα συνδέονται στα
άκρα τους με κοχλιωτές συνδέσεις.

Σχήμα 40: Μορφές κατακόρυφων συνδέσμων δυσκαμψίας
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Η διαγώνιος τοποθετείται έκκεντρα

Σχήμα 41: Έκκεντρη τοποθέτηση διαγωνίου

Διαγώνιοι κατακόρυφοι σύνδεσμοι δυσκαμψίας χωρίς εκκεντρότητα
Οι δικτυωτοί σύνδεσμοι χωρίς εκκεντρότητα είναι το παλιότερο σύστημα
παραλαβής των οριζόντιων ωθήσεων στα κτηριακά έργα από χάλυβα. Αρχικά
αναπτύχθηκαν για την παραλαβή του ανέμου, ο οποίος αποτελεί μια πολύ σημαντική
φόρτιση για τις εύκαμπτες μεταλλικές κατασκευές. Οι δικτυωτοί σύνδεσμοι χωρίς
εκκεντρότητα διαθέτουν υψηλή πλευρική δυσκαμψία, πολύ μεγαλύτερη από τα
καμπτικά συστήματα (πλαίσια), από την στιγμή που η παραλαβή των οριζοντίων
δυνάμεων πραγματοποιείται μέσω αξονικής παραμόρφωσης και όχι καμπτικής
(λειτουργία δικτυώματος). Η σεισμική ενέργεια απορροφάται κυρίως μέσω της
εφελκυστικής παραμόρφωσης των διαγωνίων. Από τους συνδέσμους χωρίς
εκκεντρότητα διακρίνουμε καταρχήν εκείνους στους οποίους η συμμετοχή
θλιβόμενης διαγωνίου είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του συνδέσμου.
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Σχήμα 42: Μορφές διαγώνιων κατακόρυφων συνδέσμων δυσκαμψίας

Επειδή η αντοχή του συνδέσμου συνδέεται με ψαθυρό τρόπο αστοχίας
(λυγισμό) και δεν υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης σημαντικών πλαστικών
παραμορφώσεων, ο συντελεστής συμπεριφοράς q έχει μικρές τιμές.
Ειδικότερα για τους συνδέσμους της μορφής του σχήματος (β) ή (δ) δεν
επιτρέπεται κατά μέγιστο τιμή: q = 1.50 ενώ δεν επιτρέπεται, σε περίπτωση
κατακόρυφων φορτίων να θεωρηθεί στήριξη στο μέσον της οριζόντιας κεφαλοδοκού.
Είναι χαρακτηριστικός ότι ο Νέος Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (ΝΕΑΚ),
δεν επιτρέπει τη χρήση συνδέσμου της μορφής του σχήματος (γ) σε περιοχές μέσης
και μεγάλης σεισμικότητας, λόγω του εμβολισμού του υποστηλώματος σε περίπτωση
αστοχίας της θλιβόμενης διαγωνίου.
Τελικά, η κατάλληλη διατομή για τις διαγώνιες ράβδους συνδέσμων, στους
οποίους η θλιβόμενη διαγώνιος θεωρείται ενεργός είναι μια κοίλη ή μια σύνθετη
διατομή. Ο πιο συνηθισμένος όμως τύπος συνδέσμου είναι αυτός που διαμορφώνεται
με χιαστί ράβδους στους οποίους υποθέτουμε ότι κατά τη δράση των οριζόντιων
φορτίων, από τις δυο διαγώνιες κάθε φατνώματος του συνδέσμου ενεργός είναι μόνο
η εφελκυόμενη. Είναι δυνατόν οι δυο διαγώνιες των διαφορετικών κατευθύνσεων, να
τοποθετούνται σε διαφορετικά φατνώματα, αντί να συνυπάρχουν στο ίδιο.
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Σχήμα 43: Χιαστί τύποι συνδέσμων δυσκαμψίας

Οι διαγώνιες τις οποίες θεωρούμε εφελκυόμενα στοιχεία μπορούν να
αναπτύξουν σημαντικές πλαστικές παραμορφώσεις πριν την αστοχία τους και έτσι οι
σύνδεσμοι των μορφών αυτών δικαιολογούν μεγαλύτερες τιμές του συντελεστή
συμπεριφοράς. Κατά τον ΝΕΑΚ σύνδεσμοι με χιαστοί ράβδους μπορούν να
διαστασιολογούνται με βάση συντελεστή συμπεριφοράς q = 3. Για τις διαγώνιες αυτής
της μορφής μπορούν να χρησιμοποιούνται διατομές από:


Απλά γωνιακά



Διπλά γωνιακά



Κοίλες διατομές
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Διπλές διατομές U



Συρματόσκοινα, υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται ελαστική σεισμική ανάλυση
(q=1), με κατάλληλα ακραία στοιχεία για τη σύνδεση τους (με το τεζάρισμα τους
να γίνεται μετά την ολοκλήρωση κατασκευής) και περιοδική επιθεώρηση για την
αποφυγή της χαλάρωσης τους.
Ικανοτικοί περιορισμοί
Στην περίπτωση των χιαστί συνδέσμων δυσκαμψίας, το πλάστιμο μέλος είναι η

εφελκυόμενη διαγώνιος. Έτσι, από τις διαγώνιες ξεκινά και η διαστασιολόγηση του
συνδέσμου με βάση την απαιτούμενη διατομή ώστε η διατιθέμενη αντοχή σε
εφελκυσμό να καλύπτει τις δράσεις που προκύπτουν από το σεισμικό ή άλλο
συνδυασμό ο οποίος περιέχει οριζόντια φορτία. Για να αποφευχθεί ψαθυρός τρόπος
αστοχίας της διαγωνίου, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η αντοχή διαρροής της είναι
μικρότερη από την αντοχή της σε θραύση. Πρέπει να ικανοποιείται δηλαδή η σχέση:

Anet / Α = 1.11 (γΜ1 / γΜ2) (fy / fu)
Όπου:

Α: η πλήρης διατομή της διαγωνίου
Anet: η καθαρή διατομή της διαγωνίου μετά την αφαίρεση των οπών
fy: η τάση διαρροής του υλικού της διαγωνίου
fu: η τάση θραύσης του υλικού της διαγωνίου
γΜ1 = 1.00 συντελεστής ασφαλείας
γΜ2 = 1.25 συντελεστής ασφαλείας
δηλαδή:

Anet / Α = 1.388 (fy / fu)
(για χάλυβα S235: 1.388· fy / fu = 0.906)
Ο παραπάνω περιορισμός καλύπτεται με την αποφυγή τοποθέτησης περισσότερων
κοχλιών σχετικά μεγάλης διαμέτρου στην ίδια διατομή της διαγωνίου. Διατάσσεται
δηλαδή, κατ’ αρχήν μια σειρά κοχλιών μικρότερης διαμέτρου.
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4.10. Επικαλύψεις στεγών
Επικάλυψη στέγης ή επιστέγασμα καλείται το εξωτερικό τμήμα της στέγης που
είναι σε άμεση επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον και άρα δέχεται τις επιδράσεις
αυτού. Άρα το επιστέγασμα πρέπει να παρουσιάζει ορισμένες ιδιότητες, οι οποίες το
καθιστούν ικανό να επιτελέσει τον σκοπό του. Αυτές είναι:


Να μεταφέρει τα κατακόρυφα φορτία (κινητό στέγης, χιόνι) στο φέροντα
οργανισμό της κατασκευής, δηλαδή να αντέχει την προβλεπόμενη από την μελέτη
φόρτιση.



Να αγκυρώνονται επαρκώς επί των στοιχείων επί των οποίων στηρίζονται ώστε να
μπορούν να μεταφέρουν σε αυτά (τεγίδες για τα φύλλα επικάλυψης και μηκίδες για
τα φύλλα πλευρικής επένδυσης) τα παραπάνω φορτία.



Να είναι υδατοστεγανό, δηλαδή να παρέχει υγρομόνωση.



Να επιτρέπει την εύκολη απορροή των όμβριων υδάτων επί της επιφάνειάς του.



Να παρουσιάζει ικανή ασφάλεια έναντι της φωτιάς.



Να είναι αρκετά δυσθερμαγωγό, δηλαδή να παρέχει θερμομόνωση.



Να έχει όσο το δυνατόν μικρότερο ίδιο βάρος, διότι το βάρος του επιστεγάσματος
επηρεάζει και τη δαπάνη της υπόλοιπης κατασκευής.



Να τοποθετείται εύκολα.



Να παρουσιάζει ηχομονωτική ικανότητα.
Τα μονωτικά φύλλα επικάλυψης και επένδυσης δεν θεωρείται γενικά ότι

αποτελούν στοιχείο του φέροντος οργανισμού της κατασκευής προς το οποίο
μεταφέρουν φορτία. Υπό ειδικές προϋποθέσεις μπορεί να θεωρηθεί ότι το υλικό
επικάλυψης, κατάλληλα και επαρκώς αγκυρωμένο επί του μεταλλικού σκελετού,
αποτελεί διάφραγμα ικανό να μεταφέρει οριζόντια φορτία μέσα στο επίπεδό του.
Τα συνήθη επιστεγάσματα μιας σιδηράς στέγης είναι:


Θερμομονωτικά πανέλλα που είναι και τα συνηθέστερα



Κεραμίδια



Μεταλλικά φύλλα



Επιστέγασμα από πλάκες από ελαφρό σκυρόδεμα



Επιστέγασμα από συνήθη πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα



Γυάλινα πετάσματα
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Τα συνήθη επιστεγάσματα μιας σιδηράς στέγης είναι:


Τεγοχάρτης



Κεραμίδια



Μεταλλικά φύλλα, που είναι και τα συνηθέστερα



Επιστέγασμα από πλάκες από ελαφρό σκυρόδεμα



Επιστέγασμα από συνήθη πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα



Γυάλινα πετάσματα
Η επιλογή ενός στοιχείου επικάλυψης επηρεάζει την ποιότητα και το κόστος

κατασκευής, τη δυνατότητα χρησιμοποίησής του σε κάθε ειδική περίπτωση, την κλίση
της στέγης, την απαιτούμενη μονωτική ικανότητα, την απόσταση των τεγίδων ή
επιτεγίδων στις οποίες εδράζεται, τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του στοιχείου
της επικάλυψης σε περίπτωση αλλαγής. Ο συνηθέστερος τύπος φύλλων επένδυσης
είναι τα θερμομονωτικά πανέλλα τύπου «σάντουιτς», σε διάφορες επιφανειακές
διαμορφώσεις, με τις αυλακώσεις οριζόντιες ή κατακόρυφες.

Εικόνα 15: Λεπτομέρεια φύλλου επικάλυψης
(Wikipedia, 2017)
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4.11. Μεταλλικά φύλλα επικάλυψης στέγης
Το μεταλλικό επιστέγασμα είναι μια ελαφριά και φτηνή κατασκευή αφενός
διότι έχει μικρό βάρος αφετέρου διότι δεν απαιτεί την ύπαρξη σανιδώματος για να
εδραστεί. Έτσι, μπορούν να πραγματοποιηθούν μικρότερες διαστάσεις ζευκτού και
τεγίδων. Απλούστατα, η έδραση γίνεται από τεγίδα σε τεγίδα, τα δε μήκη φύλλων (και
συνεπώς η κεκλιμένη απόσταση των τεγίδων) κυμαίνονται από 2,00m ως 3,50m. Η
στατική επάρκεια λοιπόν του συστήματος επικάλυψης ελέγχεται συναρτήσει της
διαδοκίδωσης της στέγης.
Άλλα πλεονεκτήματα των μεταλλικών φύλλων επικάλυψης είναι η ασφάλεια
έναντι της φωτιάς, η δυνατότητα εκλογής κλίσης με μεγάλες διαφορές (από 1:1,5 μέχρι
1:4), η απλότητα της κατασκευής.
Παρουσιάζουν όμως και τα μειονεκτήματα της κακής θερμομόνωσης (οι
στεγαζόμενοι χώροι χωρίς ειδικά προστατευτικά μέτρα πχ. σανίδωμα, είναι ψυχροί το
χειμώνα και θερμοί το καλοκαίρι), του δυσάρεστου θορύβου όταν βρέχει και της
εύκολης καταστροφής του λόγω σκουριάς.
Τα μεταλλικά φύλλα διακρίνονται σε:

1. Κουμπωτά

(α)

2. Κυματοειδή

(β)

ΥΛΙΚΟ

Πάχος
[mm]
Βάρος
[kg/m2]

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΧΑΛΥΒΑΣ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ
ΧΑΛΥΒΑΣ

ΧΑΛΚΟΣ

ΤΙΤΑΝΙΟΥΧΟΣ
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ

0.70-1.00

0.50-0.90

0.50-0.70

0.70-1.00

0.80-1.00

1.54-3.07

4.55-8.00

4.55-6.40

7.00-10.00

6.90-8.65
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3. Τραπεζοειδή

ΥΛΙΚΟ

Πάχος
[mm]
Βάρος
[kg/m2]

(γ)

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΧΑΛΥΒΑΣ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ
ΧΑΛΥΒΑΣ

ΧΑΛΚΟΣ

ΤΙΤΑΝΙΟΥΧΟΣ
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ

0.50-0.90

0.50-0.65

0.50-0.70

0.70-1.00

0.80-1.00

1.72-3.44

5.10-8.90

5.10-7.20

7.00-10.00

6.90-8.65

4. Συρταρωτά

Υλικό
Αλουμίνιο
Χάλυβας
Ευγενής
Χάλυβας
Χαλκός
Τιτάνιοψευδάργυρος

(δ)
Προδιαγραφές
υλικού
ΕΝ 3005
DIN 17162

Πάχος
[mm]
0.70-1.20
0.63-1.00

Βάρος
[kg/m2]
2.93-5.03
7.58-10.59

1430114404

0.50-0.60

6.05-7.26

30

SE CU F24

0.70-1.00

8.60-12.29

20

EN 501201

0.70-1.00

6.94-9.92

20

Μήκη μέχρι [m]
30
30

Παράγονται είτε με έλαση και διαμόρφωση είτε με διέλαση από:


Χάλυβα: (γαλβανισμένος ή μη), που είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός και ο περισσότερο
χρησιμοποιούμενος για στέγαση.



Αλουμίνιο, που είναι ανθεκτικό και εξαιρετικά ελαφρύ με μεγάλο συντελεστή
μηχανικής αντοχής σε σχέση με το βάρος του. Έχει μεγάλη αντοχή στη διάβρωση
και γι αυτό συνίσταται ιδιαίτερα στις παραθαλάσσιες περιοχές. Χρησιμοποιείται
ως έχει, βαμμένο ή ανοδιωμένο.



Χαλκός, που είναι ανθεκτικός στη διάβρωση. Με την επικάλυψη ακρυλικού
επιστρώματος κρατά το αρχικό του χρώμα και αποφεύγεται η οξείδωση.



