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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

 

 

Η Πτυχιακή Εργασία πραγματεύεται την μελέτη μεταλλικού βιομηχανικού κτιρίου με 

χρήση του προγράμματος FESPA και υλοποιείται στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των 

σπουδών μας στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (πρώην Τμήμα Μηχανολόγων 

Μηχανικών Τ.Ε) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (πρώην Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα)). 

Η επιλογή του θέματος της πτυχιακής εργασίας έγινε με γνώμονα την ολοένα και 

αυξανόμενη ζήτηση για τις χαλύβδινές κατασκευές, η οποία βασίζεται στην τεχνολογική 

εξέλιξη των μεθόδων παραγωγής εξαιρετικής ποιότητας δομικών χαλύβων καθώς επίσης και 

την δυνατότητα ασφαλούς σχεδιασμού μεταλλικών κατασκευών μέσα από την έκδοση των 

Ευρωκώδικων. Επιπλέον, το πλήθος προγραμμάτων σχεδιασμού και προσημειώσεων 

μεταλλικών κτιρίων δίνει την δυνατότητα για περαιτέρω μελέτη και πειραματισμό.  

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον Τσινόπουλο Στέφανο, 

Καθηγητή, όπου ήταν ο επιβλέπων της πτυχιακής μας εργασίας. Καθ’ όλη την διάρκεια της 

ήταν δίπλα μας σε ότι χρειαστήκαμε και πρόθυμός να μας μεταδώσει τις γνώσεις του. Τέλος, 

θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τις οικογένειες μας και τους φίλους μας που στάθηκαν 

δίπλα μας όλα αυτά τα χρόνια με στόχο την ολοκλήρωση των σπουδών μας.   
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συνεπειών του Νόμου περί λογοκλοπής και δηλώνουμε υπεύθυνα ότι είμαστε συγγραφείς αυτής της 

Πτυχιακής Εργασίας, αναλαμβάνοντας την ευθύνη επί ολοκλήρου του κειμένου εξ ίσου, έχουμε δε 

αναφέρει στην Βιβλιογραφία μας όλες τις πηγές τις οποίες χρησιμοποιήσαμε και λάβαμε ιδέες ή 

δεδομένα. Δηλώνουμε επίσης ότι, οποιοδήποτε στοιχείο ή κείμενο το οποίο έχουμε ενσωματώσει στην 
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παραφρασμένο, το έχουμε πλήρως αναγνωρίσει ως πνευματικό έργο άλλου συγγραφέα και έχουμε 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 

 

 

Στη παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματοποιήθηκε ο σχεδιασμός και η 

διαστασιολόγηση ενός μονώροφου βιομηχανικού κτιρίου με χρήση του λογισμικού FESPA 

και βάση τις διατάξεις των Ευρωκωδίκων (EN 1990, 1991,1993 and 1998). Σκοπός είναι η 

βέλτιστη διαστασιολόγηση του κτιρίου, όπου ο φέρων οργανισμός είναι από δομικό χάλυβα 

και θεμελίωση από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το μεταλλικό κτίριο μορφώνεται κάνοντας αρχικά 

μια εκτίμηση των διατομών κάθε μέλους (υποστυλώματα, δοκοί, κεφαλοδοκοί, τεγίδες, 

συστήματα δυσκαμψίας) ώστε με την ανάλυση να προκύψει η βέλτιστη διατομή. Κατά την 

προσομοίωση λαμβάνονται υπόψη όλες οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες, η ποιότητα των 

υλικών (χάλυβα, σκυροδέματος), δράσεις επι του φορέα κατηγοριοποιούμενες σε μόνιμες, 

επιβαλλόμενες, φορτία ανέμου, χιονιού καθώς και σεισμικές. Πραγματοποιείται στατική-

ελαστική ανάλυση, σεισμική και ιδιομορφική. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται είναι η 

τελική και συμβατή διατομή με βάση τον ΕΝ1993, το παραμορφώσιμο σώμα, οριζόντιες και 

κατακόρυφες μετατοπίσεις, τέμνουσες δυνάμεις και ροπές μελών. 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Διαστασιολόγηση, Ευρωκώδικας, μεταλλικό κτίριο, δομικός χάλυβας, 

οπλισμένο σκυρόδεμα, δράσεις, στατική-ελαστική ανάλυση, σεισμική ανάλυση, ιδιομορφική 

ανάλυση. 
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ABSTRACT 
 

 

 

 The present dissertation deals with the design and dimensioning of a single-storey 

industrial building using the software FESPA, under the Eurocode provisions (EN 1990, 

1991, 1993 and 1998). The aim is the optimal design of the building where the main body is 

made out of structural steel and the foundation reinforced concrete. The metal building is 

firstly shaped with an assumption on the single part sections (columns, beams, head-

beam, purlins and stiffness system- wind beams) resulting the optimal sectioning through 

analysis. The simulation takes into account all the construction details, the quality of the 

materials (steel, concrete), forces on the structure categorized as permanent or imposed, wind, 

snow and seismic loads. Static-elastic, seismic and modal analysis is carried out. The results 

presented contain the most compatible section due to EN 1993, the deformable shape, 

horizontal and vertical displacements, shear forces and torques of the single parts. 

 

 

 

Keywords: design, eurocode, steel building, structural steel, reinforced concrete, forces, 

static-elastic analysis, seismic analysis, modal analysis. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

 

 

Από τα μέσα του αιώνα διακρίνεται μια ανοδική πορεία στην εφαρμογή των 

μεταλλικών κτιρίων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο χυτοσίδηρός μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως ένα από τα βασικά δομικά υλικά σε οικοδομικά έργα. Ωστόσο, ένας άλλο 

παράγοντας που συντέλεσε στην ανάπτυξη των μεταλλικών κτιρίων είναι η επιτακτική 

ανάγκη στέγασης ιδιαίτερα επαγγελματικών και δημόσιων κτιρίων με μεγάλα ανοίγματα 

(βιομηχανικοί χώροι, εκθεσιακοί χώροι, δημόσιες αγορές, ναυπηγεία, σιδηροδρομικοί 

σταθμοί κ.ά.). Η λύση των μεγάλων ανοιγμάτων δόθηκε με την κατασκευή επίπεδων 

τοξωτών φορέων. Η πρώτη τεχνική που χρησιμοποιήθηκε για τις χαλύβδινές κατασκευές 

αποτελούνταν από αρθρωτές συνδέσεις δοκών (υποστυλωμάτων) και την απαραίτητη 

τοιχοποιία για να δίνεται η δυνατότητα στο φορέα της πλευρικής ευστάθειας. Η 

προαναφερόμενη τεχνική παρουσίαζε δυο βασικά πλεονεκτήματα α) την δυνατότητα 

ανέγερσης της κατασκευής σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και β) οι υπολογισμοί που 

απαιτούνταν για την αρτιότητα της ήταν απλοί. Ωστόσο, στην συνέχεια εφαρμόστηκαν οι 

πλαισιακοί φορείς με άκαμπτες συνδέσεις, ελαφρύτερη τοιχοποιία και κατακόρυφους 

συνδέσμους για την παραλαβή των οριζόντιων δράσεων.  

Μετά από τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο, στην Ευρώπη ο χάλυβας δεν χρησιμοποιείται 

για την υλοποίηση οικοδομικών έργω για πλήθος παραγόντων όπως η βασική  έλλειψη του 

χάλυβα, το οικονομικό κόστος του σκυροδέματος ήταν χαμηλότερο αλλά και η 

πυροπροστασία τωv κτιρίων απαιτούσε υψηλό κόστος. Ωστόσο, στις αρχές του 80, στην 

Ευρώπη, παραιτείται μεγάλη αλλαγή στον τομέα της κατασκευής. Συγκεκριμένα 

υιοθετήθηκαν οι «Μέθοδοι διαχείρισης fast – track», οι οποίες είχαν δημιουργηθεί από τους 

Αμερικάνους. Πρωτοπόροι στην χρήση αυτών των μεθόδων ήταν η Αγγλία και ακολούθησαν 

οι Σκανδιναβικές Χώρες.  

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα ιδιαίτερα στις πολυπληθείς χώρες 

της Νοτιοανατολικής Ασίας για την ανέγερση ουρανοξυστών. Επιπλέον, στην Ιαπωνία το 

ποσοστό χρήσης χάλυβα είναι μεγάλο, αν αναλογιστεί κανείς ότι το 65% του συνόλου των 

κτιρίων είναι μεταλλικά, κάτι που οφείλεται στην παρουσία εντόνων σεισμικών φαινομένων.  

Επιπλέον και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τα μεταλλικά κτίρια κατέχουν το 50%. Όσο 

αφορά την Ευρώπη τα ποσοστά των μεταλλικών κτιρίων δεν ξεπερνούν το 33% αυτό 

οφείλεται και στο γεγονός ότι δεν κατασκευάζονται τόσο πολυώροφα κτίρια [1].  

Η Ελλάδα, δεν κατάφερε να ακολουθήσει τις ανωτέρω εξελίξεις, αφού για χρόνια 

κυριάρχησε το οπλισμένο σκυρόδεμα ως το βασικότερο δομικό υλικό. Ωστόσο, τα τελευταία 

χρόνια διακρίνεται μια αξιόλογη αύξηση της δραστηριότητας προς τις μεταλλικές 

κατασκευές. Διαχωρίζοντας την χρονική περίοδο πριν από τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο, οι 

κατασκευές από χάλυβα στην Ελλάδα ήταν στέγες Δημοτικών αγορών, σιδηροδρομικών 

σταθμών, βιομηχανικών χώρων, βιομηχανικά κτίρια και άλλες μικρότερης σημασίας 
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κατασκευές ενώ μετά διακρίνεται ο περιορισμός του χάλυβα και αύξηση χρήση του 

οπλισμένου σκυροδέματος. Ωστόσο, μέσα στην δεκαετία του 90 παρατηρείται ραγδαία 

αύξηση του ενδιαφέροντος για τις μεταλλικές κατασκευές με συνέπεια την υλοποίηση 

εφαρμογών με χρήση χάλυβα. Οι βασικές εφαρμογές ήταν κατασκευή κτιρίων για 

ξενοδοχεία, γραφεία καθώς και βιομηχανικά, αγροτικά, εμπορικά και αθλητικά έργα. 

Βασικός παράγοντας που συντέλεσε στην συνέχεια μεταλλικών κατασκευών είναι η «καλή» 

συμπεριφορά σε σεισμικά φαινόμενα και συγκεκριμένα στο σεισμό της Αθήνας το 1999. 

Στην Ελλάδα σπουδαίες κατασκευές υλοποιήθηκα το 2004 στις εγκαταστάσεις που 

απαιτήθηκαν για του Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας [1-2].  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη (ανάλυση και διαστασιολόγηση) ενός 

μονώροφου μεταλλικού κτιρίου βιομηχανικής χρήσης. Η προσομοίωση και η ανάλυση έγινε 

με τη χρήση του στατικού προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή  FESPA M και 

βασίστηκε στους Ευρωκώδικες ΕΝ 1990, 1991,1993 και 1998. 

Κάθε κεφάλαιο που συμπεριλαμβάνεται στη παρούσα εργασία συντέλεσε στη 

κατανόηση και την ανάλυση της λειτουργίας  και του σχεδιασμού, του μεταλλικού κτιρίου  

που μελετάται. Υπό αυτό το πρίσμα, με την αναγνώριση όλων των πτυχών του προβλήματος, 

κάθε στάδιο της μελέτης είχε καθοριστική συνεισφορά στη σωστή και ολοκληρωμένη 

προσέγγιση του. 

Αναλυτικότερα η δομή της εργασίας είναι η ακόλουθη:  

Στο Πρώτο Κεφάλαιο αναλύονται τα βιομηχανικά μεταλλικά κτίρια. Αρχικά 

υλοποιείται ταξινόμηση των κτιρίων, όπου διακρίνεται ότι η κατηγοριοποίηση τους, μπορεί 

να υλοποιηθεί με ποικίλους τρόπους. Ακολουθούν βασικά στοιχεία και πληροφορίες για τα 

κτίρια βιομηχανικού τύπου και την κατηγοριοποίηση αυτών. Στην συνέχεια αναλύονται τα 

μεταλλικά κτίρια βιομηχανικού τύπου όπου δίνονται τα βασικά χαρακτηριστικά τους καθώς 

επίσης και τα στάδια κατασκευής τους.  

Στο Δεύτερο Κεφάλαιο δίνονται πληροφορίες για τους Ευρωκώδικες του σχεδιασμού 

κατασκευών. Αρχικά γίνεται μια αναφορά σε όλους τους Ευρωκώδικες και στην συνέχεια 

αναλύονται οι Ευρωκώδικες που θα χρησιμοποιηθούν για την εκπόνηση του βιομηχανικού 

κτιρίου που μελετάται. Στην παρούσα μελέτη θα χρησιμοποιηθούν στοιχεία από τον 

Ευρωκώδικα 0 που είναι οι βάσεις του σχεδιασμού, τον Ευρωκώδικα 1 που αναφέρεται στις 

βασικές αρχές του σχεδιασμού και τις δράσεις των κατασκευών, ακολουθεί ο Ευρωκώδικας 3 

που μας δίνει κάθε απαραίτητη πληροφορία για τον σχεδιασμό των μεταλλικών κατασκευών 

και ο Ευρωκώδικάς 8 που αναφέρεται στον αντισεισμικό σχεδιασμό.  

Στο Τρίτο Κεφάλαιο περιγράφονται βασικά στοιχεία των μεταλλικών κατασκευών 

όπως τα γενικές πληροφορίες για τα στοιχεία του χάλυβα, ανάλυση του δομικού χάλυβα 

δίνοντας έμφαση στις ιδιότητες του και στην ποιότητα του. Ακολουθεί η ανάπτυξη των 

μεταλλικών κατασκευών και η καταγραφή των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων τους.  

Στο Τέταρτο Κεφάλαιο περιγράφεται η ανάλυση και η διαστασιολόγηση του φορέα 

μας. Αρχικά, περιγράφεται η διαδικασία της προσομοίωσης του κτιρίου  στο πρόγραμμα και 

στη συνέχεια, καθορίζονται οι επαρκείς διατομές και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης. 

Τέλος δίνονται τα συμπεράσματα της παρούσας πτυχιακής εργασία καθώς επίσης και 

η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε με στόχο την εκπόνηση της.  
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1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 
 

 

 

1.1. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ  

 

Ως κτίριο ορίζεται μια κατασκευή η οποία αποτελείται από κλειστούς και ανοικτούς 

χώρους και εγκαταστάσεις, και προορίζεται για μόνιμη ή προσωρινή χρήση είτε ως οικία είτε 

ως επαγγελματικός χώρος. Οι εγκαταστάσεις εντός του κτιρίου είναι η υποδομή του, η οποία 

ουσιαστικά ορίζει και τη λειτουργία του καθώς και την ασφάλεια χρήσης του. Στον Πίνακα 1 

καταγράφονται οι διάφοροι τύποι κτιρίων 

 

Πίνακας 1: Κατηγορίες κτιρίων [3] 

Βιομηχανικά Κτίρια Αστικά Κτίρια 

 

- Παραγωγή 

- Γεωργικά 

- Ενέργεια 

- Αποθήκη 

- Χρησιμότητα 

 

Κατοικίες Κοινωνικά 

- Μονοκατοικίες  

- Πολυκατοικίες 

- Κοιτώνες 

- Ξενοδοχεία 

- Σχολεία εσωτερικής 

διαμονής  

- Νοσοκομεία 

- Αίθουσες κατάρτισης 

- Διοικητικά κτίρια 

- Ιατρικές εγκαταστάσεις και 

χώρους αποκατάστασης. 

- Αθλητικές Εγκαταστάσεις 

- Χώροι εστιάσεις 

- Χώροι διασκέδασης 

- Εμπορικοί χώροι 

- Οικονομικές υπηρεσίες 

- Δημόσιες υπηρεσίες 

- Μεταφορές 

- Στέγαση και κοινοτικές 

υπηρεσίες. 

- Πολυλειτουργικά κτίρια και 

συγκροτήματα 

 

 

Ωστόσο, οι ταξινόμηση των κτιρίων μπορεί να πραγματοποιηθεί με ποικίλους 

τρόπους. Ο βασικότερος διαχωρισμός είναι ο ακόλουθος [3]: 

 

 Αριθμός Ορόφων: όροφος καθορίζεται από την κορυφή μιας δομής πάνω από την 

επιφάνεια της γης σε απόσταση μεγαλύτερη ή ίση των 2 m.  

 

- Χαμηλός αριθμός ορόφων: έως 2 ορόφους. 

- Μέσος αριθμός ορόφων: από 3 έως 5 ορόφους. 

- Αυξημένο αριθμό ορόφων: από 6 έως 9 ορόφους. 

https://bashnyamercury.ru/el/steny/inspection-of-an-apartment-building.html
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- Πολυώροφο: από 10 έως 25 ορόφους. 

- Ουρανοξύστες: από 26 ορόφους και άνω. 

 Υλικό κατασκευής: βασικό υλικό κατασκευής της τοιχοποιίας 

 

- Πέτρα (τούβλο ή φυσική πέτρα) 

- Σκυρόδεμα (τεχνητή πέτρα, μπετόν) 

- Οπλισμένο σκυρόδεμα  

- Μέταλλο 

 

 Μέθοδο κατασκευής: 

 

- Μικρά εξαρτήματα: χρήση εξοπλισμού μικρού μεγέθους (μετακίνηση με το 

χέρι) 

- Μεγάλα μεγέθη: χρήση εξοπλισμού μεγάλου μεγέθους (μετακίνηση με 

γερανούς και μηχανές για την υλοποίηση εγκατάστασης). 

- Μονολιθικά: προκατασκευασμένο σκυρόδεμα τοποθετείται στο καλούπι 

απευθείας στο εργοτάξιο 

 

 Ανθεκτικότητα: 

 

- I περίοδος λειτουργίας είναι πάνω από 100 χρόνια. 

- II  από 50 έως 100 έτη. 

- ΙΙΙ  από 50 έως 20 έτη. 

- IV  έως 20 έτη (προσωρινά κτίρια). 

 

 Κεφαλαιοποίηση: 

 

- 1
η 

τάξη: κτίρια που μπορούν να ικανοποιήσουν τις αυξημένες απαιτήσεις 

(λειτουργία άνω των 70 ετών) 

- 2
η
 τάξη: κτίρια που μπορούν να ικανοποιήσουν τις μέσες απαιτήσεις (λειτουργία 

άνω των 50 ετών) 

- 3
η
 τάξη: κτίρια που μπορούν να ικανοποιήσουν μεσαίες και χαμηλές απαιτήσεις 

(λειτουργία από 25 έως 50 ετών). 

- 4
η
 τάξη: κτίρια με ελάχιστες απαιτήσεις. 

 

Αυτό που θα πρέπει να σημειωθεί είναι ότι ανάλογα με την κατηγορία του κτιρίου 

επιλέγονται και τα αντίστοιχα δομικά υλικά κατασκευής του. Σε περιπτώσεις κτιρίων υψηλής 

ποιότητας, χρησιμοποιούνται ανθεκτικά και δοκιμασμένα υλικά που παρέχουν την 

εξασφάλιση της μακροχρόνιας και άρτιας χρήσης  χωρίς την απαίτηση συχνών εργασιών 

επισκευής.  
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1.1.1. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ  

 

Στην συνέχεια υλοποιείται ο διαχωρισμός των κτιρίων σύμφωνα με τους σκοπούς 

χρήση [3]: 

 

 Κατοικίες: ορίζονται τα αντικείμενα που στόχο έχουν να χρησιμοποιηθούν ως 

κατοικίες και περιλαμβάνει ξενοδοχειακές μονάδες, ξενώνες, μονοκατοικίες, 

πολυκατοικίες, διαμερίσματα, εξοχικές κατοικίες κ.ά.  

 Αστικά κτίρια: ορίζονται τα αντικείμενα που στόχο έχουν να χρησιμοποιηθούν προς 

όφελος του δημοσίου όπως μουσεία, θέατρα, σιδηροδρομικοί σταθμοί, μετρό, 

εμπορικά κέντα, βιβλιοθήκες κ.ά.  

 Βιομηχανικά κτίρια: ορίζονται τα αντικείμενα που έχουν σκοπό να χρησιμοποιηθούν 

ως εργοστάσια, βιομηχανίες, μονάδες παραγωγής, σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής κ.ά.   

 Γεωργικά κτίρια: ορίζονται τα αντικείμενα που προορίζονται για αποθήκες, 

κτηνοτροφικές μονάδες κ.ά. 

 Διοικητικά κτίρια: ορίζονται τα αντικείμενα που προορίζονται να φιλοξενήσουν 

γραφεία.   

 

 

 

1.2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ  

 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνονται στα κτίρια βιομηχανικού τύπου, λόγω ότι στην παρούσα 

πτυχιακή εργασία γίνεται μελέτη και σχεδιασμός βιομηχανικού κτιρίου. Σύμφωνα με τον 

Νόμο 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 [4] αναφέρεται ότι το βιομηχανικό – βιοτεχνικό 

κτίριο κατατάσσεται στις κτιριακές εγκαταστάσεις και ορίζεται ως το κάθε κτίριο για το 

οποίο έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής για βιομηχανική - βιοτεχνική χρήση. 

