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Ξεπίλητη 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε εμέηαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ επξσθσδίθσλ 

θαη ε εθαξκνγή απηψλ ζηε κειέηε νδνθφξσλ γεθπξψλ. Ζ εμέηαζε γίλεηαη κέζσ ηεο παξάιιειεο 

κειέηεο κηαο πξνεληεηακέλεο θαη κηαο ζχκκηθηεο γέθπξαο γηα ηελ ίδηα πεξίπησζε γεθπξψζεσο. 

Ππγθεθξηκέλα εμεηάζηεθε κηα ζπλήζεο δηάηαμε ζπλερνχο γέθπξαο ηξηψλ αλνηγκάησλ 32m – 40m – 

32m ηεο νπνίαο ν θνξέαο ηνπ θαηαζηξψκαηνο έρεη θηβσηηνεηδή δηαηνκή γηα ηελ πεξίπησζε ηεο 

πξνεληεηακέλεο γέθπξαο, ελψ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ζχκκηθηεο ν θνξέαο κνξθψλεηαη κε δεχγνο 

ραιχβδηλσλ ζπγθνιιεηψλ δνθψλ ζε ζπλδπαζκφ κε έγρπηε πιάθα θαηαζηξψκαηνο. 

Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεη ηα εμήο έμη θεθάιαηα. 

Πην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη γεληθά ζηνηρεία ησλ επξσθσδίθσλ φπσο νη δξάζεηο ππνινγηζκνχ 

θαη νη ζπλδπαζκνί ηνπο ηα νπνία είλαη θνηλά θαη ζηηο δχν γέθπξεο. 

Πην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη εθηελήο παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ δηαηάμεσλ ησλ ζε ηζρχ θαλνληζκψλ 

πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνεληεηακέλε γέθπξα θαη πεξηιακβάλνπλ ηνπο ειέγρνπο νξηαθψλ θαηαζηάζεσλ 

ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη  αζηνρίαο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επηηειεζηηθφηεηαο θαη ηεο 

αληνρήο ηεο θαηαζθεπήο. 

Πην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ θαλνληζκψλ ζηε 

κειέηε ηεο πξνεληεηακέλεο γέθπξαο θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζρεηηθψλ ειέγρσλ. Πην ηέινο 

έρεη ζπκπεξηιεθζεί κηα ζπλνπηηθή πξνκέηξεζε ησλ βαζηθψλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηεο. 

Πην ηέηαξην θεθάιαην δίλνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ επξσθψδηθα πνπ αθνξνχλ ηε ζχκκηθηε γέθπξα θαη 

ζην πέκπην θεθάιαην βξίζθνληαη νη ππνινγηζκνί, ε ηειηθή δηαζηαζηνιφγεζε ηεο θαηαζθεπήο θαζψο θαη 

ε ζπλνπηηθή πξνκέηξεζε ησλ πιηθψλ ηεο. 

Ρέινο ζην έθην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε 

δηπισκαηηθή εξγαζία θαη ην αλακελφκελν θφζηνο αλά πεξίπησζε. 
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Abstract 

The present diploma thesis investigates the application of Eurocodes in designing road bridges. For 

this purpose, two different approaches for a bridge superstructure over the same span are studied. A 

prestressed concrete bridge with a box girder cross section and a steel-concrete composite bridge 

with twin girders are chosen, respectively. Both cases have the same span lengths of 32m – 40m – 

32m.  

This thesis is organized in six chapters. 

In the first chapter some general issues of the Eurocodes, such as the combinations of actions and the 

synopsis of the loads for bridges are presented. 

The second chapter contains extended presentation of the basic principles of the Eurocodes for 

prestressed concrete bridges. More specifically, the serviceability limit state and the ultimate limit 

state verifications are described. 

The third chapter contains the application of these principles in the particular case of the prestressed 

concrete bridge together with the calculations required to verify the structural adequacy for the 

verification of the checks in all limit states.  

The aim of the fourth chapter is to introduce the principles of the Eurocodes about steel-concrete 

composite bridges and the fifth chapter includes the modeling as well as the calculations needed for 

the verification of the checks in all limit states. In the end of this chapter the quantities of the required 

materials are displayed. 

Finally, the sixth chapter contains general conclusions that resulted from this diploma thesis. 
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1 ΒΑΠΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ ΡΥΛ ΔΟΥΘΥΓΗΘΥΛ  

1.1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ 

Πηελ ελφηεηα απηή ζα παξνπζηαζηνχλ ζπλνπηηθά νη βαζηθέο αξρέο ησλ επξσθσδίθσλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ θαηαζθεπή γεθπξψλ θαη αθνξνχλ ηνπο ζπλδπαζκνχο θνξηίζεσο ζε Νξηαθέο Θαηαζηάζεηο 

Αζηνρίαο (ΝΘΑ) θαη Νξηαθέο Θαηαζηάζεηο Ιεηηνπξγηθφηεηαο, ην πξνζνκνίσκα θφξηηζεο θαη θφξηηζεο 

θφπσζεο, ηηο νκάδεο θφξηηζεο (groups) ζηηο νπνίεο ρσξίδνληαη, ηηο ζεξκηθέο θνξηίζεηο θαη ηηο δξάζεηο 

ηνπ αλέκνπ. Θα δνζεί κεγαιχηεξε έκθαζε ζηα θνκκάηηα εθείλα ηνπ Δπξσθψδηθα ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ κειέηε ησλ δχν γεθπξψλ. 

1.2.  ΠΛΓΗΑΠΚΝΗ ΓΟΑΠΔΥΛ ΠΡΖΛ ΝΟΗΑΘΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΠΡΝΣΗΑΠ 

Οι οριακζσ καταςτάςεισ που ςχετίηονται με τθν αςφάλεια των ανκρώπων ι τθν αςφάλεια του 

φορζα κεωρείται ότι ανικουν ςτισ οριακζσ καταςτάςεισ αςτοχίασ. Υπό οριςμζνεσ ςυνκικεσ, οι 

οριακζσ καταςτάςεισ οι οποίεσ αφοροφν τθν προςταςία των περιεχομζνων κα πρζπει να 

καταχωρθκοφν ωσ οριακζσ καταςτάςεισ αςτοχίασ.  