Τιτανιούχος Ψευδάργυρος, που προσφέρει μια εξαιρετικά μεγάλη αντοχή σε
διάβρωση.
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Ανάλογα με το υλικό των φύλλων πρέπει να επιλέγονται κατάλληλα υλικά
στερέωσης ώστε αφενός να στερεώνονται καλά τα φύλλα επικάλυψης, αφετέρου να
μη δημιουργούνται συνθήκες οξειδοαναγωγής (γαλβανικά φαινόμενα κλπ.).
Τα υλικά στερέωσης βιομηχανικής χρήσης και προέλευσης είναι:


Βίδες, μπουλόνια και παξιμάδια γενικής χρήσης



Βίδες και ήλοι στερέωσης χάλκινων στοιχείων (από ορείχαλκο ή χαλκό)



Εκτονούμενα βύσματα, ανθεκτικά στη διάβρωση με ή χωρίς περικόχλιο



Ηλεκτρόδια και αναλώσιμα συγκολλήσεων



Τυποποιημένα αγκύρια (upat, HILTI,RAWBOLT, κλπ.)
Τραπεζοειδή χαλυβδόφυλλα
Τα τραπεζοειδή χαλυβδόφυλλα χρησιμοποιούνται για επικαλύψεις ιδιαίτερα

μεγάλων επιφανειών όπως βιομηχανικών εγκαταστάσεων ή χώρων συνάθροισης
κοινού με στέγες μεγάλων ανοιγμάτων (π.χ. αεροδρομίων), γενικά για επικαλύψεις με
μεγάλες αποστάσεις τεγίδων όπου απαιτείται αυξημένη αντοχή επικάλυψης.
Συνδέονται μεταξύ τους με τέτοιο τρόπο που να προκύπτει μια επιφάνεια ικανή
να δεχτεί τη θερμομονωτική και στεγανωτική στρώση και όλα τα επ’ αυτών φορτία,
και μπορούν να στερεωθούν απ’ ευθείας στις τεγίδες. Μπορούν επίσης να στηριχθούν
και επί ξύλινων ή από οπλισμένο σκυρόδεμα ή και από προεντεταμένο σκυρόδεμα
τεγίδων – δοκών.
Επί των δοκών του φέροντα οργανισμού και των τραπεζοειδών χαλυβδόφυλλων
προβλέπεται φράγμα υδρατμών, το οποίο είναι μια διάταξη στρώσεων με προορισμό
των προστασία των θερμομονωτικών στρώσεων από τις μετακινήσεις υδρατμών από
το εσωτερικό των χώρων, βατές πλάκες θερμομόνωσης και υγρομόνωση (Εικόνα 9α)
ή φράγμα υδρατμών, βατές πλάκες θερμομόνωσης, φράγμα υδρατμών και μεταλλικά
φύλλα επικάλυψης (Εικόνα 9β).
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(α)

(β)
Εικόνα 16: (α) βατές πλάκες θερμομόνωσης και υγρομόνωσης
(β) φράγμα υδρατμών, βατές πλάκες θερμομόνωσης,
φράγμα υδρατμών και μεταλλικά φύλλα επικάλυψης

(Παπαχατζάκης, 2011)

Η σωστή τοποθέτηση του χαλυβδόφυλλου είναι με το πλατύ πέλμα του
τραπεζιού προς τα πάνω, ώστε η θερμομόνωση να έχει επαρκές πλάτος έδρασης,
δηλαδή τραπεζοειδές προς τα κάτω νευρώσεις. Η αποτελεσματικότητα μιας
παρόμοιας σύνθετης επιστέγασης εξαρτάται από την ικανότητα των στρώσεων και
πώς αντιμετωπίζουν τις κάθε μορφής καταπονήσεις επί της στέγης ως ένα ενιαίο
σύνολο ενώ η όλη κατασκευή να αντέχει στο χρόνο. Δηλαδή πρέπει να τηρούνται οι
παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Η στατική επάρκεια των νευρώσεων της διατομής.
2. Η τήρηση των κανόνων στερέωσης των χαλυβδοελασμάτων επί των τεγίδων
δοκών όπως και των κανόνων ραφής των ενώσεων που πραγματοποιούνται εντός
των νευρώσεων.
3. Η κατάλληλη επιλογή θερμομονωτικών υλικών, καθώς και των στρώσεων που
προηγούνται αυτών, κατά την τοποθέτησή τους επί των χαλυβδοελασμάτων ώστε
να αντέξουν στις εξωτερικές μηχανικές και κλιματικές καταπονήσεις, όπως και
στις αντίστοιχες υγροθερμικές από το εσωτερικό των χώρων.
4. Να υπάρχει συμβατότητα των υλικών στεγάνωσης με τα υλικά θερμομόνωσης και
τα υλικά συγκόλλησης, όπως και αποτελεσματικότητα στις καταπονήσεις από
στατικά και δυναμικά φορτία, περιλαμβανομένων και των θετικών και αρνητικών
ανεμοπιέσεων.
5. Η πλήρης στεγανότητα των νευρώσεων στις καταλήξεις της στέγης σε σχέση με
τον αέρα.
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4.12. Κατακόρυφοι σύνδεσμοι ακαμψίας
Οι κατακόρυφοι σύνδεσμοι ακαμψίας είναι και αυτοί δικτυωτοί σχηματισμοί
διαφόρων μορφών, τοποθετούμενοι ανά δύο διαδοχικά υποστυλώματα και μεταφέρουν
στα θεμέλια τα οριζόντια φορτία που έχουν παραλάβει από τους συνδέσμους της στέγης
και τις κεφαλοδοκούς. Συνίσταται βεβαία να τοποθετούνται στα ίδια φατνώματα με
αυτά των συνδέσμων ακαμψίας της στέγης.
Οι κύριες λειτουργίες αυτών των συνδέσμων συνοψίζονται στις εξής:


παραλαβή των οριζόντιων φορτίων που δρουν κατά την διαμήκη διεύθυνση του
κτιρίου, από τους συνδέσμους ακαμψίας της στέγης και μεταφορά αυτών στην
θεμελίωση.



παροχή ενός συστήματος δυσκαμψίας στο οποίο απολήγουν οι μηκίδες που
παρέχουν πλευρική στήριξη στα υποστυλώματα.



προσωρινή ευστάθεια της κατασκευής κατά την ανέγερση αυτής.

Σχήμα 44: Κατακόρυφοι σύνδεσμοι ακαμψίας
(Wikipedia, 2017)
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Οι διάφορες μορφές αυτών των στοιχείων δυσκαμψίας της κατασκευής είναι οι
εξής:


χιαστί



Λ χωρίς εκκεντρότητα



Λ με εκκεντρότητα
Αν και για κάθε μορφή αυτών των συστημάτων θεωρούνται δικτυωτοί φορείς,

κάθε μια μορφή ελέγχονται διαφορετικά τα στοιχεία αυτών. Στους χιαστί συνδέσμους
θεωρούμε οτι λειτουργούν σε κάθε περίπτωση φόρτισης μόνο όσα γωνιακά μέλη
εφελκύονται, ενώ στους συνδέσμους μορφής Λ (ασχέτως ύπαρξης ή μη εκκεντρότητας)
λειτουργούν όλα τα μέλη είτε ως εφελκυόμενα είτε ως θλιβόμενα.
Στους συνδέσμους μορφής Λ με εκκεντρότητα το τμήμα του ζυγώματος που
αποτελεί την έκκεντρη σύζευξη των διαγώνιων στοιχείων, ονομάζεται «δοκός
σύζευξης» και υπόκειται σε μεγάλη διατμητική και καμπτική καταπόνηση υπό
οριζόντια φορτία. Σε αυτό το τμήμα λοιπόν συγκεντρώνονται ευκολότερα οι απαιτήσεις
πλαστιμότητας της εκάστοτε κατασκευής.

4.13. Κεφαλοδοκοί
Η κεφαλοδοκός είναι οριζόντιο γραμμικό στοιχείο, που συνδέει τις κεφαλές των
υποστυλωμάτων κάθε κιονοστοιχίας και διατρέχει το μήκος του κτιρίου κατά τη
διεύθυνση την κάθετη προς τα επίπεδα των κύριων φορέων (εκτός ενδεχομένως των
φατνωμάτων στα οποία διαμορφώνονται αρμοί διαστολής). Οι κύριες λειτουργίες των
κεφαλοδοκών είναι οι παρακάτω:


Μέσω των κεφαλοδοκών οι σεισμικές και λοιπές οριζόντιες δυνάμεις που
ασκούνται στο επίπεδο της επικάλυψης και παραλαμβάνονται από τα οριζόντια
συστήματα (συνδέσμους) δυσκαμψίας, μεταφέρονται και κατά προσέγγιση
ισοκατανέμονται στα κατακόρυφα (μεταξύ υποστυλωμάτων) συστήματα
δυσκαμψίας, έτσι ώστε οι ωθήσεις να καταλήγουν στη θεμελίωση μέσω
περισσότερων θέσεων στήριξης και να υπάρχουν περισσότερες θέσεις
απορρόφησης σεισμικής ενέργειας σε περίπτωση σεισμικής καταπόνησης.
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Εικόνα 17: Λεπτομέρεια κεφαλοδοκού
(Wikipedia, 2017)



Οι κεφαλοδοκοί αποτελούν επιπλέον σημαντικό στοιχείο συναρμολόγησης της
κατασκευής κατά τη φάση της ανέγερσης, επειδή συνδέουν εγκάρσια τους
ανεγειρόμενους διαδοχικά επίπεδους φορείς. Η σύνδεση, εξ’ άλλου, κατά τη φάση
αυτή, ενός νέου τοποθετούμενου υποστυλώματος με το προηγούμενό του μέσω
της κεφαλοδοκού, καθοδηγεί στην τήρηση της ακριβούς θέσης του
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά.
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Σχήμα 45: Τρόποι σύνδεσης κεφαλοδοκών
(Μπανιωτόπουλος Χ., 2009)
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4.14. Μετωπικοί στύλοι
Προκειμένου να καλυφθούν τα μέτωπα του κτιρίου, στα ακραία κύρια πλαίσια
(πρώτο και τελευταίο), τοποθετούνται ανά αποστάσεις μετωπικά υποστυλώματα τα
οποία εδράζονται στα θεμέλια και στηρίζονται άνω στα ακραία πλαίσια. Οι μετωπικοί
στύλοι προσφέρουν στήριξη στις μηκίδες και επομένως οι αποστάσεις μεταξύ τους
συνδέονται με το άνοιγμα που οι χρησιμοποιούμενες διατομές μηκίδων μπορούν να
γεφυρώσουν (συνήθως 4,0 έως 7,0 m). Κύρια καταπόνησή τους είναι η φόρτιση από
την ανεμοπίεση.
Η επιλογή της θέσης τους γίνεται σε συνδυασμό με την διάταξη των τεγίδων
και των συστημάτων δυσκαμψίας της στέγης, ως επιδιωκόμενο την τοποθέτηση τους
σε κόμβους που αντιστοιχούν τα παραπάνω στοιχεία. Σε πολλές περιπτώσεις
μεταλλικών κτιρίων, δεν τοποθετούνται μηκίδες στα μέτωπα, με αποτέλεσμα τα φύλλα
πλευρικής επένδυσης να τοποθετούνται απευθείας στους μετωπικούς στύλους. Οπότε
η μεταξύ τους απόσταση προσαρμόζεται στην φέρουσα ικανότητα των φύλλων
επένδυσης.

Σχήμα 46: Τοποθέτηση μετωπικών στύλων
(Μπανιωτόπουλος Χ., 2009)

Επειδή οι μετωπικοί στύλοι είναι στοιχεία κυρίως καμπτικά καταπονούμενα
είναι συχνό φαινόμενο να χρησιμοποιούνται διατομές μορφής HEA 400 με τα πέλματα
παράλληλα προς την όψη του μετώπου. Επιθυμητή είναι η απλή έδρασή τους στη
θεμελίωση, η οποία είναι κατασκευαστικά απλή και δεν επιβαρύνει το θεμέλιο με ροπή.
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Η κεφαλή του στύλου στηρίζεται στους κύριους φορείς με απλή σύνδεση. Με
αυτόν τον τρόπο σύνδεσης, επιτυγχάνεται η κατανομή της ανεμοπίεσης κατά το ήμιση
στην απευθείας στην θεμελίωση και το άλλο ήμισυ, μέσω της στήριξης στον κύριο
φορέα, στον σύνδεσμο ακαμψίας της στέγης (με την υπόθεση ομοιόμορφης και
σταθερής τιμής της ανεμοπίεσης καθ’ ύψος του στύλου).
Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, κύρια καταπόνηση για τους μετωπικούς στύλους
αποτελεί η ανεμοπίεση, πρόκειται δηλαδή για στοιχεία κυρίως καταπονούμενα σε
κάμψη, ενώ κατά κανόνα χρησιμοποιούμενη διατομή είναι τα Ι με πέλματα παράλληλα
προς την όψη.

Σχήμα 47: Απεικόνιση καταπόνησης μετωπικών στύλων από ανεμοπίεση
(Wikipedia, 2017)

Όταν τα μέτωπα έχουν μεγάλο ύψος οι μετωπικοί στύλοι μπορεί να
κατασκευάζονται δικτυωτοί με επίπεδα δικτυώματα ή χωρικά τριγωνικής διατομής,
για την εξασφάλιση της ευστάθειας του εσωτερικού πέλματος του δικτυώματος.
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4.15. Στατικές μορφές
Το μετωπικό υποστύλωμα μπορεί να είναι πακτωμένο ή αρθρωτό στη βάση του.
Είναι επιθυμητή κατ' αρχήν μία απλή αρθρωτή έδραση που διαμορφώνεται με δύο
αγκύρια εκατέρωθεν του κορμού, η οποία είναι κατασκευαστικά απλή και δεν
επιβαρύνει με ροπή το θεμέλιο έδρασης.
Η κεφαλή του μετωπικού στύλου στηρίζεται άνω στους κύριους φορείς με απλή
σύνδεση, οπότε η ανεμοπίεση που του αντιστοιχεί κατανέμεται κατά το ένα ήμισυ απ'
ευθείας στη θεμελίωση (οριζόντια δύναμη) και κατά το άλλο (με την υπόθεση
σταθερής τιμής της ανεμοπίεσης καθ' ύψος του στύλου), μέσω της στήριξης στον
κύριο φορέα, στο οριζόντιο αντιανέμιο σύστημα, άμεσα μεν εάν το σύστημα αυτό έχει
τοποθετηθεί στο ακραίο φάτνωμα, έμμεσα δε μέσω των τεγίδων, εάν έχει τοποθετηθεί
σε εσωτερικό
φάτνωμα.
Εάν ο στύλος έχει μεγάλο ύψος και προκειμένου να απομειωθεί η οριζόντια
ώθηση εκ του ανέμου στα οριζόντια συστήματα δυσκαμψίας μπορεί να
διαμορφώνεται πάκτωση στη βάση του. Τα μετωπικά υποστυλώματα είναι δυνατόν να
τοποθετούνται στον άξονα των ακραίων πλαισίων ή έξω από τον άξονα αυτόν.
Όταν επιλέγεται η τοποθέτηση στον άξονα των ακραίων πλαισίων και επειδή
συνήθως επιδιώκεται, για λόγους απλοποίησης της κατασκευής, τα ακραία πλαίσια
του κτιρίου να διαμορφώνονται όμοια με τα εσωτερικά, δεν είναι επιθυμητή η
παρεμπόδιση της ελεύθερης παραμόρφωσης των πλαισίων από τους μετωπικούς
στύλους.
Για το λόγο αυτό η σύνδεση άνω πραγματοποιείται μέσω κοχλιών σε επιμήκεις
οπές, η ακριβής διάσταση των οποίων καθορίζεται από το μέγεθος των
παραμορφώσεων του ακραίου πλαισίου. Αποφεύγεται έτσι, προσθέτως, η μεταφορά
αξονικών δυνάμεων στα μετωπικά υποστυλώματα.
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Σχήμα 48: Εμπρόσθια και πλάγια όψη μετώπου
(Μπανιωτόπουλος Χ., 2009)
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4.16. Γερανογέφυρα και δοκός κύλισης γερανογέφυρας
Η γερανογέφυρα αποτελεί ένα βιομηχανικό προϊόν με τυποποιημένες
διαστάσεις και πάχη ελασμάτων σε σχέση με το άνοιγμά της (δηλαδή την οριζόντια
αξονική απόσταση των τροχιών κύλισης στις οποίες κινείται η γερανογέφυρα) και τη
φέρουσα ικανότητά της, ενώ διατίθεται ως σύνολο με το μηχανολογικό της εξοπλισμό.
Μια τυπική διάταξη γερανογέφυρας παρουσιάζεται στην Εικόνα 15.