Ο διαχωρισμός των βιομηχανικών – βιοτεχνικών κριτών πραγματοποιείται σε 

τέσσερις βασικές κατηγορίες και είναι οι ακόλουθες [3]: 

 

 Βοηθητικά κτίρια: συμπεριλαμβάνονται οι αποθήκες και τα βοηθητικά κτίρια τα 

οποία χρησιμοποιούνται για παροχή υπηρεσιών όπως είναι κέντρα υγείας, 

εργαστήρια, αποθήκες, συνεργίας επισκευής, κ.ά. 

 Κτίρια ενεργειακού τομέα και κατασκευές: συμπεριλαμβάνονται μονάδες 

παραγωγής αερίου, λεβητοστάσια, συμπιεστές, κ.ά. 

 Εγκαταστάσεις επικοινωνίας και μεταφοράς: συμπεριλαμβάνονται κέντρα 

επικοινωνίας, σταθμοί ελέγχου, συνεργεία κ.ά.  

 Εγκαταστάσεις υγιεινής: συμπεριλαμβάνονται εγκαταστάσεις αποχέτευσης και 

ύδρευσης, αεριοποίηση και θέρμανση κ.ά. 
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1.2.1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ   

 

Ο Μηχανικός κατά την διαδικασία εκπόνησης μελέτης, σχεδιασμού και κατασκευής 

βιομηχανικού κτιρίου απαιτεί να λάβει υπόψη του βασικές απαιτήσεις, οι οποίες είναι οι 

ακόλουθες  [3], [5]: 

 

 Τεχνολογικές Συνθήκες: η χρήση του κτιρίου είναι ο βασικός παράγοντας που θα 

πρέπει μελετηθεί εκτενέστερα δίνοντας έμφαση στις διαδικασίες που θα πρέπει να 

πραγματοποιούνται εντός του κτιρίου. Στοιχείο που λαμβάνεται υπόψη είναι η 

διαδικασία παραγωγής από την έναρξη έως την ολοκλήρωση της, δηλαδή από την 

προμήθεια έως και την εξαγωγή του τελικού προϊόντος. Τα προαναφερόμενα οδηγούν 

στο συμπέρασμα ότι η κατασκευή του κτιρίου πρέπει να έχει την απαραίτητη αντοχή 

καθώς και το κατάλληλο πλέγμα από στύλους, στοιχεία τα οποία θα εξυπηρετούν την 

μετακίνηση του τεχνολογικού εξοπλισμού καθώς και την δυνατότητα υλοποίησης 

αλλαγών σε πιθανή τροποποίησης ή επέκταση της διαδικασίας παραγωγής.  

 

 Απαιτήσεις Υγιεινής: απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δημιουργία χώρων για την 

κάλυψη αναγκών του προσωπικού σε οικιακό και υγειονομικό επίπεδο. Η κατασκευή 

αυτών των χώρων απαιτεί προδιαγραφές με στόχο την επίτευξη επιθυμητής 

θερμοκρασίας και υγρασίας καθώς και του κατάλληλου αερισμού. Βασικό στοιχείο 

ωστόσο είναι η απαραίτητη καθαριότητα των χώρων. Επιπροσθέτως σύμφωνα με τα 

υγειονομικά πρότυπα απαιτείται να υπάρχουν συγκεκριμένα επίπεδα δόνησης, 

ακτινοβολίας και θορύβου.    

 

 Δομικά Υλικά: τα υλικά κατασκευής θεωρούνται βασικός παράγοντας για τις 

απαιτήσεις της πυρασφάλειας αφού με την επιλογή τους δίνεται η δυνατότητα 

μείωσης του βαθμού πυρασφάλειας. Επιπλέον, τα δομικά υλικά καθορίζουν τον 

αριθμό ορόφων και επιπέδων κτιρίου, επηρεασμός εξόδων έκτακτης ανάγκης και 

περασμάτων καθώς και των κεντρικών εξόδων στο δρόμο. Ωστόσο, αξιοσημείωτο 

είναι ότι στα βιομηχανικά κτίρια απαιτείται η προσοχή στα μέσα ενεργητικής 

προστασίας.   

 

 Οικονομικές απαιτήσεις: κατά την διαδικασία εκπόνησης της μελέτης απαιτείται 

οικονομικός απολογισμός για την κατασκευή της εγκατάστασης καθώς επίσης και για 

το κόστος λειτουργίας του κτιρίου, το οποίο υπολογίζεται με οικονομικούς δείκτες. 

Το κόστος εγκατάστασης μπορεί να μειωθεί με την δημιουργία λογικών 

αρχιτεκτονικών λύσεων, με την χρήση δομικών υλικών χαμηλότερου κόστους, με 

μικρές μετατροπές στη σχεδίαση κατά την ανέγερση του κτιρίου καθώς και με τη 

χρήση ενοποιημένων κατασκευών ή τμημάτων τοπικής κατασκευής.   

 

 

 

1.3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ  
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Ένας από τους βασικότερους τύπους φορέων είναι τα μεταλλικά κτίρια, όπου με το 

πέρασμα των χρόνων διακρίνεται η ολοένα αυξανόμενη ανέγερση τους. Το φαινόμενο αυτό 

διακρίνεται έντονα και στον Ελλαδικό χώρο, όπου τα μεταλλικά κτίρια επιλέγονται ολοένα 

και περισσότερα. Οι λόγοι που ωφελείται η επιλογή τους είναι οι σύγχρονοι Δομικοί 

Κανονισμοί καθώς και η έκδοση των Ευρωκωδίκων, παράγοντες που δημιουργούν ασφάλεια 

στον σχεδιασμό και στην κατασκευή χαλύβδινων κατασκευών. Αξιοσημείωτο είναι ότι η 

προώθηση των μεταλλικών κατασκευών βασίστηκε ιδιαίτερα στην εξέλιξη της τεχνολογίας 

καθώς και των μεθόδων παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας χαλύβων.  

Ο δομικός χάλυβας παρουσιάζει πλήθος πλεονεκτημάτων, όμως ένα από τα 

βασικότερα πλεονεκτήματα του είναι η δυνατότητα δημιουργίας μεγάλων ανοιγμάτων χωρίς 

να απαιτούνται ενδιάμεσες κολώνες και υποστυλώματα. Αυτό έχει σαν συνέπεια να 

θεωρείται κατάλληλο στοιχείο για την κατασκευή βιομηχανικών κτιρίων δίνοντας την 

ευελιξία υλοποίησης πλήθους βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Επιπροσθέτως τα μεταλίκια 

κτίρια είναι άμεσης αποσυναρμολόγησης, μεταφοράς και επέκτασης. Σημειώνεται ότι η 

εξέλιξη των μεταλλικών κτιρίων και η εξακρίβωση των πλεονεκτημάτων οδήγησε στην 

επέκταση δημιουργίας κτιρίων διαφορετικού τύπου όπως είναι κατοικίες καθώς επίσης και 

κατασκευές όπως γέφυρες σήραγγες κ.ά. 

Ένα βιομηχανικό μεταλλικό κτίριο αποτελείται από κύριους φορείς οι οποίοι είναι 

κεφαλοδοκοί, τεγίδες, μετωπικοί στύλοι, μηκίδες πλευρικών και μετωπικών όψεων, 

οριζόντιοι και κατακόρυφοι σύνδεσμοι δυσκαμψίας καθώς και ελκυστήρες τεγιδών και 

μηκίδων πλευρικών όψεων [1], [6]. Για την καλύτερη κατανόηση των προαναφερόμενων 

δίνεται η Εικόνα 1 όπου απεικονίζεται κάθε στοιχείο και ποια η θέση που καταλαμβάνει σε 

ένα μεταλλικό κτίριο.  

 

 

 
 

Εικόνα 1:Τυπική δομή ενός μεταλλικού βιομηχανικού κτιρίου [6] 
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Ωστόσο, η πλήρη ανάλυση των μεταλλικών κατασκευών θα πραγματοποιηθεί σε 

επόμενο κεφάλαιο.  

 

 

1.3.1. ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

Τα βασικά στάδια κατασκευής ενός βιομηχανικού κτιρίου δεν διαφοροποιούνται 

ιδιαίτερα από την κατασκευή ενός «συμβατικού» κτιρίου. Συγκεκριμένα αρχικά 

πραγματοποιούνται οι χωματουργικές εργασίες καθώς και οι απαραίτητες εκσκαφές με στόχο 

την διαμόρφωση του οικοπέδου σύμφωνα με την μελέτη.  Η εκσκαφή υλοποιείται 

περιμετρικά του κτιρίου για την θεμελίωση των υποστυλωμάτων καθώς και των 

περιμετρικών συνδετήριων τοιχίων. Στην συνέχεια ακολουθεί η θεμελίωση η οποία 

πραγματοποιείται με οπλισμένο σκυρόδεμα τύπου C16/20 με μεμονωμένα πέδιλα και 

περιμετρικά συνδετήρια δοκάρια. τα υπόλοιπα βασικά στοιχεία όπως περιμετρικά τοιχία 

αποτελούνται από εμφανή οπλισμένο σκυρόδεμα και το δάπεδο από ελαφρώς οπλισμένο 

σκυρόδεμα, όπου επιφανειακά τοποθετείται βιομηχανικό δάπεδο με σκοπό την δημιουργία 

των κατάλληλων κλίσεων. Αφού πραγματοποιηθεί η έκχυση του σκυροδέματος των 

υποστυλωμάτων και των περιμετρικών δοκών ακολουθεί το μπάζωμα – συμπύκνωση – 

διαβροχή στρώσιμο (σιδέρωμα) και τελική οριζοντίωση. 

Ακολουθεί ο φέρων οργανισμός του κτιρίου όπου απαρτίζεται από ολόσωμα πλαίσια 

χάλυβα. Η κατασκευή των λεπτότερων στοιχείων (αντιανέμια, σύνδεσμοι κ.ά.) γίνεται με 

γωνιακά ελάσματα και λάμες κατάλληλου πάχους. Όσο αφορά τις επικαλύψεις του κτιρίου θα 

πραγματοποιηθούν ως εξής: 

 

 Θερμομονωτικά πάνελ τα οποία θα είναι εργοστασιακής βαθύς με φύλλα λαμαρίνας 

γαλβανισμένα εν θερμώ. Η μόνωση τους θα πραγματοποιηθεί με αφρό πολυουρθάνης 

και η στερέωση – τοποθέτηση τους θα υλοποιηθεί με γαλβανιζέ αυτοπροοθούμενους 

κοχλίες στις τεγίδες και μηκίδες του κτιρίου.  

 Θερμομονωτικά πάνελ πλαϊνής επικάλυψης και επικάλυψης οροφής θα 

πραγματοποιηθεί με ελασματόφυλλα από προβαμμένη γλβανιζέ λαμαρίνα με μόνωση 

πολυουρεθάνης εσωτερικά. Τα υλικά στερέωσης που θα χρησιμοποιηθούν είναι βίδες 

αυτοπροωθούμενες με ενσωματωμένη ροδέλα νεοπρεν και μεταλλική ροδέλα. 

Σημειώνεται ότι η πλαϊνή επικάλυψη τοποθετείται 1m πάνω από το έδαφος.  

 Ειδικά τεμάχια επικάλυψης, που η χρήση τους στοχεύει στην ενοποίηση των 

τελειωμάτων και είναι από διαμορφωμένη γαλβανιζέ λαμαρίνα. Σημειώνεται ότι η 

χρήση τους επιβάλλεται για λόγους διαμόρφωσης και κάλυψης των κατασκευαστικών 

αρμών και κατ’ επέκταση την προστασία από υγρασία αέρα. Επίσης προσδίδουν 

καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.   

 

Ωστόσο, στα στάδια κατασκευής σημαντικά σημεία της μελέτης είναι η ύδρευση και 

η αποχέτευση όπου η αποχέτευση θα πρέπει να καταλήγει σε βόθρο με σκέπασμα από 

οπλισμένο σκυρόδεμα. Επιπλέον, το κτίριο θα πρέπει να έχει τα απαραίτητα μέσα 
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πυροπροστασίας, σύμφωνα με την εκπονημένη μελέτη του. Ακόμα, οι ηλεκτρολογικές 

εγκαταστάσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια του βιομηχανικού κτιρίου, όπου 

προτείνεται οι ηλεκτρολογικοί πίνακες να είναι απομονωμένοι σε έναν ειδικά διαμορφωμένο 

χώρο. Τέλος, οι υδρορροές οι οποίες χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση όμβριων 

υδάτων κατασκευάζονται από γαλβανιζέ λαμαρίνες ειδικά διαμορφωμένες και η 

απομάκρυνση υλοποιείται με σωλήνες PVC. 

Στα βιομηχανικά κτίρια απαιτείται και η διαμόρφωση του κατάλληλου 

περιβαλλοντικού χώρου όπου προτείνεται η ασφαλτόστρωση και η ομαλοποίηση της 

επιφάνειας. Στην συνέχεια ακολουθεί η Εικόνα 2 όπου διακρίνονται μεταλλικά κτίρια 

βιομηχανικού τύπου  

 

 

 

 
(α) 
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(β) 

 

Εικόνα 2: Απεικόνιση βιομηχανικών μεταλλικών κτιρίων [7] 
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Αυτό που θα πρέπει να σημειωθεί είναι ότι η ποιότητα χάλυβα, καθώς και οι επιλογή 

των υπολοίπων εξαρτημάτων και υλικών εξαρτώνται άμεσα από την μελέτη και στον 

σχεδιασμό του εκάστοτε βιομηχανικού κτιρίου. Η ανωτέρω περιγραφή βασίζεται στα βασικά 

σιάδια περιγραφής ενός βιομηχανικού κτιρίου χωρίς να λαμβάνονται υπόψη σημαντικοί 

παράμετροι και στοιχεία του βιομηχανικού κτιρίου υπό μελέτη. 
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2. ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  
 

 

 

2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Οι Ευρωκώδικες είναι μια σειρά δέκα Ευρωπαϊκών Προτύπων (EΝ), δηλαδή 

εναρμονισμένων τεχνικών κανόνων που καθορίζουν τον τρόπο διεξαγωγής του διαρθρωτικού 

σχεδιασμού εντός την Ευρωπαϊκής Ένωσης [8], [9]. Συγκεκριμένα είναι ο συνδυασμός 

μεθόδων για τον άρτιο υπολογισμό την μηχανικής αντοχής κατασκευαστικών έργων και των 

επιμέρους στοιχείων τους, τα οποία καλύπτονται από την οδηγία 89/106/ΕΟΚ [10]. Βασικός 

σκοπός των Ευρωκώδικων είναι η δημιουργία ενός κοινού πλαισίου που αφορά τα 

κατασκευαστικά έργα και αφορά κάθε έργο που λαμβάνει χώρα εντός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης [8].  

Ωστόσο οι Ευρωκώδικες θα πρέπει να παρέχουν α) τα βασικά στοιχεία για την 

μηχανική αντοχή των κατασκευών με στόχο την συμμόρφωση αυτών, καθώς επίσης και κάθε 

πληροφορία για την παροχή ασφάλειας σε περίπτωση πυρκαγιάς σύμφωνα με το Νομοθετικό 

Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) κοινή βάση με τις απαραίτητες προδιαγραφές που 

απαιτούνται για την σύμβαση κατασκευής και μηχανικής και γ) κοινό πλαίσιο οικοδομικών 

προϊόντων εναρμονισμένο με τις τεχνικές προδιαγραφές [9]. 

Οι Ευρωκώδικες, όπως προαναφέρθηκε, απαρτίζονται από δέκα Ευρωπαϊκά Πρότυπα 

(Πίνακας 2) που συμπεριλαμβάνουν τρόπους δόμησης σύμφωνα με τα υλικά, τα οποία είναι 

σκυρόδεμα, χάλυβα, ξύλο, τοιχοποιία, γεωτεχνικά έργα και αλουμίνιο. [8].  

 

Πίνακας 2: Ευρωπαϊκά Πρότυπα Ευρωκώδικα [8] 

 

ΕΝ Ευρωκώδικας Περιγραφή 

ΕΝ 1990 Ευρωκώδικας 0  Βάσεις σχεδιασμού φερουσών κατασκευών. 

ΕΝ 1991 Ευρωκώδικας 1 Δράσεις στις Φέρουσες Κατασκευές 

ΕΝ 1992 Ευρωκώδικας 2 Σχεδιασμός φερουσών κατασκευών από σκυρόδεμα. 

ΕΝ 1993 Ευρωκώδικας 3 Σχεδιασμός φερουσών κατασκευών από χάλυβα. 

ΕΝ 1994 Ευρωκώδικας 4  Σχεδιασμός σύμμικτων φερουσών κατασκευών από 

χάλυβα και σκυρόδεμα. 

ΕΝ 1995 Ευρωκώδικας 5  Σχεδιασμός ξύλινων φερουσών κατασκευών. 

ΕΝ 1996 Ευρωκώδικας 6  Σχεδιασμός φερουσών κατασκευών από τοιχοποιία. 

ΕΝ 1997 Ευρωκώδικας 7  Γεωτεχνικός σχεδιασμός. 

ΕΝ 1998 Ευρωκώδικας 8  Αντισεισμικός σχεδιασμός φερουσών κατασκευών 

ΕΝ 1999 Ευρωκώδικας 9  Σχεδιασμός φερουσών κατασκευών από αλουμίνιο. 
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Εικόνα 3: Διαγραμματική απεικόνιση Ευρωκωδίκων [8] 

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με τη πάροδο του χρόνου θα γίνει αντικατάσταση των 

Εθνικών Προτύπων με τους Ευρωκώδικες. Όμως αυτό θα πραγματοποιηθεί με το πέρασμα 

των χρόνων και αφού υπάρξει μία περίοδος παράλληλης εφαρμογής.  

 

 

 
Εικόνα 4: Παγκόσμια κατανομή χρήσης Ευρωκώδικα [8] 

 

 

Στην συνέχεια θα αναλυθούν οι Ευρωκώδικες που θα χρησιμοποιηθούν στην μελέτη 

σχεδιασμού του βιομηχανικού κτιρίου της παρούσας πτυχιακής εργασίας.  
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2.2. ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 0 : ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 

Ο Ευρωκώδικάς 0 (ΕΝ1990) είναι αυτός που ορίζει τα αρχές και τις απαιτήσεις 

παραγόντων όπως ασφάλεια, συντηρησιμότητα και ανθεκτικότητα των κατασκευών. 

Επιπλέον, αναλύει και περιγράφει τη βάση του σχεδιασμού καθώς και την επαλήθευση μέσα 

από τις οδηγίες της δομικής αξιοπιστίας.  

 

Πίνακας 3: Μέρη Ευρωκώδικα 0 [11] 

 

ΕΝ (ονομασία) Ευρωκώδικας 0: Περιγραφή 

EN 1990: 2002 Βάση δομικού σχεδιασμού 

EN 1990: 2002 / A1: 2005 Βάση δομικού σχεδιασμού 

 

 

Ο Ευρωκώδικάς ΕΝ1990 μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνδυαζόμενος με όλους τους 

Ευρωκώδικες  (ΕΝ 1991 έως ΕΝ 1999) με στόχο το δομικό σχεδιασμό κτιρίων και 

κατασκευαστικών έργων καθώς επίσης και προσωρινών κατασκευών. Ο συνδυασμός των 

Ευρωκωδίκων δίνει την δυνατότητα να συμπεριληφθούν και να εξεταστούν πλήθος 

παραγόντων που επηρεάζουν την κατασκευή ενός κτιρίου όπως πυρκαγιά, σεισμός, 

γεωτεχνικά χαρακτηριστικά κ.ά. Επιπλέον, σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις ειδικών 

κατασκευαστικών έργων, όπως πυρηνικές εγκαταστάσεις, φράγματα κ.ά. μπορεί να απαιτηθεί 

να χρησιμοποιηθούν και άλλες διατάξεις έκτος από αυτές των Ευρωκωδίκων (ΕΝ 1991 έως 

ΕΝ 1999) [11]. Ο Ευρωκώδικας ΕΝ 1990 ισχύει για τα ακόλουθα [11]:  

 

 Σχεδιασμό κατασκευών όπου λαμβάνουν μέρος υλικά και δράσεις εκτός του 

πεδίου EN 1991 έως EN 1999.  

 Διαρθρωτική αξιολόγηση των υφιστάμενων κατασκευών  

 Αξιολόγηση της αλλαγής χρήσης.  

 

Ωστόσο, σημειώνεται ότι ο Ευρωκώδικας ΕΝ 1990 μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως 

ένα έντυπο καθοδήγησης για το σχεδιασμό κατασκευών εκτός φυσικά του πεδίου εφαρμογής 

των Ευρωκωδίκων EN 1991 έως EN 1999, και συγκεκριμένα για τα ακόλουθα[11]: 

 

 Αξιολόγηση δράσεων που δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν καθώς και ο 

συνδυασμός τους 

 Υλικό μοντελοποίησης και δομική συμπεριφορά  

 Αξιολόγηση μέσα από αριθμητικές τιμές με στόχο τον έλεγχο της αξιοπιστίας.  
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2.3. ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ   

 

Στον Ευρωκώδικας 1 (EN 1991) καταγράφονται πληροφορίες και λεπτομέρειες για τις 

δράσεις που λαμβάνονται υπόψη κατά την διαδικασία σχεδιασμό κτιρίων και 

κατασκευαστικών έργων. Ο Ευρωκώδικας 1 (EN 1991) διαχωρίζεται σε τέσσερα διακριτά 

μέρη και συγκεκριμένα το πρώτο εξ αυτών διαχωρίζεται σε υποκατηγορίες που αναφέρονται 

σε πυκνότητες, αυτοβαθμισμένο βάρος, επιβαλλόμενα φορτία ενέργειας (πυρκαγιά, χιόνι, 

άνεμος), φορτία θερμικών δράσεων και τυχαίες ενέργειας ενώ τα υπόλοιπα τρία αναφέρονται 

σε φορτία κυκλοφορίας σε γέφυρες, ενέργειες γερανών και μηχανημάτων και ενέργειες σε 

σιλό και δεξαμενές [11]. 