Οι ζλεγχοι ςε οριακι κατάςταςθ αςτοχίασ χωρίηονται ςε ζλεγχο οριακισ κατάςταςθσ ςτατικισ 

ιςορροπίασ του φορζα (EQU) και ζλεγχο οριακισ κατάςταςθσ κραφςθσ ι υπερβολικισ 

παραμόρφωςθσ μιασ διατομισ, ενόσ ςτοιχείου ι μιασ ςφνδεςθσ (STR και / ι GEO). Ο ζλεγχοσ του 

τελευταίου αποτυπώνεται από τθ ςχζςθ  (1.1) 

dd RE 
 (1.1) 

Όπνπ 

 Εd είναι θ τιμι ςχεδιαςμοφ του αποτελζςματοσ δράςεων όπωσ για παράδειγμα εςωτερικι 

δφναμθ, ροπι ι ζνα διάνυςμα που εκφράηει διάφορεσ εςωτερικζσ δυνάμεισ ι ροπζσ. 

Rd  είναι θ τιμι ςχεδιαςμοφ τθσ αντίςτοιχθσ αντίςταςθσ. 

Ο ςυνδυαςμόσ δράςεων για καταςτάςεισ ςχεδιαςμοφ με διάρκεια ι παροδικζσ καταςτάςεισ 

ςχεδιαςμοφ δίνεται από τθν (1.2) 
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ikiiQkQPjkjG QQPG ,,0,1,1,,, """"""    

j≥1     i>1 
(1.2) 

Όπνπ: 

 “+” ππνδειψλεη «πξνο ζπλδπαζκφ κε...» 

 Π ππνδειψλεη «ην ζπλδπαζκέλν απνηέιεζκα ηνπ...» 

 μ είλαη έλαο κεησηηθφο ζπληειεζηήο γηα δπζκελείο κφληκεο δξάζεηο G 

 Gkj Σαξαθηεξηζηηθή ηηκή κηαο κφληκεο δξάζεο j 

 γGj Δπηκέξνπο ζπληειεζηήο γηα ηε κφληκε δξάζε j 

 γΟ Δπηκέξνπο ζπληειεζηήο γηα δξάζεηο πξνέληαζεο 

 P Αληηπξνζσπεπηηθή δξάζε κηαο δχλακεο πξνέληαζεο 

 γQ,i Δπηκέξνπο ζπληειεζηήο γηα ηε κεηαβιεηή δξάζε i 

 Qk,1 Σαξαθηεξηζηηθή ηηκή ηεο θχξηαο κεηαβιεηήο δξάζεο 

 Τ0 Ππληειεζηήο γηα ηηκή ζπλδπαζκνχ κηαο κεηαβιεηήο δξάζεο 

 Qk,i Σαξαθηεξηζηηθή ηηκή ηεο ζπλνδεπηηθήο κεηαβιεηήο δξάζεο 

Νη ζπληειεζηέο γ ιακβάλνληαη απφ ηνλ πίλαθα Α2.4(Β) ηνπ AnnexA2 ηνπ ΔΛ1990:2002. 3  Νη 

ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο φισλ ησλ κφληκσλ δξάζεσλ απφ κηα πεγή πνιιαπιαζηάδνληαη κε ην G,sup εάλ ην 

ζπλνιηθά πξνθχπηνλ εληαηηθφ κέγεζνο είλαη δπζκελέο θαη G,inf εάλ είλαη επλντθφ. Νη ζπληειεζηέο ς 

ιακβάλνληαη απφ ηνλ πίλαθα Α2.1 ηνπ AnnexA2 ηνπ ΔΛ1990:2002. 

 

Νη ζπλδπαζκνί δξάζεσλ ζηελ νξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο δίλνληαη ζηηο ζρέζεηο (1.3) έσο (1.5) 

ikiiQkQPjkjG QQPG ,,0,1,1,,, """"""  
 

i>1                                                       j≥1 
Βαζηθφο Ππλδπαζκφο (1.3) 

ikikdjk QQήAPG ,,21,1,21,1, "")(""""""  

i>1                                                       j≥1 
Ρπρεκαηηθφο Ππλδπαζκφο (1.4) 

ikiEDjk QAPG ,,2, """""" 
 

i>1                                   j≥1 
Πεηζκηθφο ζπλδπαζκφο (1.5) 

1.3. ΠΛΓΗΑΠΚΝΗ ΓΟΑΠΔΥΛ ΠΡΖΛ ΝΟΗΑΘΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΝΡΖΡΑΠ 

Νη νξηαθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ελφο θνξέα ή ελφο δνκηθνχ κέινπο ππφ 

ζπλζήθεο θπζηνινγηθήο ρξήζεο ηελ άλεζε ησλ αλζξψπσλ ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε ησλ θαηαζθεπψλ 

ζεσξείηαη φηη αλήθνπλ ζηηο νξηαθέο θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγηθφηεηαο. Ν έιεγρνο δίλεηαη ζηε ζρέζε (1.6) 

dd CE   (1.6) 

φπνπ: 

Cd   είλαη ε νξηαθή ηηκή ζρεδηαζκνχ ηνπ ζπλαθνχο θξηηεξίνπ ιεηηνπξγηθφηεηαο. 

Ed  είλαη ε ηηκή ζρεδηαζκνχ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ, νη νπνίεο θαζνξίδνληαη ζηα πιαίζηα 

ηνπ θξηηεξίνπ ιεηηνπξγηθφηεηαο, θαη ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηνπ ζπλαθνχο ζπλδπαζκνχ. 

Νη ζπλδπαζκνί δξάζεσλ ζηελ νξηαθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθφηεηαο δίλνληαη ζηηο ζρέζεηο (1.7) - (1.9) 
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ikikjk QQPG ,,01,, """"""   

i>1                                  j≥1 
Σαξαθηεξηζηηθφο ζπλδπαζκφο (1.7) 

ikikjk QQPG ,,21,1,1, """"""    

i>1                                     j≥1 
Ππρλφο ζπλδπαζκφο (1.8) 

ikijk QPG ,,2, """"   

i>1                        j≥1 
Νηνλεί-κφληκνο ζπλδπαζκφο (1.9) 

1.4. ΠΛΓΑΠΚΝΠ ΓΟΑΠΔΥΛ ΘΝΞΥΠΖΠ 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εχξνπο δηαθχκαλζεο ησλ ηάζεσλ, ε δξάζε ζα δηαρσξίδεηαη ζε κε-αλαθπθιηθή 

θαη αλαθπθιηθή. Ν ζπλδπαζκφο δίλεηαη απφ ηελ (1.10) 

fat

1i

i,ki,21,k1,1

1

j,k """""""" QQQPG
j














 



  (1.10) 

κέζα ζηελ παξέλζεζε είλαη ν βαζηθφο ζπλδπαζκφο κε-αλαθπθιηθψλ δξάζεσλ πνπ νξίδεηαη παξφκνηα κε 

ην ζπρλφ ζπλδπαζκφ ζηελ Νξηαθή Θαηάζηαζε Ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη Qfat είλαη ην ζρεηηθφ θνξηίν πνπ 

πξνθαιεί θφπσζε. 