Εικόνα 18: Τυπική διάταξη γερανογέφυρας
(Wikipedia, 2017)

Συνοπτικά μια γερανογέφυρα αποτελείται από δύο παράλληλους κύριους
φορείς οι οποίοι απολήγουν στους πλαγιοφορείς. Οι τελευταίοι διαθέτουν από δύο
τροχούς πορείας (ή τέσσερις τροχούς για μεγάλη ανυψωτική ικανότητα) οι οποίοι
επιτρέπουν την κίνηση της γερανογέφυρας επί τροχιών που εδράζονται στις δοκούς
κυλίσεως. Επί των κύριων φορέων υπάρχει το βαρουλκοφορείο, το οποίο αποτελείται
από το φορείο και το βαρούλκο. Το βαρούλκο είναι αυτό που εκτελεί τις εργασίες
ανύψωσης περιλαμβάνοντας το άγκιστρο. Το άγκιστρο είναι η συνηθέστερη μορφή
ανάρτησης, ανάλογα όμως με το είδος των μετακινούμενων στοιχείων, το φορτίο
μπορεί να συγκρατείται με αρπάγες, με κάδους ή με μαγνήτες.
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Η ύπαρξη γερανογέφυρας στα βιομηχανικά κτίρια και στους αποθηκευτικούς
χώρους είναι πολύ χρήσιμη γιατί διευκολύνει σε σημαντικό βαθμό τη μετακίνηση
έτοιμων προϊόντων στο εσωτερικό των κτιρίων.
Ιδιάζουσας σημασίας φέρων στοιχείο στην κατασκευή ενός μεταλλικού κτιρίου
για βιομηχανική χρήση είναι οι δοκοί κυλίσεως της γερανογέφυρας τόσο από άποψη
στατική όσο και λειτουργική.
Από στατικής άποψης οι δοκοί κυλίσεως χρήζουν ιδιαίτερης ανάλυσης για δύο
λόγους. Πρώτον, διότι είναι από τις λίγες κατασκευές που δέχονται τα μέγιστα φορτία
υπολογισμού στο ακέραιο πολύ συχνά, αναλόγως την χρήση της γερανογέφυρας που
χρησιμοποιείται και δεύτερον, οι καταπονήσεις που δέχονται, οδηγούν σε συνεχή
εναλλαγή των τάσεων στις διατομές αυτών. Επόμενο είναι να καθίστανται κατασκευές
ευαίσθητες σε φαινόμενα κοπώσεως από τα οποία πάσχουν πολύ συχνά.
Οι δοκοί κυλίσεως κατασκευάζονται συνήθως ως αμφιέρειστα στοιχεία,μεταξύ
δυο κύριων πλαισίων ή ως συνεχείς δοκοί δυο ίσων ανοιγμάτων.Στην πρώτη
περίππτωση η δοκός κύλισης διευκολύνει την ανέγερση ενώ η τοποθέτηση της
σταθεροποιεί κάθε ανεγειρόμενο πλαίσιο. Στην δεύτερη περίπτωση μειώνονται οι
παραμορφώσεις, που είναι κρίσιμες για την διαστασιολόγηση και τα δυσμενή μεγέθη
τους προκύπτουν όταν τα δυο φορτία από τους τροχούς της γερανογέφυρας βρίσκονται
εντός του ενός ανοίγματος, ενώ το άλλο παραμένει αφόρτιστο.
Οι διατομές τω νδοκών κυλίσεως είναιελατές ή συγκολητές.Οι ελατές διατομές
είναι πλατύπελμες HEA,HEB,HEM λόγω της μεγαλύτερης αντοχής και δυσκαμψίας
τους περί τον ασθενή άξονα, που απαιτείται για την παραλαβή τω πλευρικών
φορτίων.Οι ελατές προτιμώνται για γερανογέφυρες μικρής ανυψωτικής ικανότητας,σε
αντίθεση με την περίπτωση του δικού μας κτιρίου όπου θα προτιμηθεί συγκολητή
διατομή.Οι συγκολητές διατομές έχουν μικρότερο βάρος αλλά επιπλέον κόστος και
επιμέλεια

κατασκευής

και

ανάλυσης,ιδιαίτερα

στις

ραφές

του

κορμού-

πελμάτων.Ωστόσο,οι διαστάσεις των διατομών τους μπορεί να προσαρμόζεται
ανάλογα με την απαίτηση της υπάρχουσας εντατικής κατάστασης.
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Επειδή ενδεχομένως οι πλευρικές παραμορφώσεις της δοκού κυλίσεως να είναι
σημαντικές, κατασκευάζεται στο άνω πέλμα αυτής, οριζόντιο δικτύωμα το οποίο,
προσφέρει προστασία έναντι πλευρικού λυγισμού. Παράλληλα, το δικτύωμα
χρησιμοποιείται για την διαμόρφωση πλευρικού διαδρόμου στην στάθμη της
γερανογέφυρας, απαραιτήτως για την προσβασιμότητα σε αυτήν την συντήρηση και
την διόρθωση τυχόν βλαβών.
Η γερανογέφυρα εδράζεται και μετακινείται κατά μήκος των δοκών κύλισης
χρησιμοποιώντας τροχούς οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να κυλιόνται πάνω σε
τροχιές κύλισης. Οι τροχιές μπορεί να είναι ορθογωνικές συμπαγείς ράβδοι(καρυδάκια)
για περιπτώσεις μικρής ανυψωτικής ικανότητας(<20t) ή ράβδοι με συνήθεις διατομές
τροχιών για μεγαλύτερα φορτία.
Οι τροχιές μπορεί να συγκολούνται επί των δοκών κυλίσεως με διακεκομένες
ραφές, να συνδέονται με αυτές μέσω εφαρμοσμένων ή προεντεταμένων κοχλιών ή να
στερεώνονται απλώς επ’αυτών με ειδικά σταθεροποιητικά μέσα. Στις πρώτες
περιπτώσεις επιτρέπεται να θεωρηθεί οτι η τροχιά αποτελεί μέρος της διατομής της
δοκού κυλίσεως υπο την προυπόθεση οτι τα συνδετικά μέσα μπορούν να μεταφέρουν
τις δυνάμεις στη διεπιφάνεια τροχιάς-δοκού(δυνάμεις ολίσθησης).Στην περίπτωση των
απλών μέσων στερέωσης,το καθένα υπολογίζεται να επαρκεί για την πλευρική ώθηση
που ασκεί ένας μεμωνομένος τροχός.Συνήθως δε μεταξύ της τροχιάς και της δοκού
κυλίσεως παρεμβάλεται ελαστομερές στρώμα μικρού πάχους.
Για τον υπολογισμό των κατακόρυφων θλιπτικών τάσεων στον κορμό της
δοκού κυλίσεως, πολύ σημαντικό είναι το μέγεθος της φθοράς της τροχιάς κύλισης.
Προκειμένου να ληφθεί υπόψιν η φθορά, όταν υπολογίζονται τα χαρακτηριστικά της
διατομής,απομειώνεται

το

ονομαστικό

ύψος

της

τροχιάς.

Η

απομείωση

αυτή,λαμβάνεται γενικά ως το 25% του ελάχιστου ονομαστικού πάχους tr κάτω από
της φθειρόμενη επιφάνεια,εκτός εάν λαμβάνεται διαφορετικά στην συντήρηση, όπως
σε περιπτώσεις που υποτίθεται οτι οι τροχιές συμβάλουν στην αντοχή ή την δυσκαμψία
της δοκού κυλίσεως.
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Τότε γίνονται κατάλληλες προβλέψεις για την φθορά κατά τον προσδιορισμό
των ιδιοτήτων της σύνθετης διατομής. Για ελέγχους κόπωσης, λαμβάνεται υπόψιν, το
μισό της μειώσεως της προηγούμενης περίπτωσης. Οι τροχιές κύλισης διαμορφώνονται
από ειδικούς χάλυβες με ελάχιστη εφελκυστική αντοχή μεταξύ των 500 N/mm² και
1200N/mm².
Τα φορτία επί των δοκών κυλίσεως προέρχονται κατά κύριο λόγο από την
ύπαρξη και λειτουργία της γερανογέφυρας. Διακρίνονται σε κατακόρυφα και οριζόντια
και η επιβολή τους γίνεται με δυναμικό τρόπο, μέσω της εφαρμογής δυναμικών
συντελεστών επί των στατικών δράσεων. Οι δυναμικοί συντελεστές παρατίθενται
παρακάτω.
Δυναμικός συντελεστής ν1
Ο συντελεστής ν1 εφαρμόζεται μόνο στο ιδίο βάρος της γερανογέφυρας και
λαμβάνει υπ’όψη την δυναμική διέγερση της κατά την ανύψωση του φορτίου
από το έδαφος.
Δυναμικός συντελεστής ν2
Ο συντελεστής ν2 εφαρμόζεται στο ανυψούμενο φορτίο και λαμβάνει υπ΄όψη
την δυναμική επιρροή όταν το φορτίο μεταφέρεται από το έδαφος στη
γερανογέφυρα
Δυναμικός συντελεστής ν3
Δεν υπάρχει δυνατότητα ξαφνικής απελευθέρωσης του αναρτημένου φορτίου
άρα ν3=1. Η δυνατότητα αυτή λαμβάνεται υπόψιν όταν η ανάρτηση του
φορτίου γίνεται με μαγνήτες ή αρπάγες.
Δυναμικός συντελεστής ν4
Ο συντελεστής ν4 εφαρμόζεται τόσο στο ιδίο βάρος της γερανογέφυρας όσο
και στο ανυψούμενο φορτίο,οπότε θεωρώντας οτι οι κατασκευαστικές ανοχές
που ορίζονται από τον Ευρωκώδικα ικανοποιούνται λαμβάνεται ν4=1.
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Δυναμικός συντελεστής ν5
Ο συντελεστής ν5 λαμβάνει υπ’όψη τη δυναμική επιρροή της δύναμης
προώθησης

και

εφαρμόζεται

επί

των

οριζοντίων

δυνάμεων

που

αναπτύσσονται στις τροχιές κατά την επιτάχυνση ή επιβράδυνση της
γερανογέφυρας. Υποθέτωντας οτι οι δυνάμεις αυτές μεταβάλλονται ομαλά
λαμβάνεται ν5=1,5.
Τα κατακόρυφα φορτία επί των τροχών της γερανογέφυρας οφείλονται στα
κατακόρυφα βάρη που φέρει η γερανογέφυρα καθώς και στη θέση αυτών ως προς τις
τροχιές κύλισης. Στα κατακόρυφα φορτία συμπεριλαμβάνεται το ιδίο βάρος της
γερανογέφυρας, το βάρος του βαρούλκου και το φορτίο ανύψωσης. Επειδή το
βαρουλκοφορείο και το φορτίο ανύψωσης μπορούν να κινηθούν μεταξύ δυο ακραίων
θέσεων, για την διαστασιολόγηση της δοκού κυλίσεως λαμβάνεται η δυσμενέστερη
κατάσταση.
Επειδή η τροχιά σταθμίζεται και ευθυγραμμίζεται μετά την ανέγερση του
κτιρίου και την τοποθέτηση των δοκών κυλίσεως, είναι δυνατόν το κατακόρυφο φορτίο
να ασκείται έκκεντρα ως προς την δοκό κύλισης. Η εκκεντρότητα αυτή λαμβάνεται
υπόψη στους υπολογισμούς και προσδιορίζεται στους κανονισμούς με μια ενδεικτική
τιμή του ¼ του πλάτους της τροχιάς br.
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4.17. Πλευρική επικάλυψη
Τα φύλλα με τα οποία επικαλύπτεται και επενδύεται πλευρικά ο φορέας, μέσω
των στοιχείων που εφαρμόζονται οι επικαλύψεις και οι πλευρικές επενδύσεις πρέπει να
έχουν επαρκή αντοχή και αγκύρωση επί των στοιχείων που στηρίζονται(τεγίδες για την
επικάλυψη και μηκίδες/μετωπικοί στύλοι για την πλευρική επένδυση), ώστε να
μπορούν να μεταφέρουν τις πιέσεις και υποπιέσεις που ασκούν οι διάφορες φορτίσεις.
Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη θερμομονωτική και
υγρομονωτική ικανότητα. Γενικα τα μονωτικά φύλα επικάλυψης και επένδυσης δεν
θεωρείται οτι αποτελούν στοιχεία του φέροντος οργανισμού προς τον οποίο
μεταφέρουν τα φορτία.
Στην Εικόνα 14 φαίνονται διάφοροι τύποι φύλλων επικάλυψης και
πλαγιοκάλυψης. Το ποιο είδος φύλλων θα χρησιμοποιηθεί σε κάθε έργο εξαρτάται από
τις απαιτήσεις σε θερμομόνωση, υγρομόνωση και ηχομόνωση αλλά και από τις
απαιτήσεις για οικονομία του εκάστοτε έργου.

Εικόνα 19: Απλή μορφή φύλλων επικάλυψης και πλαγιοκάλυψης και προκατασκευασμένα
θερμομονωτικά φύλλα
(Wikipedia, 2017)
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Η σύνδεσή τους στα φέροντα στοιχεία της κατασκευής γίνεται με κατάλληλες
βίδες, οι οποίες καλύπτονται με αρμοκάλυπτρα. Στην ακόλουθη Εικόνα 15
παρουσιάζονται διάφοροι τύποι βιδών των οποίων η διάταξη είναι κατάλληλη για την
σύνδεση της επικάλυψης όπως και της πλαγιοκάλυψης.

Εικόνα 20: Διάφοροι τύποι βιδών για την στήριξη των φύλλων επικάλυψης και πλαγιοκάλυψης
(Wikipedia, 2017)
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4.18. Παραδείγματα υπολογισμών
Εν συνεχεία, δίνονται τρία παραδείγματα μελέτης της αντοχής των δομικών
στοιχείων μιας κατασκευής, όπως ένα κτίριο προοριζόμενο για βιομηχανική χρήση με
υλικό κατασκευής τον χάλυβα. Οι υπολογισμοί γίνονται στο πλαίσιο του Ευρωκώδικα
3. Τα παραδείγματα αυτά είναι: αντοχή ράβδου σε λυγισμό, αντοχή κοχλιωτών
συνδέσεων και αντοχή δοκού σε κάμψη. Και οι τρεις αυτές περιπτώσεις έχουν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για τις χαλύβδινες κατασκευές.
(α)

Υπολογισμός ράβδων σε λυγισμό

Ως λυγισμός (buckling) χαρακτηρίζεται το φαινόμενο ταχείας ανάπτυξης
ανεπίτρεπτα μεγάλων παραμορφώσεων του δομικού στοιχείου, κάθετα προς τη
διεύθυνση ή γενικότερα στο επίπεδο εφαρμογής του φορτίου, για μικρές μεταβολές του
φορτίου με αποτέλεσμα την απώλεια της ελαστικής ευστάθειας του δομικού στοιχείου.
Λόγω σημαντικά μεγαλύτερης αντοχής και δυσκαμψίας του χάλυβα, οι απαιτούμενες
χαλύβδινες διατομές είναι αρκετά μικρότερες, σε σχέση με άλλα δομικά υλικά με
αποτέλεσμα την αύξηση της λυγηρότητας και την μεγαλύτερη ευπάθεια σε λυγισμό.
Για μέλος σταθερής διατομής υπό κεντρική θλίψη θα πρέπει η τιμή σχεδιασμού της
θλιπτικής δύναμης, NSd, να είναι πάντοτε μικρότερη ή το πολύ ίση με τη φέρουσα
ικανότητα του μέλους σε λυγισμό (αντοχή του θλιβόμενου μέλους σε λυγισμό), NRd.
Δηλαδή θα πρέπει να ισχύει ότι:

NSd ≤ NRd

(13)

Η οριακή τιμή για την περίπτωση του λυγισμού υπολογίζεται από τη σχέση:

NRd = (χ*βΑ*F*fy) / γ Μ1

(14)

Όπου:
χ = μειωτικός συντελεστής που εξαρτάται από τη λυγηρότητα της ράβδου

βΑ = μειωτικός συντελεστής που εξαρτάται από το είδος της διατομής
F = εμβαδόν διατομής ράβδου
fy = όριο διαρροής υλικού
γ Μ1 = 1.10 ο συντελεστής ασφάλειας έναντι λυγισμού.
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Η διαδικασία υπολογισμού περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
1. Υπολογίζεται ο βαθμός λυγηρότητας, λ, από τη σχέση:

λ = Sκ / i

(15)

Όπου:
Sκ = μήκος λυγισμού (εξαρτάται από το είδος των στηρίξεων)
i = ακτίνα αδράνειας στην εξεταζόμενη διεύθυνση λυγισμού.
2. Υπολογίζεται η λυγηρότητα αναφοράς, λ1, από τη σχέση:

λ1 = 93.9 * ε

(16)

Όπου:
ε = συντελεστής που εξαρτάται από το υλικό.
3. Υπολογίζεται η αδιάστατη λυγηρότητα, ¯λ , από τη σχέση:

¯λ = (λ / λ1)√βΑ

(17)

4. Υπολογίζεται ο μειωτικός συντελεστής χ.
Ο συντελεστής αυτός υπολογίζεται αν είναι γνωστή η αδιάστατη λυγηρότητα βάσει των
λεγόμενων καμπύλων λυγισμού. Οι καμπύλες αυτές προέκυψαν από τα αποτελέσματα
ενός εκτεταμένου προγράμματος πειραματικών δοκιμών. Λαμβάνουν υπόψη το είδος
της διατομής, τις πιθανές ατέλειες του δομικού υλικού και της κατασκευής καθώς
επίσης και την ανελαστική συμπεριφορά του χάλυβα.
5. Υπολογίζεται η φέρουσα ικανότητα του μέλους από τη σχέση (14) και συγκρίνεται
με την τιμή σχεδιασμού της θλιπτικής δύναμης. Να σημειωθεί ότι για αδιάστατη
λυγηρότητα ¯λ ≤ 0.2 οι επιδράσεις του λυγισμού μπορούν να αγνοούνται και να
εκτελούνται μόνο έλεγχοι επάρκειας αντοχής στο επίπεδο της διατομής.
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(β)

Κοχλιώσεις

Οι συνηθέστεροι τύποι συνδέσεων στις χαλύβδινες κατασκευές είναι οι
κοχλιωτές (bolted connections) και οι συγκολλητές συνδέσεις (welded connections).
Ειδικότερα οι κοχλιωτές συνδέσεις χρησιμοποιούνται στην πράξη πάρα πολύ συχνά
λόγω της ευκολίας κατασκευής και ενσωμάτωσής τους στον φορέα καθώς επίσης και
της δυνατότητας in situ μικροδιορθώσεων μέσω αυτών στα συνδεόμενα μέλη.
Η απόκριση μιας κοχλιωτής σύνδεσης είναι συνήθως περίπλοκη καθώς η
κατανομή των τάσεων σε αυτήν και οι δυνάμεις των κοχλιών εξαρτώνται πέραν του
τύπου της κοχλίωσης, από τη δυσκαμψία τόσο των κοχλιών όσο και των άλλων
συνδετήριων στοιχείων. Συνήθως κατά τον σχεδιασμό των κατασκευών χάλυβα μια
ακριβής θεωρητική ανάλυση της συμπεριφοράς των κοχλιωτών συνδέσεων δεν είναι
πρακτικά εφικτή.
Τελικά, η ανάλυση και ο σχεδιασμός των κοχλιώσεων είναι ημι-εμπειρικός.
Βασίζεται στην υφιστάμενη εμπειρία, σε εργαστηριακά πειραματικά αποτελέσματα και
σε απλοποιητικές υπολογιστικές διαδικασίες.
Στις συνηθισμένες κοχλιώσεις ο μεν κορμός του κοχλία καταπονείται σε
διάτμηση ή εφελκυσμό, η δε άντυγα της οπής σε επιφανειακή σύνθλιψη. Επομένως, ο
υπολογισμός των κοχλιώσεων γίνεται με προσδιορισμό των δυνάμεων αντοχής σε
διάτμηση, σύνθλιψη άντυγας οπών και εφελκυσμό αν υπάρχει σύμφωνα με την
παρακάτω διαδικασία.