 

Πίνακας 4: Μέρη Ευρωκώδικα 1 [11] 

 

ΕΝ (ονομασία) Ευρωκώδικας 1: Περιγραφή 

EN 1991-1-1: 2002 

Ενέργειες στις κατασκευές          Μέρος 1-1: 

Γενικές δράσεις - Πυκνότητες, αυτοβαθμισμένο βάρος, επιβαλλόμενα φορτία 

για κτίρια 

EN 1991-1-2: 2002 
Δράσεις σε κατασκευές               Μέρος 1-2: 

Γενικές δράσεις - Δράσεις σε κατασκευές που εκτίθενται σε φωτιά 

EN 1991-1-3: 2003 
Ενέργειες στις κατασκευές          Μέρος 1-3: 

Γενικές δράσεις - Φορτία χιονιού 

EN 1991-1-4: 2005 
Ενέργειες στις κατασκευές           Μέρος 1-4: 

Γενικές δράσεις - Δράσεις ανέμου 

EN 1991-1-5: 2003 
Ενέργειες στις κατασκευές           Μέρος 1-5: 

Γενικές δράσεις - Θερμικές δράσεις 

EN 1991-1-6: 2005 
Ενέργειες στις κατασκευές           Μέρος 1-6: 

Γενικές δράσεις - Ενέργειες κατά την εκτέλεση 

EN 1991-1-7: 2006 
Ενέργειες στις κατασκευές           Μέρος 1-7: 

Γενικές δράσεις - Τυχαίες ενέργειες 

EN 1991-2: 2003 
Ενέργειες στις κατασκευές           Μέρος 2: 

Φορτία κυκλοφορίας σε γέφυρες 

EN 1991-3: 2006 
Ενέργειες στις κατασκευές            Μέρος 3: 

Ενέργειες που προκαλούνται από γερανούς και μηχανήματα 

EN 1991-4: 2006 
Δράσεις στις κατασκευές               Μέρος 4: 

Σιλό και δεξαμενές 

 
Σημειώνεται ότι ο Ευρωκώδικας 1 (EN 1991) δημιουργήθηκε για να χρησιμοποιείται 

σε συνδυασμός με τους Ευρωκώδικες EN 1992 έως EN 1999 και στοχεύει στη διαρθρωτική 

σχεδίαση κτιρίων και άλλων κατασκευαστικών έργων.  
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2.4. ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 3 : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΙΚΏΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  

 

Ο Ευρωκώδικας 3 (EN 1993) δημιουργήθηκε με στόχο τον σχεδιασμό κτιρίων και 

κατασκευαστικών έργων από χάλυβα. Στην ουσία αναφέρεται σε οποιαδήποτε μεταλλική 

κατασκευή. Ο Ευρωκώδικας 3 (EN 1993) βασίζεται στις αρχές και στις απαιτήσεις της 

ασφάλειας και λειτουργικότητας των κατασκευών σύμφωνα με τον σχεδιασμό και την 

επαλήθευση του που δίνονται από τον Ευρωκώδικα 0 (ΕΝ-1990). Επιπλέον, ο Ευρωκώδικας 

3 (EN 1993) δίνει έμφαση στις απαιτήσεις για την αντοχή, την συντηρησιμότητα, την 

ανθεκτικότητα και αντοχή στη φωτιά των μεταλλικών κατασκευών. 

Χαρακτηριστικό στοιχείο του Ευρωκώδικας 3 (EN 1993) είναι το ευρύ φάσμα 

εφαρμογής του και αυτό οφείλεται στην  ποικιλομορφία των μεταλλικών κατασκευών καθώς 

επίσης και το πλήθος των αναγκών που παρουσιάζουν για την αποφυγή της αδυναμίας της 

κατασκευής, η οποία μπορεί να προέρχεται από τους αρμούς είτε είναι βιδωτοί είτε είναι με 

συγκόλληση. Ο Ευρωκώδικας 3 (EN 1993) απαρτίζεται από είκοσι μέρη (Πίνακας 5) τα 

οποία καλύπτουν πλήθος εφαρμογών όπως σχεδιασμός γεφυρών, κτιρίων, σωληνώσεων, 

δομών στήριξης, καμινάδων κ.ά. [11].  

 

 

Πίνακας 5: Μέρη Ευρωκώδικα 3 [11] 

 

ΕΝ (ονομασία) Ευρωκώδικας 3: Περιγραφή 

EN 1993-1-1: 2005 
Σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών - Μέρος 1-1: 

Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια 

EN 1993-1-2: 2005 
Σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών - Μέρος 1-2: 

Γενικοί κανόνες - Σχεδιασμός δομικών πυρκαγιών 

EN 1993-1-3: 2006 

Σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών - Μέρος 1-3: 

Γενικοί κανόνες - Συμπληρωματικοί κανόνες για ψυχρής μορφής μέλη και 

φύλλα 

EN 1993-1-4: 2006 
Σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών - Μέρος 1-4: 

Γενικοί κανόνες - Συμπληρωματικοί κανόνες για ανοξείδωτους χάλυβες 

EN 1993-1-5: 2006 
Σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών - Μέρος 1-5: 

Γενικοί κανόνες - Επιμεταλλωμένα δομικά στοιχεία 

EN 1993-1-6: 2007 
Σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών - Μέρος 1-6: 

Αντοχή και σταθερότητα δομών κελύφους 

EN 1993-1-7: 2007 

Σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών - Μέρος 1-7: 

Αντοχή και σταθερότητα επιμεταλλωμένων κατασκευών που υπόκεινται σε 

φόρτωση εκτός επιπέδου 

EN 1993-1-8: 2005 
Σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών - Μέρος 1-8: 

Σχεδιασμός αρμών 

EN 1993-1-9: 2005 
Σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών - Μέρος 1-9: 

Κόπωση 

EN 1993-1-10: 2005 
Σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών - Μέρος 1-10: 

Ανθεκτικότητα υλικού και ιδιότητες πάχους 

EN 1993-1-11: 2006 
Σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών - Μέρος 1-11: 

Σχεδιασμός κατασκευών με εξαρτήματα τάσης 

EN 1993-1-12: 2007 Σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών - Μέρος 1-12: 
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Γενικά - Χάλυβες υψηλής αντοχής 

EN 1993-2: 2006 
Σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών - Μέρος 2: 

Μεταλλικές γέφυρες 

EN 1993-3-1: 2006 
Σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών - Μέρος 3-1: 

Πύργοι, ιστοί και καμινάδες - Πύργοι και ιστοί 

EN 1993-3-2: 2006 
Σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών - Μέρος 3-2: 

Πύργοι, ιστοί και καμινάδες - Καμινάδες 

EN 1993-4-1: 2007 
Σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών - Μέρος 4-1: 

Σιλό 

EN 1993-4-2: 2007 
Σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών - Μέρος 4-2: 

Δεξαμενές 

EN 1993-4-3: 2007 
Σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών - Μέρος 4-3: 

Αγωγοί 

EN 1993-5: 2007 
Σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών - Μέρος 5: 

Πλάκες 

EN 1993-6: 2007 
Σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών - Μέρος 6:  

Κατασκευές γερανών 

 

 

Ο Ευρωκώδικας 3 (EN 1993) δημιουργήθηκε για να χρησιμοποιείται σε συνδυασμός 

με τους ακόλουθους Ευρωκώδικες [11]: 

 

 Ευρωκώδικας 0: ΕΝ 1990 – Βάση Δομικού σχεδιασμού  

 Ευρωκώδικας 1: ΕΝ 1991 – Δράσεις στις φέρουσες κατασκευές  

 Ευρωκώδικες 2 έως 9: Εν 1992-1999: αναφορά σε χαλύβδινες κατασκευές και 

κατασκευαστικά στοιχεία  

 EN, ETAG και ETAs: Δομικά στοιχεία που σχετίζονται με χαλύβδινες 

κατασκευές  

 Ευρωπαϊκό Πρότυπο: EN 1090 - Εκτέλεση μεταλλικών κατασκευών και 

τεχνικές απαιτήσεις 

 

 

 

2.5. ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 8 : ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 

Ο Ευρωκώδικας (ΕΝ 1998) αναφέρεται στον σχεδιασμό και την κατασκευή κτιρίων 

καθώς και κάθε κατασκευαστικού έργου που λαμβάνει χώρα σε μια σεισμική περιοχή. Ο 

βασικός στόχος του είναι η διασφάλιση του κτιρίου – κατασκευής σε περιπτώσεις έντονων 

σεισμικών δονήσεων με απώτερο σκοπό την ασφάλεια και την προστασία του ανθρώπινου 

δυναμικού και κάθε ζωής που βρίσκεται εντός και πλησίον του κτιρίου, την μείωση έως και 

την εκμηδένιση ζημιών του κτιρίου ή των κατασκευών καθώς και την διασφάλιση των δομών 

για την πολιτική προστασία που παραμένουν λειτουργικές [11]. 
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Πίνακας 6: Μέρη Ευρωκώδικα 8 [11] 

 

ΕΝ (ονομασία) Ευρωκώδικας 8: Περιγραφή 

EN 1998-1: 2004 
Σχεδιασμός κατασκευών για αντισεισμική αντίσταση - Μέρος 1: 

Γενικοί κανόνες, σεισμικές δράσεις και κανόνες για κτίρια 

EN 1998-2: 2005 
Σχεδιασμός κατασκευών για αντισεισμική αντίσταση - Μέρος 2: 

Γέφυρες 

EN 1998-3: 2005 
Σχεδιασμός κατασκευών για αντισεισμική αντίσταση - Μέρος 3: 

Αξιολόγηση και μετασκευή κτιρίων 

EN 1998-4: 2006 
Σχεδιασμός κατασκευών για αντισεισμική αντίσταση - Μέρος 4: 

Σιλό, δεξαμενές και αγωγοί 

EN 1998-5: 2004 
Σχεδιασμός κατασκευών για αντισεισμική αντίσταση - Μέρος 5: 

Θεμέλια, κατασκευές συγκράτησης και γεωτεχνικές πτυχές 

EN 1998-6: 2005 
Σχεδιασμός κατασκευών για αντισεισμική αντίσταση - Μέρος 6: 

Πύργοι, ιστοί και καμινάδες 

 

 

Τα σεισμικά φαινόμενα χαρακτηρίζονται από την τυχαία φύση τους με συνέπεια 

πολλές φορές να μην διατίθενται οι ανάλογοι διαθέσιμοι πόροι με στόχο να εξασφαλιστούν οι 

επιπτώσεις που μπορούν να δημιουργηθούν σε δυσμενείς καταστάσεις (έξαρση φαινομένου). 

Η μέτρηση των σεισμικών γεγονότων είναι εν μέρει δυνατή και μετρήσιμη αφού μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μόνο με όρους πιθανοτήτων. Η προστασία που μπορεί να δοθείς στις 

διάφορες κατηγορίες κτιρίων και κατασκευών εξαρτάται άμεσα από τους διαθέσιμους πόρους 

καθώς επηρεάζεται από την χώρα, τον τόπο και τον σεισμικό κίνδυνο που παρουσιάζεται 

στην εκάστοτε περιοχή εγκατάστασης.  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στον Ευρωκώδικας (ΕΝ 1998) δεν εμπίπτουν εφαρμογές 

όπως είναι πυρηνικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας, υπεράκτιες κατασκευές και μεγάλα 

φράγματα κ.ά. Ο Ευρωκώδικας (ΕΝ 1998) αναφέρεται μόνο σε διατάξεις που έκτος από τις 

διατάξεις των άλλων σχετικών Ευρωκώδικων απαιτείται η τήρηση του σχεδιασμού δομών σε 

σεισμικές περιοχές. Ωστόσο, είναι Ευρωκώδικας που θεωρείται συμπληρωματικός των 

υπολοίπων [11]. 
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3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  
 

 

 

 

3.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΑΛΥΒΑ  

 

Ο χάλυβας αποτελείται πάνω από ένα στοιχείο με συνέπεια αυτό να τον ορίζει ως 

κράμα. Τα βασικά του στοιχεία είναι ο μεταλλικός σίδηρος (Fe) και ο μη μεταλλικός 

άνθρακας (C). Ωστόσο, εκτός από τα προαναφερόμενα στοιχεία το κράμα μπορεί να περιέχει 

και μικρές ποσότητες άλλων στοιχείων όπως είναι φώσφορο (P), πυρίτιο (Si), θείο (S), χαλκό 

(Cu), μαγνήσιο (Mg), μαγγάνιο (Mn), νικέλιο (Ni) και χρώμιο (Cr). Σύμφωνα με τα ανωτέρω 

γίνεται άμεσα κατανοητό ότι η αναλογία των στοιχείων του χάλυβα οδηγεί στην χημική του 

σύσταση, η οποία σε συνδυασμό με την θερμική του επεξεργασία  δίνει την δυνατότητα 

υπολογισμού των ιδιοτήτων του χάλυβα με μεγάλη ακρίβεια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να 

μπορεί να επιλεχθεί ο κατάλληλος χάλυβας σύμφωνα με τον σκοπό χρήσης του [1], [12], 

[13]. 

Σύμφωνα με τη χρήση του χάλυβα πραγματοποιείται ο ακόλουθος διαχωρισμός του 

σε κατηγορίες [13]:  

 

 Δομικός Χάλυβας  

 Χάλυβας Οπλισμού  

 Ανοξείδωτος Χάλυβας  

 Χάλυβας εργαλείων  

 Πυρίμαχος Χάλυβας 

 Χάλυβας κοπής 

 Χάλυβας απότμησης  

 Απαραμόρφωτος Χάλυβας  

 Άλλοι ειδικοί χάλυβες. 

 

 

 

3.2. ΔΟΜΙΚΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ 

 

Στη κατασκευή δομημάτων από χάλυβα χρησιμοποιούνται ειδικοί χάλυβες που 

εμφανίζουν τις κατάλληλες ιδιότητες και οι οποίες είναι υπεύθυνες για τον χαρακτηρισμό 

τους με το γενικό όρο, δομικοί χάλυβες. Όπως προαναφέρθηκε και ανωτέρω οι ιδιότητες των 

δομικών χαλύβων εξαρτώνται άμεσα από την χημική τους σύσταση δηλαδή από τις αναλογίες 

που συνθέτουν το κράμα. Στην περίπτωση των δομικών χαλύβων τα ποσοστά συμμετοχής  

όλων των στοιχείων είναι αυστηρά προδιαγεγραμμένα σε διεθνή πρότυπα (περιεκτικότητα σε 
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άνθρακα μεταξύ 0,15% και 0,29%). Η διαδικασία αυτή οδηγεί στην επίτευξη της παραγωγής 

χαλύβων με ιδιότητες και μηχανική συμπεριφορά που εναρμονίζεται πλήρως με τις 

προδιαγραφές των προτύπων της εκάστοτε κατηγορίας [1].  

Οι δομικοί χάλυβες, όπου αναφέρεται και η παρούσα πτυχιακή εργασία και οι οποίοι 

μπορούν αν χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή κτιρίων και κατασκευαστικών έργων είναι 

οι ακόλουθοι [13]:  

 

 Ανθρακοχάλυβες  

 Χάλυβες υψηλής αντοχής, που δεν είναι κατάλληλοι για συγκόλληση  

 Χάλυβες υψηλής αντοχής και χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, που είναι 

κατάλληλοι για συγκόλληση  

 Χυτοχάλυβες 

 

 

 

3.2.1. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΧΑΛΥΒΑ 

 

 Φυσικές ιδιότητες 

 

Οι βασικές φυσικές ιδιότητες του δομικού χάλυβα και ιδιαίτερα αυτών που έχουν 

ιδιαίτερη σημασία για τις μεταλλικές κατασκευές είναι [14]: 

 

 Υψηλός συντελεστής θερμικής διαστολής  

 Μεγάλη θερμική αγωγιμότητα  

 Ελατότητα  

 Ολκιμότητα  

 

Οι δύο πρώτες φυσικές ιδιότητες χαρακτηρίζουν και την ευαισθησία του υλικού στις 

θερμοκρασιακές μεταβολές και τη φωτιά. 

 

 Μηχανικές ιδιότητες 

 

Οι βασικές μηχανικές ιδιότητες του δομικού χάλυβα που είναι καθοριστικές για την 

χρήση του σε κατασκευαστικά έργα είναι [14]: 

 

 Υψηλή αντοχή  σε διάφορα είδη καταπονήσεων (κάμψη, θλίψη, εφελκυσμός κ.ά.). 

Χρησιμοποιούνται λεπτές διατομές με μικρό ίδιο βάρος και επιτυγχάνεται οικονομία 

υλικού και χώρου.  

 Μεγάλο μέτρο ελαστικότητας (Ε=2.1×10^5 ΜPa)  

 

Στις προαναφερόμενες ιδιότητες αυτές οφείλονται οι υψηλές αντοχές του υλικού, με 

ανάπτυξη μικρών παραμορφώσεων. 
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3.2.2. ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΧΑΛΥΒΑ 

 

Η επιλογή της ποιότητας του χάλυβα που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε ένα έργο 

εξαρτάται από τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του εν λόγω έργου. Υπάρχουν διάφορες ποιότητες 

χαλύβων που έχουν διαφορετικές μηχανικές ιδιότητες και πρόσθετα χαρακτηριστικά.  

Βασικής σημασίας στον καθορισμό της ποιότητας του χάλυβα είναι οι μηχανικές 

ιδιότητες του και συγκεκριμένα το όριο διαρροής       και το όριο θραύσης      . Οι χάλυβες 

συμβολίζονται με το γράμμα S ακολουθούμενο από την ονομαστική τιμή του ορίου διαρροής 

σε N/mm². Τα γράμματα που έπονται χαρακτηρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που 

διαθέτει η εν λόγω ποιότητα.   

 

Πίνακας 7: Όριο διαρροής f(y) και όριο θραύσης f(u), για εν θερμώ ελατούς χάλυβες [15] 

 

Πρότυπα και 

ποιότητα χάλυβα 

Ονομαστικό πάχος του στοιχείου t (mm) 

t ≤ 40 mm 40 mm ≤ t ≤ 80 mm 

f(y) [N/mm
2
] f(u) [N/mm

2
] f(y) [N/mm

2
] f(u) [N/mm

2
] 

EN 10025-2 

S 235 235 360 215 360 

S 275 275 460 255 410 

S 355 355 510 335 470 

S 460 440 550 410 550 

EN 10025-3 

S 275 N/NL 275 390 255 370 

S 355 N/NL 355 490 335 470 

S 420 N/NL 420 520 390 520 

S 460 N/NL 460 540 430 540 

EN 10025-4 

S 275 M/ML 275 370 355 360 

S 355 M/ML 355 470 335 450 

S 420 M/ML 420 520 390 500 

S 460 M/ML 460 540 430 530 

EN 10025-5 

S 275 W 235 360 315 340 

S 355 W 355 510 335 490 

EN 10025-6     

S 460 Q/QL/QL1 460 570 440 550 
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Πίνακας 8: Όριο διαρροής f(y) και όριο θραύσης f(u), για κοιλοδοκούς [15]. 

 

Πρότυπα και 

ποιότητα χάλυβα 

Ονομαστικό πάχος του στοιχείου t (mm) 

t ≤ 40 mm 40 mm ≤ t ≤80 mm 

f(y) [N/mm
2
] f(u) [N/mm

2
] f(y) [N/mm

2
] f(u) [N/mm

2
] 

EN 10210-1 

S 235 Η 235 360 215 340 

S 275 Η 275 430 255 410 

S 355 Η 355 510 335 490 

     

S 235 ΝΗ/ΝLH 275 390 255 370 

S 355 ΝΗ/ΝLH 355 490 335 470 

S 420 ΝΗ/ΝLH 420 540 390 520 

S 460 ΝΗ/ΝLH 460 560 430 550 

EN 10219-1 

S 235 Η 235 360   

S 275 Η 375 430   

S 355 Η 355 510   

     

S 235 ΝΗ/ΝLH 275 370   

S 355 ΝΗ/ΝLH 355 470   

S 460 ΝΗ/ΝLH 460 510   

     

S 235 MH/MLH 275 360   

S 355 MH/MLH 355 470   

S 420 MH/MLH 420 500   

S 460 MH/MLH 460 530   

 

 

 

3.3.  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  

 

Ο όρος «μεταλλικές κατασκευές» (ή ακόμη και σιδηρές κατασκευές), χρησιμοποιείται 

σε κατασκευές με φέροντα οργανισμό από χάλυβα. Οι κατηγορίες των μεταλλικών 

κατασκευών διαχωρίζονται είτε ανάλογα του είδους της καταπόνησης που δέχεται είτε 

ανάλογα της μορφής της καταπόνησης είτε ο συνδυασμός αυτών. Οι κατηγορίες των 

μεταλλικών κατασκευών σύμφωνα με την καταπόνηση που δέχονται είναι: 

 

 Πλαισιωτές κατασκευές  

 

Αναφέρεται είτε σε επίπεδους φορείς είτε σε χωρικούς φορείς που συντίθεται από 

ραβδωτά μέλη, μέσω κόμβων, οι οποίοι είναι στερεοί ή αρθρωτοί.  Σε αυτές τις κατασκευές 
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τα μέλη καταπονούνται από αξονικές ή διατμητικές δυνάμεις  και καμπτικές και στρεπτικές 

ροπές. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν βιομηχανικά κτίρια, πολυόροφα κτίρια, αποθηκευτικοί 

χώροι, χωροδικτυώματα καθώς και διάφορες μορφές σιδηρών γεφυρών.  