1.5. ΦΝΟΡΗΑ ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΠ 

Πην παξφλ θεθάιαην γίλεηαη κηα παξνπζίαζε ησλ πξνηχπσλ δηαηάμεσλ ησλ θνξηίσλ θπθινθνξίαο γηα 

ηνλ ζρεδηαζκφ νδνγεθπξψλ. Ρα θνξηία θπθινθνξίαο δηαηξνχληαη ζε θαηαθφξπθα θαη νξηδφληηα. Ρα 

θαηαθφξπθα θνξηία πάλσ ζηηο νδνγέθπξεο ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο θαηεγνξίεο νρεκάησλ 
θαη απφ πεδνχο πξνζνκνηάδνληαη απφ ηέζζεξηο πξφηππεο θνξηίζεηο, LM1 έσο LM4. Ρα νξηδφληηα 

νθείινληαη ζηηο δπλάκεηο πέδεζεο-επηηάρπλζεο θαη ζε θπγφθεληξεο θαη άιιεο δπλάκεηο. 

Αξρηθά γίλεηαη ε δηαίξεζε ηνπ θαηαζηξψκαηνο ζε νλνκαζηηθέο ισξίδεο θπθινθνξίαο ζχκθσλα κε ηνλ 

Ξίλαθα 1.1 

 

Ξίλαθαο 1.1 Γηαίξεζε πιάηνπο νδνζηξψκαηνο ζε νλνκαζηηθέο ισξίδεο θφξηηζεο 

Ξιάηνο 

νδνζηξψκαηνο w 

Αξηζκφο 

νλνκαζηηθψλ 

ισξίδσλ 

Ξιάηνο 

νλνκαζηηθήο 

ισξίδαο wl 

Ξιάηνο 

ελαπνκέλνπζαο 

επηθάλεηαο 

w < 5,4 m 
ln  = 1 3 m w - 3 m 

5,4 m  w  < 6 m  ln = 2 

2

w
 

0 

6 m  w  










3
l

w
Intn  

 

3 m 

 

w  - 3  ln  

ΠΖΚΔΗΥΠΖ Γηα παξάδεηγκα, γηα πιάηνο νδνζηξψκαηνο ίζν κε 11m, 3
3

l 









w
Intn , 

θαη ην πιάηνο ηεο ελαπνκέλνπζαο επηθάλεηαο είλαη 11 - 33 = 2m. 
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Ζ ισξίδα θπθινθνξίαο ε νπνία πξνθαιεί ηα δπζκελέζηεξα εληαηηθά κεγέζε αξηζκείηαη σο Ισξίδα 1, ε 

ισξίδα θπθινθνξίαο πνπ πξνθαιεί ηα δεχηεξα ιηγφηεξν δπζκελέζηεξα εληαηηθά κεγέζε αξηζκείηαη σο 

Ισξίδα 2 θιπ. ν αξηζκφο ησλ ισξίδσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε σο θνξηηδφκελεο, ε ζέζε ηνπο 

ζην νδφζηξσκα θαη ε αξίζκεζή ηνπο ζα πξέπεη λα επηιέγεηαη έηζη, ψζηε ηα εληαηηθά κεγέζε απφ ηα 

πξνζνκνηψκαηα θφξηηζεο λα είλαη ηα δπζκελέζηεξα. 

1.5.1. ΘΑΡΑΘΝΟΦΑ ΦΝΟΡΗΑ 

1.5.1.1. Ξξφηππε θφξηηζε 1 

Ρν πξνζνκνίσκα θφξηηζεο απηφ απεηθνλίδεη ζπγθεληξσκέλα θαη νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλα θνξηία, ηα 

νπνία θαιχπηνπλ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ επηδξάζεσλ απφ ηελ θπθινθνξία βαξέσλ θαη επηβαηηθψλ 

νρεκάησλ. Ζ πξνζνκνίσζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ην Πρήκα 1.1 θαη ηηο ηηκέο ηνπ Ξίλαθα 1.2 . Νη ηηκέο 

ησλ ζπληειεζηψλ δίλνληαη ζηνλ Ξίλαθα 1.3. 

 

 

 Όπος 

(1) Ισξίδα1 : Q1k = 300 kN ; q1k = 9 kN/m2 

(2) Ισξίδα2 : Q2k = 200 kN ; q2k = 2,5 kN/m2 

(3) Ισξίδα3 : Q3k = 100 kN ; q3k = 2,5 kN/m2 

* Γηα lw  = 3,00 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρήκα 1.1 Δγθάζηα ηνπνζέηεζε ησλ θνξηίσλ ηνπ Ξξνζνκνηψκαηνο Φφξηηζεο 1 

 

Ξίλαθαο 1.2 Σαξαθηεξηζηηθέο ηηκέο ηεο Ξξφηππεο Φφξηηζεο 1 

Θέζε Πχζηεκα δίδπκνπ άμνλα TS Πχζηεκα UDL 

 Αμνληθά Φνξηία Qik (kN) qik (kN/m2) 

Ισξίδα 1 300 9 

Ισξίδα 2 200 2,5 

Ισξίδα 3 100 2,5 

Ινηπέο ισξίδεο 0 2,5 

Δλαπνκέλνπζα 

επηθάλεηα ( rkq ) 

0 2,5 
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Ξίλαθαο 1.3 Ππληειεζηέο αQi θαη αqi 

Θέζε 
Ππληειεζηήο αQi  γηα ηνλ 

ΓΑ (TS) 

Ππληειεζηήο αqi  γηα ην 

ΝΘΦ (UDL) 

Ισξίδα θπθινθνξίαο 1 αQ1 = 0,9 αq1 = 1,0 

Ισξίδα θπθινθνξίαο 2 αQ2 = 0,9 αq2 = 1,0 

Ισξίδα θπθινθνξίαο 3 αQ3 = 0,9 αq3 = 1,0 

Άιιεο ισξίδεο 

θπθινθνξίαο 
- αqi = 1,0 

Ινηπή επηθάλεηα - αqr = 1,0 

 

1.5.2. ΝΟΗΕΝΛΡΗΑ ΦΝΟΡΗΑ 

1.5.2.1. Γχλακε πέδεζεο-επηηάρπλζεο 

Ζ δχλακε πέδεζεο Qlk ζα ιακβάλεηαη σο δηακήθεο δχλακε αζθνχκελε ζην επίπεδν ηεο επηθάλεηαο ηνπ 

νδνζηξψκαηνο θαη ζα ππνινγίδεηαη σο έλα θιάζκα ησλ ζπλνιηθψλ κέγηζησλ θαηαθφξπθσλ θνξηίσλ 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ Ξξφηππε Φφξηηζε 1 πνπ ελδέρεηαη λα εθαξκνζηνχλ ζηε Ισξίδα 1. Ζ δχλακε 