Η αντοχή, Nv,Rd , ενός κοχλία σε διάτμηση του κορμού υπολογίζεται ως εξής:
o Αν το επίπεδο διάτμησης τέμνει το λείο τμήμα του κορμού του κοχλία
τότε:

Nv,Rd = (0.6*F* fub) / γMb

(18)

o Αν το επίπεδο διάτμησης τέμνει το σπείρωμα του κοχλία τότε:

Nv,Rd = (c*Fs* fub) / γMb

(19)
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Όπου:
F = εμβαδόν διατομής κορμού κοχλία
Fs = ενεργός διατομή κοχλία
fub = αντοχή κοχλία σε εφελκυσμό
c = 0.5 ή 0.6 ανάλογα με την ποιότητα του κοχλία
γMb =1.25 ο συντελεστής ασφάλειας για κοχλιώσεις.
Η αντοχή, Nb,Rd, ενός κοχλία σε σύνθλιψη άντυγας οπών υπολογίζεται από τον
τύπο:

Nb,Rd = (2.5*a*d*t* fu) / γMb

(20)

Όπου
d = διάμετρος κοχλία
t = μικρότερο συνολικό πάχος ελασμάτων κατά τη μία διεύθυνση της
μεταβιβαζόμενης δύναμης
α = συντελεστής που εξαρτάται από τις αποστάσεις των οπών και τη διάμετρο
τους.
fu = αντοχή ελάσματος σε εφελκυσμό
Η αντοχή, Nt,Rd, ενός κοχλία σε εφελκυσμό υπολογίζεται από τον τύπο:

Nt,Rd = (0.9*Fs* fub) / γMb

(21)

Για τον έλεγχο αντοχής τα κοχλίωσης προσδιορίζονται οι δυνάμεις στον
δυσμενέστερο κοχλία, δηλαδή η διατμητική δύναμη σχεδιασμού στην οριακή
κατάσταση αστοχίας, Nv,Sd, και η εφελκυστική δύναμη σχεδιασμού, Nt,Sd, εφόσον
υπάρχει εφελκυσμός, και συγκρίνονται με τις οριακές τιμές. Δηλαδή, πρέπει να ισχύει:
o Διάτμηση:

Nv,Sd ≤ Nv,Rd

(22)

o Σύνθλιψη άντυγας οπών:

Nv,Sd ≤ Nb,Rd

(23)

o Εφελκυσμός:

Nt,Sd ≤ Nt,Rd

(24)

Για ταυτόχρονη δράση εφελκυσμού και διάτμησης πρέπει επιπλέον να ισχύει
και η σχέση:

(Nv,Sd / Nv,Rd) + [Nt,Sd / (1.4* Nt,Rd)] ≤ 1

(25)
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(γ)

Υπολογισμός δοκών σε κάμψη

Ο έλεγχος αντοχής της δοκού σε απλή κάμψη γίνεται συγκρίνοντας τη ροπή
διαστασιολόγησης, MSd , με την οριακή ροπή της διατομής, MRd δηλαδή:

MSd ≤ MRd

(26)

Η οριακή ροπή της διατομής, χωρίς οπές των μέσων σύνδεσης (ήλων ή κοχλιών)
υπολογίζεται ανάλογα με την κλάση στην οποία ανήκει η διατομή ως εξής:

i.

Διατομές κατηγορίας 1 και 2.
Ο υπολογισμός βασίζεται στην πλαστική ροπή αντοχής, Wpl, της
διατομής και η οριακή ροπή υπολογίζεται από τον τύπο:

MRd = Wpl * fy / γΜ0
ii.

(27)

Διατομές κατηγορίας 3.
Ο υπολογισμός βασίζεται στην ελαστική ροπή αντοχής, Wel, της
διατομής και η οριακή ροπή υπολογίζεται από τον τύπο:

MRd = Wel * fy / γΜ0
iii.

(28)

Διατομές κατηγορίας 4.
Ο υπολογισμός βασίζεται στην ενεργό ροπή αντοχής, Weff, της
διατομής και η οριακή ροπή υπολογίζεται από τον τύπο:

MRd = Weff * fy / γΜ1

(29)

167

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 3

Η ενεργός ροπή αντοχής της διατομής υπολογίζεται με βάση τα ενεργά πλάτη
των θλιβόμενων στοιχείων.
Όπου:

fy = όριο διαρροής υλικού
γM0 = 1.10 ο συντελεστής ασφάλειας έναντι ορίου διαρροής.
γM1 = 1.10 ο συντελεστής ασφάλειας έναντι λυγισμού.
Όσον αφορά τις οπές των μέσων σύνδεσης πρέπει επιπλέον να γίνει και ο
παρακάτω έλεγχος:
o Αν υπάρχουν οπές στη θλιβόμενη ζώνη αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη.
o Αν υπάρχουν οπές στο εφελκυόμενο πέλμα τότε υπολογίζεται η χρήσιμη
διατομή, F΄n, του εφελκυόμενου πέλματος και γίνεται έλεγχος με βάση
το κριτήριο όλκιμης συμπεριφοράς του υλικού μέσω της σχέσης:
Όπου:

Fπ = η πλήρης διατομή του εφελκυόμενου πέλματος
F΄n, = Fπ – ΔF η χρήσιμη διατομή του εφελκυόμενου πέλματος
fu = η εφελκυστική αντοχή του υλικού
γM2 = 1.25 ο συντελεστής ασφάλειας έναντι ορίου θραύσεως.
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5.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ MATHCAD

5.1. Παραδείγματα υπολογισμών
Παράλληλα, και για την πληρέστερη κάλυψη των κατασκευαστικών
απαιτήσεων παρατίθενται επιπλέον παραδείγματα υπολογισμών που εκπονήθηκαν με
την χρήση του υπολογιστικού – μαθηματικού λογισμικού MathCad.
Οι υπολογισμοί αυτοί αφορούν τα εξής:

1.

Μήκη λυγισμού υποστυλωμάτων ενταγμένων σε μονώροφο πλαίσιο.

2.

Λυγισμός υποστυλώματος ενταγμένου σε πολυώροφο πλαίσιο.

3.

Καμπτόμενη δοκός από πρότυπη διατομή.

4.

Υποστύλωμα υπό αξονική θλίψη.

5.

Δοκός υπό διαξονική κάμψη και αξονικό εφελκυσμό.

6.

Διατομή υπό ταυτόχρονη ροπή -τέμνουσα δύναμη και αξονική.

Στη συνέχεια, παρατίθενται οι υπολογισμοί.
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5.1.1

Καμπτόμενη Δοκός από Πρότυπη Διατομή

Προσδιορισμός απαιτούμενης διατομής, από την σειρά ΙΡΕ, σε πλευρικά
εξασφαλισμένη αμφιέρειστη δοκό η οποία ανήκει σε βατή οροφή κτιρίου γραφείων και
καταπονείται από μόνιμο ομοιόμορφο φορτίο

Υπολογισμός κύριας δράσης
το ωφέλιμο φορτίο

𝑞𝑒𝑑 = 𝛾𝑔 × 𝑔 + 𝛾𝑞 × 𝑝 + 𝛾𝑞 × 𝜓𝜊 × 𝑠

Υπολογισμός κύριας δράσης
το χιόνι

𝑞𝑒𝑑 = 𝛾𝑔 × 𝑔 + 𝛾𝑞 × 𝑠 + 𝛾𝑞 × 𝜓𝜊 × 𝑝

Δρώσα ροπή σχεδιασμού

𝑀𝑒𝑑 = ( )× 𝑞𝑒𝑑 × (𝑙 2 )

1
8

𝑊𝑝𝑙 × 𝑓𝑦/𝛾𝑀𝑜 ≥ 𝑀𝑒𝑑
Έλεγχος σε διάτμηση
Επιφάνεια διάτμησης
Επιφάνεια διάτμησης

𝑉𝑒𝑑 =

𝑄𝑒𝑑×𝐿
2

𝐴𝑉 = 𝐴 − (2 × 𝑏𝑡𝑓 ) + (𝑡𝑤 + 2 × 𝑟) × 𝑡𝑓 ≤ 𝜂ℎ𝑤 × 𝑡𝑤

𝑉𝑝𝑙𝑅𝑑 =

𝐴𝑉 ×𝑓𝑦
√3×𝛾𝛭𝜊

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Υποθέτουμε ότι για την εξεταζόμενη δοκό έχουν καθοριστεί από την
προδιαγραφή του έργου τα ανώτερα όρια (1) μέγιστο βέλος δmax = l/250, (2)
διακύμανση βέλους δ2 = l/300 λόγω μεταβλητών δράσεων.
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Βάσεις Σχεδιασμού

Δράσεις συνδυασμού
συντελεστή

Κράτη μέλη του CEN για τοποθεσίες που βρίσκονται σε υψόμετρο

ομοιόμορφο φορτίο

μήκος

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΥΡΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟ ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ

ΚΥΡΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟ ΧΙΟΝΙ
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΟΠΗΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΕΣΗ ΔΙΑΤΟΜΗΣ
Πρέπει να ισχύει

ΔΙΑΤΟΜΗ IPE 270 εφοσον
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΙΑΤΟΜΗΣ

υπόκειται σε κάμψη

υπόκειται σε θλίψη
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Η διατομή σύμφωνα με τους περιορισμούς ανήκει στην κατηγορία 1
για τον προσδιορισμό της αντοχής σε κάμψη χρησιμοποιήθηκε σωστά η πλαστική ροπή
αντοχής
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ

δεν απαιτείται έλεγχος κορμού έναντι διατμητικού λυγισμού διότι :

ΟΡΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
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βέλη κάμψεως
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5.1.2

Διατομή υπό Ταυτόχρονη Ροπή Τέμνουσα και Αξονική
Δύναμη

Πλευρικά εξασφαλισμένη αμφιέρειστη δοκό ανοίγματος 2,50 m και διατομής HEB 400
καταπονείται από εγκάρσια φορτία σχεδιασμού qed=7 ΚΝ/m και Ped=900KN, καθώς και από
αξονική δύναμη σχεδιασμού Ned=850 KN . Ζητείται ο έλεγχος επάρκειας της διατομής της
δοκού. Χάλυβας S 235.

Προσδιορισμός των εντατικών μεγεθών 1

𝑀𝐸𝑑 = [((𝑄𝐸𝑑 × 𝑙 2 )/8) + (𝑃𝐸𝑑 × 𝑙)/4]

𝑉𝑑 =

Απομείωση αντοχής λόγω τέμνουσας1

𝑃𝐸𝑑
2

𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 =

𝐴𝑉 ×𝑓𝑦
√3×𝛾𝛭𝜊

1

𝑉𝐸𝑑 ≻ × 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑
2

1

Επιφάνεια διάτμησης με μειωμένη τιμή
για την τάση διαρροής

𝑝 = [(

2×𝑉𝐸𝑑
𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑

2

− 1) ]

𝑓𝑦𝑤 = (1 − 𝑝) × 𝑓𝑦

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η διατομή κατατάσσεται στην Κατηγορία 1. Για να υπολογιστεί η
απομειωμένη αντοχή σε κάμψη 𝑀𝑣,𝑅𝑑 θεωρώντας για τον κορμό ως τάση διαρροής την 𝑓𝑦𝑤 και για τα
πέλματα 𝑓𝑦 .
1

Ο έλεγχος θα γίνει στην δυσμενέστερη διατομή.
Ως επιφάνεια διάτμησης θεωρείται ορθογωνική επιφάνεια με ύψος το συνολικό ύψος διατομής και πλάτος το πάχος του
κορμού της
3
Λαμβάνοντας υπόψιν την απομείωση της αντοχής της διατομής λόγω της τέμνουσας δύναμης
2
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𝑀𝑣,𝑅𝑑 =

𝑝×(ℎ𝑤 ×𝑡𝑤 )2
)
4×𝑡𝑤

𝑊𝑝𝑙 −(

×𝑓𝑦

𝛾𝛭𝜊

Μη απομειωμένη ροπή σχεδιασμού

Αντοχή σχεδιασμού σε εφελκυσμό1

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 =

Προσδιορισμός αντοχής σχεδιασμού

𝛾𝛭𝜊

𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 = (𝛢𝜈 × 𝑓𝑦 ) + (𝐴 − 𝐴𝑣 ) × 𝑓𝑦 ÷ 𝛾𝛭𝜊

𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 =

Μη απομειωμένο μέγεθος

𝑊𝑝𝑙 ×𝑓𝑦

𝐴×𝑓𝑦
𝛾𝛭𝜊

𝑀𝑁𝑦,𝑅𝑑 = 𝑀𝑝𝑙,𝑦,𝑅𝑑 ×

σε κάμψη

1

Έλεγχος επάρκειας διατομής
Άρα ισχύει

1−𝑛
1−(0.5×𝑎)

όπου

𝑛 = 𝑁𝐸𝑑 ÷ 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑

όπου

𝑎 = (𝐴 − 2 × 𝑏 × 𝑡𝑓 ) ÷ 𝐴

≤

𝑀𝑝𝑙,𝑦,𝑅𝑑

𝑀𝐸𝑑 ≼ 𝑀𝑁𝑦,𝑅𝑑
𝑀𝐸𝑑 = 568 𝐾𝑁𝑚 ≼ 𝑀𝑁𝑦,𝑅𝑑 = 686,1 𝐾𝑁𝑚

4

Συγκρίσιμη με το μη απομειωμένο μέγεθος
Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται σε κάθε δυσμενή διατομή και όχι μόνο σε μέγιστη καμπτική ροπή. Η διαδικασία αυτή
πραγματοποιείται και σε περίπτωση θλιπτικής αξονικής δύναμης.
5
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προσδιορισμός εντατικών μεγεθών

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Έλεγχος επάρκειας διατομής
δοκού
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απομείωση αντοχής λόγω
τέμνουσας

λαμβάνουμε υπόψη την απομείωση της αντοχής λόγω τέμνουσας και
θεωρούμε την fyw ως τάση διαρροής για τον κορμό και για τα
πέλματα την fy.