 

 Κελυφωτές κατασκευές  

 

Αποτελείται από επιφανειακά μέλη (επίπεδα ή καμπυλωμένα χαλύβδινα φύλλα) και η 

καταπόνηση που λαμβάνει χώρα είναι ο εφελκυσμός. Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις που 

γίνεται συνδυασμός και με ραβδωτά μέλη, τα οποία είτε δημιουργούν ακαμψία στο φορέα 

είτε μεταφέρουν ένα μέρος του φορτίου που ασκείται στο έδαφος. Στην κατηγορία αυτή 

ανήκουν δεξαμενές αποθήκευσης υγρών, σιλό, καπνοδόχοι, βασικά τμήματα πλοίων, 

αεροπλάνων και διαστημικών οχημάτων.    

 

 Αναρτημένες κατασκευές  

 

Αποτελείται από καλώδια είτε ευθύγραμμα είτε καμπυλωμένα στα οποία ασκούνται 

εφελκυστικές δυνάμεις. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι οροφές μεγάλης επιφάνειας και 

κρεμαστές γέφυρες.  

Στην Ελλάδα κτίρια με φέροντα οργανισμό από χάλυβα κατασκευάζονται εδώ και 

αρκετά χρόνια, από τότε που η ύπαρξη του χάλυβα και η τεχνογνωσία για την εκμετάλλευσή 

του έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση, κάπου στις αρχές του 20ου αιώνα, ενώ εκτός Ελλάδας 

εμφανίστηκαν πολύ νωρίτερα.  

Τα τελευταία χρόνια ο δομικός χάλυβας εξυπηρετεί ένα ευρύ φάσμα της 

κατασκευαστικής δραστηριότητας διεκδικώντας έτσι κυρίαρχο ρόλο έναντι των κατασκευών 

από οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι λόγοι που δε συμμετείχε για τόσους αιώνες στις δομικές 

κατασκευές ήταν η μικρή ανθεκτικότητα του στις ατμοσφαιρικές αλλαγές (αφού οι 

μεταλλικές κατασκευές βρίσκονται συνήθως σε εξωτερικούς χώρους και αντιμετωπίζουν την 

άμεση επίδραση των καιρικών συνθηκών και των χημικών επιδράσεων του περιβάλλοντος), 

όπως επίσης και η δύσκολη και περιορισμένη παραγωγή του. Η χρήση του χάλυβα 

εφαρμόστηκε αρχικά στη γεφυροποιία και στις βιομηχανικές κατασκευές (εγκαταστάσεις, 

στέγαστρα, αποθήκες, κλπ.), από την ανάγκη κάλυψης μεγάλων ανοιγμάτων, και στα κτίρια, 

από την απαίτηση όλο και μεγαλύτερου ύψους. 

Τα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου τρόπου κατασκευής (σε κόστος και χρόνο 

ανέγερσης) σε συνδυασμό με την ποιότητα κατασκευής ώθησαν τους μελετητές και τους 

κατασκευαστές να εισάγουν το δομικό χάλυβα και σε κτίρια άλλων χρήσεων (σήραγγες, ιστοί 

τηλεπικοινωνιών, πολυώροφα κτίρια, σιλό, σταθμοί διοδίων, βιομηχανικά ράφια, κατοικίες). 

Οι διαδικασίες κατεργασίας του χάλυβα είναι η έλαση, όλκιση και εφέλκυση, οι οποίες 

δίνουν την δυνατότητα μορφοποίησης ανάλογα με την εκάστοτε εφαρμογή (λαμαρίνες, 

κοίλες διατομές, σωλήνες, σύρματα κ.ά.). Όλες αυτές οι μορφές του χάλυβα τυποποιήθηκαν 

και συστηματοποιήθηκαν ως προς τις διατομές και τα μεγέθη διεθνώς. Επομένως, με τη 

βελτίωση των τεχνολογικών συνθηκών και την εξέλιξη των κραμάτων αξιοποιούνται 

περισσότερο οι θετικές ιδιότητες του χάλυβα και γίνεται πιο εξειδικευμένη η χρήση του στις 

μεταλλικές κατασκευές.  
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Μεταξύ των κυριότερων λόγων της μεταστροφής αυτής ήταν:  

 

 Η απαίτηση για μικρότερο χρόνο κατασκευής με απώτερο στόχο την συντομότερη 

έναρξη της απόδοσης του επενδυόμενου, κυρίως προερχόμενου εκ δανεισμού, 

κεφαλαίου για την αγορά του ακινήτου και την κατασκευή του κτιρίου.  

 Η δυνατότητα αύξηση των ανοιγμάτων που με συνέπεια την ευελιξία 

διαμόρφωσης του χώρου καθώς και μελλοντικών τροποποιήσεων. 

 Η απαίτηση για μικρά στατικά ύψη σε σχέση με την τοποθέτηση των αγωγών 

εγκαταστάσεων.  

 Η μείωση των τιμών των προϊόντων χάλυβα μέσω αύξησης της παραγωγικότητας, 

η οποία επιτεύχθηκε με τη χρήση αυτόματων μεθόδων κοπής, διάτρησης και 

συγκόλλησης.  

 Η μείωση των τιμών της πυροπροστασίας μέσω χρήσης νέων, ελαφρύτερων 

υλικών προστασίας επί του ακατέργαστου χάλυβα.  

 Η χρήση τυποποιημένων συστημάτων για προσόψεις, διαχωριστικούς τοίχους, 

κλίμακες κ.ά., εύκολα συνδεόμενων με το χαλύβδινο σκελετό.  

 Η εξαιρετική τους αντισεισμική συμπεριφορά.  

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω γίνεται άμεσα κατανοητό ότι οι μεταλλικές (χαλύβδινες) 

κατασκευές  χαρακτηρίζονται για τα τρία βασικά πλεονεκτήματα τους, σύγχρονη, γρήγορη 

και οικονομική κατασκευή.  

 

 

 

3.3.1. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΙΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 

 Πλεονεκτήματα 

 

Υπάρχουν σημαντικά πλεονεκτήματα που προσφέρει ο χάλυβας, 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. 
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 Μικρότερο ίδιο βάρος της φέρουσας κατασκευής, που μειώνει τα κατακόρυφα φορτία 

και δημιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες θεμελίωσης, ιδιαίτερα σε κακής ποιότητας 

εδάφη. 

 Πιο διαπερατές κατασκευαστικές διαμορφώσεις δοκών και πλακών, που επιτρέπουν 

ευκολότερη 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 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. 

 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 
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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 ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας που παρουσιάζουν οι συνδέσεις.  

 

 Μειονεκτήματα 

 

Έναντι των ανωτέρω, υπάρχουν και ορισμένα μειονεκτήματα τα οποία 

παρουσιάζονται στη συνέχεια: 

 

 Η προετοιμασία του υλικού μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ειδικά διαμορφωμένες 

βιομηχανικές εγκαταστάσεις.  

 Η άρτια κατασκευή απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό, τεχνικούς και μηχανικούς.  

 Αυξημένο οικονομικό κόστος μελέτης  

 Ειδικός υπολογισμός συνδέσεων. 

 Υψηλό 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: 

- Διάφορες επαλείψεις και επιστρώσεις, που σχηματίζουν ένα στρώμα 

διοξειδίου του άνθρακα υψηλής θερμομονωτικότητας. 

- Πληρώσεις του πυρήνα με μπετόν. 

- Προκαλύμματα, όπως ψευδοροφές, ποδιές, παραπέτα και λοιπές 

προστατευτικές κατασκευές από πυρίμαχα υλικά. 

-  Πληρώσεις των σωληνωτών διατομών με νερό. 

- Χωρισμός σε ζώνες πυρομόνωσης. 

- Φράγματα πυρός. 

- Εξασφάλιση και προστασία οδών διαφυγής. 

- Ανιχνευτές θερμότητας. 

- Εγκαταστάσεις επισήμανσης πυρκαγιάς. 

-  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. 
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 Ωστόσο, παρατηρώντας προσεκτικά τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των 

μεταλλικών κατασκευών συμπεραίνεται ότι ο μεγάλος αριθμός πλεονεκτημάτων σε 

συνδυασμό με την ανάπτυξη τεχνολογιών και μεθοδολογιών για την αντιμετώπιση των 

διάφορων μειονεκτημάτων, 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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4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

 

 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια πλήρης περιγραφή του κτιρίου, δίνοντας έμφαση σε 

συγκεκριμένα στάδια. Αρχικά, δίνεται το αντικείμενο μελέτης και στην συνέχεια καθορίζεται 

η γεωμετρία του φορέα και παρουσιάζονται εκτενώς οι ιδιότητες όλων των μελών που το 

απαρτίζουν. Εν συνεχεία αναφέρονται τα υλικά που έχουν επιλεγεί καθώς και οι εδαφικές 

συνθήκες έδρασης του κτιρίου. 

 

 

 

4.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία στοχεύει στην εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο την 

ανάλυση και την διαστασιολόγηση ενός μονώροφου μεταλλικού κτιρίου βιομηχανικού τύπου. 

Η προσημείωση και η ανάλυση υλοποιήθηκε με το στατικό πρόγραμμα Fespa M και βασικό 

στοιχείο υλοποίησης τους ήταν η χρήση των ακόλουθων Ευρωκώδικων:  

 

 ΕΝ 1990: Ευρωκώδικας 0: Βάσεις σχεδιασμού 

 ΕΝ 1991:Ευρωκώδικας 1: Βασικές Αρχές Σχεδιασμού και Δράσεις στις Κατασκευές   

 ΕΝ 1993: Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός Κατασκευών από Χάλυβα  

 ΕΝ 1998: Ευρωκώδικας 8: Αντισεισμικός Σχεδιασμός 

 

 

 

4.2. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΦΟΡΕΑ 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί πρόκειται για ένα μεταλλικό μονώροφο κτίριο 

βιομηχανικού χαρακτήρα, το οποίο τοποθετείται στον Ελλαδικό χώρο. Πιο συγκεκριμένα, 

είναι ένα πλαισιακό κτίριο ορθογωνικής κατόψεως διαστάσεων 15m x 12m. Αποτελείται από 

τέσσερεις κύριους φορείς – πλαίσια, ανοίγματος 12m, τοποθετούμενα  παράλληλα ανά 5m. 

Το μέγιστο ύψος του κτιρίου είναι 6,25m και η στέγη του είναι δικλινής με κλίση 11,52°.  

Η κατασκευή απαρτίζεται από τα εξής τμήματα: 

 

 Κύρια πλαίσια  (υποστυλώματα, δοκοί) 

 Κεφαλοδοκοί 

 Ελκυστήρες 

 Τεγίδες  

 Μηκίδες 
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 Συστήματα δυσκαμψίας (οριζόντια και κατακόρυφα) 

 Θεμελίωση  

 

Στην συνέχεια δίνεται η εικόνα με την γεωμετρία του φορέα.  

    

 
 

Εικόνα 5: Γεωμετρία φορέα 

 

 

 

4.3. ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 

 

4.3.1. ΚΥΡΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

 

  Στην υπό μελέτη κατασκευή οι κύριου φορείς αποτελούνται  από τέσσερα (4) πλαίσια 

ανοίγματος 12m, τοποθετημένα κατά τη διεύθυνση z και παράλληλα μεταξύ τους ανά 5m.  

Οι κύριοι φορείς είναι οι τελικοί αποδέκτες των φορτίων της κατασκευής, τα οποία 

και μεταβιβάζουν μέσω της θεμελίωσής τους στο έδαφος. Οι κόμβοι των πλαισίων αυτών (ή 

τουλάχιστον ορισμένοι εξ αυτών) πρέπει να έχουν την δυνατότητα παραλαβής ροπών. 

Τα πλαίσια αποτελούνται από τα υποστυλώματα και το ζύγωμα. Η καταπόνηση των 

υποστυλωμάτων και κυρίως των ζυγωμάτων των κύριων φορέων είναι κάμψη. Αυτό απαιτεί 

τα κύρια μέλη των κύριων φορέων και ιδιαίτερα στην περίπτωση που είναι ολόσωμα να 

χρησιμοποιούνται διατομές διπλού ταυ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όσο πιο απομακρυσμένο 
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είναι το υλικό μιας διατομής από το κ.β. της τόσο βελτιώνεται η συμπεριφορά στην 

καταπόνηση της κάμψης. Αυτό οφείλεται διότι το υλικό συγκεντρώνεται στις θέσεις που 

παρουσιάζονται οι περισσότερες τάσεις με συνέπεια να αυξάνεται η ροπή αδρανείας που 

είναι το μέτρο καμπτικής δυσκαμψίας και η ροπή αντίστασης που είναι το μέτρο καμπτικής 

αντοχής. Τα ζυγώματα κατασκευάζονται συνήθως από υψίκορμες διατομές όπως IPE και τα 

υποστυλώματα από πλατύπελμες όπως HEA ή HEB. Αξιοσημείωτο είναι να τονισθεί ότι ο 

προσανατολισμός των κύριων φορέων επηρεάζει την τοποθέτηση των διατομών των μελών 

διότι απαιτείται η δράση των μεγάλων φορτίων κατά μια ορισμένη κατεύθυνση με στόχο την 

ενεργοποίηση – αντίσταση των αξόνων, όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 6. 

 

 
Εικόνα 6: Ορθός και λάθος προσανατολισμός διατομών διπλού ταυ επίπεδων πλαισίων. 

 

 

 

4.3.2. ΚΕΦΑΛΟΔΟΚΟΙ 

 

Η κεφαλοδοκός είναι οριζόντιο γραμμικό στοιχείο, η οποία είναι υπεύθυνη για την 

σύνδεση των κεφαλών των υποστυλωμάτων και διατρέχει το μήκος του κτιρίου με 

κατεύθυνση προς τα κάτω στα επίπεδα των κύριων φορέων. Στην συνέχεια αναλύονται οι 

βασικές λειτουργίες των κεφαλοδοκών και είναι οι εξής:  

 

 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. 

 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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4.3.3. ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 

 

Σε περιπτώσεις σχετικά μικρών ανοιγμάτων (8 έως 25 m) μορφώνονται ολόσωμοι 

δικλινείς κύριοι φορείς, μια διάταξη που είναι αρκετά απλή, με σχετικά μεγαλύτερο βάρος 

από έναν πιθανό δικτυωτό φορέα, αλλά μικρότερο κόστος βιομηχανικής παραγωγής. Για να 

μειωθούν οι καμπτικές ροπές υπό τα κατακόρυφα φορτία όπως και οι πλευρικές ωθήσεις στη 

θεμελίωση, επιλέγεται συχνά η διάταξη ελκυστήρα στη στάθμη των κόμβων συμβολής 

ζυγωμάτων- υποστυλωμάτων 

Οι ελκυστήρες μορφώνονται συνήθως από διπλή διατομή. Προκειμένου να μην 

πραγματοποιούνται βέλη κάμψεως υπό το ίδιο βάρος του, γεγονός που δεν θα το καθιστούσε 

άμεσα ενεργό υπό τα κατακόρυφα φορτία, ο ελκυστήρας αναρτάται σε ενδιάμεσες θέσεις. Ο 

ελκυστήρας εισάγει σημαντικές θλιπτικές δυνάμεις στο ζύγωμα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις 

ζυγωμάτων μικρής κλίσεως, γεγονός που απαιτεί η μελέτη ευστάθειας να γίνεται με ιδιαίτερη 

προσοχή.  

  Επί του ελκυστήρα μπορεί να εδράζονται κανάλια κλιματισμού ή να αναρτώνται 

φωτιστικά σώματα ψευδοροφές κλπ. Τα πρόσθετα αυτά φορτία πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη στη διαστσιολόγηση του φορέα και στη πυκνότητα των αναρτήσεων του ελκυστήρα. 

 

 

 

4.3.4. ΤΕΓΙΔΕΣ 

 

Οι τεγίδες είναι δευτερεύουσες δοκοί που συνδέουν τις αποστάσεις μεταξύ των 

κύριων φορέων και μεταφέρουν σε αυτούς τα φορτία τα οποία ασκούνται στην στέγη, όπως 

το ίδιο 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. 

Οι τεγίδες διατάσσονται ανά ίσες, κατά κανόνα αποστάσεις μεταξύ τους, συνήθως 

μεταξύ 1,30 m και 4,00 m.  Η επιλογή της απόστασης κατά του σχεδιασμό εξαρτάται άμεσα  

από την αντοχή και την δυσκαμψία που χαρακτηρίζουν τα φύλλα επικάλυψης, τη μόρφωση 

των οριζόντιων συνδέσμων δυσκαμψίας καθώς επίσης και το τον τύπο διατομή των τεγίδων 

και του μεγέθους 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. 

Ανάλογα με τη θέση τους πάνω στο μέλος του ζυγώματος οι τεγίδες διακρίνονται σε 

ακροτεγίδες, μεσοτεγίδες και κορυφοτεγίδες. Οι τεγίδες κατατάσσονται στα στοιχεία που η 

καταπόνηση τους είναι κυρίως από κάμψη. Ο σχεδιασμός τους μπορείς να πραγματοποιείται 

σε ελατές ή διαμορφωμένες εν ψυχρώ διατομές, συγκεκριμένα:   

 

 Ελατές διατομές:  

Οι πιο κατάλληλες διατομές θεωρούνται οι Ι, συνηθέστερα από τη σειρά IPE (συνήθη 

μεγέθη από IPE 100 έως IPE 200). Χρησιμοποιούνται επίσης διατομές Ս. Σε περιπτώσεις 

μεγάλων κλίσεων, χρησιμοποιούνται πλατύπελμα Ι (συνηθέστερα από τη σειρά ΗΕΑ). 
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 Διαμορφωμένες εν ψυχρώ διατομές.  

Οι διατομές αυτές, είναι οι πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες, με συνήθης  τις  С και Ζ. 

Τα πέλματα των διατομών αυτών είναι εφοδιασμένα με εγκάρσιες νευρώσεις στα άκρα τους 

ώστε το πέλμα, όταν βρίσκεται υπό θλίψη, να καθίσταται ενεργό. Τα πάχη των ελασμάτων, 

από τα οποία οι διατομές αυτές προέρχονται, κυμαίνονται συνήθως από 1,5 έως 3 mm ενώ τα 

ύψη h από 140 έως 200 mm. Για μεγαλύτερα ανοίγματα μπορεί να χρησιμοποιούνται ειδικές 

διατομές (Εικόνα 7) μεγαλύτερου ύψους. Οι διαμορφωμένες εν ψυχρώ λεπτές τεγίδες 

διατίθενται στο εμπόριο γαλβανισμένες. 

 

 
Εικόνα 7: Συνηθέστερες μορφές των διαμορφωμένων εν ψυχρώ τεγίδων [7] 

 

Από τις διατομές αυτές ευρέως διαδεδομένη είναι η διατομή τύπου Ζ, η οποία 

αντιπροσωπεύει και τις τεγίδες του βιομηχανικού κτιρίου που μελετάται στη παρούσα 

εργασία. Τα δύο πέλματα τους, έχουν είτε ίσο πλάτος (Β₁ = Β₂), με κέντρο βάρους και κέντρο 

διάτμησης στο μέσον του κορμού, είτε διαφέρουν λίγο μεταξύ τους (Β ₁ ≠ Β₂). 

 

 
Εικόνα 8: Συνήθης διατομή Ζ ψυχρής διαμορφώσεως [7] 

 

Για την αποφυγή μεγάλης εκκεντρότητας του επιπέδου φορτίσεως ως προς το κέντρο 

διάτμησης S, επιλέγεται κατάλληλη τοποθέτηση των διατομών ανάλογα με την κλίση του 

ζυγώματος. 
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Εικόνα 9: Σχετική θέαση επιπέδου φορτίσεως ως προς το κέντρο διάτμησης των διατομών [7] 

 

 

 

4.3.5. ΜΗΚΙΔΕΣ 

 

Oι μηκίδες είναι οριζόντιοι δοκοί και τοποθετούνται ανά ίσες αποστάσεις, που 

συνήθως κυμαίνονται από 1,50m έως και 2,50m, σε όλες τις όψεις του μεταλλικού κτιρίου. Ο 

βασικός τους ρόλος είναι η γεφύρωση των αποστάσεων μεταξύ των υποστυλωμάτων 

(πλαισιακών και μετωπικών) καθώς επίσης και την δυνατότητα αποδοχής των φύλλων 

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 

αμφιέρειστες, για τα οριζόντια φορτία. Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα κατασκευής τους 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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4.3.6. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑΣ 

 

 Οριζόντιοι σύνδεσμοι 

 

Οι οριζόντιοι σύνδεσμοι δυσκαμψίας είναι δικτυωτοί φορείς, οι οποίοι τοποθετούνται 

στο επίπεδο των ζυγωμάτων των πλαισίων και λαμβάνουν τον χώρο 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 

κτιρίου. 