απηή ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε σο αζθνχκελε θαηά κήθνο ηνπ άμνλα νπνηαζδήπνηε ισξίδαο θαη 

ππνινγίδεηαη φπσο θαίλεηαη ζηε ζρέζε (1.11) 

)(900)(180

10,0)2(6,0

lkQ1

l1kq11kQ1lk

kNQkN

LwqQQ








 (1.11) 

φπνπ: 

L είλαη ην κήθνο ηνπ θαηαζηξψκαηνο ή ην ππφ εμέηαζε κέξνο απηνχ 

Νη δπλάκεηο επηηάρπλζεο ζα ζεσξνχληαη ηνπ ίδηνπ κεγέζνπο φπσο θαη νη δπλάκεηο πέδεζεο, αιιά πξνο 

ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε 

1.5.2.2. Φπγφθεληξεο θαη άιιεο εγθάξζηεο δπλάκεηο 

Η φυγόκεντροσ δφναμθ Qtk κα πρζπει να λαμβάνεται ωσ εγκάρςια δφναμθ αςκοφμενθ ςτο επίπεδο 
του αποπερατωμζνου οδοςτρώματοσ και ακτινικά ωσ προσ τον άξονα του οδοςτρώματοσ. 

1.5.3. ΝΚΑΓΔΠ ΦΝΟΡΗΥΛ ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΠ 

Γηα ην ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ ζπζηεκάησλ θφξηηζεο ρξεζηκνπνηνχληαη νη νκάδεο θνξηίσλ 

θπθινθνξίαο φπσο δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 4.4a ηνπ ΔΛ1991-2:2003  

1.5.4. ΞΟΝΡΞΔΠ ΦΝΟΡΗΠΔΗΠ ΘΝΞΥΠΖΠ 

Ν επξσθψδηθαο ΔΛ1991-2 θαζνξίδεη πέληε δηαθνξεηηθά πξνζνκνηψκαηα θφξηηζεο, ΞΦΘ1 έσο ΞΦΘ5. 

Απηά αληηζηνηρνχλ ζε δηάθνξεο ρξήζεηο θαζψο απνθαζίζηεθε φηη ν επξσθψδηθαο ζα έπξεπε λα δίλεη: 

 Έλα κάιινλ ζπληεξεηηθφ πξνζνκνίσκα θφξηηζεο πνπ γξήγνξα λα αλαδεηθλχεη ζε πνηα 

θνκκάηηα ηεο θαηαζθεπήο πξφθεηηαη λα ππάξμεη πξφβιεκα θφπσζεο 

 Έλα ή πεξηζζφηεξα κνληέια πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα εθηέιεζε απιψλ ειέγρσλ 

 Έλα ή πεξηζζφηεξα κνληέια πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αθξηβείο ειέγρνπο (βαζηζκέλνπο 

ζηνλ ππνινγηζκφ ηζνδχλακσλ βιαβψλ) 

Έηζη ινηπφλ ηα ΞΦΘ1 θαη ΞΦΘ 2 ρξεζηκνπνηνχληαη γηα έιεγρν ηνπ θαηά πφζν ε δηάξθεηα δσήο θφπσζεο 

κπνξεί λα ζεσξεζεί απεξηφξηζηε φηαλ δίλεηαη έλα φξην θφπσζεο ζηαζεξήο δηαθχκαλζεο ηεο ηάζεο, ην 
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ΞΦΘ 3 είλαη απηφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θνξέα έλαληη θφπσζεο, φπσο θαη ηα ΞΦΘ 4 

θαη ΞΦΘ 5 πνπ φκσο ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν φηαλ ππάξρνπλ επαξθή δεδνκέλα (ζηαηηζηηθά). 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ γεληθψλ απνηειεζκάησλ ηα πξνζνκνηψκαηα ηνπνζεηνχληαη θεληξηθά ζηηο 

ισξίδεο βξαδείαο θπθινθνξίαο . 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηνπηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπνζεηνχληαη θεληξηθά ζε φπνηα ισξίδα δίλεη ηα 

δπζκελέζηεξα απνηειέζκαηα. Όπνπ ε εγθάξζηα ηνπνζέηεζε ησλ νρεκάησλ γηα ηηο Ξξφηππεο 

Φνξηίζεηο Θφπσζεο 3, 4 θαη 5 είλαη ζεκαληηθή γηα ηα ππφ εμέηαζε εληαηηθά κεγέζε ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ππφςε κηα ζηαηηζηηθή θαηαλνκή απηήο ηεο εγθάξζηαο ηνπνζέηεζεο ζχκθσλα κε ην Πρήκα 

1.2  

 

Πρήκα 1.2 Θαηαλνκή εγθάξζηαο ηνπνζέηεζεο νρήκαηνο 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εχξνπο ηζνδχλακσλ ηάζεσλ βιάβεο γηα ηνλ έιεγρν θφπσζεο, ηα αμνληθά 

θνξηία ηνπ πξνζνκνηψκαηνο θφξηηζεο θφπσζεο 3 ζα πνιιαπιαζηάδνληαη κε  1.75 γηα έιεγρν ζε 

ελδηάκεζεο ζηεξίμεηο ζε ζπλερείο γέθπξεο θαη 1.40 γηα έιεγρν ζε άιιεο πεξηνρέο. 

Θνληά ζηνπο αξκνχο δηαζηνιήο πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζε φια ηα θνξηία ν ζπληειεζηήο πξνζαχμεζεο 

Γθfat πνπ δίλεηαη απφ ηε ζρέζε (1.12) 

fat fat1,30 1 , 1
26

D
 

 
     

 
 (1.12) 

φπνπ: 

D είλαη ε απφζηαζε (m) ηεο εμεηαδφκελεο δηαηνκήο απφ ηνλ αξκφ δηαζηνιήο 

Πρεκαηηθά νη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή ζπλαξηήζεη ηεο απφζηαζεο ηεο εμεηαδφκελεο δηαηνκήο απφ ηνλ 

αξκφ δηαζηνιήο θαίλνληαη ζην Πρήκα 1.3 

 

 

Πρήκα 1.3 Ππληειεζηήο Γθfat ζπλαξηήζεη ηεο απφζηαζεο D απφ ηνλ αξκφ 
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Ξποζομοίυμα Φόπηιζηρ Θόπυζηρ 3 

Απηφ ην πξνζνκνίσκα θφξηηζεο ζπλίζηαηαη απφ ηέζζεξηο άμνλεο, θάζε έλαο απφ ηνπο νπνίνπο έρεη δχν 