προσδιορισμός απομειωμένης αντοχής με μειωμένη τιμή της επιφάνειας διάτμησης
για τάση διαρροής

κατατάσσουμε την διατομή στην 1η κατηγορία: αντοχή σχεδιασμού λόγω
κάμψης και διάτμησης

Υπολογισμός ροπής
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αντοχή σχεδιασμού σε εφελκυσμό

αντοχή σχεδιασμού σε κάμψη

έλεγχος επάρκειας διατομής

υποθέτουμε ότι ο κορμός της δοκού στην θέση εφαρμογής του
συγκεντρωμένου φορτιού είναι επαρκής έναντι φαινομένων
τοπικής αστοχίας
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5.1.3

Δοκός υπό Διαξονική Κάμψη και Αξονικό Εφελκυσμό

Να ελεγχθεί η επάρκεια της διατομής, της υπό διαξονική κάμψη και εφελκυσμό
αμφιέρειστης δοκού. Χάλυβας S 235. Η δοκός είναι πλευρικά εξασφαλισμένη στις στηρίξεις
και στα τρίτα του ανοίγματός της.
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5.1.4

Μήκη Λυγισμού Υποστυλωμάτων Ενταγμένων σε Μονώροφο

Πλαίσιο
Ζητείται να προσδιοριστούν τα μήκη λυγισμού των υποστυλωμάτων διατομής HEB220.
Κατα την εκτός επιπέδου του πλαισίου διεύθυνση, οι κεφαλές των υποστυλωμάτων θεωρούνται
αμετάθετες αρθρώσεις, ενώ οι πόδες λαμβάνονται όπως και εντός του επιπέδου του πλαισίου.
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6.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΙΩΝ,

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

6.1. Φορτία κατασκευής & υπολογισμός τους
Ανάλογα με το είδος, τη μορφή και τη θέση της κατασκευής, προσδιορίζονται
οι διάφορες χαρακτηριστικές τιμές των δράσεων οι οποίες επενεργούν σε αυτήν. Στον
Ελλαδικό χώρο, ως προς τις δράσεις επί των κατασκευών, εφαρμόζεται ευρέως ο
Ευρωκώδικας 1, ο οποίος παρέχει για κάθε χώρα, μέσω Παραρτημάτων ή μέσω των
Εθνικών Προσαρτημάτων, πληροφορίες ως προς τις αναπτυσσόμενες δράσεις (π.χ.
χιόνι, άνεμος, κλπ.).
Προκειμένου να ελεγχθεί η κατασκευή έναντι των οριακών καταστάσεων,
πέραν των οποίων ο φορέας ή τμήμα αυτού δεν ικανοποιεί πλέον τα κριτήρια
σχεδιασμού του, διακρίνονται οι οριακές καταστάσεις αστοχίας και λειτουργικότητας,
που περιγράφουν με επαρκή αξιοπιστία όλους τους πιθανούς συνδυασμούς
φορτίσεων, στις οποίες υπάρχει πιθανότητα να εκτεθεί η κατασκευή, τόσο κατά τη
φάση της ανέγερσης, όσο και κατά την προβλεπόμενη διάρκεια ζωής της.
Οι καταστάσεις σχεδιασμού διακρίνονται ως εξής:
• Καταστάσεις διαρκείας, που αντιστοιχούν σε συνθήκες κανονικής χρήσης
• Παροδικές καταστάσεις, που αντιστοιχούν σε προσωρινές συνθήκες, π.χ. κατά τη
φάση ανέγερσης ή επισκευών
• Τυχηματικές καταστάσεις, που αντιστοιχούν σε εξαιρετικές συνθήκες, π.χ. σε
πυρκαγιά, έκρηξη, πρόσκρουση ή τοπική αστοχίας
• Καταστάσεις σεισμού, που αντιστοιχούν σε συνθήκες σεισμικής καταπόνησης στην
κατασκευή
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Οριακές καταστάσεις-Δράσεις
Οριακές καταστάσεις είναι εκείνες, πέρα των οποίων η κατασκευή δεν
ικανοποιεί τις απαιτήσεις ασφαλείας και λειτουργικότητας του σχεδιασμού και
διακρίνονται σε:
• Οριακές καταστάσεις αστοχίας, που αντιστοιχούν σε κατάρρευση ή άλλου είδους
αστοχίες μέσω απώλειας στατικής ισορροπίας της κατασκευής ή αστοχίας λόγω
υπερβολικών παραμορφώσεων ή αστοχίας λόγω κόπωσης, που θέτουν σε κίνδυνο
ανθρώπινες ζωές.
• Οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας, πέραν των οποίων δεν ικανοποιούνται τα
κριτήρια

λειτουργικότητας

της

κατασκευής

και

σχετίζονται

με

μεγάλες

παραμορφώσεις ή μετακινήσεις που προκαλούν βλάβες στα στοιχεία πλήρωσης ή
ταλαντώσεις ενοχλητικές για τους χρήστες ή υπερβολικές ρηγματώσεις.
Οι δράσεις οι οποίες επιβάλλονται στην κατασκευή με τη μορφή συνδυασμών
για τις προαναφερθείσες καταστάσεις σχεδιασμού, διακρίνονται σε:
• Άμεσες, π.χ. συγκεντρωμένα ή ομοιόμορφα κατανεμημένα γραμμικά και
επιφανειακά φορτία.
• Έμμεσες, π.χ. επιβαλλόμενη παραμόρφωση λόγω θερμοκρασιακής μεταβολής ή
υποχώρησης στηρίξεων ή επιβαλλόμενη επιτάχυνση λόγω σεισμού.
Οι δράσεις αυτές ως προς το χρόνο διακρίνονται σε:
• Μόνιμες, π.χ. ίδια βάρη της κατασκευής
• Μεταβλητές, π.χ. επιβαλλόμενα φορτία σε πατώματα κτιρίων, δοκούς ή στέγες,
φορτία χιονιού ή ανέμου
Ως προς τη θέση τους οι δράσεις διακρίνονται σε:
• Καθορισμένες, π.χ. ίδιο βάρος
• Ελεύθερες, π.χ. κινητά επιβαλλόμενα φορτία γερανογεφυρών
Ως προς τη φύση τους ή την απόκριση της κατασκευής ταξινομούνται σε:
• Στατικές
• Δυναμικές
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Μόνιμα Φορτία
Με τον όρο αυτό νοούνται όλες οι δράσεις, οι οποίες αναμένεται να
επενεργήσουν κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης περιόδου αναφοράς και για την οποία
η διαφοροποίηση του μεγέθους τους στο χρόνο είναι αμελητέα. Στην κατηγορία αυτή
περιλαμβάνονται όλα τα κατακόρυφα φορτία που δρουν καθ’ όλη την διάρκεια ζωής
του έργου.
Ίδια βάρη της κατασκευής:
o Ίδιο βάρος σκυροδέματος: gc=25kN/m3
o Ίδιο βάρος σιδηροδοκού: gα=78,5kN/m3
o Λοιπά μόνιμα (επικαλύψεις, δάπεδα, οροφή, ηλεκτρομηχανολογικός
εξοπλισμός, μόνωση κλπ.) με τιμή 2,00 kN/m2.
Κινητά Φορτία
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα φορτία που προκύπτουν από την
χρήση του κτιρίου και προέρχονται από την παρουσία ανθρώπων, επίπλων, κινητού
εξοπλισμού κλπ. Λόγω της φύσης των φορτίων αυτών δεν είναι επακριβής η τιμή και
η θέση τους γι’ αυτό προσδιορίζονται στατιστικά και οι τιμές τους δίνονται από τους
Ευρωκώδικες.
Φορτία Χιονιού
Τα φορτία χιονιού υπολογίζονται σύμφωνα με το Μέρος 1.3 του Ευρωκώδικα
1, που παρέχει οδηγίες για τα φορτία λόγω χιονόπτωσης, η οποία έλαβε χώρα υπό
συνθήκες νηνεμίας ή με ταυτόχρονη συνύπαρξη ανέμων. Τα φορτία αυτά
αναφέρονται σε κτίρια, ή σε έργα πολιτικού μηχανικού γενικά, για υψόμετρο κάτω
των 1500 m. Έχουν προκύψει με την παραδοχή φυσικής απόθεσης και δε λαμβάνουν
υπόψη πιθανή τεχνητή αφαίρεση ή αναδιανομή χιονιού επί της στέγης από ανθρώπινη
επέμβαση. Το φορτίο χιονιού θεωρείται ότι επιδρά κατακόρυφα και αναφέρεται στην
οριζόντια προβολή της επιφάνειας της στέγης, ενώ κατατάσσεται στις ελεύθερες
μεταβλητές δράσεις. Σε ειδικές περιπτώσεις, όταν οι καταγραφές της χιονόπτωσης
δίνουν ακραίες τιμές, μπορεί να εντάσσεται στις τυχηματικές δράσεις.
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Δράσεις Ανέμου
Οι δράσεις του ανέμου στις κατασκευές από χάλυβα, παίζουν ιδιαίτερα
σημαντικό ρόλο και σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν τη βασική φόρτιση,
ανεξάρτητα από τον τύπο τους. Οι δυνάμεις λόγω ανέμου είναι χρονικά
μεταβαλλόμενες και μπορούν να προκαλέσουν ταλαντώσεις, η δυναμική επίδραση
των οποίων σε δύσκαμπτες κατασκευές είναι μικρή και επομένως τα φορτία ανέμου
μπορούν να θεωρούνται ως στατικά. Σε εύκαμπτες κατασκευές ωστόσο, οι δυναμικές
επιρροές μπορεί να είναι σημαντικές και για τον λόγο αυτό πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη η δυναμική τους συμπεριφορά.
Ο υπολογισμός των δράσεων ανέμου γίνεται με βάση το Μέρος 1.4 του
Ευρωκώδικα 1, το οποίο παρέχει κανόνες και μεθόδους υπολογισμού των φορτίων
ανέμου επί των κτιριακών κατασκευών και των επιμέρους στοιχείων και
προσαρτημάτων τους , για ύψη μέχρι 200 m που είναι η εν λόγω κατασκευή.
Η μεθοδολογία που αναπτύσσεται στο μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 1 αφορά σε
επιφάνειες οι οποίες είναι επαρκώς δύσκαμπτες ώστε να αμελούνται οι δυναμικές
ταλαντώσεις που προκαλούνται από τον άνεμο. Η πλέον σημαντική παράμετρος για
τον υπολογισμό των δράσεων ανέμου είναι η ταχύτητα του ανέμου. Η βάση
σχεδιασμού είναι η μέγιστη ταχύτητα (ριπή) που προβλέπεται για τη διάρκεια ζωής
σχεδιασμού της κατασκευής. Οι παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος της
ταχύτητας και της ασκούμενης πίεσης είναι οι εξής:
• Γεωγραφική θέση: Οι ταχύτητες ανέμου είναι στατιστικώς μεγαλύτερες σε
ορισμένες περιοχές από κάποιες άλλες. Για πολλές περιοχές υπάρχουν διαθέσιμα
στατιστικά στοιχεία και οι βασικές ταχύτητες ανέμου vb αναπαριστώνται με τη μορφή
ισοϋψών καμπύλων πάνω σε χάρτες. Η βασική ταχύτητα του ανέμου vb αντιστοιχεί
στη μέση ταχύτητα ανέμου στα 10 m πάνω από το επίπεδο γυμνού εδάφους,
λαμβάνοντας το μέσο όρο για μία περίοδο 10 λεπτών και με περίοδο επαναφοράς 50
ετών.
• Φυσική θέση: Οι ριπές ανέμου με υψηλές τιμές απαντώνται σε εκτιθέμενες περιοχές
όπως είναι οι ακτές, παρά σε πιο προστατευμένες όπως είναι τα κέντρα των πόλεων.
Αυτό αποδίδεται στη τραχύτητα των επιφανειών, που συνεπάγεται μείωση της
ταχύτητας του ανέμου στο επίπεδο του εδάφους. Αυτή η μείωση λαμβάνεται υπόψη
μέσω του συντελεστή τραχύτητας cr, o αναφέρεται στη μεταβλητότητα της μέσης
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ταχύτητας ανέμου στη θέση της κατασκευής λόγω του ύψους πάνω από το έδαφος και
λόγω της τραχύτητας του εδάφους της προσήνεμης περιοχής στη θεωρούμενη
διεύθυνση του ανέμου.
• Τοπογραφία: Τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής λαμβάνονται υπόψη
μέσω ενός συντελεστή τοπογραφικής διαμόρφωσης (ή αναγλύφου) που εκτιμά την
αύξηση της μέσης ταχύτητας ανέμου πάνω από μεμονωμένους λόφους και εξάρσεις ή
γκρεμούς ανάλογα με την προσήνεμη κλίση Φ=Η/Lu κατά τη διεύθυνση του ανέμου.
• Διαστάσεις κτιρίου: Το ύψος του μελετώμενου κτιρίου επηρεάζει σημαντικά την
ταχύτητα του ανέμου, επειδή οι ταχύτητες του ανέμου αυξάνουν με το ύψος πάνω από
την επιφάνεια του εδάφους.
• Μέση ταχύτητα ανέμου: Προσδιορίζεται από τη βασική του ταχύτητα προσαυξημένη
ώστε να λάβει υπόψη το ύψος του μελετώμενου κτιρίου, τη τραχύτητα του εδάφους
και τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά.
• Σχήμα κατασκευής: Τα φορτία είναι αποτέλεσμα μιας σύνθετης κατανομής πιέσεων
σε όλες τις όψεις της κατασκευής, λόγω της κίνησης του ανέμου γύρω από αυτή.
Γενικά αναπτύσσονται θετικές και αρνητικές πιέσεις στις διάφορες όψεις της
κατασκευής. Ωστόσο η κατανομή είναι περίπλοκη εξαιτίας της ύπαρξης γειτονικών
κατασκευών ή και φυσικών εμποδίων. Γενικά θεωρούμε πως πιέσεις αναπτύσσονται
στις προσήνεμες όψεις και υποπιέσεις στις υπήνεμες.
• Κλίση στέγης: Παράμετρος η οποία επηρεάζει το είδος των πιέσεων που
αναπτύσσονται επί της κατασκευής. Αξιοσημείωτο είναι ότι στέγες με μικρές κλίσεις
μπορεί να υπόκεινται σε υφαρπαγή ή αναρρόφηση, ενώ στέγες με μεγαλύτερες κλίσεις
μάλλον υπόκεινται σε πίεση προς τα κάτω.
• Διεύθυνση ανέμου: H διεύθυνση του ανέμου επηρεάζει την κατανομή των πιέσεων.
Μέσω διατιθέμενων πινάκων λαμβάνονται υπόψη οι ως άνω παράμετροι, κατά πρώτο
λόγο στον υπολογισμό της ταχύτητας σχεδιασμού του ανέμου και κατά δεύτερο λόγο
στη μετατροπή της ταχύτητας του ανέμου σε ένα σύστημα δυνάμεων επί της
κατασκευής. Οι ισοδύναμες στατικές δυνάμεις θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια
στην ανάλυση και προσδιορισμό της αντοχής της κατασκευής ως σύνολο.
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Πίεση ανέμου στις επιφάνειες της κατασκευής
Οι δράσεις του ανέμου μεταβάλλονται με το χρόνο και δρουν άμεσα στις
εξωτερικές επιφάνειες της κατασκευής (πίεση) και έμμεσα στις εσωτερικές επιφάνειες
αυτής (υποπίεση), μέσω του πορώδους των εξωτερικών επιφανειών. Στην παρούσα
εργασία η υποπίεση θα αμεληθεί, λόγω των περιορισμένων ανοιγμάτων του κτιρίου.
Εκτός των ανωτέρω ενδεικτικών σημαντικών υπολογισμών, απαιτείται και ο
αντίστοιχος υπολογισμός των φορτίων που πρέπει να λαμβάνονται κάθε φορά υπόψη
για την ανάλυση (στατική και ισοδύναμη δυναμική - φασματική) του μεταλλικού
φορέα.
Η εκτίμηση των φορτίων για την ανάλυση και διαστασιολόγηση ενός φορέα
αποτελεί ένα από τα βασικότερα βήματα του ορθού σχεδιασμού. Ο μηχανικός μελετητής καλείται να αξιολογήσει όλες τις πιθανές και «απίθανες» συνθήκες φόρτισης
που μπορούν να υπάρξουν στη διάρκεια ζωής του έργου και να αποφασίσει τόσο για
τις τιμές των μεγεθών όσο και για την πιθανότητα συνύπαρξης των διαφόρων δράσεων.
Για τον λόγο αυτό οι νέοι κανονισμοί αφιερώνουν ένα ολόκληρο μέρος τους
(Ευρωκώδικας 1) στην ορθή επιλογή των δράσεων και των συνδυασμών τους. Οι
δράσεις οι οποίες επιβάλλονται σε μία κατασκευή διακρίνονται σε διάφορες
κατηγορίες ανάλογα με τον χρόνο επιβολής (μόνιμες, μεταβλητές, τυχηματικές), τη
θέση τους (καθορισμένες, ελεύθερες), τη φύση τους (στατικές, δυναμικές). Οι
χαρακτηριστικές τους τιμές δίνονται αναλυτικά στα διάφορα μέρη του Ευρωκώδικα 1
και επιλέγονται προσεκτικά από τον μηχανικό – μελετητή.
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Σεισμικές δράσεις
Ως σεισμός ορίζεται η βίαιη εδαφική δόνηση που γεννιέται κατά την παροδική
διατάραξη της μηχανικής ισορροπίας των γήινων πετρωμάτων σε συγκεκριμένο μέρος
της Γης, από φυσικά αίτια που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό της. Σύμφωνα με τις
ισχύουσες θεωρίες, το φαινόμενο του σεισμού προκαλείται από τη σχετική ολίσθηση
των δύο πλευρών ενός σεισμογενούς ρήγματος και τα σεισμικά κύματα που
παράγονται από την ολίσθηση αυτή. Τα σεισμικά κύματα διαδίδονται στο εσωτερικό
της Γης και φθάνουν στην επιφάνειά της όπου καταγράφονται από τους
σεισμογράφους αλλά και προκαλούν διάφορες βλάβες.
Κατά τη διάρκεια ενός σεισμού, το έδαφος και επομένως η θεμελίωση μιας
κατασκευής, κινείται με εναλλασσόμενο πρόσημο, γύρω από μία αρχική θέση
ηρεμίας. Τα κτίρια αποκρίνονται στις ανακυκλιζόμενες αυτές μετακινήσεις του
εδάφους, αντιστρατεύοντας την ακαμψία τους και τις αντοχές τους σε κάμψη,
διάτμηση, θλίψη κλπ. Συνεπώς, ο σεισμός δεν επιβάλλει δυνάμεις πάνω στην
κατασκευή, αλλά μετακινήσεις εναλλασσόμενου προσήμου. Οι δυνάμεις που τελικά
αναπτύσσονται είναι εσωτερικές δυνάμεις στις αδρανειακές δυνάμεις που
αναπτύσσονται λόγω των εξωτερικά επιβαλλόμενων παραμορφώσεων. Αδρανειακές
δυνάμεις, εννοούμε τις δυνάμεις εκείνες, οι οποίες τείνουν να διατηρήσουν την αρχική
κατάσταση της κατασκευής ενάντια στην εναλλασσόμενη κίνηση του εδάφους που
δημιουργείται λόγω του σεισμού.
Η χώρα μας βρίσκεται σε μία εξαιρετικά σεισμογενή περιοχή και ως εκ τούτου
οι σεισμικές αυτές κινήσεις, δηλαδή οι σεισμικές δράσεις, παίζουν σημαντικό ρόλο
στο σχεδιασμό των κατασκευών. Ο Ευρωκώδικας 8 περιέχει τις βασικές απαιτήσεις,
τα κριτήρια σχεδιασμού, το μέγεθος των σεισμικών δράσεων, και τους κανόνες
συνδυασμού με άλλες δράσεις, καθώς και κανόνες εφαρμογής για κτιριακά κυρίως
έργα.
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Οι κύριοι στόχοι του κανονισμού είναι οι εξής:
o η προστασία της ανθρώπινης ζωής
o ο περιορισμός των βλαβών των κατασκευών
o η διασφάλιση της λειτουργίας έργων που είναι σημαντικά για την αστική
προστασία
Μέθοδοι υπολογισμού σεισμικής απόκρισης
Σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8, προβλέπεται η εφαρμογή δύο μεθόδων
γραμμικού υπολογισμού της σεισμικής απόκρισης:
• Ιδιομορφική ανάλυση φάσματος απόκρισης, η οποία περιλαμβάνει πλήρη
ιδιομορφική ανάλυση του συστήματος και υπολογισμό της μέγιστης σεισμικής
απόκρισης για κάθε ιδιομορφή ταλάντωσης. Εφαρμόζεται χωρίς περιορισμούς σε όλες
τις περιπτώσεις κατασκευών που καλύπτει ο Ευρωκώδικας 8. Με τη μέθοδο αυτή
υπολογίζονται οι πιθανές ακραίες τιμές τυχόντος μεγέθους απόκρισης με τετραγωνική
επαλληλία των ιδιομορφικών τιμών του υπόψη μεγέθους. Κατά την εφαρμογή της
αρκεί η θεώρηση ενός μόνον προσανατολισμού των δύο οριζόντιων (και κάθετων
μεταξύ τους) συνιστωσών του σεισμού.
• Μέθοδος ανάλυσης οριζόντιας φόρτισης, η στηρίζεται σε προσεγγιστική μόνον
θεώρηση της θεμελιώδους ιδιομορφής ταλάντωσης για κάθε διεύθυνση υπολογισμού,
χωρίς να απαιτεί ιδιομορφική ανάλυση. Η απλοποίηση αυτή επιτρέπει τον άμεσο
υπολογισμό της σεισμικής απόκρισης με τη βοήθεια ''ισοδύναμων'' σεισμικών
δυνάμεων, οι οποίες εφαρμόζονται σαν στατικά φορτία πάνω στην κατασκευή.
Ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας
Η ένταση των εδαφικών σεισμικών διεγέρσεων, καθορίζεται συμβατικά με μία
μόνη παράμετρο, τη μέγιστη σεισμική επιτάχυνση Α και καθορίζεται ανάλογα με την
ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας στην οποία βρίσκεται το έργο. Η Ελλάδα χωρίζεται
σε τρεις Ζώνες Σεισμικής Επικινδυνότητας (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) τα όρια των οποίων καθορίζονται
στον χάρτη σεισμικής επικινδυνότητας. Σε κάθε ζώνη αντιστοιχεί μια τιμή σεισμικής
επιτάχυνσης, η οποία έχει πιθανότητα υπέρβασης 10% στα 50 χρόνια (ή περίοδο
επαναφοράς 457 έτη).
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Εικόνα 21: Χάρτης σεισμικής επικινδυνότητας Ελλάδας και αντίστοιχες ζώνες
(Wikipedia, 2017)