Σκοπός των συνδέσμων στέγης: 

 

 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). 

 Η μεταφορά στα κατακόρυφα συστήματα δυσκαμψίας των οριζόντων σεισμικών 

δυνάμεων που ασκούνται στο επίπεδο ζυγωμάτων. 

 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. 

 Η συνεισφορά στην σταθερότητα της κατασκευής κατά την χρονική περίοδος 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 κτίρια καλό είναι να μη διατάσσονται μόνο στα δύο άκρα οι αντιανέμιοι 

σύνδεσμοι. 

 

Συνηθισμένες μορφές του συνδέσμου στέγης είναι η δικτύωση από διασταυρούμενες 

ράβδους ανά δεύτερη τεγίδα ή ανά τεγίδα διαγωνίων. Κατά την εφαρμογή των οριζόντιων 

δυνάμεων (ανέμου, σεισμού) επιτρέπεται να θεωρείται ότι ενεργός είναι μόνο η εφελκυόμενη 

εκ των δύο διαγώνιων κάθε φατνώματος. Η διαστασιολόγηση γίνεται με βάση την 

εφελκυόμενη ράβδο και δράση το άθροισμα των απόλυτων τιμών των δυνάμεων που έχουν 

προσδιοριστεί για τις δύο διαγώνιους του ίδιου φατνώματος. Ανάλογα, λοιπόν, με τη φορά 

των οριζόντιων δυνάμεων εφελκυόμενη θα είναι η μία ή η άλλη διαγώνιος κάθε φατνώματος. 

Για την τυποποίηση των κατασκευαστικών λεπτομερειών και την ομοιομορφία, 

χρησιμοποιείται η ίδια διατομή για όλες τις διαγώνιες ράβδους, οι οποίες διαστασιολογούνται 

με βάση τις διαγώνιους των ακραίων φατνωμάτων, οι οποίες είναι οι περισσότερο 

καταπονούμενες. 
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 Κατακόρυφοι σύνδεσμοι 

 

Στην περίπτωση που τα οριζόντια φορτία δρουν στην διεύθυνση των κύριων φορέων, 

παραλαμβάνονται από τους κατακόρυφους συνδέσμους μέσω της πλαισιακής τους 

λειτουργίας με συνέπεια την μεταφορά τους στην θεμελίωση. Ωστόσο, βασική προϋπόθεση 

για την πλαισιακή λειτουργία είναι η διαμόρφωση κόμβων που θα παρέχουν την δυνατότητα  

και ικανότητα να παραλαμβάνουν τις καμπτικές ροπές εκτός των αξονικών και τεμνουσών 

δυνάμεων. Στην περίπτωση που τα φορτία δρουν στην εγκάρσια διεύθυνση, η παραλαβή 

πραγματοποιείται από τα οριζόντια συστήματα δυσκαμψίας με συνέπεια η μεταφορά να 

γίνεται στην θεμελίωση είτε μέσω των δυσκαμπτων φατνωμάτων, δικτυωτής κατά κανόνα 

μορφής, που κατασκευάζονται ανάμεσα στα υποστυλώματα σε επιλεγμένες θέσεις είτε μέσω 

των αντίστοιχων πλαισίων που θα διαμορφωθούν κατάλληλα. 

Όσο αφορά τις κύριες λειτουργίες των συστημάτων εγκάρσιας δυσκαμψίας είναι α) η 

παραλαβή που πραγματοποιείται από τα οριζόντια συστήματα δυσκαμψίας των οριζόντιων 

φορτίων, τα οποία δρουν στη διαμήκη κατεύθυνση του κτιρίου με συνέπεια η μεταφορά να 

γίνεται στη θεμελίωση. β) Η παροχή ενός δύσκαμπτου συστήματος στο οποίο καταλήγουν οι 

μηκίδες, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την πλευρική στήριξή στα υποστυλώματα, θα πρέπει 

να παρέχουν την δυνατότητα εκτός από την παραλαβή των άλλων φορτίων που προκαλούν 

οριζόντιες δυνάμεις στα συστήματα δυσκαμψίας που είναι κατά μήκος θα πρέπει να έχουν 

την ικανότητα και για την παραλαβή των απαιτούμενων δυνάμεων πλευρικής στήριξης των 

υποστυλωμάτων. Οι δυνάμεις αυτές φτάνουν στους κατακόρυφους συνδέσμους μέσω των 

μηκίδων, όπως συμβαίνει με τις τεγίδες και τους οριζόντιους συνδέσμους. γ) Η άρτια 

προσωρινή ευστάθεια της κατασκευής κατά την περίοδο της ανέγερση της. 

Στο κτίριο έχουν επιλεγεί κατακόρυφοι σύνδεσμοι δυσκαμψίας με χιαστί ράβδους 

καθ’ ύψος του υποστυλώματος. Η διατομή που επιλέχθηκε είναι κοίλη τετραγωνική διατομή 

(SHS) καθώς στους κατακόρυφους συνδέσμους οι χρησιμοποιούμενες διατομές πρέπει να 

οδηγούν σε στοιχεία με σχετικά μικρή λυγηρότητα και σημαντική αντοχή σε θλίψη [16]. 

 

 

 

4.3.7. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ  

 

Οι θεμελιώσεις διακρίνονται σε επφανειακές ή αβαθείς και σε βαθιές. Οι επιφανειακές 

ή αβαθείς θεμελιώσεις, αποτελούν το βασικό τύπο θεμελιώσεως που πραγματοποιείται στη 

στάθμη της γενικής εκσκαφής ή πλησίον αυτής, ανεξαρτήτως βεβαίως από τη διαφορά 

υψομέτρου από της φυσικής επιφανείας του εδάφους προ της εκσκαφής. Αντιθέτως προς τις 

επιφανειακές θεμελιώσεις, οι βαθιές, που αποτελούν τον άλλον βασικό τύπο θεμελίωσης, 

πραγματοποιούνται αρκετά βαθύτερα από το κατώτερο τμήμα της ανωδομής [17], [18]. 

Η θεμελίωση που θα επιλεγεί για συγκεκριμένο τεχνικό έργο και υπό συγκεκριμένες 

εδαφικές συνθήκες, θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις βασικές απαιτήσεις όπως να υφίσταται 

ασφάλεια απέναντι στην θραύση του εδάφους θεμελίωσης, υπό τον συντελεστή ασφαλείας 
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(κατά περίπτωση), οι κατακόρυφες, κυρίως παραμορφώσεις (καθιζήσεις), απόλυτες και 

διαφορικές μεταξύ σημείων του έργου, να περιορίζονται μέσα στα ανεκτά όρια που 

εξαρτώνται από το είδος και την λειτουργία του έργου καθώς και δίνεται η δυνατότητα 

στατικής επάρκειας των στοιχείων θεμελίωσης ως δομικών στοιχείων, σε φορτίσεις αφενός 

εκ της ανωδομής, αφετέρου δε από τις πιέσεις του εδάφους. 

Η επιλογή του τύπου θεμελίωσης περιλαμβάνει δυο στάδια [17]: 

 

 Την επιλογή ως βασικό τύπο θεμελίωσης της επιφανειακή ή την βαθιά 

θεμελίωση. 

 Την επιλογή του ειδικότερου τύπου θεμελίωσης. 

 

Κατά την επιλογή και την οριστικοποίηση του ειδικότερου τύπου θεμελίωσης 

εμπλέκονται δύο ακόμη παράγοντες, η επιλογή του βάθους θεμελίωσης και η επιλογή της 

κατάλληλης μεθόδου υπολογισμού, καθώς και τα λοιπά ποσοτικά στοιχεία του 

συγκεκριμένου τύπου θεμελίωσης. 

Αναλόγως του τύπου του φέροντος οργανισμού, των φορτίσεων από την ανωδομή, 

των γεωτεχνικών στοιχείων του εδάφους, εξαρτάται αφενός μεν ο βασικός τύπος θεμελίωσης 

και, στις περιπτώσεις  προκρίσεως τύπου επιφανειακής θεμελίωσης ο ειδικότερος τύπος 

θεμελίωσης που θα εφαρμοσθεί. 

Οι ειδικότεροι τύποι επιφανειακών θεμελιώσεων είναι: 

 

 Μεμονομένα πέδιλα  

 Κοινά θεμέλια δυο υποστυλωμάτων 

 Πεδιλιδοκοί – Εσχάρες πεδιλοδοκών  

 Πλάκες θεμελίωσης ( γενική κοιτόστρωση) 

 

Οι βαθιές θεμελιώσεις πραγματοποιούνται ως επί το πλείστων  με πασσάλους. Οι 

βασικοί τύποι πασσάλων που χρησιμοποιούνται είναι οι προκατασκευασμένη καθώς και οι 

επί τόπου εγχυόμενοι. Η βαθιά θεμελίωση μπορεί να αποφευχθεί αν προηγηθεί βελτίωση του 

υπεδάφους, ώστε εν συνεχεία να εφαρμοσθεί κατάλληλος τύπος επιφανειακής θεμελίωσης. 

Οι ανωτέρω περιπτώσεις θεμελίωσης κτιριακών έργων φαίνονται στην Εικόνα 10.  
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Εικόνα 10: Τύποι επιφανειακών θεμελιώσεων . α) Μεμονωμένο πέδιλο,  β) Κοινό πέδιλο δύο 

στύλων, γ) Πεδιλοδοκός και δ) Πλάκα γενικής κοιτόστρωσης [17] 

 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή της θεμελίωσης συνοψίζονται ως εξής: 

 

 Φέρουσα ικανότητα του εδάφους 

 Δυνατότητα ανάληψης των παραμορφώσεων 

 Οικονομικοί λόγοι 

 Τοπικοί παράγοντες  

 Κατασκευαστικοί λόγοι 

 

Στο κτίριο που μελετάται χρησιμοποιείται θεμελίωση με Πεδιλοδοκούς – Εσχάρες 

πεδιλοδοκών και για το λόγο αυτό θα γίνει αναλυτική περιγραφή της συγκεκριμένης 

κατηγορίας. 

 

 

 

4.3.8. ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΙ – ΕΣΧΑΡΕΣ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΩΝ   

 

Οι πεδιλοδοκοί βρίσκουν εφαρμογή στις περιπτώσεις όπου τα μεμονωμένα πέδιλα δεν 

ικανοποιούν κάποιες παραμέτρους ή οδηγούν σε σημαντικά προβλήματα τα οποία 

σχετίζονται με το έδαφος θεμελίωσης, τις επί τόπου συνθήκες, τις αποστάσεις των 

υποστυλωμάτων καθώς και το όρια ιδιοκτησίας. 

Η εσχάρα ή πλέγμα πεδιλοδοκών αποτελεί έναν ενδιάμεσο τύπο ομαδικής 

θεμελίωσης, μεταξύ των μεμονωμένων πεδιλοδοκών και της γενικής κοιτώστρωσης. Με την 

εφαρμογή αυτού του τύπου ομαδικής θεμελίωσης επιτυγχάνεται μείωση των μέσων πιέσεων 

επαφής (λόγω της μεγαλύτερης συνολικής επιφάνειας διανομής των εξωτερικών φορτίων), 

αύξηση των συντελεστών ασφαλείας έναντι θραύσεως του εδάφους και κυρίως μείωση και 

μάλιστα δραστική, των διαφόρων καθιζήσεων. 

Η εσχάρα πεδιλοδοκών είναι ο τύπος ομαδικής θεμελίωσης που περιλαμβάνει 

σύνδεση των υποστυλωμάτων με πεδιλοδοκούς κατά δύο, γενικά, κατευθύνσεις. Επομένως σε 

κάθε υποστύλωμα συμβάλλουν κατά κανόνα 2 πεδιλοδοκοί, ενώ είναι δυνατόν σε περίπτωση 

σχεδιασμού φέροντος οργανισμού επί υποστυλωμάτων ασύμμετρης διάταξης, που δεν 

ακολουθούν κανονικό κάνναβο αξόνων, να συμβάλλουν 2 πεδιλοδοκοί σε κόμβο που δεν 

συμπίπτει με τη θέση υποστυλώματος και γενικώς με κατακόρυφο στοιχείο του φέροντος 

οργανισμού.  

 

 

 

4.3.9. ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ 

 

 Επικαλύψεις στεγών 
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Επικάλυψη στέγης ή επιστέγασμα καλείται το εξωτερικό τμήμα της στέγης που είναι 

σε άμεση επαφή με τις εξωτερικές συνθήκες (περιβάλλον), με συνέπεια να παρουσιάζονται 

κάποιες επιδράσεις από αυτό. Το επιστέγασμα πρέπει να παρουσιάζει ορισμένες ιδιότητες, οι 

οποίες το καθιστούν ικανό να επιτελέσει τον σκοπό του. Οι ιδιότητες αυτές είναι οι 

ακόλουθες: 

 

 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 όπου στηρίζονται, με σκοπό να 

μεταφέρουν στις τεγίδες των φύλλων επικάλυψης και στις μηκίδες των φύλλων 

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.  

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα μονωτικά φύλλα επικάλυψης και επένδυσης δεν 

κατατάσσονται στα στοιχεία του φέροντος οργανισμού της κατασκευής αν και μεταφέρουν τα 

φορτία προς αυτό.  Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που τα μονωτικά φύλλα 

επικάλυψης αν είναι κατάλληλα και άρτια αγκυρωμένα επί του μεταλλικού σκελετού έχουν 

την δυνατότητα να παρουσιάζουν δυνατότητες διαφράγματος ικανού να μεταφέρει τα 

οριζόντια φορτία μέσα στο επίπεδο του. 

Τα συνήθη επιστεγάσματα μιας σιδηράς στέγης είναι: 

 

 Θερμομονωτικά πάνελ που είναι και τα συνηθέστερα 

 Κεραμίδια 

 Μεταλλικά φύλλα 

 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 

πάνελ τύπου «σάντουιτς», σε διάφορες επιφανειακές διαμορφώσεις, με τις αυλακώσεις 

οριζόντιες ή κατακόρυφες. 
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 Πλευρική επικάλυψη 

 

Τα φύλλα με περικλείουν τον φορέας είτε ως επικαλυπτικά είτε ως πλευρικά, 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, απαιτείται να παρέχουν 

την κατάλληλη θερμομονωτική και υγρομονωτική ασφάλεια, δηλαδή θα παρουσιάζουν 

συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά. Σημειώνεται ότι τα μονωτικά φύλλα επικάλυψης και 

επένδυσης δε κατατάσσονται στα στοιχεία του φέροντος οργανισμού αν και μεταφέρουν τα 

φορτία προς αυτό.   

Σύμφωνα με τα ανωτέρω γίνεται άμεσα κατανοητό ότι η επιλογή των φύλλων 

επικάλυψης και επένδυσης που θα επιλέγει για το εκάστοτε έργο εξαρτάται από τις 

απαιτήσεις που παρουσιάζονται σε θερμομόνωση, υγρομόνωση και ηχομόνωση. Ωστόσο 

σημαντικός παράγοντας που συντελεί στην επιλογή των φύλλων είναι το οικονομικό κόστος. 

Η σύνδεσή τους στα φέροντα στοιχεία της κατασκευής πραγματοποιείται με βίδες 

κατάλληλου τύπου ανά περίπτωση, οι οποίες καλύπτονται με αρμοκάλυπτρα.  

 

 

 

4.4. ΕΔΑΦΙΚΈΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

 

Οι εδαφικές συνθήκες είναι βασικές πληροφορίες που θα πρέπει να υπάρχουν 

διαθέσιμες με στόχο την άρτια εκπόνησης της μελέτης του εκάστοτε κτιρίου προς κατασκευή. 

Γίνεται άμεσα κατανοητό ότι οι εδαφικές συνθήκες παρουσιάζουν διαφορετικά 

χαρακτηριστικά από περιοχή σε περιοχή. Οπότε αναζητούνται οι εδαφικές συνθήκες για την 

επιλεγμένη περιοχή του κτιρίου υπό κατασκευή. Τονίζεται στον Ευρωκώδικα 8 ότι απαιτείται 

η διερεύνηση και η εκπόνηση κατάλληλων μελετών για τις εδαφικές συνθήκες που 

χαρακτηρίζουν την σπουδαιότητα της κατασκευής καθώς και τις τοπικές συνθήκες.   

Ο προαναφερόμενος κανονισμός λαμβάνει υπόψη την επιρροή των τοπικών εδαφικών 

συνθηκών και αρχειοθετεί τα εδάφη σύμφωνα με το εδαφικό προφίλ και τις παραμέτρους. Οι 

τύποι των εδαφών είναι A, B, C, D, E, S1, και S2. Επιπλέον, μέσα από τον κανονισμό 

λαμβάνεται υπόψη και η επιρροή της βαθιάς γεωλογίας.   

Για την μελέτη της παρούσας πτυχιακής εργασίας οι εδαφικές συνθήκες 

κατατάσσονται στον εδαφικό τύπο Β. Για το τύπο αυτό, το Εθνικό Προσάρτημα αναφέρει ότι 

δεν διαπιστώνεται επίδραση της γεωλογίας των βαθύτερων στρωμάτων και ότι η εκτίμηση 

της φέρουσας ικανότητας του εδάφους μπορεί να γίνει με βάση την υπάρχουσα εμπειρία από 

παρακείμενες κατασκευές, θεμελιωμένες σε όμοιους εδαφικούς σχηματισμούς. Οι 

κατασκευές αυτές πρέπει να μην έχουν εμφανίσει αξιόλογες υποχωρήσεις και να έχουν 

επιδείξει καλή συμπεριφορά σε προγενέστερες σημαντικές σεισμικές δράσεις. Τέλος 
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σημειώνεται ότι για κάθε εδαφικό τύπο προκύπτουν οι τιμές του συντελεστή εδάφους S και 

των χαρακτηριστικών περιόδων T1 και T2 που καθορίζουν το φάσμα σχεδιασμού της 

ανάλυσης. 

 

4.5. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 

Ο σκελετός του κτιρίου περιλαμβάνει κυρίως μεταλλικά δομικά στοιχεία. Η επιλογή 

των υλικών για το βιομηχανικό μεταλλικό κτίριο της παρούσας μελέτης είναι ως κύριο 

δομικό υλικό του φέροντος οργανισμού της ανωδομής του κτιρίου (δοκοί – υποστυλώματα – 

σύνδεσμοί – σύνδεσμοι δυσκαμψίας) χάλυβας ποιότητας S235 (f(y) = 235 kN/mm
2
), 

σκυρόδεμα C35/30 για τις τεγίδες διατομής ψυχρής ελάσεως ποιότητα S320GD καθώς και 

χάλυβα οπλισμού S500s. Στην συνέχεια ακολουθούν τα εδάφια με την αναλυτική περιγραφή 

των υλικών κατασκευής του υπό μελέτη κτιρίου.  

 

 

 

4.5.1. ΔΟΜΙΚΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ S235  

 

Ο δομικός χάλυβας, όπως έχει προαναφερθεί, είναι το βασικό υλικό που 

κατασκευάζονται οι φέροντες οργανισμοί των χαλύβδινων έργων, όπως και το υπό μελέτη 

βιομηχανικό κτίριο. Η χρήση του χάλυβα γίνεται για την απόκτηση εύκαμπτων κατασκευών. 

Ωστόσο, σε περιπτώσεις που απαιτείται καλύτερη δυσκαμψία, τότε προτείνεται στον 

χαλύβδινο σκελετό να ενσωματωθούν διαγώνιοι σύνδεσμοι. Στην συνέχεια ακολουθούν οι 

ιδιότητες του δομικού χάλυβα, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της μελέτης:   

 

 Μέτρο Ελαστικότητας:    Ε=210.000 MPa (2.1*    kN/m
2
)  

 Λόγος Poisson στην ελαστική περιοχή:  v=0,3  

 Ειδικό βάρος:     γ=78,5 kN/    

 Όριο Διαρροής:     f(y) = 235.000 kN/     

 Εφελκυστική Αντοχή:    f(u)= 360.000 kN/    

 Μέτρο διάτμησης:     G = 
 

       
 ≈ 81000  N/     

 

Σημειώνεται ότι οι προαναφερόμενες ιδιότητες του δομικού χάλυβα είναι σύμφωνα με 

τον Ευρωκώδικα 3 που αναφέρεται στις μεταλλικές κατασκευές. 