φκνηνπο ηξνρνχο. Ρν βάξνο θάζε άμνλα ηζνχηαη κε 120 kN, θαη ε επηθάλεηα επαθήο θάζε ηξνρνχ είλαη 

έλα ηεηξάγσλν πιεπξάο 0.40 m φπσο απεηθνλίδεηαη ζην Πρήκα 1.4  

 

Όπνπ 

wl : Ρν πιάηνο ηεο ισξίδαο 

X : Ν δηακήθεο άμνλαο ηεο γέθπξαο 

   

 

 

Πρήκα 1.4 Ξξνζνκνίσκα θφξηηζεο θφπσζεο 3 

 

Θα πξέπεη λα ππνινγίδνληαη νη κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο ηάζεηο θαη ηα εχξε ησλ ηάζεσλ γηα θάζε θχθιν 

δηαθχκαλζεο ηεο ηάζεο, δειαδή ε αιγεβξηθή ηνπο δηαθνξά, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηέιεπζε ηνπ 

πξνζνκνηψκαηνο θαηά κήθνο ηεο γέθπξαο, ΓζΞΦΘ = │maxζΞΦΘ - minζΞΦΘ│. 

Δάλ ην άλνηγκα ηεο γέθπξαο είλαη πάλσ απφ 40 κέηξα ηφηε ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη θαη  δεχηεξν 

φρεκα ζηελ ίδηα ισξίδα θπθινθνξίαο κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 Ζ γεσκεηξία ηνπ δεχηεξνπ νρήκαηνο είλαη φπσο νξίδεηαη πην πάλσ ζην (1) θαη ην βάξνο ηνπ 
θάζε άμνλα ηζνχηαη κε 36 kN (αληί ησλ 120 kN), 

 Ζ απφζηαζε κεηαμχ ησλ δχν νρεκάησλ, ε νπνία κεηξηέηαη απφ θέληξν ζε θέληξν ζηα 

νρήκαηα, δελ είλαη κηθξφηεξε απφ 40 m.  

Θάζε ηππηθφ βαξχ φρεκα ζεσξείηαη φηη δηαζρίδεη ηε γέθπξα απνπζία νπνηνπδήπνηε άιινπ νρήκαηνο. 

1.6. ΦΝΟΡΗΑ ΑΛΔΚΝ 

Ζ δξάζε ηνπ αλέκνπ αλαπαξίζηαηαη κε έλα απινπνηεκέλν ζχλνιν πηέζεσλ ή δπλάκεσλ ησλ νπνίσλ νη 

επηδξάζεηο είλαη ηζνδχλακεο κε ηηο αθξαίεο επηδξάζεηο ηνπ ζηξνβηιψδνπο αλέκνπ.  

Ζ δχλακε ηνπ αλέκνπ ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε (1.13) 

refepfdsw )( AzqcccF   (1.13) 

φπνπ: 

cscd είλαη ν ζπλδπαζκέλνο δπλακηθφο ζπληειεζηήο  

cf είλαη ν ζπληειεζηήο δχλακεο γηα ηελ θαηαζθεπή ή ην ζηνηρείν θαηαζθεπήο  

qp(ze) είλαη ε πίεζε ηαρχηεηαο αηρκήο ζε χςνο αλαθνξάο ze 

Aref είλαη ε επηθάλεηα αλαθνξάο ηεο θαηαζθεπήο ή ζηνηρείνπ ηεο θαηαζθεπήο 

 

Δάλ δελ απαηηείηαη δηαδηθαζία δπλακηθήο απφθξηζεο, ην cscd κπνξεί λα ιακβάλεηαη ίζν κε 1,0. 

Νη ζπληειεζηέο δχλακεο ζηε δηεχζπλζε x, φπνπ ε δηεχζπλζε φπσο θαίλεηαη ζην Πρήκα 1.5. 
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Άνεμορ 

 

Πρήκα 1.5 Πχζηεκα αμφλσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κειέηε ησλ θνξηίσλ ηνπ αλέκνπ 

ππνινγίδνληαη φπσο θαίλεηαη ζην Πρήκα 1.6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπνπ ε πξνζήλεκε πιεπξά έρεη θιίζε σο πξνο ηελ θαηαθφξπθν, ν ζπληειεζηήο δχλακεο cfx,0 κπνξεί 

λα κεηψλεηαη θαηά 0,5 % γηα θάζε κνίξα ηεο θιίζεο, α1 απφ ηελ θαηαθφξπθν, πνπ πεξηνξίδεηαη ζε κηα 

κέγηζηε κείσζε ηνπ 30 %. 

Νη επηθάλεηεο αλαθνξάο Aref,x γηα θαηαζηξψκαηα κε νιφζσκεο δνθνχο θαη γηα ζπλδπαζκνχο θνξηίσλ 

ρσξίο θνξηίν θπθινθνξίαο ζα νξίδνληαη σο ην άζξνηζκα: 

 ηεο επηθάλεηαο ηεο εκπξφζζηαο θχξηαο δνθνχ  
 ηεο επηθάλεηαο ησλ ηκεκάησλ ησλ άιισλ θπξίσλ δνθψλ πνπ πξνεμέρνπλ θάησ απφ ηελ πξψηε 

 ηεο επηθάλεηαο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ ή ηνπ ππνζηξψκαηνο ηεο νδνχ πνπ πξνεμέρεη 

πάλσ απφ ηελ εκπξφζζηα θχξηα δνθφ 

 a) θάζε θαηαζθεπήο ή αλνηθηά παξαπέηα 

    (πεξηζζφηεξν απφ 50% αλνηθηά) 

b) κε παξαπέηα ή θξάγκαηα ζνξχβνπ  

    ή θπθινθνξία 

δηθηπψκαηα μερσξηζηά 

ηχπνο γέθπξαο 

Πρήκα 1.6 Ππληειεζηήο cfx,0 αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο αλσδνκήο ηεο γέθπξαο 
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 ηεο επηθάλεηαο ησλ ζπκπαγψλ ζηεζαίσλ ή θξαγκάησλ ήρνπ, φπνπ ππάξρνπλ, πάλσ απφ ηελ 
επηθάλεηα πνπ πεξηγξάθεηαη ζην παξαπάλσ ή, ζηελ πεξίπησζε απνπζίαο ηέηνηνπ εμνπιηζκνχ, 

0,3 m γηα θάζε αλνηθηφ παξαπέην ή θηγθιίδσκα. 