Σεισμική επιτάχυνση του εδάφους
Σε κάθε ζώνη αντιστοιχεί μια τιμή σεισμικής επιτάχυνσης Α που έχει ληφθεί
από τον χάρτη ζωνών στο Εθνικό Προσάρτημα, και σύμφωνα με τα σεισμολογικά
δεδομένα έχει πιθανότητα υπέρβασης 10% στα 50 χρόνια, (η περίοδος επαναφοράς
είναι 475 χρόνια), με βάση την σχέση Α=α×g.
Προσδιορισμός της κατηγορίας εδάφους
Από άποψη σεισμικής επικινδυνότητας, τα εδάφη κατατάσσονται σε 5
κατηγορίες Α, Β, Γ, Δ, Ε, S1 και S2 σύμφωνα με τον πίνακα 3.2 του Ευρωκώδικα 8,
ο οποίος καθορίζει την κατηγορία εδάφους από την στρωματογραφία και τις
παραμέτρους που δίνονται σε αυτόν.
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Κατηγορία
Εδάφους

Περιγραφή στρωματογραφίας

Παράμετροι
vs,30 (m/s)

NSPT

cu (kPa)

(κρούσεις/3
0cm)

A

Βράχος ή άλλος βραχώδης γεωλογικός
σχηματισμός, που περιλαμβάνει το
πολύ 5 m ασθενέστερου επιφανειακού
υλικού.

800

_

_

B

Αποθέσεις πολύ πυκνής άμμου,
χαλίκων, ή πολύ σκληρής αργίλου,
πάχους τουλάχιστον αρκετών δεκάδων
μέτρων, που χαρακτηρίζονται από
βαθμιαία βελτίωση των μηχανικών
ιδιοτήτων με το βάθος.

360 – 800

50

250

C

Βαθιές αποθέσεις πυκνής ή μετρίως
πυκνής άμμου, χαλίκων ή σκληρής
αργίλου πάχους από δεκάδες έως
πολλές εκατοντάδες μέτρων.

180 – 360

15 - 50

70 - 250

D

Αποθέσεις χαλαρών έως μετρίως
χαλαρών μη συνεκτικών υλικών (με ή
χωρίς κάποια μαλακά στρώματα
συνεκτικών υλικών), ή κυρίως μαλακά
έως μετρίως σκληρά συνεκτικά υλικά.

180

15

70

E

Εδαφική τομή που αποτελείται από ένα
επιφανειακό στρώμα ιλύος με τιμές vs
κατηγορίας C ή D και πάχος που
ποικίλλει μεταξύ περίπου 5m και 20m,
με υπόστρωμα από πιο σκληρό υλικό
με vs > 800 m/s.

S1

Αποθέσεις που αποτελούνται, ή που
περιέχουν ένα στρώμα πάχους
τουλάχιστον 10 m μαλακών
αργίλων/ιλών με υψηλό δείκτη
πλαστικότητας (PΙ  40) και υψηλή
περιεκτικότητα σε νερό.

100

_

10 - 20

S2

(ενδεικτικ
ό)

Στρώματα ρευστοποιήσιμων εδαφών,
ευαίσθητων αργίλων, ή οποιαδήποτε
άλλη εδαφική τομή που δεν
περιλαμβάνεται στους τύπους Α – Ε ή
S1
Πίνακας 6: Κατηγορίες εδάφους
(Ευρωκώδικας 8)
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Συντελεστής σπουδαιότητας
Τα κτίρια κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες σπουδαιότητας ανάλογα με
τις κοινωνικοοικονομικές συνέπειες που μπορεί να έχει ενδεχόμενη καταστροφή ή
διακοπή της λειτουργίας τους. Σε κάθε κατηγορία σπουδαιότητας αντιστοιχεί μια τιμή
του συντελεστή σπουδαιότητας γΙ .

Κατηγορία
σπουδαιότητας

Κτίρια

I

Κτίρια δευτερεύουσας σημασίας για τη δημόσια
ασφάλεια, π.χ. γεωργικά κτίρια, κλπ.

II

Συνήθη κτίρια, που δεν ανήκουν στις άλλες κατηγορίες.

III

Κτίρια των οποίων η σεισμική ασφάλεια είναι
σημαντική, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες
κατάρρευσης, π.χ. σχολεία, αίθουσες συνάθροισης,
πολιτιστικά ιδρύματα κλπ.
Κτίρια των οποίων η ακεραιότητα κατά τη διάρκεια σεισμών
είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των πολιτών, π.χ.
νοσοκομεία, πυροσβεστικοί σταθμοί, σταθμοί παραγωγής
ενέργειας, κλπ.

IV

Κατηγορία Σπουδαιότητας
Συντελεστής Σπουδαιότητας γ Ι
B

B

Ι

ΙΙ

ΙΙΙ

ΙV

0,80

1,00

1,20

1,40

Πίνακας 7: Κατηγορίες και συντελεστές σπουδαιότητας κτιρίων
(Ευρωκώδικας 8)

Συντελεστής Συμπεριφοράς q
Ο συντελεστής συμπεριφοράς q εισάγει τη μείωση των σεισμικών
επιταχύνσεων της πραγματικής κατασκευής λόγω μετελαστικής συμπεριφοράς, σε
σχέση με τις επιταχύνσεις που προκύπτουν υπολογιστικά σε απεριόριστα ελαστικό
σύστημα. Μέγιστες τιμές του συντελεστή q δίδονται στον παρακάτω Πίνακα, ανάλογα
με το είδος του υλικού κατασκευής και τον τύπο του δομικού συστήματος. Οι τιμές
αυτές ισχύουν εφόσον για το σεισμό σχεδιασμού έχουμε έναρξη διαρροής του
συστήματος (πρώτη πλαστική άρθρωση) και με την περαιτέρω αύξηση της φόρτισης
είναι δυνατός ο σχηματισμός αξιόπιστου μηχανισμού διαρροής με τη δημιουργία
ικανού αριθμού πλαστικών αρθρώσεων.
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Φάσμα σχεδιασμού
Σύμφωνα με την παράγραφο 4.3.3.5.2 του Ευρωκώδικα 8, σε περιπτώσεις
έργων όπου η σεισμική επιτάχυνση του εδάφους λαμβάνεται μικρότερη ή ίση με
0,25g, τότε μπορεί να αμελείται η κατακόρυφη συνιστώσα του σεισμού. Επομένως,
στο έργο μας μπορούμε να αμελήσουμε τις κατακόρυφες συνιστώσες και να λάβουμε
υπόψη μόνο τις οριζόντιες σεισμικές δράσεις.
Σεισμική απόκριση κατασκευής – Ιδιομορφές
Στη δυναμική ανάλυση προσδιορίστηκαν οι ιδιομορφές του κτιρίου με αύξουσα σειρά
τιμής ιδιοσυχνότητας. Έγινε η παραδοχή ότι οι ιδιομορφικές μάζες είναι
συγκεντρωμένες σε κάθε κόμβο δοκού – υποστυλώματος του κτιρίου, όπως φαίνεται
στο παρακάτω σχήμα 3.3. Οι ιδιομορφές είναι ανεξάρτητες της φόρτισης και
εξαρτώνται μόνο από το μητρώο μάζας [m] και το μητρώο ακαμψίας της κατασκευής
[Κ]. Με βάση τον Ευρωκώδικα 8, για κάθε συνιστώσα της σεισμικής διέγερσης θα
λαμβάνεται υπόψη υποχρεωτικά ένας αριθμός ιδιομορφών, έως ότου το άθροισμα των
δρωσών ιδιομορφικών μαζών ΣMi φθάσει στο 90% της συνολικής ταλαντούμενης
μάζας Μ του συστήματος σε αυτή τη διεύθυνση.
Όπως λοιπόν αναλύθηκε, τα είδη των διαφορετικών φορτίων είναι:
1. Ίδια (νεκρά) βάρη μεταλλικής κατασκευής.
2. Φορτίο χιονιού, όπου προβλέπεται, ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή και τις
κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν.
3. Βάρος επιστεγάσματος.
4. Φορτίο ανέμου.
5. Κινητό φορτίο ορόφου, σε περίπτωση έναν ή περισσότερων ορόφων.
6. Σεισμική φόρτιση. Δυναμική καταπόνηση από φασματική ανάλυση, με φάσμα το
οποίο προβλέπεται από τον Ευρωκώδικα 8 ανάλογα την κατηγορία εδάφους και τη
σεισμική περιοχή καθώς και την κατηγορία σπουδαιότητας με την μέγιστη εδαφική
επιτάχυνση. Οι υπολογισμοί προσδιορίζουν τον συντελεστή σεισμικής συμπεριφοράς
q (για τα πλαίσια και για τους κόμβους), καθώς και τον συντελεστή θεμελίωσης μαζί
με το ποσοστό κρίσιμης απόσβεσης ζ.
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Η διαστασιολόγηση του φορέα γίνεται σύμφωνα με την μέθοδο της οριακής
αντοχής χρησιμοποιώντας τους συντελεστές ασφάλειας που προβλέπονται από τον
Ευρωκώδικα 3 καθώς και τον Ε.Α.Κ. Από τον Ευρωκώδικα 3 επίσης ελήφθησαν και οι
τιμές αντοχής (όρια διαρροής και θραύσης) του χάλυβα.
Για να ολοκληρωθεί η μελέτη, θα πρέπει να περιλαμβάνει:


Αντιστροφή του μητρώου ακαμψίας.



Υπολογισμό ιδιομορφών (ελεύθερες ταλαντώσεις).



Φασματική ανάλυση (επαλληλία ιδιομορφικών αποκρίσεων).



Δυναμική ανάλυση (Αριθμητική ολοκλήρωση των ολοκληρωμάτων Duhamel).