 

 

 

4.5.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C25/30  

 

Για την κατασκευή της θεμελίωσης του κτιρίου γίνεται χρήση σκυροδέματος 

κατηγορίας C25/30, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά σχεδιασμού: 

 

 Μέτρο Ελαστικότητας:    Ε=31.000 ΜPa (31*    kN/m
2
)  
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 Σταθερά Poisson:    v=0,2  

 Ειδικό βάρος:     γ=25 kN/   (οπλισμένο σκυρόδεμα)  

 Αντοχή:      f(ck)= 25.000 kN/m
2
  

4.5.3. ΔΟΜΙΚΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ S320 GD  

 

Όπως αναφέρθηκε, για τις τεγίδες του κτιρίου χρησιμοποιούνται διατομές ψυχρής 

ελάσεως, ποιότητας S320GD. Οι ιδιότητες τις συγκεκριμένης διατομής χάλυβα είναι:  

 

 Όριο Διαρροής:     f(y) = 320.000 kN/     

 Εφελκυστική Αντοχή:    f(u) = 390.000 kN/    

 

 

 

4.5.4. ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ B500C 

 

Η πλάκα είναι κατασκευασμένη από σκυρόδεμα, το οποίο οπλίζεται με χάλυβα 

ποιότητας B500C, με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού: 

 

  Μέτρο Ελαστικότητας:    Ε=210.000 ΜPa (2.1*    kN/m
2
) 

  Λόγος Poisson στην ελαστική περιοχή:  v=0,3 

  Ειδικό βάρος:     γ=78,5 kN/m
3
 

 Χαρακτηριστική τιμή ορίου διαρροής:  f(yk)
 
= 500.000 kN/m

2
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5. ΦΟΡΤΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 
 

 

 

5.1. ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ 

 

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του φορέα θα πρέπει να πραγματοποιείται με τέτοιο 

τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθμός αξιοπιστίας σε συνδυασμό με το 

απαιτούμενο οικονομικό κόστος. Επίσης, να δίνεται η δυνατότητα αντιμετώπισης των 

δράσεων και επιδράσεων από το περιβάλλον, οι οποίες μπορεί να εμφανιστούν κατά την 

διάρκεια εκτέλεσης τους έργου αλλά και κατά την διάρκεια ζωής του. Σημειώνεται ότι θα 

πρέπει ο φορέας να μένει κατάλληλος καθ’ όλη την διάρκεια της προκαθορισμένης χρήσης 

του.  

Όσο αφορά τον προσδιορισμό των δράσεων εξαρτώνται άμεσα από την χρήση, την 

μορφή και την θέση του έργου υπό μελέτη. Μόνο μετά τον καθορισμό τους δίνεται η 

δυνατότητα ανάλυσης του φορέα για τον προσδιορισμό των δυσμενέστερων εντατικών 

μεγεθών και μεγεθών παραμόρφωσης. Επιπροσθέτως οι δράσεις σχεδιασμού ενός κτιρίου 

καλύπτονται από το  πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 1, όπου δίνεται περιγραφή για 

διάφορες «καταστάσεις σχεδιασμού» που χρησιμεύουν προκειμένου να ελεγχθεί μία 

κατασκευή έναντι κατάστασης αστοχίας και λειτουργικότητας, περιγράφοντας όλους τους 

συνδυασμούς δράσεων στους οποίους μπορεί να υποβληθεί η κατασκευή, τόσο κατά την 

διάρκεια ανέγερσης, όσο και κατά την διάρκεια ζωής της. 

Τα φορτία που λαμβάνουν χώρα στις κατασκευές και κατ’ επέκταση στο κτίριο υπό 

μελέτη διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 

 Μόνιμα φορτία: G 

- Ίδια βάρη της κατασκευής  

- Λοιπά μόνιμα (μηχανολογικά, φύλλα επικάλυψης, μόνωση κ.ά.) 

 Κινητά φορτία: Q 

- Κινητά φορτία ορόφων  

- Δράσεις ανέμου  

- Φορτίο Χιονιού  

- Θερμοκρασιακές μεταβολές 

 Τυχηματικά φορτία  

 Σεισμικά φορτία  

 

Σημειώνεται ότι τα μεταβλητά  φορτία στην παρούσα μελέτη δεν λήφθηκαν υπόψη 

καθώς επίσης τα τυχηματικά φορτία δεν αποτέλεσαν αντικείμενο της συγκεκριμένης μελέτης.  
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5.1.1. ΜΟΝΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  

 

Μόνιμες δράσεις καλούνται οι δράσεις που αναμένεται να επενεργήσουν κατά την 

διάρκεια μιας δεδομένης περιόδου αναφοράς και για την οποία η διαφοροποίηση του 

μεγέθους τους στο χρόνο είναι αμελητέα. Σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται τα 

κατακόρυφα φορτία, τα οποία αφορούν το σύνολο του ίδιου βάρους του κτιρίου καθώς 

επίσης και των λοιπών φερόντων στοιχείων, που δρουν κατά την διάρκεια ζωής του 

κατασκευαστικού έργου.   

 

Ίδια βάρη κατασκευής : 

 

Πίνακας 9: Ιδία βάρη κατασκευής 

ΥΛΙΚΑ ΙΔΙΑ ΒΑΡΗ 

Οπλισμένο σκυρόδεμα    = 25 kN/m
3
 

Χάλυβας    = 78.5 kN/m
3
 

Λοιπά μόνιμα 

(επικαλύψεις/πανέλα πολυουρεθάνης πάχους t=6cm) 
10 – 12 kg/   

 

 

 

5.1.2. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (ΚΙΝΗΤΑ) 

 

Περιλαμβάνουν τα επιβαλλόμενα φορτία, τα φορτία χιονιού και ανέμου και τα φορτία 

λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών.  Τα προαναφερόμενα φορτία, λόγω της φύσης τους, δεν 

δίνεται η δυνατότητα να υπολογισθεί το επακριβές βάρος και η θέση τους, με συνέπεια να 

προορίζεται στατικά  και οι τιμές εφαρμογής να δίνονται από κανονισμούς.  

 

 Επιβαλλόμενα φορτία 

 

Σύμφωνα με τον ΕΝ 1991-1-1, ως επιβαλλόμενα φορτία σε κτίρια χαρακτηρίζονται 

εκείνα τα φορτία που προκύπτουν από τη χρήση των φορτιζόμενων επιφανειών. Οι στέγες 

διαχωρίζονται σε τρείς βασικές κατηγορίες σύμφωνα με την προσβασιμότητα (Πίνακας 10). 

 

Πίνακας 10: Κατηγοριοποίηση στεγών 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 

Η Στέγες μη προσβάσιμες παρα μόνο για την 

κανονική συντήρηση και επισκευή 

Ι Στέγες προσβάσιμες για χρήση σύμφωνα με 

τις κατηγορίες Α έως D 

Κ Στέγες προσβάσιμες για ειδικές χρήσεις, όπως 

ελικοδρόμια 
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Στη παρούσα μελέτη η στέγη του κτιρίου κατατάσσεται στην κατηγορία Η, για την 

οποία  το εύρος των τιμών για τα  φορτία παρουσιάζεται στον ακόλουθου Πίνακα 11. 

 

Πίνακας 11: Επιβαλλόμενα φορτία στις στέγες κατηγορίας Η 

ΣΤΕΓΗ 
   

[kΝ/m2] 

   

[kΝ] 

Κατηγορία Η 0.00-1.00 0.90-1.50 

 

 

Στο στατικό προσομοίωμα, επιλέχθηκε ως επιβαλλόμενο φορτίο   = 100 kg/   (ή 

1kN/  ) δηλαδή η τιμή που αντιστοιχεί στο βάρος ενός ανθρώπου. 

 

 Φορτία χιονιού  

 

Τα φορτία χιονιού υπολογίζονται σύμφωνα με το Μέρος 1.3 του Ευρωκώδικα 1, όπου 

και παρέχονται πληροφορίες για τα φορτία που μπορεί να παρουσιαστούν λόγω χιονόπτωσης 

η οποία προκλήθηκε σε συνθήκες νηνεμίας ή με ταυτόχρονη συνύπαρξη ανέμων. Τα 

προαναφερόμενα φορτία αναφέρονται σε κτίρια ή κατασκευαστικά έργα για υψόμετρο κάτω 

από 1.500m. 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 επιδρά κατακόρυφα και αναφέρεται σε οριζόντια προβολή της επιφάνειας της 

στέγης και κατατάσσεται στις ελεύθερες μεταβλητές δράσεις. Ωστόσο, υπάρχουν και 

περιπτώσεις που όταν η χιονόπτωση κυμαίνεται σε ακραία επίπεδα μπορεί να εντάσσεται στις 

τυχωματικές δράσεις.  

 

 Φορτία ανέμου 

 

Οι δράσεις του ανέμου στις μεταλλικές κατασκευές παίζουν σημαντικό ρόλο και 

υπάρχουν περιπτώσεις που αποτελούν και βασική φόρτιση ανεξάρτητα από τον τύπο τους. Οι 

δυνάμεις που προκαλούνται από τον άνεμο μεταβάλλονται με το χρόνο και μπορούν να 

προκαλέσουν ταλαντώσεις.  Οι ταλαντώσεις αυτές μπορούν να έχουν μια δυναμική επίδραση 

σε δύσκαμπτες κατασκευές ωστόσο, είναι μικρές με συνέπεια τα φορτία του ανέμου να 

θεωρούνται ως στατικά. Στην περίπτωση των ευκάμπτων κατασκευών οι δυναμικές επιρροές 

μπορεί να είναι σημαντικές με συνέπεια να απαιτείται να ληφθούν υπόψη για την 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. 

Στο Μέρος 1.4. του Ευρωκώδικα 1 αναπτύσσεται η μεθοδολογία η οποία αφορά τις 

επιφάνειες οι οποίες είναι επαρκώς δύσκαμπτες για τον λόγω ότι μπορεί να θεωρούνται 

αμελητέες οι δυνάμεις ταλάντωσης που προκαλούνται από τον άνεμο. Η βασική παράμετρος 

υπολογισμού των δράσεων του ανέμου είναι η ταχύτητα του. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό 

λαμβάνεται υπόψη η μέγιστη ταχύτητα, δηλαδή ριπή, που προβάλλεται κατά την 
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προβλεπόμενη διάρκεια ζωής του κατασκευαστικού έργου. Στην συνέχεια αναλύονται οι 

βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος της ταχύτητας και της ασκούμενης πίεσης 

από τον άνεμο, η περιγραφή δίνεται σύμφωνα με τον Σδόνας (2015) και είναι η ακόλουθη:  

 

 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 

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 
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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. 

 

Στη ανάλυση του φορέα που μελετάται οι τιμές των φορτίων ανέμου για κάθε μέλος 

υπολογίζονται αυτόματα από το λογισμικό χωρίς να είναι απαραίτητη η εισαγωγή των τιμών 

από το χρήστη.  

 

 

 

5.1.3. ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  

 

Ο σεισμός προκαλεί επιταχύνσεις στο έδαφός είτε οριζόντιες είτε κατακόρυφες, οι 

οποίες έχουν αποτέλεσμα τη δημιουργία αδρανειακών δυνάμεων επί των κατασκευαστικών. 

Συγκεκριμένα τα κτίρια ανταποκρίνονται στις ανακλιζόμενες μετακινήσεις που επιβάλλονται 

από το έδαφος αντιστρατεύοντας την ακαμψία τους και τις αντοχές τους. Σύμφωνα με τα 

ανωτέρω τονίζεται ότι ο σεισμός δεν επιβάλει δυνάμεις πάνω στην κατασκευή αλλά 

μετακινήσεις εναλλασσόμενου πρόσημου.  

Οι δυνάμεις που τελικά προκαλούνται από τον σεισμό είναι εσωτερικές αντιδράσεις 

στις αδρανειακές δυνάμεις που δημιουργούνται και οφείλονται στις εξωτερικές 

επιβαλλόμενες παραμορφώσεις. Οι αναπτυσσόμενες αδρανειακές δυνάμεις ουσιαστικά είναι 

οι δυνάμεις εκείνες που τείνουν να διατηρήσουν την αρχική κατάσταση της κατασκευής 

έναντι της εναλλασσόμενης κίνησης του εδάφους στο οποίο εδράζεται η κατασκευή. Οι πιο 

«σοβαρές» από αυτές τις δυνάμεις είναι οι οριζόντιες, όμως δεν σημαίνει ότι και οι 

κατακόρυφες δεν μπορούν να προκαλέσουν εξίσου μεγάλη ζημία σε ορισμένες συνθήκες 

(ακραίες περιπτώσεις). 

Η Ελλάδα κατατάσσεται στις πιο σεισμογενή χώρες λόγο της γεωγραφικής της θέσης 

με συνέπεια η σεισμικές δράσεις να παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην κατασκευή ενός 

έργου. Σύμφωνα με την Αντωδημητρακάκη [19], ως σεισμικές δράσεις σχεδιασμού 

θεωρούνται οι ταλαντώσεις του κτιρίου λόγω του σεισμού, οι οποίες ονομάζονται και 

σεισμικές διεγέρσεις ή σεισμικές δονήσεις. Οι σεισμικές δράσεις κατατάσσονται στις 

τυχηματικές και δεν συνδυάζονται με άλλες τυχηματικές δράσεις, όπως επίσης δεν 

συνδυάζονται με τις δράσεις λόγω ανέμου. Στην ουσία είναι αδρανειακές δυνάμεις που 

προέρχονται από την αντίσταση που έχει η μάζα της μεταλλικής κατασκευής σε αυτή την 

μεταδιδόμενη κίνηση του εδάφους. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι σεισμικές δράσεις να 

εξαρτώνται από την φύση του σεισμού και πως πραγματοποιείται η κίνηση του εδάφους κατά 

την εξέλιξη του σεισμικού φαινομένου καθώς επίσης και από την συμπεριφορά της 

κατασκευής που εξαρτάται από παράγοντες όπως ακαμψία, κατανομή μάζας, απόσβεση, 

ιδιότητες υλικών κ.ά.. 
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Σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8, τα σεισμικά αποτελέσματα και τα αποτελέσματα των 

άλλων δράσεων που περιλαμβάνονται στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού μπορούν να 

υπολογιστούν με βάση τη γραμμική-ελαστική συμπεριφορά του φορέα. Μπορεί λοιπόν να 

χρησιμοποιηθεί ένας από τους ακόλουθους δύο τύπους γραμμικής-ελαστικής ανάλυσης με 

την Μέθοδο ανάλυσης οριζόντιας φόρτισης και την ιδιομορφική ανάλυση φάσματος 

απόκρισης.  

 

 Ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας  

Η ένταση που λαμβάνει χώρα μια εδαφική σεισμική διεργασία εξαρτάται μόνο από 

την μέγιστη σεισμική επιτάχυνση του σχεδιασμού Α, σύμφωνα με την ζώνη σεισμικής 

επικινδυνότητας που παρουσιάζει η περιοχή που είναι κατασκευασμένο το κτίριο. Ο 

Ελλαδικός χώρος διαχωρίζεται σε τρεις Ζώνες Σεισμικής Επικινδυνότητας (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) τα όρια 

των οποίων καθορίζονται στον χάρτη σεισμικής επικινδυνότητας Εικόνα 11.  Σημειώνεται σε 

κάθε ζώνη αντιστοιχεί μια τιμή σεισμικής επιτάχυνσης με πιθανότητα υπέρβασης της τιμής 

αυτής σε ποσοστό 10% στα 50 έτη.  

 

 
 

Εικόνα 11: Ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας για την Ελλάδα. 

 

 

 Σεισμική επιτάχυνση του εδάφους  

Η κατασκευή της παρούσας μελέτης θεωρήσαμε ότι βρίσκεται στη Ζώνη Σεισμικής 

Επικινδυνότητας ΙΙ, η οποία αντιστοιχεί σε σεισμική επιτάχυνση εδάφους Α=0,24g, η οποία 

πάρθηκε από τον Χάρτη Ζωνών στο Εθνικό Προσάρτημα. Σύμφωνα με τα σεισμολογικά 

δεδομένα, η τιμή Α έχει πιθανότητα υπέρβασης 10% στα 50 έτη σύμφωνα με τη σχέση: Α=a 

*g. 
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 Προσδιορισμός της κατηγορίας εδάφους  

Η κατηγοριοποίηση των εδαφών για την σεισμική επικινδυνότητα είναι Α, Β, C, D, 

και Ε και S1 και S2. Όπως έχει προαναφερθεί το έδαφος εδράζεται κατηγορίας (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). Ακολουθεί ο Πίνακας 12, στο οποίο διακρίνονται όλες οι κατηγορίες εδάφους με 

βάση την στρωματογραφία και οι παράμετροι που τις χαρακτηρίζουν.  

 

Πίνακας 12:Κατηγορία Εδάφους. 

 

Κατηγορία εδάφους 

 

 

Περιγραφή στρωματογραφίας 

Α 

Βράχος ή άλλος βραχώδης γεωλογικός σχηματισμός, που 

περιλαμβάνει το πολύ 5 m ασθενέστερου επιφανειακού 

υλικού. 

 

Β 

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. 

C 

Βαθιές αποθέσεις πυκνής ή μετρίως πυκνής άμμου, χαλίκων 

ή σκληρής αργίλου πάχους από δεκάδες έως πολλές 

εκατοντάδες μέτρων. 

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 

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. 

   

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. 

   

Στρώματα ρευστοποιήσιμων εδαφών, ευαίσθητων αργίλων, 

ή οποιαδήποτε άλλη εδαφική τομή που δεν περιλαμβάνεται 

στους τύπους Α – Ε ή S1 

 

 

 

 Συντελεστής σπουδαιότητας  
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Η εδαφική επιτάχυνση κλιμακώνεται μέσα στην ίδια τη ζώνη ανάλογα με την 

κατηγορία σπουδαιότητας των έργων, μέσω του συντελεστή σπουδαιότητας γΙ, ο οποίος 

εκφράζει μικρότερες ή μεγαλύτερες απαιτήσεις απόκρισης. Τα κτίρια κατατάσσονται σε 

τέσσερις κατηγορίες σπουδαιότητας ανάλογα με τις κοινωνικοοικονομικές συνέπειες που 

μπορεί να έχει ενδεχόμενη καταστροφή ή διακοπή της λειτουργίας τους. Στην συγκεκριμένη 

περίπτωση, η κατασκευή μας ανήκει στην Κατηγορία Σπουδαιότητας Σ2 (συνήθη κτίρια 

κατοικιών και γραφείων, βιομηχανικά κτίρια, ξενοδοχεία κ.ά.), ώστε έχει συντελεστή 

σπουδαιότητας γΙ=1,00. 

 

Πίνακας 13: Κατηγορίες σπουδαιότητας για κτίρια. 

 

Κατηγορία σπουδαιότητας 

 

Κτίριο 

 

Ι 
Κτίρια δευτερεύουσας σημασίας για τη δημόσια ασφάλεια, 

π.χ. γεωργικά κτίρια, κ.ά. 

ΙΙ Συνήθη κτίρια, που δεν ανήκουν στις άλλες κατηγορίες. 

ΙΙΙ 

Κτίρια των οποίων η σεισμική ασφάλεια είναι σημαντική, 

λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες κατάρρευσης, π.χ. 

σχολεία, αίθουσες συνάθροισης, πολιτιστικά ιδρύματα κ.ά. 

ΙV 

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, κ.ά. 

 

 

 Συντελεστής Συμπεριφοράς  q 

Ο συντελεστής συμπεριφοράς q είναι μια προσέγγιση του λόγου των σεισμικών 

δυνάμεων στις οποίες θα υποβαλλόταν ο φορέας εάν η απόκριση του ήταν απεριόριστα 

ελαστική με ιξώδη απόσβεση 5%, προς τις σεισμικές δυνάμεις που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στην μελέτη, με ένα συμβατικό προσομοίωμα ελαστικής ανάλυσης, 

εξασφαλίζοντας όμως ικανοποιητική απόκριση του φορέα. Στην ουσία ο συντελεστής 

συμπεριφοράς q εκφράζει την δυνατότητα ενός δομικού υλικού να απορροφά ενέργεια μέσα 

από την πλάστιμη συμπεριφορά των κάποιων μελών του. Ωστόσο, αυτή η διαδικασία 

απορρόφησης ενέργειας δεν οδηγεί σε δραστική μείωση της αντοχής του. Οι βασικοί 

παράγοντες που επηρεάζουν τον συντελεστής συμπεριφοράς είναι η διαθέσιμη πλαστιμότητα, 

η υπερστατικότητα καθώς και η υστερική απόσβεση. Τονίζεται ότι ο συντελεστής 

συμπεριφοράς q ορίζεται για ολόκληρο το κτίριο, μπορεί η τιμή του να διαφοροποιείται σε 

διαφορετικές οριζόντιες διευθύνσεις του φορέα όμως η κατηγορία πλαστιμότητας θα είναι σε 

όλες τις διευθύνσεις του φορέα ίδια.  

 

 Φάσμα Σχεδιασμού  

Σε οριζόντιο επίπεδο η σεισμική δράση δρα ταυτόχρονα και ανεξάρτητα σε δύο 

κάθετες μεταξύ τους διευθύνσεις που έχουν το ίδιο φάσμα απόκρισης. Η σεισμική δράση 
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σχεδιασμού καθορίζεται στον Eυρωκώδικα 8 μέσω του φάσματος επιταχύνσεων σχεδιασμού. 

Αυτό  προκύπτει από το ελαστικό φάσμα επιταχύνσεων (με απόσβεση 5%) με διαίρεση των 

φασματικών επιταχύνσεων δια του συντελεστή συμπεριφοράς, q.  