Ξίλαθαο 1.4 Ξίλαθαο ππνινγηζκνχ χςνπο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην Aref,x 

Σύζηημα ζηηθαίων αζθαλείας ζε μια πλεσρά και ζηις δύο πλεσρές 

Ανοικηό παραπέηο ή ανοικηό ζηηθαίο αζθαλείας d + 0,3 m d + 0,6 m 

Σσμπαγές παραπέηο ή ζσμπαγές ζηηθαίο 

αζθαλείας 

d + d1 d + 2d1 

Ανοικηό παραπέηο και ανοικηό ζηηθαίο αζθαλείας d + 0,6 m d + 1,2 m 

 

 

Αλνηθηό 
παξαπέην 

Αλνηθηό  
ζηεζαίν αζθαιείαο 

Σπκπαγέο παξαπέην, 
ή θξάγκα ήρνπ ή  
ζπκπαγέο ζηεζαίν αζθαιείαο 

 

Πρήκα 1.7 Ύςνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην Aref,x 

 

Νη ζπληειεζηέο ζηε δηεχζπλζε z, cf,z , ζα ιακβάλνληαη απφ ην Πρήκα 8.6 ηνπ ΔΛ1991-1-4:2005 ελψ ε 

επηθάλεηα αλαθνξάο Aref,z είλαη ίζε κε ηελ επηθάλεηα θάηνςεο. 

1.7. ΘΔΟΚΝΘΟΑΠΗΑΘΑ ΦΝΟΡΗΑ 

Ζ θαηαλνκή ζεξκνθξαζίαο ζε έλα κεκνλσκέλν δνκηθφ ζηνηρείν κπνξεί λα δηαθξηηνπνηεζεί ζε ηέζζεξηο 

βαζηθέο ζπληζηψζεο, φπσο απηέο δίλνληαη ζην Πρήκα 1.8. 

 

Πρήκα 1.8 Πρεκαηηθή απεηθφληζε ησλ ζπληζησζψλ θαηαλνκήο ζεξκνθξαζίαο 

Όπνπ: 

ΓTU ζπληζηψζα νκνηφκνξθεο ζεξκνθξαζία 
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ΓTΚ γξακκηθή ζπληζηψζα ζεξκνθξαζηαθήο κεηαβνιήο 

ΓTΔ κε-γξακκηθφ κέξνο ζπληζηψζαο ζεξκνθξαζηαθήο κεηαβνιήο 

Γηα ηε ζχγρξνλε δξάζε ησλ ζπληζησζψλ ζεξκνθξαζίαο θαη ζεξκνθξαζηαθήο δηαθνξάο ρξεζηκνπνηείηαη 

ε έθθξαζε πνπ δίλεηαη ζηε ζρέζε (1.14) 

ΓΡM,heat (ή ΓΡM,cool) + σΛ ΓΡΛ,exp (ή ΓΡN,con) 

ή 

σΚ ΓΡM,heat (ή ΓΡM,cool) + ΓΡΛ,exp (ή ΓΡN,con) 

(1.14) 

φπνπ : 

σΛ = 0,35 θαη σΚ = 0,75 

ΓΡN,con  είλαη ε ραξαθηεξηζηηθή ηηκή ηνπ κέγηζηνπ εχξνπο ηεο ζπληζηψζαο ηεο νκνηφκνξθεο 

ζεξκνθξαζίαο ηεο γέθπξαο γηα ζπζηνιή  

ΓΡN,exp  ε ραξαθηεξηζηηθή ηηκή ηνπ κέγηζηνπ εχξνπο ηεο ζπληζηψζαο ηεο νκνηφκνξθεο ζεξκνθξαζίαο 

ηεο γέθπξαο γηα δηαζηνιή  

 ΓΡN,con = Ρ0 - Ρe,min 

 ΓΡN,exp = Ρe,max - Ρ0 

Νη ηηκέο ησλ Ρe,min θαη Ρe,max ιακβάλνληαη απφ ην Πρήκα 1.9 

 

Πρήκα 1.9 Πρέζε κεηαμχ ειάρηζηεο/κέγηζηεο ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο ππφ ζθηά (Ρmin/Ρmax) θαη 

ειάρηζηεο/κέγηζηεο ζπληζηψζαο νκνηφκνξθεο ζεξκνθξαζίαο γέθπξαο (Ρe.min/Ρe.max) 

 

Ρν ζπλνιηθφ εχξνο ηεο ζπληζηψζαο ηεο νκνηφκνξθεο ζεξκνθξαζίαο ηεο γέθπξαο δίλεηαη απφ ηε 

ζρέζε: ΓΡN = Ρe,max - Ρe,min 

Ζ επίδξαζε ησλ θαζ΄ χςνο ζπληζησζψλ ηεο ζεξκνθξαζηαθήο δηαθνξάο ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη κε ηε 

ρξήζε κηαο γξακκηθήο ζπληζηψζαο ηεο ζεξκνθξαζηαθήο δηαθνξάο  κε ηηκέο ΓΡM,heat θαη ΓΡM,cool. Νη ηηκέο 

απηέο δίλνληαη ζηνλ Ξίλαθα 1.5.  
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Ξίλαθαο 1.5 Ππληζηψκελεο ηηκέο ηεο γξακκηθήο ζπληζηψζαο ηεο ζεξκνθξαζηαθήο δηαθνξάο γηα 

δηάθνξνπο ηχπνπο θαηαζηξσκάησλ νδνγεθπξψλ, πεδνγεθπξψλ θαη ζηδεξνδξνκηθψλ γεθπξψλ 

Ρχπνο θαηαζηξψκαηνο Άλσ επηθάλεηα ζεξκφηεξε απφ 

ηελ θάησ 

Θάησ επηθάλεηα ζεξκφηεξε 

απφ ηελ άλσ 

ΓΡM,heat (C) ΓΡM,cool (C) 

Ρχπνο 2: 

Πχκκηθην θαηάζηξσκα 

 

15 

 

18 

Ρχπνο 3: 

Θαηάζηξσκα απφ Υ.Π.: 

- θηβσηηνεηδήο δηαηνκή 

- δνθφο 

- πιάθα 

 

 

10 

15 

15 

 

 

5 

8 

8 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ 1: Νη ηηκέο πνπ δίλνληαη ζηνλ πίλαθα αληηπξνζσπεχνπλ άλσ νξηαθέο ηηκέο ηεο γξακκηθήο 

ζπληζηψζαο ηεο ζεξκνθξαζηαθήο δηαθνξάο γηα αληηπξνζσπεπηηθέο πεξηπηψζεηο γεσκεηξίαο γεθπξψλ. 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ 2: Νη ηηκέο πνπ δίλνληαη ζηνλ πίλαθα βαζίδνληαη ζε πάρνο επηθαλεηαθήο ζηξψζεο 50mm. 