6.2. Ο προσανατολισμός των αξόνων στα χαλύβδινα μέλη
Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερα σοβαρά
υπόψη είναι και ο προσανατολισμός των αξόνων της κατασκευής στα χαλύβδινα μέλη.
Είναι προφανές ότι η ομογενοποίηση του τρόπου καθορισμού των αξόνων στις
χαλύβδινες διατομές αποτελεί προαπαιτούμενο για τη σωστή και τελεσφόρα εφαρμογή
των διαδικασιών υπολογισμού κατά τον σχεδιασμό των κατασκευών χάλυβα. Έτσι, οι
άξονες των διατομών ορίζονται βάσει του Eυρωκώδικα 3 όπως φαίνεται στο Σχήμα 8.
Η σύμβαση για τον καθορισμό των αξόνων είναι η εξής:


ο άξονας x - x αναφέρεται στο μήκος του χαλύβδινου δομικού στοιχείου,
ενώ



οι άξονες y - y και z - z είναι οι άξονες πάνω στο επίπεδο της διατομής
(Σχήμα 9).
Για τους άξονες της διατομής, ισχύουν τα ακόλουθα:



Στις διατομές διπλού ταυ I ο άξονας y - y είναι παράλληλος προς τα πέλματα,
ενώ



ο άξονας z -z κάθετος προς αυτά και παράλληλος προς τον κορμό.
Για τα γωνιακά, ισχύουν τα ακόλουθα:
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ο άξονας y - y είναι παράλληλος προς το μικρότερο σκέλος,
ενώ



ο άξονας z - z είναι κάθετος προς το μικρότερο σκέλος.
Γενικά όπου απαιτείται, ο άξονας u -u αντιστοιχεί στον κύριο άξονα μέγιστης

ροπής αδρανείας (όταν αυτός δεν ταυτίζεται με τον y - y) , ενώ ο άξονας v – v στον
κύριο άξονα ελάχιστης ροπής αδρανείας (όταν αυτός δεν συμπίπτει με τον z - z) .Τα
διάφορα σύμβολα τα οποία χρησιμοποιούνται προκειμένου να οριστούν σε τυπικές
ελατές χαλύβδινες διατομές τα γεωμετρικά τους μεγέθη παρουσιάζονται ενδεικτικά στο
Σχήμα 8.
Ο συμβολισμός των αντίστοιχων εντατικών μεγεθών τα οποία υπεισέρχονται
στους υπολογισμούς ακολουθεί την εξής λογική:


Tο σύμβολο το οποίο χρησιμοποιείται για να ορισθεί το μέγεθος ροπή
(Moment) είναι το κεφαλαίο γράμμα M με πρώτο δείκτη το γράμμα το οποίο
συμβολίζει τον άξονα γύρω από τον οποίο δρα η ροπή. Για μια διατομή I λοιπόν,
η ροπή η οποία ενεργεί καμπτικά στο επίπεδο του κορμού συμβολίζεται ως My
επειδή αυτή δρα γύρω από τον άξονα y - y της διατομής ο οποίος είναι
παράλληλος προς τα πέλματα.
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Σχήμα 49: Τυπικές διατομές δομικού χάλυβα και οι αντίστοιχοι συμβολισμοί σ’ αυτές
(Wikipedia, 2017)
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Σχήμα 50: Προσανατολισμός των αξόνων χαλύβδινου μέλους
(Wikipedia, 2017)

6.3. Συγκολλήσεις
Συγκόλληση ονομάζουμε την μέθοδο κατά την οποία δύο υλικά, συνήθως
μέταλλα, συνδέονται μόνιμα μεταξύ τους μέσω τοπικής πρόσφυσης, που επιτυγχάνεται
με κατάλληλο συνδυασμό θερμοκρασίας, πίεσης και μεταλλουργικών συνθηκών. Η πιο
κλασική μέθοδος συγκόλλησης, που είναι η συγκόλληση με οξυγονοασετυλίνη,
εμφανίστηκε στην αρχή του εικοστού αιώνα. Από τότε πολλές διαφορετικές μέθοδοι
έχουν ανακαλυφθεί και προσφέρονται για την πραγματοποίηση πολύπλοκων
προϊόντων. Η λίστα με τα αντικείμενα ή προϊόντα που έχουν συγκολλητά μέρη είναι
ατελείωτη. Επειδή ο συνδυασμός θερμοκρασίας και πίεσης μπορεί να κυμαίνεται από
υψηλή θερμοκρασία με καθόλου πίεση, μέχρι υψηλή πίεση με χαμηλή θερμοκρασία, η
συγκόλληση μπορεί να επιτευχθεί με μεγάλη ποικιλία συνθηκών, με αποτέλεσμα
σήμερα να έχει αναπτυχθεί και να χρησιμοποιείται ευρύτατα στην βιομηχανία μεγάλος
αριθμός μεθόδων συγκόλλησης (περίπου 50 διαφορετικές τεχνικές).
Οι συγκολλήσεις μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο ομάδες:
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(α)

Συγκολλήσεις τήξης

Πραγματοποιούνται με πλήρωση της περιοχής σύνδεσης με τηγμένο
συγκολλητικό υλικό. Εν συνεχεία οι συγκολλήσεις τήξης ανάλογα την φύση του
συγκολλητικού υλικού διακρίνονται σε:


Αυτογενείς συγκολλήσεις, όπου η κόλληση και τα συγκολλώμενα τεμάχια
αποτελούνται από το ίδιο ή παρόμοιο υλικό.



Ετερογενείς συγκολλήσεις, όπου το υλικό κόλλησης των τεμαχίων είναι
διαφορετικό.
(β)

Συγκολλήσεις στερεάς φάσης ή πίεσης

Πραγματοποιούνται με διάχυση του υλικού μέσω μιας ενδιάμεσης επιφάνειας
σύνδεσης ή μέσω αυτόματης σύνδεσης των επιφανειών που έρχονται σε επαφή.
Οι συγκολλήσεις ως μέσο σύνδεσης αντικατέστησαν όλες τις μεθόδους
λυόμενων συνδέσεων (κοχλιοσυνδέσεις, ηλώσεις), εκεί βέβαια που δε χρειαζόταν η
σύνδεση να είναι λυόμενη. Για την παραγωγή σύνθετων κατασκευών, οι συγκολλήσεις
αντικατέστησαν την πολύ δαπανηρότερη χύτευση.
Τα πλεονεκτήματα των συγκολλήσεων απέναντι στη χύτευση είναι: οικονομία
στο υλικό, μικρότερο κόστος και δυνατότητα πραγματοποίησης σύνθετων
κατασκευών, που με τη χύτευση είναι αδύνατες ή πολύ δύσκολες. Σημαντικά επίσης
πλεονεκτήματα γενικότερα είναι τα εξής: υψηλή μηχανική αντοχή της σύνδεσης που
ενδέχεται να υπερβεί αυτή των μετάλλων βάσης, στεγανότητα της σύνδεσης στη δράση
υγρών και αερίων και δυνατότητα σύνδεσης μερών ανεξαρτήτως σχήματος πάχους και
γεωμετρίας.
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Μειονεκτήματα που παρουσιάζουν οι συγκολλήσεις σχετίζονται κυρίως με τη
συγκολλητότητα των υλικών, δηλαδή την ιδιότητα ενός υλικού να μπορεί να
συγκολληθεί. Τα κυριότερα είναι τα εξής: κίνδυνος ψαθυρής θραύσης λόγω της
μονολιθικότητας των συγκολλητών κατασκευών και εσωτερικών ελαττωμάτων της
συγκόλλησης (εγκλείσματα οξειδίων, πόροι, ρωγμές) ή δημιουργία εσωτερικών
τάσεων, κίνδυνος στρέβλωσης και παραμόρφωσης σύνθετων κατασκευών, λόγω
θερμικών διαστολών κατά την κατασκευή, δυσκολία εντοπισμού εσωτερικών
ελαττωμάτων χωρίς τη χρήση Μη Καταστροφικών Τεχνικών Ανάλυσης και τέλος
δυσκολία συγκόλλησης ορισμένων μετάλλων / κραμάτων.
Για να επιτευχθεί πρόσφυση μεταξύ δύο μετάλλων, πρέπει να υπάρχει
κατάλληλος συνδυασμός επαρκούς γειτνίασης και δραστικότητας μεταξύ των
τεμαχίων που θα συγκολληθούν, ώστε να σχηματιστούν κοινοί μεταλλικοί κρύσταλλοι.
Παράγοντες που μπορούν να περιορίσουν αυτήν την διαδικασία είναι οι ακόλουθοι:


Συνήθεις ανωμαλίες των επιφανειών που βρίσκονται σε επαφή



Στρώματα οξειδίων ή ξένων ρύπων όπως μεταλλικά επιφανειακά στρώματα



Λεπτό στρώμα απορροφώμενου αερίου στην επιφάνεια οξειδίου
Η τραχύτητα επιφανείας εξουδετερώνεται είτε με επιβολή δύναμης, που

προκαλεί πλαστική παραμόρφωση των ανωμαλιών και έτσι τα τεμάχια έρχονται σε πιο
άμεση επαφή, είτε με τήξη των δύο επιφανειών.
Στις συγκολλήσεις στερεάς κατάστασης, τα στρώματα των ρύπων μπορούν να
απομακρυνθούν με μηχανικό ή χημικό καθαρισμό πριν την συγκόλληση ή
προκαλώντας επαρκή ροή μετάλλου διαμέσου μιας εσωτερικής επιφάνειας, έτσι οι
ακαθαρσίες να αποβληθούν από την συγκόλληση. Στις συγκολλήσεις τήξης, όπου
υπάρχει ροή τηγμένου υλικού, οι ρύποι απομακρύνονται με κατάλληλα χημικά
αντιδραστήρια.
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Εάν η συγκόλληση γίνεται υπό κενό και στις δύο μεθόδους οι ρύποι
απομακρύνονται πιο εύκολα και η πρόσφυση επιτυγχάνεται άμεσα. Σε συνθήκες
περιβάλλοντος οι ακαθαρσίες μπορούν να συγκολληθούν μαζί με τα τεμάχια υπό την
επίδραση μικρής φόρτισης, αν και κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται.
Γίνεται φανερό λοιπόν, ότι οι διάφορες μέθοδοι συγκόλλησης διαφέρουν
σημαντικά όχι μόνο στον τρόπο που συνδυάζονται και επιτυγχάνονται θερμοκρασία
και πίεση, αλλά διαφέρουν ακόμα και ως προς την προσοχή που πρέπει να δίνεται στην
καθαρότητα των μεταλλικών επιφανειών, πριν την συγκόλληση τους, καθώς και στην
πιθανή οξείδωση ή ρύπανση των τεμαχίων κατά την διάρκεια της συγκόλλησης.
Όταν χρησιμοποιούνται υψηλές θερμοκρασίες, τα περισσότερα μέταλλα
επηρεάζονται δυσμενώς από το άμεσο περιβάλλον και αν συμβαίνει και τήξη, μπορεί
να προκληθεί σοβαρή μεταλλαγή του μετάλλου. Ακόμη η μεταλλουργική δομή και
ποιότητα του μετάλλου μπορεί να επηρεαστεί, με δυσμενή αποτελέσματα, από την
θέρμανση και ψύξη που συνοδεύουν τις περισσότερες μεθόδους συγκόλλησης. Για τον
λόγο αυτό οι επιδράσεις αυτές πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.
Γενικότερα για την επίτευξη καλών συγκολλήσεων είναι απαραίτητο να
διατίθεται μια επαρκής πηγή θερμότητας ή πίεσης, μέσα προστασίας και καθαρισμού
του μετάλλου καθώς και μέσα αποφυγής ή περιορισμού των δυσάρεστων
μεταλλουργικών επιδράσεων.
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6.4. Συνδέσεις Μελών
Προκειμένου να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο την αντοχή και πλαστιμότητα
των μελών ενός χαλύβδινου πλαισίου, οι συνδέσεις θα πρέπει να παρέχουν τη
δυνατότητα για ανάπτυξη ολόκληρης της πλαστικής ικανότητας των μελών. Επειδή
όμως η συμπεριφορά των συνδέσεων δεν είναι τόσο καλά γνωστή όπως των μελών,
απαιτείται μία συντηρητικότερη προσέγγιση του σχεδιασμού των συνδέσεων σε σχέση
με αυτή των μελών.
Τα εμπορικά και βιομηχανικά κτίρια (μονώροφα ή διώροφα) που
κατασκευάζονται αποκλειστικά από ένα υλικό (στην παρούσα μελέτη κύριο δομικό
υλικό ο χάλυβας) ή από συμβιβαστά υλικά, είναι γενικά πιο ανθεκτικά στους σεισμούς
από τα κτίρια που κατασκευάζονται από μία ποικιλία υλικών, τα οποία λόγω της
ετερογένειάς τους έχουν αποδειχτεί ιδιαίτερα ευάλωτα στις συνδέσεις μεταξύ
διαφορετικών υλικών.
Οι συνδέσεις θα πρέπει να υπολογίζονται επίσης κατά τρόπο που να καθιστούν
την κατασκευή και ανέγερση των φορέων όσο το δυνατόν πιο απλή και γρήγορη. Δεν
θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες σε κατασκευαστικές ατέλειες του εργοστασίου
ή του εργοταξίου, θα πρέπει δε να ελαχιστοποιούν τη χρησιμοποίηση μέσων υψηλής
ειδίκευσης. Οι συνδέσεις θα πρέπει να παρέχουν επίσης τη δυνατότητα επιθεώρησης
κατά τη διάρκεια κατασκευής.
Οι εσωραφές, οι εξωραφές, οι κοχλιώσεις και οι ηλώσεις θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται στις συνδέσεις, είτε ανεξάρτητα ή σε συνδυασμούς. Οι συνδέσεις
αποκλειστικά με κοχλίωση ή ήλωση τείνουν να είναι πολύ μεγάλες και δαπανηρές, και
έτσι οι συνδέσεις με πλήρη συγκόλληση ή με συνδυασμό συγκόλλησης και κοχλίωσης
αποτελούν την πιο διαδεδομένη μορφή συνδέσεων.

192

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 3

Έλεγχοι συνδέσεων
Σημαντικό κομμάτι της ανέγερσης μιας μεταλλικής κατασκευής αποτελούν
οι συνδέσεις των μελών της. Οι συνδέσεις θα πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα
ανάπτυξης ολόκληρης της πλαστικής ικανότητας των μελών, έτσι ώστε να
εκμεταλλευόμαστε στο έπακρο την αντοχή και την πλαστιμότητα των μελών ενός
χαλύβδινου πλαισίου. Επειδή όμως η συμπεριφορά των συνδέσεων δεν είναι τόσο
καλά γνωστή όπως των μελών, απαιτείται μια συντηρητικότερη προσέγγιση του
σχεδιασμού των συνδέσεων σε σχέση με αυτή των μελών.
Οι συνδέσεις θα πρέπει να υπολογίζονται επίσης κατά τρόπο που να καθιστούν
την κατασκευή και ανέγερση των φορέων όσο το δυνατόν πιο απλή και γρήγορη. Δεν
θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες σε κατασκευαστικές ατέλειες του εργοστασίου
ή του εργοταξίου, θα πρέπει δε να ελαχιστοποιούν τη χρησιμοποίηση μέσω υψηλής
ειδίκευσης. Επίσης, θα πρέπει να παρέχουν επίσης τη δυνατότητα επιθεώρησης κατά
τη διάρκεια της κατασκευής.
Ανάλογα με τον τρόπο σύνδεσης, οι συνδέσεις διακρίνονται σε:


Συνδέσεις με μηχανικά μέσα: κοχλίες, ήλοι, πείροι κλπ.



Συγκολλήσεις: εσωραφές και εξωραφές
Οι εσωραφές, οι εξωραφές, οι κοχλιώσεις και οι ηλώσεις θα πρέπει να

χρησιμοποιούνται στις συνδέσεις, είτε ανεξάρτητα ή σε συνδυασμούς. Οι συνδέσεις
αποκλειστικά με κοχλίωση ή ήλωση τείνουν να είναι πολύ μεγάλες και δαπανηρές,
και έτσι οι συνδέσεις με πλήρη συγκόλληση ή με συνδυασμό συγκόλλησης και
κοχλίωσης αποτελούν την πιο διαδεδομένη μορφή συνδέσεων.
Η διαμόρφωση των κόμβων της κατασκευής εξαρτάται από τη διατομή των
προς σύνδεση στοιχείων (δοκών, υποστυλωμάτων) και την επιθυμητή συμπεριφορά
τους σε σχέση με την αντοχή και τη δυσκαμψία τους. Η διάκριση γίνεται ως προς
τον τρόπο σύνδεσης της σιδηροδοκού. Η σύνδεση μπορεί να είναι συγκολλητή, με
μετωπικές πλάκες, με εγκάρσια συγκολλητά στο πέλμα του υποστυλώματος ελάσματα,
με χρήση γωνιακών, με απλή έδραση των σιδηροδοκών επί συγκολλητών χαλύβδινων
τάκων ή χωρίς καμία σύνδεση των σιδηροδοκών.
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Τα παραπάνω αποτελούν μόνο παραδείγματα συνδέσεων, δεδομένου ότι
υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία διαμόρφωσης κόμβων για τις διάφορες περιπτώσεις. Η
συμπεριφορά των κόμβων χαρακτηρίζεται από την αντοχή, δυσκαμψία και στροφική
ικανότητα του κόμβου. Με κριτήριο την αντοχή οι κόμβοι χαρακτηρίζονται ως
πλήρους ή μερικής αντοχής, αν η ροπή αντοχής τους είναι μεγαλύτερη ή όχι από τη
ροπή αντοχής της δοκού που συνδέουν στην υπόψη διεύθυνση (θετική ή αρνητική
ροπή). Οι κόμβοι αντιμετωπίζονται ως αρθρωτοί αν η ροπή αντοχής τους είναι
μικρότερη από το 25% της ροπής αντοχής της δοκού που συνδέουν. Με κριτήριο τη
δυσκαμψία οι κόμβοι χαρακτηρίζονται ως αρθρωτοί, ημιάκαμπτοι ή άκαμπτοι.
Αρθρωτοί κόμβοι προσομοιάζονται ως αρθρώσεις, άκαμπτοι ως πακτώσεις,
ημιάκαμπτοι με τη βοήθεια κατάλληλων στροφικών ελατηρίων.
Εκτέλεση των κοχλιώσεων
Η εκτέλεση των κοχλιώσεων γίνεται σε τρία βήματα:


Διάνοιξη οπών με τρυπάνι. Η διάνοιξη γίνεται με ελάσματα ξεχωριστά. Στους
εφαρμοσμένους κοχλίες συνηθίζεται να ανοίγονται κατ’ αρχήν μικρότερες οπές και
κατά τη συναρμολόγηση όπου τα δύο ελάσματα βρίσκονται σε επαφή, να
διανοίγεται η τελική οπή ταυτόχρονα και στα δύο.