Το ελαστικό φάσμα επιταχύνσεων με απόσβεση 5% του Eυρωκώδικα 8  δίνεται 

σχηματικά στην Εικόνα 12. Περιλαμβάνει μία περιοχή σταθερής φασματικής επιτάχυνσης, 

μεταξύ περιόδων ΤΒ και ΤC με τιμή 2.5 φορές τη μέγιστη εδαφική επιτάχυνση agS, που 

ακολουθείται από μία περιοχή σταθερής φασματικής ταχύτητας μεταξύ περιόδων ΤC και ΤD, 

όπου η φασματική επιτάχυνση είναι ανάλογη του 1/Τ, και μία περιοχή σταθερής φασματικής 

μετακίνησης, όπου η φασματική επιτάχυνση είναι ανάλογη του 1/Τ2. Οι τιμές του 

πολλαπλασιαστικού συντελεστή S και των περιόδων ΤΒ, ΤC, TD δίνονται στον Πίνακα 14 

για τις κατηγορίες εδάφους Α, Β, C, D ή Ε του EC8.  

 

 
 

Εικόνα 12: Φασματική επιτάχυνση. 

 

 

 

Για τις οριζόντιες συνιστώσες της σεισμικής δράσης το φάσμα σχεδιασμού, Sd(T), 

ορίζεται από τις ακόλουθες εκφράσεις (Ε.Κ. 8): 

 

                                
 

 
 
 

  
  
   

 
 
 

 
   

 

[5.1] 

                                       
   

 
 

 

[5.2] 
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[5.3] 

                                           
      

   

 
 
     
  

 

     

  [5.4] 

Όπου:  

Sd (T): είναι το φάσμα σχεδιασμού  

T: είναι η περίοδος ταλάντωσης ενός γραμμικού συστήματος μίας ελευθερίας κίνησης  

αg: είναι η εδαφική επιτάχυνση σχεδιασμού σε έδαφος κατηγορίας Α (ag=γ
I
 agR)  

TB: είναι η περίοδος κάτω ορίου του κλάδου σταθερής φασματικής επιτάχυνσης  

TC: είναι η περίοδος άνω ορίου του κλάδου σταθερής φασματικής επιτάχυνσης  

TD: είναι η τιμή της περιόδου που ορίζει την αρχή της περιοχής σταθερής μετακίνησης 

του φάσματος  

q: είναι ο συντελεστής συμπεριφοράς  

β: είναι συντελεστής κατώτατου ορίου για το οριζόντιο φάσμα σχεδιασμού. Η τιμή 

που λαμβάνεται σε μια χώρα μπορεί να βρεθεί στο Εθνικό Προσάρτημα. Η 

συνιστώμενη τιμή είναι 0,2.  

η: είναι ο διορθωτικός συντελεστής απόσβεσης όπου για ζ=5%, η=1  

 

Ο διορθωτικός συντελεστής απόσβεσης μπορεί να ληφθεί από την έκφραση: 

 

   
  

     
      

 

[5.5] 

 

Πίνακας 14: Τιμές των παραμέτρων που περιγράφουν τα συνιστώμενα φάσματα ελαστικής 

απόκρισης Τύπου 1. 

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

A 1,0 0,15 0,4 2,0 

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

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

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

E 1,4 0,15 0,5 2,0 

 

 

5.2. ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

 

Στα κατασκευαστικά έργα και κυρίως στα κτιριακά απαιτείται ο έλεγχος των έργων 

να υλοποιείται σε υπολογιστικές μεθόδους, οι οποίες δίνουν την δυνατότητα μελλοντικής 
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πρόβλεψης σε γεγονότα όπως η ένταση, η χρονική διάρκεια, η κατανομή δράσεων καθώς και 

την πρόβλεψη των απαραίτητων αντιστάσεων που θα αναπτυχθούν στο υπό μελέτη 

κατασκευαστικό έργο. Σύμφωνα με τα ανωτέρω γίνεται κατανοητό ότι απαιτείται μια 

πρόγνωση μελλοντικών γεγονότων και καταστάσεων, οι οποίες θα στηρίζονται στην 

πραγματικότητα και θα βασίζονται σε εξειδικευμένες επιστημονικές μεθόδους.  

 

 

 

5.2.1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

 

Οι καταστάσεις σχεδιασμού κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 

 Καταστάσεις διαρκείας: καταστάσεις που αντιστοιχούν σε κανονικές συνθήκες 

χρήσης του κατασκευαστικού έργου  

 Παροδικές καταστάσεις: καταστάσεις που λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια 

κατασκευής ή επισκευής του κατασκευαστικού έργου 

 Τυχηματικές καταστάσεις: καταστάσεις που λαμβάνουν χώρα τυχαία  

 

Ο σχεδιασμός – μελέτης ενός κατασκευαστικού έργου στοχεύει στον συνυπολογισμό 

κάποιων παραδεκτών πιθανοτήτων, με απώτερο σκοπό η κατασκευή να μην θεωρηθεί 

ακατάλληλη  μετά από μια ακραία κατάσταση. Στην ουσία με την ανωτέρω διαδικασία 

απαιτείται ο υπολογισμός της κατασκευής  στην «οριακή της κατάσταση». 

 

 

 

5.2.2. ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

 

Οριακές καταστάσεις είναι οι καταστάσεις πέραν των οποίων ο φορέας ή τμήμα 

αυτού δεν ικανοποιεί πλέον τα κριτήρια σχεδιασμού του. Διακρίνονται στις παρακάτω δύο 

κατηγορίες:  

 

 Οριακές καταστάσεις αστοχίας: αναφέρονται είτε σε κατάρρευση είτε σε 

ισοδύναμες μορφές αστοχίας του φορέα ή και κάποιου τμήματος της κατασκευής.  

 Οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας: αναφέρονται σε συνθήκες που δεν δίνεται 

η δυνατότητα να πληρούνται οι προκαθορισμένες λειτουργικές απαιτήσεις για τον 

φορέας ή για το μέλλον τους.  

 

 

 

 Οριακές καταστάσεις αστοχίας 

Οι οριακές καταστάσεις αστοχίας αναφέρονται στην ασφάλεια του ανθρώπινου 

δυναμικού που εργάζεται στον φορέα, την ασφάλεια του φορέα καθώς επίσης και την 
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προστασία του περιεχομένου τους. Συγκεκριμένα οι οριακές καταστάσεις αστοχίας 

αναφέρονται στα ακόλουθα: 

 

 Απώλεια ισορροπίας του φορέα: αναφέρεται στην περίπτωση των άκαμπτων 

σωμάτων ή οποιουδήποτε μέρους τους.  

 Αστοχία υπερβάλλουσας παραμόρφωσης: αναφέρεται στη μετατροπή του φορέα ή 

οποιουδήποτε μέρους του συμπεριλαμβανομένων των θεμελίων και των 

στηρίξεων της κατασκευής.  

 Αστοχία μέσα στον χρόνο: αναφέρεται σε αστοχία είτε από κόπωση είτε από 

άλλες επιδράσεις, γενικά αναφέρεται σε κάθε αστοχία που σχετίζεται με τον 

χρόνο.  

 

Οι σύνδεσμοί του σχεδιασμού έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 

0, και στοχεύουν στον έλεγχο της οριακής κατάστασης αστοχίας και είναι οι ακόλουθοι: 

 

 Για καταστάσεις διαρκείας ή παροδικές:  

 

ΣγG Gk,j +γQ,1 Qk,1+Σ γQ,i ψ0,i Qk,i [5.6] 

 

Όπου:  

Gk, j: οι χαρακτηριστικές τιμές των μόνιμων δράσεων. 

Qk,1 αντιστοιχεί στην εκάστοτε επικρατέστερη μεταβλητή δράση. 

γG (= 1,35): οι επιμέρους συντελεστές ασφαλείας των μόνιμων δράσεων. 

 γQ (= 1,50) οι επιμέρους συντελεστές ασφαλείας των μεταβλητών δράσεων.  

 

 Για τυχηματικές καταστάσεις:  

 

Σ Gk, j + Ad + (ψ1,1 ή ψ2,1) Qk ,1 +Σψ2,i Qk ,i [5.7] 

 

 Για καταστάσεις σεισμού:  

 

Σ Gk,j + AEd + Σψ2,i Qk,i [5.8] 

 

 Οριακή κατάσταση λειτουργικότητας 

Η οριακή κατάστασης λειτουργικότητας αναφέρεται στα ακόλουθα: 

 

 Λειτουργικές απαιτήσεις του φορέα ή ενός τμήματος του υπό συνθήκες συνήθους 

χρήσης  

 Άνεση των χρηστών  

 Εξωτερική εμφάνιση των δομικών στοιχείων (π.χ. ρηγμάτωση) 

Ο συνδυασμός σχεδιασμού για τον έλεγχο στην οριακή κατάσταση 

λειτουργικότητας δίνεται από την εξής σχέση:  
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Σ Gk,j + Qk,1 + Σψ0,i Qk ,i [5.9] 

 

Όπου: 

  Gk,j: οι χαρακτηριστικές τιμές των μόνιμων δράσεων  

 Qk,1:αντιστοιχεί στην εκάστοτε επικρατέστερη μεταβλητή δράση. 

 

 

 

5.2.3. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ  

 

 Στην παρούσα εργασία οι συνδυασμοί φορτίσεων που επιλέχθηκαν για την επίλυση 

είναι οι εξής: 

 

Πίνακας 15: Συνδυασμοί δράσεων 
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6. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ  –  ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΦΟΡΕΑ 
 

 

 

6.1. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FESPA M  

 

 

 

6.1.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FESPA  

 

Το Fespa είναι ένα στατικό πρόγραμμα και θεωρείται ως ένα από τα πιο 

ολοκληρωμένα λογισμικά που χρησιμοποιείται για την ανάλυση, την διαστασιολόγηση, την 

απεικόνιση, τον έλεγχο και την σχεδίαση των δομημάτων των τριών διαστάσεων (x,y,z) 

σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της εκάστοτε χώρας. 

Επιπλέον, με το πρόγραμμα Fespa δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας προσομοιώματος της 

κατασκευής, ο σταδιακός έλεγχος του γραφικά, η ανάλυση, η όπλιση, η επιθεώρηση των 

αποτελεσμάτων και η δημιουργία τεύχους υπολογισμών. 

 

 

 

6.1.2. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΦΟΡΕΑ  

 

Αρχικά πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή του μοντέλου του υπό μελέτη φορέα στο 

πρόγραμμα FESPA, μέσω του γραφικού του περιβάλλοντος και των σχεδιαστικών του 

εργαλείων. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε παρουσιάζεται με τις αντίστοιχες φωτογραφίες 

από το πρόγραμμα στο Παράρτημα Α και ακολουθεί σε αυτό το σημείο συνοπτική περιγραφή 

η οποία είναι η εξής: 

 

ΣΤΑΔΙΟ 1: Εισαγωγή συντεταγμένων και δημιουργία καννάβου. 

 

Με την εντολή:    
οδηγός 

 
→ περασιά χ           

 
→ 0m /5m/10m/15m 

 
οδηγός 

 
→ περασιά z           

 
→ 0m/6m/12m 

 

ορίζονται στο πρόγραμμα οι συντεταγμένες των υποστυλωμάτων και του ανώτερου κόμβου 

της κατασκευής. 
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Εικόνα 13: Συντεταγμένες υποστυλωμάτων 

 

 

Στη συνέχεια περνιούνται οι άξονες, δηλαδή δημιουργείται ο κάνναβος του κτιρίου. 

Κάνναβος             → εισαγωγή αξόνων            → όνομα άξονα ( Α-Α’, Β-Β’ , C-C’, D-D’) → 

επιλογή σημείου αρχής –τέλους, για την κατακόρυφη διεύθυνση (όμοια για την οριζόντια). 

 

 
Εικόνα 14:  Κάνναβος φορέα 

 

 

ΣΤΑΔΙΟ 2 : Εισαγωγή υποστυλωμάτων. 

 

Από την εντολή   υποστύλωμα          

 

→ καρτέλα  «Διατομή»: ορίζεται το υλικό του υποστυλώματος, δομικός χάλυβας, και τη 

κατηγορία της διατομής. 
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→ καρτέλα  «Στατικά»: ΝΑΙ (αυτόματος υπολογισμός φορτίων ανέμου)→ 5.00m (υψόμετρο 

άνω κόμβου).  

 

Με την εντολή προσθήκη κεντρικά με επόμενο όνομα        γίνεται η προσθήκη των 

υποστυλωμάτων στα σημεία που ορίσθηκαν κατά τη δημιουργία του καννάβου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 15: Υποστυλώματα φορέα 

 

 

ΣΤΑΔΙΟ 3: Προσθήκη ανώτερου κόμβου. 

 

Από την εντολή Λοιπός κόμβος            

 

→ καρτέλα «Στατικά»: 6.25m (υψόμετρο)  

 

Με την εντολή Προσθήκη με επόμενο όνομα          επιλέγονται τα σημεία τομής που 

αντιστοιχούν σε υψόμετρο 6.25m και προστίθενται οι κόμβοι. 

 
Εικόνα 16: Ανώτερος κόμβος 
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ΣΤΑΔΙΟ 4: Προσθήκη κύριων δοκών (ζευκτά) 

 

 Από την εντολή Δοκός           

 

→ καρτέλα «Διατομή»: Δομικός χαλυβας (είδος υλικού), Γενικό μέλος (Είδος μέλους), 

επιλογή της διατομής (Κατηγορία διατομής /όνομα διατομής). 

 

Με την εντολή  Έξυπνη εισαγωγή δοκού κεντρικά           τοποθετούμε τις δοκούς, επιλέγοντας 

τους ανώτερους κόμβους των πλαισίων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 17: Κύριες δοκοί φορέα  

 

 

ΣΤΑΔΙΟ 5: Προσθήκη κεφαλοδοκών. 

 

Η τοποθέτηση τους έγινε κατά την κάθετη διεύθυνση προς το επίπεδο του φορέα και  

διατρέχουν το μήκος του κτιρίου, σε ύψος +5.00 m,  όπου αντιστοιχούν οι άνω κόμβοι των 

υποστυλωμάτων. Επιπλέον οι κεφαλοδοκοί θεωρήθηκαν ως αμφιαρθρωτές, προσθέτοντας 

ελαστικές αρθρώσεις στα άκρα τους. 

 

Από την εντολή Δοκός           

 

→ καρτέλα «Διατομή»: Δομικός χάλυβας (είδος υλικού), Γενικό μέλος (Είδος μέλους), 

επιλογή της διατομής (Κατηγορία διατομής /όνομα διατομής),   

→ καρτέλα «Στατικά»: ΝΑΙ (ελαστική άρθρωση αρχής/τέλους y(2), z(2)). 

 

Με την εντολή  Έξυπνη εισαγωγή δοκού κεντρικά           τοποθετούμε τις δοκούς κατά μήκος 

του κτιρίου και σε ύψος 5.00m  όπως αναφέρθηκε ήδη. 
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Εικόνα 18: Κεφαλοδοκοί 

 

 

ΣΤΑΔΙΟ 6: Προσθήκη ελκυστήρων. 

 

Οι ελκυστήρες τοποθετήθηκαν σε κάθε πλαίσιο του φορέα. Κατά το σχεδιασμό τους 

στο πρόγραμμα  θεωρήθηκαν ως αμφιαρθρωτές δοκοί, καθεμία από τις οποίες έχει ως κόμβο 

αρχής και τέλους, τους άνω κόμβους των δύο υποστυλωμάτων κάθε πλαισίου. 

 

Από την εντολή Δοκός          

 

→ καρτέλα «Διατομή»: Δομικός χαλυβας (είδος υλικού), Ελκυστήρας (Είδος μέλους), επιλογή 

της διατομής (Κατηγορία διατομής /όνομα διατομής). 

 

Με την εντολή  Έξυπνη εισαγωγή δοκού κεντρικά          τοποθετούνται οι εκλυστήρες όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 19: Ελκυστήρες φορέα 
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ΣΤΑΔΙΟ 7: Προσθήκη τεγίδων. 

 

Για την τοποθέτηση των τεγίδων στον ήδη σχεδιασμένο φορέα, έγινε αρχικά 

κατάτμηση των κύριων δοκών του κτιρίου (ζευκτών) σε 8 ίσα τμήματα (1.5m) και συνεπώς 

τη δημιουργία 6 κόμβων. Η διαδικασία ακολουθήθηκε για το σύνολο των ζευκτών. Οι δοκοί 

θεωρήθηκαν ως αμφιαρθρωτές. Τέλος η προσομοίωση τους στο φορέα έγινε σε δύο στάδιο, 

όπου οι τεγίδες από τον άξονα 1 έως και τον ανώτερο κόμβο σχεδιάστηκαν με αρνητική 

γωνία φ=-11,52° και οι υπόλοιπες με θετική φ=11,52°. Τα φορτία που εφαρμόστηκαν κατά 

την προσομοίωση προέκυψαν βάση των τιμών που προαναφέρθηκαν, για μόνιμες δράσεις   

g= 300 kg/m
2
 (βάρος πανέλων) και μεταβλητές q=100 kg/m

2
 (βάρος ανθρώπου), σε σχέση με 

την επιφάνεια επιρροής (1,50 m).                                                                                                                                                                                                                                     

 

Από την εντολή Δοκός          

 

→ καρτέλα «Διατομή»  Δομικός χαλυβας (είδος υλικού), Λεπτότοιχη τεγίδα ψυχρής έλασης 

(Είδος μέλους), επιλογή της διατομής (Κατηγορία διατομής /όνομα διατομής), -11,52 ( Γωνία 

τοποθέτησης φ). 

 

  

→ καρτέλα «Στατικά»: ΝΑΙ (ελαστική άρθρωση αρχής/τέλους y(2), z(2)), ΝΑΙ (αυτόματος 

υπολογισμός φορτίων ανέμου), ΝΑΙ (αυτόματος υπολογισμός φορτίων χιονιού)  

 

→ καρτέλα «Φορτία»: Μόνιμα G ( όνομα δράσης), -0,45 (qy), /  Κινητά Q (όνομα δράσης), -

1,50 (qy) 

 

 → καρτέλα «Δομικός χάλυβας»: S 320GD (ποιότητα χάλυβα), 0,5 ( α0y), 0.5 ( β0z ) 

 

Με την εντολή  Έξυπνη εισαγωγή δοκού κεντρικά          τοποθετούνται οι τεγίδες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 20: Τεγίδες 
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ΣΤΑΔΙΟ 8: Προσθήκη οριζόντιων συνδέσμων δυσκαμψίας. 

 

Από την εντολή Δοκός          

 

→ καρτέλα «Διατομή» : Δομικός χαλυβας (είδος υλικού), Οριζόντιος διαγώνιος σύνδεσμος 

(Είδος μέλους), επιλογή της διατομής (Κατηγορία διατομής /όνομα διατομής). 

 

→ καρτέλα «Δομικός χάλυβας»: 0,5 (α0y), 0,5 (α0z), 0.5 (β0y), 0.5 (β0z) 

 

Με την εντολή  Έξυπνη εισαγωγή δοκού κεντρικά         τοποθετούνται οι οριζόντιοι σύνδεσμοι 

δυσκαμψίας όπως φαίνεται στην Εικόνα 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 21: Οριζόντιοι σύνδεσμοι δυσκαμψίας 

 

ΣΤΑΔΙΟ 9: Προσθήκη κατακόρυφων συνδέσμων δυσκαμψίας 

 

Από την εντολή Δοκός          

 

→ καρτέλα «Διατομή» : Δομικός χαλυβας (είδος υλικού), Κατακόρυφος διαγώνιος σύνδεσμος 

(Είδος μέλους), επιλογή της διατομής (Κατηγορία διατομής /όνομα διατομής). 

 

→ καρτέλα «Δομικός χάλυβας»: 0,5 (α0y), 0,5 (α0z), 0.5 (β0y),0.5 (β0z) 

 

Με την εντολή  Έξυπνη εισαγωγή δοκού κεντρικά           τοποθετούνται οι κατακόρυφοι 

σύνδεσμοι δυσκαμψίας. 
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Εικόνα 22: Κατακόρυφοι σύνδεσμοι δυσκαμψίας 

 

 

ΣΤΑΔΙΟ 10: Προσθήκη θεμελίωσης. 

 

Τέλος, η προσομοίωση του φορέα   ολοκληρώθηκε με τον σχεδιασμό της θεμελίωσης. 

Σχεδιάστηκε ενιαία πεδιλοδοκός διαστάσεων:  

 

- bef=0.9m 

- h=0.6m 

-   =0.25m 

-   = 0.35m 

- bef1=0.2m. 

 

 
Εικόνα 23: Τομή πεδιλοδοκού 
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Από την εντολή Δοκός          

 

→ καρτέλα «Διατομή»: Σκυρόδεμα (είδος υλικού), Πεδιλοδοκός (Είδος μέλους), 

Αν.Πλακοδοκός (Κατηγορία διατομής), 0.25m (πλάτος κορμού), 0.60m (ύψος), 0.90m 

(συνεργαζόμενο πλάτος), 0.35m ( πάχος πλάκας ), 0.2m (φτερό αριστερά).  

 

Με την εντολή  Έξυπνη εισαγωγή δοκού κεντρικά              εισάγονται περιμετρικά  οι 

πεδιλοδοκοί. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 24: Θεμελίωση κατασκευής 

 

 

ΣΤΑΔΙΟ 11: Παράμετροι κτιρίου. 