Γηα δηαθνξεηηθνχ πάρνπο επηθαλεηαθέο ζηξψζεηο νη ηηκέο απηέο ζα πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηνλ 

ζπληειεζηή ksur. Νη ζπληζηψκελεο ηηκέο ηνπ ksur δίλνληαη ζηνλ Ξίλαθα 1.6. 

 

Ξίλαθαο 1.6 Ππληζηψκελεο ηηκέο ηνπ ksur γηα λα ιεθζεί ππφςε ε επηξξνή ηνπ δηαθνξεηηθνχ πάρνπο 

νδνζηξψκαηνο 

Νδνγέθπξεο, πεδνγέθπξεο θαη ζηδεξνδξνκηθέο γέθπξεο 

Ξάρνο 

επηθαλεηαθήο 

ζηξψζεο 

Ρχπνο 1 Ρχπνο 2 Ρχπνο 3 

Άλσ 

ζεξκφηεξν 

απφ θάησ 

Θάησ 

ζεξκφηεξν 

απφ άλσ 

Άλσ 

ζεξκφηεξν 

απφ θάησ 

Θάησ 

ζεξκφηεξν 

απφ άλσ 

Άλσ 

ζεξκφηεξν 

απφ θάησ 

Θάησ 

ζεξκφηεξν 

απφ άλσ 

[mm] ksur ksur ksur ksur ksur ksur 

ρσξίο 

επηθαλεηαθή 

ζηξψζε 

0,7 0,9 0,9 1,0 0,8 1,1 

ζηεγαλν-

πνηεκέλν 1) 

1,6 0,6 1,1 0,9 1,5 1,0 

50 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

100 0,7 1,2 1,0 1,0 0,7 1,0 

150 0,7 1,2 1,0 1,0 0,5 1,0 

1) Νη ηηκέο απηέο αληηπξνζσπεχνπλ άλσ νξηαθέο ηηκέο γηα επηθάλεηεο κε ζθνχξν ρξψκα 

Ζ κε γξακκηθή ζπληζηψζα ηεο ζεξκνθξαζίαο ζα αληηκεησπίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6.1.4.2 

ηνπ ΔΛ1991-1-5:2003. 
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2 ΒΑΠΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΓΔΦΟΥΛ ΑΞΝ 

ΞΟΝΔΛΡΔΡΑΚΔΛΝ ΠΘΟΝΓΔΚΑ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΡΥΛ 

ΔΟΥΘΥΓΗΘΥΛ 

2.1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ 

Πε απηφ ην θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ νη βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ πξνεληεηακέλσλ γεθπξψλ θαηά 

ηνλ Δπξσθψδηθα. Ξεξηζζφηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηα θνκκάηηα απηά ηνπ Δπξσθψδηθα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο.  

2.2. ΙΗΘΑ 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο έξγνπ απφ σπιηζκέλν ζθπξφδεκα, βαζηθή είλαη ε επηινγή ηεο θαηεγνξίαο ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. 

2.2.1. ΠΘΟΝΓΔΚΑ 

2.2.1.1. ΘΙΗΞΡΗΘΖ ΑΛΡΝΣΖ 

Νη θαηεγνξίεο ζθπξνδέκαηνο ππνδειψλνπλ ηε ζιηπηηθή αληνρή ηνπ θαη αληηζηνηρίδνληαη ζηε 

ραξαθηεξηζηηθή (5%) θπιηλδξηθή fck, ή ηελ θπβηθή αληνρή fck,cube. Πηνλ επξσθψδηθα βαζίδνληαη ζηελ 

ραξαθηεξηζηηθή θπιηλδξηθή αληνρή fck πξνζδηνξηδφκελε ζηηο 28 εκέξεο κε κέγηζηε επηηξεπφκελε ηηκή 

ηελ ηηκή C90/105. Πηνλ επξσθψδηθα δε δίλεηαη θάπνην ειάρηζην φζνλ αθνξά ηελ θαηεγνξία 

ζθπξνδέκαηνο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πξνεληεηακέλν ζθπξφδεκα αιιά ην εχξνο ησλ 

θαηεγνξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα γέθπξεο πξνεληεηακέλνπ ζθπξνδέκαηνο είλαη C30/37 έσο 

C70/85. Όζνλ αθνξά ηηο ζχκκηθηεο γέθπξεο ην αληίζηνηρν εχξνο πνπ θαιχπηεηαη απφ ηνλ επξσθψδηθα 

είλαη C20/25 έσο C60/75. 

Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ε ζιηπηηθή δχλακε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ρξεηάδεηαη λα ππνινγηζηεί γηα ρξφλν 

κηθξφηεξν ησλ 28 εκεξψλ (φπσο π.ρ. κεηαθνξά πξνέληαζεο) ε κέζε ζιηπηηθή αληνρή θπιίλδξνπ 

ζθπξνδέκαηνο ζπλαξηήζεη ηνπ ρξφλνπ δίλεηαη απφ ηε ζρέζε (2.1) 

fcm(t) = βcc(t) fcm (2.1) 

φπνπ  
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fcm  Κέζε ζιηπηηθή αληνρή θπιίλδξνπ ζθπξνδέκαηνο ζε ειηθία 28 εκεξψλ 

βcc(t) Ππληειεζηήο πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ ειηθία t ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ δίλεηαη  απφ ηε ζρέζε 

(2.2)  

28
1

( )
s

t

cc t e

   
  

      (2.2) 

φπνπ 

t ειηθία ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζε εκέξεο 

S Ππληειεζηήο ν νπνίνο εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ ηζηκέληνπ:  

= 0,20 γηα ηζηκέλην αληνρήο Θαηεγνξίαο CEM 42,5 R, CEM 53,5 N θαη  CEM 53,5 R 

(Θαηεγνξία R)  

= 0,35 γηα ηζηκέλην αληνρήο Θαηεγνξίαο CEM 32,5 R, CEM 42,5 N (Θαηεγνξία N)  

= 0,38 γηα ηζηκέλην αληνρήο Θαηεγνξίαο CEM 32,5 N (Θαηεγνξία S)  

2.2.1.2. ΔΦΔΙΘΠΡΗΘΖ ΑΛΡΝΣΖ 

Ζ εθειθπζηηθή αληνρή ηνπ ζθπξνδέκαηνο αλαθέξεηαη ζηελ πςειφηεξε ηάζε ε νπνία αλαπηχζζεηαη 

ππφ θεληξηθφ εθειθπζκφ. Ζ αλάπηπμή ηεο κε ην ρξφλν επεξεάδεηαη πνιχ απφ ηηο ζπλζήθεο 

ζπληήξεζεο θαη μήξαλζεο θαζψο θαη απφ ην ζρήκα ησλ αδξαλψλ θαη ηε ζχζηαζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο 

ζε απηά. Ζ εθειθπζηηθή αληνρή δίλεηαη απφ ηε ζρέζε (2.3) 

fctm(t) = (βcc(t))
α⋅ fctm (2.3) 

φπνπ  

fctm  Κέζε ηηκή αληνρήο ζθπξνδέκαηνο ζε θαζαξφ εθειθπζκφ 

βcc(t) Όπσο ζηελ έθθξαζε γηα ηε ζιηπηηθή αληνρή ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

 

Ιφγσ ηνπ φηη απηή ε ζρέζε απνηειεί εθηίκεζε θαζψο ε επηξξνή ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ είλαη 

ζεκαληηθή ζηελ εθειθπζηηθή αληνρή, πξνηείλεηαη λα γίλνληαη δνθηκέο γηα πεξηζζφηεξε αθξίβεηα. 