Τοποθέτηση του κοχλία, των δακτυλίων και του περικόχλιου.



Σφίξιμο του κοχλία μέχρι επαφής των ελασμάτων (για κοχλιώσεις επαφής) ή με
έλεγχο της προέντασης (για κοχλιώσεις τριβής). Η απαιτούμενη δύναμη
προέντασης προσδιορίζεται από τον κανονισμό και είναι ίση με:

Fp,cd = kp fub As
Η τιμή του kp λαμβάνεται ως ακολούθως:


Κατηγορία 1: kp = 0,7
o Για σύσφιξη με στροφή του περικόχλιου ή συνδιασμένη μέθοδο.
o Για σύσφιξη με δυναμοκλείδι με προσδιορισμό της ροπής σύσφιξης για
κάθε ομάδα κοχλιών χωριστά.



Κατηγορία 2: kp = 0,63
o Για σύσφιξη με δυναμοκλείδι, με προσδιορισμό της ροπής σύσφιξης ως
συνάρτηση της διαμέτρου του κοχλία.
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Όπως φαίνεται από την ανωτέρω σχέση, η προένταση είναι αρκετά υψηλή, διότι
με μεγαλύτερη προένταση αυξάνει η αντίσταση σε τριβή. Φυσικά, κατά την προένταση
δεν επιτρέπεται να διαρρέει ο κοχλίας και επομένως πρέπει να είναι υψηλής αντοχής,
ώστε το όριο διαρροής να βρίσκεται κοντά στην εφελκυστική αντοχή.
Η εκτέλεση της προέντασης γίνεται με 3 μεθόδους:


Σύσφιξη με δυναμοκλείδι



Σύσφιξη με στροφή του περικόχλιου



Συνδυασμένη μέθοδος (συνιστώμενη)
Η σωστή εφαρμογή της προέντασης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη

σωστή λειτουργία των προεντεταμένων κοχλιών. Για το λόγο αυτό η δύναμη αυτή
πρέπει να ελέγχεται στο 5% των κοχλιών επί τόπου του έργου.
Αντοχή κοχλιών


Διατμητικές δυνάμεις

Ο μηχανισμός μεταφοράς διατμητικών δυνάμεων, κάθετων στον άξονα των
κοχλιών είναι τελείως διαφορετικός σε κοχλιώσεις χωρίς και με προένταση. Όπως
φαίνεται στο Σχήμα 35, στις κοινές κοχλιώσεις (χωρίς προένταση) η μεταφορά των
δυνάμεων γίνεται μέσω επαφής της άντυγας του ελάσματος με τον κορμό του κοχλία
και μπορεί να είναι μονοδιάτμητες και πολυδιάτμητες ανάλογα με τον αριθμό των
επιπέδων διάτμησης (Σχήμα 36). Οι κοχλιώσεις αυτές ονομάζονται κοχλιώσεις άντυγας
ή κατηγορίας Α σύμφωνα με την ορολογία του Ευρωκώδικα 3. Αντιθέτως στις
προεντεταμένες κοχλιώσεις η μεταφορά δυνάμεων διατμητικών γίνεται μέσω της
αναπτυσσόμενης τριβής των συνδεόμενων ελασμάτων η οποία οφείλεται στη δύναμη
προέντασης. Για το λόγο αυτό οι κοχλιώσεις αυτού του τύπου ονομάζονται κοχλιώσεις
τριβής. Από ένα σημείο και μετά, η τριβή υπερνικάται και λαμβάνει χώρα ολίσθηση
μεταξύ των ελασμάτων. Από εκείνη τη στιγμή η κοχλίωση συμπεριφέρεται σαν
κοχλίωση άντυγας τύπου Α. Στις κοχλιώσεις τριβής γίνεται διάκριση μεταξύ εκείνων
στις οποίες η ολίσθηση συμβαίνει στην οριακή κατάσταση λειτουργικότητας και
εκείνων στις οποίες η ολίσθηση συμβαίνει στην οριακή κατάσταση αστοχίας. Σύμφωνα
με την ορολογία του Ευρωκώδικα 3, οι πρώτες ονομάζονται κοχλιώσεις τριβής
κατηγορίας Β και οι δευτερεύουσες κοχλιώσεις τριβής κατηγορίας C.
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Σχήμα 51: Μεταφορά διατμητικών δυνάμεων στις κοχλιώσεις άντυγας και τριβής
(Κουνάδη Α. Ν., 1999)

Οι μορφές αστοχίας κοχλιώσεων άντυγας κατηγορίας Α, όπου τα ελάσματα
εφελκύονται είναι:
o Εφελκυστική αστοχία της καθαρής διατομής των ελασμάτων
o Διαρροή της πλήρης διατομής των ελασμάτων
o Διάτμηση του κοχλία
o Σύνθλιψη άντυγας της οπής
Σημειώνεται ότι οι κοχλιώσεις αυτού του τύπου παραλαμβάνουν δυνάμεις μόνο
για κανονικές οπές ή για βραχείες σχισμές, με τον άξονα της σχισμής κάθετο στη
δύναμη.
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Σχήμα 52: Μονοδιάτμητες και πολυδιάτμητες συνδέσεις
(Κουνάδη Α. Ν., 1999)

Οι μορφές αστοχίας κοχλιώσεων τριβής κατηγορίας C είναι:
o Διαρροή της καθαρής διατομής των ελασμάτων
o Υπερνίκηση της τριβής και της ολίσθησης του κοχλία
o Σύνθλιψη άντυγας της οπής
Οι μορφές αστοχίας κοχλιώσεων τριβής κατηγορίας Β είναι:
o Για την οριακή κατάσταση λειτουργικότητας η υπερνίκηση της τριβής
o Για την οριακή κατάσταση αστοχίας οι ίδιες όπως στην κατηγορία Α, όπου η
κοχλίωση συμπεριφέρεται ως κοχλίωση άντυγας
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Η «αστοχία» ορίζεται σε αυτό το σημείο ως η εκκίνηση της ολίσθησης. Φυσικά
οι κοχλίες έχουν τη δυνατότητα παραλαβής και μεγαλύτερων δυνάμεων, μετά την
υπερνίκηση της τριβής. Για το λόγο αυτό η αντοχή μιας προεντεταμένης κοχλίωσης
είναι συνήθως μικρότερη της αντίστοιχης μη προεντεταμένης. Και στη προεντεταμένη
κοχλίωση τριβής η αστοχία οφείλεται σε διάτμηση ή σύνθλιψη άντυγας. Μόνο για
υψηλές στάθμες προέντασης κατηγορίας C, αποφεύγεται η αστοχία έναντι διάτμησης
του κοχλία, λόγω του ότι ένα μέρος της δύναμης μεταφέρεται μέσω τριβής στο έλασμα
και έτσι ο κορμός του κοχλία δεν παραλαμβάνει ολόκληρη τη δύναμη.


Εφελκυστικές δυνάμεις

Η δύναμη μεταφέρεται δια μέσου του κοχλία, οπότε η αστοχία συμβαίνει στην
δυσμενέστερη διατομή του σπειρώματος. Υπάρχει όμως και ο κίνδυνος διάτρησης του
ελάσματος, αν είναι πολύ λεπτό και δεν έχουν τοποθετηθεί δακτύλιοι οι οποίοι
διευρύνουν την επιφάνεια διάτρησης.


Συνδυασμός διατμητικών και εφελκυστικών δυνάμεων

Για συνδυασμό διατμητικών και εφελκυστικών δυνάμεων πρέπει να ελεγχθεί η
αλληλεπίδρασή τους. Διακρίνονται δύο κατηγορίες κοχλίωσεις, οι κατηγορίες D και E
με κοινούς και προεντεταμένους κοχλίες.
Υπάρχουν και κοχλιώσεις κατά τις οποίες προς εξασφάλιση της ισορροπίας οι
κορμοί των κοχλιών δεν μεταφέρουν μόνο διατμητικές αλλά και καμπτικές ροπές.
Παραδείγματα εφαρμογής αποτελούν στερεώσεις προσόψεων, κοχλιώσεις μέσω
υποθεμάτων κλπ., όπως φαίνονται στο Σχήμα 37. Στην περίπτωση αυτή ο έλεγχος του
κορμού μπορεί να γίνει για συνδυασμένη διάτμηση και ροπή, κατά αναλογία του
ελέγχου διατομών υπό τέμνουσα και ροπή.
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Για περιπτώσεις κοχλιώσεων μέσω υποθεμάτων, προτείνεται από τον
Ευρωκώδικα 3 η εφαρμογή ενός μειωτικού συντελεστή στην αντοχή σε διάτμηση, ο
οποίο δίνεται από τη σχέση:

βp = (9d / 8d+3tp) ≤ 1
Όπου:
d = διάμετρος του κοχλία
tp = συνολικό πάχος αποθεμάτων

Σχήμα 53: Κοχλιώσεις με ροπές στον κορμό των κοχλιών
(Κουνάδη Α. Ν., 1999)
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7.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

7.1. Επίλογος

Οι μεταλλικές κατασκευές αποτελούν ένα ραγδαία εξελισσόμενο επιστημονικό
πεδίο και δίνουν τη δυνατότητα σχεδιασμού τολμηρών και καινοτόμων τεχνικών
έργων. Μια χαλύβδινη κατασκευή σχεδιάζεται ώστε να ικανοποιεί τα κριτήρια
αντοχής, τις τεθείσες αισθητικές απαιτήσεις, τη μορφολογική πολυπλοκότητα και τους
δείκτες βιώσιμου σχεδιασμού και ταυτόχρονα να αποτελεί μια οικονομική,
λειτουργική, αλλά και ανατάξιμη λύση στο πλαίσιο ενός βέλτιστου σχεδιασμού.
Απαραίτητη προϋπόθεση για έναν τέτοιο σχεδιασμό είναι η ακριβής εκτίμηση
της στατικής λειτουργίας του φορέα, η τήρηση των προδιαγραφών σχεδιασμού που
τίθενται κάθε φορά για το εκάστοτε έργο και η ανάλυση της χαλύβδινης κατασκευής
με την βοήθεια του κανονιστικού πλαισίου των Ευρωκωδίκων και κυρίως του
Ευρωκώδικα 3.
Η βασική καινοτομία του Ευρωκώδικα 3 είναι η αλλαγή στη φιλοσοφία
σχεδιασμού των μεταλλικών έργων κατά την οποία δεν χρησιμοποιείται πλέον η
μέθοδος των επιτρεπόμενων τάσεων για τον έλεγχο αντοχής των μελών και των
συνδέσεων αλλά η μέθοδος των οριακών καταστάσεων αστοχίας και λειτουργικότητας
της κατασκευής.
Ο Ευρωκώδικας 3 ορίζει ότι η κατασκευαστική διαμόρφωση και
διαστασιολόγηση του φέροντος οργανισμού των μεταλλικών κατασκευών πρέπει να
ικανοποιεί τις παρακάτω θεμελιώδεις αρχές:


Να εξασφαλίζονται με αποδεκτή πιθανότητα οι λειτουργικές απαιτήσεις καθ΄

όλη τη διάρκεια ζωής του έργου.


Να αναλαμβάνονται με ικανοποιητική αξιοπιστία όλα τα φορτία που πιθανώς
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θα επιβληθούν κατά τη διάρκεια συναρμολόγησης και λειτουργίας του έργου.


Η ανθεκτικότητα του έργου (αντοχή στο χρόνο) να είναι επαρκής σε σχέση με

τις δαπάνες για τη συντήρησή του.


Τυχαία συμβάντα να μην καταλήγουν σε βλάβες με δυσανάλογα μεγάλη έκταση

σε σχέση με τις αιτίες που τις προκάλεσαν.
Παράλληλα, δεν θα πρέπει να λησμονείται ότι ο σχεδιασμός και η κατασκευή
ενός μεταλλικού κτιρίου γίνεται με γνώμονα αυτό να παρουσιάζει ικανοποιητική
επάρκεια σε καταστάσεις αστοχίας και λειτουργικότητας αλλά και να αποτελεί μια
λειτουργική μονάδα για την ικανοποίηση των αναγκών για τις οποίες κατασκευάζεται.
Η χρήση του χάλυβα σαν δομικό υλικό μας δίνει τη δυνατότητα επίτευξης
μεγάλων ανοιγμάτων χωρίς ενδιάμεση υποστύλωση, γεγονός πολύ σημαντικό για
κτίρια βιομηχανικών μονάδων. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα ταχείας ανέγερσης
της κατασκευής λόγω της σημαντικής εργοστασιακής προεργασίας που γίνεται αλλά
και της τυποποιημένης διαδικασίας ανέγερσης τέτοιου είδους κτιρίων. Η μεγάλη
ολκιμότητα του χάλυβα έχει σαν αποτέλεσμα την πολύ καλή απόκριση της κατασκευής
σε συνθήκες σεισμού.
Όπως παρατηρήσαμε από τα αποτελέσματα των διάφορων συνδυασμών
φορτίσεως, ο άνεμος αποτελεί στις περισσότερες των περιπτώσεων το κρίσιμο φορτίο
για την οριακή κατάσταση αστοχίας. Αυτό γίνεται γιατί τέτοιου είδους κτίρια έχουν
μεγάλες επιφάνειες φορτίσεως ενώ το ίδιο βάρος της κατασκευής και τα ωφέλιμα
φορτία της οροφής είναι πολύ μικρά. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δυσκαμψίας κατά
την επιμήκη έννοια του κτιρίου είναι καθοριστικής σημασίας για την παραλαβή των
φορτίων του ανέμου, ενώ κατά την άλλα διεύθυνση η πλαισιακή λειτουργία του κτιρίου
είναι αρκετή για την παραλαβή των φορτίων αυτών.
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Κατά την αντισεισμική ανάλυση, η χρήση των ανελαστικών φασμάτων
σχεδιασμού δίνει τη δυνατότητα στην κατασκευή να παραμορφωθεί στην πλαστική
περιοχή στην περίπτωση ενός ισχυρού σεισμού με αποτέλεσμα τον οικονομικότερο
σχεδιασμό της κατασκευής.
Κατά την εξέταση των τρόπων σχεδιασμού των ζυγωμάτων, παρατηρήσαμε ότι
η χρησιμοποίηση μικρότερης διατομής και η τοποθέτηση ενίσχυσης στους κόμβους
των άκρων τους έχει σαν αποτέλεσμα την οικονομικότερη ανέγερση της κατασκευής.
Αυτό γιατί η μεγαλύτερη ένταση στα ζυγώματα εμφανίζεται στα άκρα τους. Έτσι στην
περίπτωση που επιλεχθεί μεγαλύτερη διατομή χωρίς ενίσχυση των κόμβων, το
μεγαλύτερο μέρος αυτής θα υπολειτουργεί.
Ακόμα, η διαμόρφωση χιαστί κατακόρυφων συνδέσμων δυσκαμψίας έχει σαν
αποτέλεσμα την καλύτερη συμπεριφορά της κατασκευής από άποψη μετακινήσεων σε
σχέση με τη διαμόρφωση συνδέσμων τύπου Λ, γεγονός που μπορεί να είναι
καθοριστικό στην περίπτωση που οι απαιτήσεις ελάχιστων οριζόντιων μετακινήσεων
είναι ιδιαίτερα σημαντικές.
Επίσης το μεγαλύτερο μήκος λυγισμού των μελών των κατακόρυφων
συνδέσμων τύπου Λ, έχει σαν αποτέλεσμα την επιλογή μεγαλύτερης διατομής για τη
διαμόρφωση

αυτού

του

τύπου

συνδέσμων,

γεγονός

που

χαρακτηρίζεται

αντιοικονομικό όσον αφορά την ανέγερση της κατασκευής.
Τέλος, από τη χρησιμοποίηση του λογισμικού προγράμματος Mathcad,
βελτιώθηκε η εκπαίδευση και η εμβάθυνση στη φιλοσοφία του σχεδιασμού και
ανάλυσης ενός μεταλλικού κτιρίου βάση των αναγκών και της λειτουργίας του. Η
εισαγωγή δεδομένων των μελών του κτιρίου στο πρόγραμμα και η μαθηματική
προσομοίωση των στοιχείων αυτών έτσι ώστε να ανταποκρίνονται κατά το δυνατό σε
μια πραγματική υπόσταση, έδωσε την δυνατότητα μιας πρακτικής εφαρμογής των
θεωρητικών γνώσεων.
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