 

Από την εντολή Κτίριο          

 

→ καρτέλα «Γενικά»: Νέα οικοδομή (Γενική περιγραφή εργασίας),  Διαστασιολόγηση 

(Στόχος μελέτης), Δομικός χάλυβας (Κύριο υλικό κτιρίου/ Δευτερεύον υλικό κτιρίου), ΕC2 

(Κανονισμός σκυροδέματος), ΕC3 (Κανονισμός διαστασιολόγησης μεταλλικών στοιχείων) 

,EC8 (Αντισεισμικός κανονισμός ). 

 

→ καρτέλα «Αντισεισμικός»: Δυναμική με μετατόπιση μαζών (Μέθοδος επίλυσης)  

 

→ καρτέλα «Φάσμα»: Ζ2 (Σεισμική ζώνη), ΙΙ(συνήθη κτίρια) (Σπουδαιότητα κτιρίου), Β 

(Εδαφικός τύπος) 

 

→ καρτέλα «Συντελεστής q»: Πλαίσια με διαγώνιους συνδέσμους (Τύπος στατικού 

συστήματος [διεύθυνση x] / [διεύθυνση y] ), ΚΠΜ (Κατηγορία πλαστιμότητας ) 
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→ καρτέλα «Σκυρόδεμα» : C 25/30 ( Ποιότητα σκυροδέματος) 

 

→ καρτέλα «Έδαφος»: Άργιλος ξηρή και σκληρή (Είδος εδάφους), 110000 (Δείκτης Κs), 200 

(Επιτρεπόμενη φέρουσα τάση). 

 

→ καρτέλα «Δομικός χάλυβας»: S 235 (Ποιότητα χάλυβα) 

 

→ καρτέλα «Φορτία ανέμου και χιονιού»: ΝΑΙ (Αυτόματη παραγωγή φορτίων 

ανέμου/χιονιού). 

 

  Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας που αναφέρθηκε, καταλήξαμε στη δημιουργίας 

του συνολικού φορέα. Ακολουθεί το στάδιο της επίλυσης.   

 

ΣΤΑΔΙΟ 12: Επίλυση. 

 

Από την εντολή Επίλυση          → Επίλυση και οπλισμός κτιρίου       

 

 

 

6.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Με την ολοκλήρωση της προσομοίωσης του φορέα και την επίλυση του ξεκινάει η 

διαδικασία της διαστασιολόγησης και ανάλυσης. Γενικά κατά την προσομοίωση έγινε μια 

αρχική εκτίμηση των διατομών όλων των μελών χωρίς να είναι γνωστή η ορθότητα της 

επιλογής αλλά αφήνοντας το πρόγραμμα να κάνει τον έλεγχο. Έτσι οι διατομές που 

χρησιμοποιήθηκαν στη πρώτη φάση της ανάλυσης είναι οι ακόλουθες:  

 

Πίνακας 16: Διαστασιολόγηση φορέα 

 

ΜΕΛΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗ 

Υποστυλώματα ΗΕΑ 260 

Δοκοί-ζευκτά ΙΡΕ 200 

Κεφαλοκοί ΙΡΕ 180 

Ελκυστήρες SHS 100 x 4 

Τεγίδες Ζ 180 x 20 

Μηκίδες  

Οριζόντιοι σύνδεσμοι SHS 60 x 4 

Κατακόρυφοι SHS 100 X 4 

 

  

 Κατά την διαστασιολόγηση του φορέα με τη χρήση του προγράμματος παράχθηκαν τα 

πρώτα αποτελέσματα σχετικά με την επάρκεια των διατομών που επιλέχθηκαν.  
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 Υποστυλώματα ΗΕΑ 260: 

 

 Η κατασκευή αποτελείται από συνολικά 8 υποστυλώματα και τα αποτελέσματα για 

καθένα από αυτά είναι τα εξής:  

 

Κ1 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Κ2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κ3 
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Κ4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κ5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κ6 
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Κ7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κ8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως παρατηρείται στους πίνακες, η διατομή ΗΕΑ 260, που επιλέχθηκε είναι 

επαρκείς.   

Ωστόσο και στα 8 υποστυλώματα υπάρχει η δυνατότητα για επιλογή μικρότερης 

διατομής. Το εύρος των μικρότερων διατομών κυμαίνεται από ΗΕΑ 240 έως ΗΕΑ 160 για τα 

υποστυλώματα Κ1, Κ2, Κ3, Κ6, Κ7 και από ΗΕΑ 240 έως ΗΕΑ 200 για τα Κ4, Κ5, Κ8. 

Επιλέγεται η διατομή ΗΕΑ 220, για την οποία οι έλεγχοι ικανοποιούνται επαρκώς και έχουν 

μεγάλη απόκλιση από τη μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή (1).  

  

 Κύριες δοκοί (ΖΕΥΚΤΑ) ΙΡΕ 200:  

 

Η διατομή ΙΡΕ 200 που επιλέχθηκες για τις κύριες δοκούς αποδείχθηκε πως δεν 

επαρκεί για το σύνολο των δοκών, γεγονός που οδηγεί στην αναγκαστική αύξηση της. Η 

αλλαγή στη διατομή θα γίνει τόσο στα τμήματα που αστοχούν όσο και σε εκείνα που δεν 

παρουσιάζουν ανεπάρκεια.  

Στους πίνακες που ακολουθούν θα παρουσιαστούν ενδεικτικά ορισμένες δοκοί που 

δεν επαρκούν. 
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Δ10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ11 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Σύμφωνα με τους πίνακες, η διατομή θα αυξηθεί από ΙΡΕ 200 σε ΙΡΕ 240, η οποία 

είναι επιτρεπτή για όλες τις δοκούς.  

 

 Τεγίδες Ζ 180 x 20: 
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Η διατομή  Ζ 180 x 20 που χρησιμοποιήθηκε για την προσομοίωση των τεγίδων, δεν 

είναι επαρκής σύμφωνα με την ανάλυση.  Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται 

ενδεικτικά τα αποτελέσματα για δύο μέλη (τεγίδες). Η νέα διατομή που επιλέχθηκε είναι η Ζ 

205 x 25 και αποτελεί κοινή διατομή για όλες τις τεγίδες. 

 

Δ17 (Τεγίδα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ20 (Τεγίδα) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Αφού ολοκληρώθηκε η επιλογή των διατομών και έγινε η αλλαγή τους στο φορέα, 

πραγματοποιήθηκε εκ νέου επίλυση. Σημειώνεται ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε 

παρουσιάζεται με τις αντίστοιχες φωτογραφίες από το πρόγραμμα στο Παράρτημα Α με 

στόχο την πλήρη κατανόηση της.  

 

 

6.3. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 

 

 Κατά την ανάλυση των προσομοιωμάτων προέκυψε για κάθε ένα από τα μέλη τους ο 

δυσμενέστερος συνδυασμός φόρτισης και τα αντίστοιχα εντατικά μεγέθη, Παρακάτω 
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παρατίθενται ενδεικτικά τα διαγράμματα εντατικών μεγεθών για ορισμένους συνδυασμούς 

φορτίσεων καθώς και οι παραμορφωμένες καταστάσεις του φορέα. 

 

- Τέμνουσες δοκών ως προς Υ και υποστυλωμάτων κατά Ζ λόγω μόνιμων φορτίων G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 25: Τέμνουσες δοκών ως προς Υ και υποστυλωμάτων κατά Ζ λόγω μόνιμων φορτίων G 

 

- Ροπές δοκών ως προς Ζ και υποστυλωμάτων ως προς Υ λόγω μόνιμων φορτίων G.  
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Εικόνα 26: Ροπές δοκών ως προς Ζ και υποστυλωμάτων ως προς Υ λόγω μόνιμων φορτίων G 

 

- Αξονικές δοκών και υποστυλωμάτων λόγω μόνιμων φορτίων G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 27: Αξονικές δοκών και υποστυλωμάτων λόγω μόνιμων φορτίων G 

 

- Τέμνουσες δοκών κατά Y και υποστυλωμάτων κατά Z λόγω σεισμικής 

περιβάλλουσας.  
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Εικόνα 28: Τέμνουσες δοκών κατά Y και υποστυλωμάτων κατά Z λόγω σεισμικής περιβάλλουσας. 

 

- Ροπές δοκών κατά Ζ και υποστυλωμάτων κατά Υ λόγω σεισμικής περιβάλλουσας  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 29: Ροπές δοκών κατά Ζ και υποστυλωμάτων κατά Υ λόγω σεισμικής περιβάλλουσας 

 

- Αξονικές δοκών και υποστυλωμάτων λόγω σεισμικής περιβάλλουσας  
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Εικόνα 30: Αξονικές δοκών και υποστυλωμάτων λόγω σεισμικής περιβάλλουσας 

 

6.4. ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟ ΣΩΜΑ  

 

- Παραμόρφωση φορέα λόγω χιονιού   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

(α) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

(β) 
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(γ) 

 

Εικόνα 31: Παραμορφώσεις φορέα λόγω χιονιού 

 

- Παραμορφώσεις φορέα λόγω ανέμου +Χ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(α) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

(β) 
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(γ) 

 

Εικόνα 32: Παραμορφώσεις φορέα λόγω ανέμου +Χ. 

 

- Παραμόρφωση φορέα λόγω ανέμου +Ζ  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(α) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(β) 
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(γ) 

 

Εικόνα 33: Παραμόρφωση Φορέα λόγω ανέμου +Ζ 

6.5. ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 Στα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στην εικόνα παρατηρούμε ότι στην 1η 

ιδιομορφή, με ιδιοπερίοδο Τ = 0,4606sec, λαμβάνει μέρος το μεγαλύτερο ποσοστό της μάζας 

κατά Ζ (ίσο με 99.96%) και ότι στη 2
η
 ιδιομορφή με ιδιοπερίοδο Τ=0,1082sec, λαμβάνει 

μέρος το μεγαλύτερο ποσοστό της μάζας κατά Χ (ίσο με 74.340%). Επίσης, επισημαίνουμε 

ότι απαιτήθηκαν 9 ιδιομορφές έτσι ώστε το άθροισμα των δρωσών ιδιομορφικών μαζών να 

συμπληρώσει το 90% της συνολικής ταλαντούμενης μάζας του συστήματος κατά Χ και Ζ. 

Συνολική ταλαντούμενη μάζα είναι η μάζα άνωθεν της διεπιφάνειας κατασκευής- εδάφους, η 

οποία υφίσταται ελεύθερη μετατόπιση κατά την θεωρούμενη διεύθυνση υπολογισμού. Δρώσα 

ιδιομορφική μάζα είναι το μέρος της συνολικής ταλαντούμενης μάζας που ενεργοποιείται για 

κάθε ιδιομορφή ταλάντωσης. 
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- Παραμόρφωση φορέα λόγω 1
ης

 Ιδιομορφής  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(α) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(β) 
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(γ) 

 

Εικόνα 34: Παραμόρφωση φορέα λόγω 1
ης

 Ιδιομορφής 

 

- Παραμόρφωση φορέα λόγω 2
ης

 Ιδιομορφής  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(α) 
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(β) 

 

 

 
 

 

 

 

 

(γ) 

 

Εικόνα 35: Παραμόρφωση φορέα λόγω 2
ης

 Ιδιομορφής 

 
Σημειώνεται ότι βασικοί υπολογισμοί και αποτελέσματα των ανωτέρω παρατίθενται 

στο Παράρτημα Β.  
 

7. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  
 

 

Στο σημείο αυτό της πτυχιακής εργασία πραγματοποιείται η οικονομοτεχνική μελέτη 

για το βιομηχανικό κτίριο που αναλύθηκε ανωτέρω. Αρχικά τονίζεται ότι στην μελέτη δεν 

έχει υπολογισθεί η αγορά του οικοπέδου καθώς και η θεμελίωση του κτιρίου με ότι 

συμπεριλαμβάνεται για την υλοποίηση της, δηλαδή από την εκσκαφή έως και τα μπετά. 

Επιπλέον, λόγω ότι δεν είναι γνωστή η χρήση του κτιρίου δεν έχει υπολογισθεί 

ηλεκτρολογική εγκατάσταση, υδραυλική εγκατάσταση και αποχέτευση. Ουσιαστικά έχει 

υπολογισθεί μόνο ο σκελετός του κτιρίου καθώς επίσης και τα πάνελ που απαιτούνται.  

 

Πίνακας 17: Οικονομική ανάλυση βιομηχανικού κτιρίου 

 

Περιγραφή Μ.Μ Προσμετρούμενη 

ποσότητα 

Τιμή 

μονάδας 

Δαπάνη 

Προμήθεια, τοποθέτηση και 

βιομηχανοποίηση βαφής 

μεταλλικής κατασκευής  

kgr 5940,49 1,90€ 11272,08€ 

Τεγίδες kgr 701,00 1,50€ 1040,00€ 

Μηκίδες  kgr 812,10 1,50€ 1218,15 

Προμήθεια και τοποθέτηση 

πανελ πλαγιοκάλυψης 50mm 

πάχος ral 9007 

m
2 

308,58 20,00€ 6171.60€ 

Προμήθεια και τοποθέτηση m
2
 196,95 20,00€ 3939.00€ 



 

80 
 

πανελ οροφής 50mm πάχος 

ral 9007 

Σύνολο καθαρής αξίας  23648,82€ 

 

 

Σημειώνεται ότι στην ανωτέρω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ που ανέρχεται 

στο 24%. Επιπροσθέτως στα ανωτέρω ισχύουν τα ακόλουθα: 

 

 Ποιότητα χάλυβα: Δοκοί S275, Κοιλοδοκοί, γωνιές, λαμαρίνες S235, Βίδες αγκύρια 

γαλβανιζέ 8.8 

 Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, η κατεργασία - βιομηχανοποίηση 

της μεταλλικής κατασκευής, βαφή της με μία στρώση αστάρι μετάλλου και μία 

στρώση βαφής αλκυδικής βάσης συνολικού πάχους 100mm. 

 Στο συνολικό βάρος και την τιμή του μεταλλικού σκελετού έχει υπολογιστεί και η 

προμήθεια υλικών συνδέσεως (ακγκύρια, βίδες, παξιμάδια, ροδέλες)  

 

Στην συνέχεια απεικονίζεται ο υπολογισμός των πάνελ ο οποίος υλοποιήθηκε από 

υπολογιστικό πρόγραμμα με στόχο την ακρίβεια των τετραγωνικών. Όπως διακρίνεται από  

τις εικόνες δεν έχουν υπολογισθεί ανοίγματα ο λόγος είναι διότι δεν είναι γνωστή η χρήση 

του κτιρίου και απλά επιθυμούσαμε να υπολογισθεί η μέγιστη τιμή για την κάλυψη του 

κτιρίου.  

 
Πίνακας 18: Πάνελ Βιομηχανικού Κτιρίου 

Ποιότητα 
Πλάτος  

(mm) 

Μέγεθος 

(mm) 
Ποσότητα Χρώμα Τύπος 

ΠΑΝΕΛ 

ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗΣ 

ΟΡΟΦΗΣ 50mm 

1000 6308 32 RAL 9007 

STANDARD 

PANEL 

ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗΣ  

ΠΑΝΕΛ 

ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗΣ   

50mm 

1000 6094 4 RAL 9007 

STANDARD 

PANEL 

ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗΣ  

ΠΑΝΕΛ 

ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗΣ  50 

mm 

1000 5469 4 RAL 9007 

STANDARD 

PANEL 

ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗΣ  

ΠΑΝΕΛ 

ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗΣ   50 

mm 

1000 6485 2 RAL 9007 

STANDARD 

PANEL 

ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗΣ  

ΠΑΝΕΛ 

ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗΣ   50 

mm 

1000 6459 2 RAL 9007 

STANDARD 

PANEL 

ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗΣ  

ΠΑΝΕΛ 

ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗΣ 50 

mm 

1000 6303 2 RAL 9007 

STANDARD 

PANEL 

ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗΣ  

ΠΑΝΕΛ 

ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗΣ 50 

mm 

1000 6251 2 RAL 9007 

STANDARD 

PANEL 

ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗΣ  



 

81 
 

ΠΑΝΕΛ 

ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗΣ 50 

mm 

1000 6042 2 RAL 9007 

STANDARD 

PANEL 

ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗΣ  

ΠΑΝΕΛ 

ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗΣ 50 

mm 

1000 5834 2 RAL 9007 

STANDARD 

PANEL 

ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗΣ  

ΠΑΝΕΛ 

ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗΣ   50 

mm 

1000 5678 2 RAL 9007 

STANDARD 

PANEL 

ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗΣ  

ΠΑΝΕΛ 

ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗΣ   50 

mm 

1000 5626 2 RAL 9007 

STANDARD 

PANEL 

ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗΣ  

ΠΑΝΕΛ 

ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗΣ   50 

mm 

1000 5417 2 RAL 9007 

STANDARD 

PANEL 

ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗΣ  

ΠΑΝΕΛ 

ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗΣ   50 

mm 

1000 5198 2 RAL 9007 

STANDARD 

PANEL 

ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗΣ  

 

 

Εικόνα 36: Υπολογισμός πάνελ βιομηχανικού κτιρίου 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 

Τα μεταλλικά κτίρια λαμβάνουν όλο και πιο ευνοϊκή επιλογή στην κατασκευή 

κτιρίων. Βασικός παράγοντας  που συντέλεσε στην ανάπτυξη τους είναι η επιτακτική ανάγκη 

στέγασης ιδιαίτερα επαγγελματικών και δημόσιων κτιρίων με μεγάλα ανοίγματα 

(βιομηχανικοί χώροι, εκθεσιακοί χώροι, δημόσιες αγορές, ναυπηγεία, σιδηροδρομικοί 

σταθμοί κ.ά.). Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας ήταν η βέλτιστη διαστασιολόγηση 

του φορέα, δηλαδή η δημιουργία ενός βιομηχανικού κτιρίου το οποίο έχει παραλάβει όλες τις 

προβλεπόμενες από τους κανονισμούς, δράσεις, ικανοποιώντας τους ελέγχους αντοχής και 

λειτουργικότητας  (επαρκείς διατομές) και συνδυάζοντας παράλληλα την οικονομία  (επιλογή 

χαμηλών ως προς το βάρος, επαρκών διατομών). 

Κατά την πρώτη επίλυση έγινε μια αρχική –τυχαία  εκτίμηση των διατομών χωρίς να 

είναι  γνωστή η ορθότητα τους. Από τα αποτελέσματα, τα οποία πάρθηκαν, διαπιστώθηκε 

πως ορισμένες διατομές δεν ήταν οι κατάλληλες, είτε λόγω υπερδιαστασιολόγησης, είτε λόγω 

ανεπάρκειας. Συγκεκριμένα, τα υποστυλώματα για τα οποία είχε επιλεγεί η διατομή ΗΕΑ260, 

είχαν τη δυνατότητα να προσομοιωθούν με μικρότερη διατομή, όπως και έγινε, επιλέγοντας 

ΗΕΑ 220. Η συγκεκριμένη διατομή (σύμφωνα με τους πίνακες των υποστυλωμάτων), 

εξασφαλίζει μικρότερο βάρος (πιο οικονομική προσέγγιση) και παράλληλα  δίνεται επάρκεια 

<1. Όσον αφορά τα ζευκτά, παρουσιάστηκε ανεπάρκεια της διατομής και ήταν απαραίτητη η 

αύξηση της, (ανάλογα και για τα υπόλοιπα μέλη). Καταλήγουμε λοιπόν πως η αρχική – 

τυχαία προσέγγιση, μας οδήγησε στην επιλογή των καταλληλότερων διατομών, δηλαδή στη 

βέλτιστη διαστασιολόγηση. 

Τα βασικά στοιχεία του κτιρίου είναι ότι όσο αφορά στα μόνιμα φορτία αντιστοιχούν, 

το ίδιο βάρος της κατασκευής το οποίο υπολογίζεται αυτόματα από το πρόγραμμα και το 

βάρος από οτιδήποτε προστίθεται μόνιμα στη κατασκευή. Το ίδιο βάρος του κτιρίου είναι 

78,5 kN/m
2
 και τα λοιπά φορτία ανέρχονται στα 0,3 kN/m

2
 (επικάλυψη, μόνωση, 

ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός κτλ.). Τα μεταβλητά φορτία υπολογίστηκαν σύμφωνα με 

τον Ευρωκώδικα ΕΝ 1991-1-1 για κατηγορία στεγών Η. Οι  σεισμικές δράσεις και οι οριακές 

καταστάσεις υπολογίσθηκαν σύμφωνα με ΕC8. 

Εν κατακλείδι, με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας δίνεται βήμα 

στην αξιοποίηση της με στόχο την μελέτη ενός ήδη υπάρχοντος βιομηχανικού κτιρίου για την 

διεξαγωγή αποτελεσμάτων και την σύγκριση με τις πραγματικές συνθήκες. Επιπλέον, 

καταγραφή και ανάλυση της κατασκευής σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες και τις πιθανές 

«παρατυπίες» τις οποίες μπορεί να παρουσιάζει.    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

Στο Παράρτημα Α παρατίθεται το αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό των σταδίων της 

προσομοίωσης του φορέα όπως πραγματοποιήθηκε με το Πρόγραμμα Fespa.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

Στο Παράρτημα Β παρατίθενται τα αποτελέσματα και υπολογισμοί που προέκυψαν 

από το πρόγραμμα Fespa.  