Ζ κέζε θακπηηθή εθειθπζηηθή αληνρή ησλ ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα δίλεηαη απφ ηε ζρέζε 

(2.4) 

fctm,fl = max {(1,6 -h/1000)fctm; fctm } (2.4) 

φπνπ 

h είλαη ην ζπλνιηθφ χςνο ηνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ ζε mm 

fctm  είλαη ε κέζε αμνληθή εθειθπζηηθή αληνρή ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηνλ Ξίλαθα 2.1 

Ρα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αληνρήο θαη παξακφξθσζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο δίλνληαη ζηνλ Ξίλαθα 2.1  

2.2.1.3. ΡΗΚΔΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΘΙΗΞΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΔΦΔΙΘΠΡΗΘΖΠ ΡΑΠΖΠ ΡΝ ΠΘΟΝΓΔΚΑΡΝΠ 

Ζ ηηκή ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο ζρεδηαζκνχ ζηηο γέθπξεο απφ σπιηζκέλν ζθπξφδεκα δίλεηαη απφ  ηε 

ζρέζε (2.5) 

fcd = αcc fck/γC (2.5) 

φπνπ 

γC  είλαη ν κεξηθφο ζπληειεζηήο αζθαιείαο γηα ην ζθπξφδεκα  

αcc   είλαη ζπληειεζηήο πνπ ζπλεθηηκά καθξνρξφληεο επηδξάζεηο ζηελ ζιηπηηθή αληνρή θαη δπζκελείο 

επηξξνέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηβάιιεηαη ην θνξηίν. Ζ ζπληζηψκελε 

ηηκή ηνπ γηα γέθπξεο απφ πξνεληεηακέλν ζθπξφδεκα είλαη 0.85. 

Ζ ηηκή ηεο εθειθπζηηθήο αληνρήο ζρεδηαζκνχ δίλεηαη απφ ηε ζρέζε (2.6)  

fctd = αct fctk,0,05 /γC (2.6) 

φπνπ 
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γC     είλαη ν κεξηθφο ζπληειεζηήο αζθαιείαο γηα ην ζθπξφδεκα 

αct    είλαη ζπληειεζηήο πνπ ζπλεθηηκά καθξνρξφληεο επηδξάζεηο ζηελ αληνρή ζε εθειθπζκφ θαη 

δπζκελείο επηξξνέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηβάιιεηαη ην θνξηίν. Ζ 

ζπληζηψκελε ηηκή ηνπ γηα γέθπξεο είλαη 1. 

2.2.1.4. ΠΣΔΠΖ ΡΑΠΖΠ ΞΑΟΑΚΝΟΦΥΠΖΠ 

Πηνλ επξσθψδηθα γίλεηαη δηάθξηζε ζηηο απαηηήζεηο γηα ηε ζρέζε ηάζεσλ παξακνξθψζεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θαζνιηθή αλάιπζε θαη ζηνλ έιεγρν δηαηνκψλ. 

Πηε κε-γξακκηθή αλάιπζε ε ζρέζε  κεηαμχ ζc θαη ηελ εc δίλεηαη απφ ηε ζρέζε (2.7) 

2

1 ( 2)
c

cm

k

f k

  






 
 (2.7) 

φπνπ 

ε  = εc/εc1 

εc1  είλαη ε παξακφξθσζε πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θνξπθή ηεο ηάζεο ζχκθσλα κε ηνλ Ξίλαθα 2.1 
k   = 1.05 Ecm × |εc1|/fcm φπνπ γηα γέθπξεο ην fcm αληηθαζίζηαηαη απφ ην 

cf
.f

ck
 φπνπ 

cf
 = 1.1

S
/

C
 

Ζ ζρεκαηηθή παξάζηαζε ηεο ζρέζεο απηήο θαίλεηαη ζην Πρήκα 2.1 

 

Πρήκα 2.1 Πρεκαηηθή παξάζηαζε ηεο ζρέζεο ηάζεσλ-παξακνξθψζεσλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

θαηαζθεπψλ. 

 

Πην ζρεδηαζκφ δηαηνκψλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχληαη απινπνηεκέλεο ζρέζεηο ηάζεσλ παξακνξθψζεσλ 

φπσο ην παξαβνιηθφ-νξζνγσληθφ δηάγξακκα. Τν ηειεπηαίν δίλεηαη απφ ηηο ζρέζεηο (2.8) θαη (2.9) 

2

1 1

n

c
c cd

c

f





  
    
   

 γηα γηα 0 ≤εc ≤εc2 (2.8) 

c cdf   
γηα εc2 ≤εc ≤ εcu2 

 
(2.9) 

φπνπ 

n είναι ο εκκζτθσ ςφμφωνα με τον Πίνακα 2.1 

εc2 είναι θ παραμόρφωςθ που αντιςτοιχεί ςτθ μζγιςτθ  

εcu2 είλαη ε παξακφξθσζε αζηνρίαο 

Ζ ζρεκαηηθή παξάζηαζε ηεο ζρέζεο απηήο θαίλεηαη ζην Πρήκα 2.2 
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Πρήκα 2.2 Ξαξαβνιηθφ-νξζνγσληθφ δηάγξακκα γηα ζθπξφδεκα ππφ ζιίςε 

 

Ξίλαθαο 2.1 Σαξαθηεξηζηηθά αληνρήο θαη παξακφξθσζεο ζθπξνδέκαηνο 

 

Αντοχι Αναλυτικι ςχζςθ / Εξιγθςθ 

fck (MPa) 16 20 25 30 35 40 45 50  

fck,cube 

(MPa) 
20 25 30 37 45 50 55 60  

fcm (MPa) 24 28 33 38 43 48 53 58 f cm = fck+8(MPa) 

fctm (MPa) 1,9 2,2 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 
f ctm=0,30×f ck (2/3) ≤C50/60 
f ctm=2,12fl In(1+(f cm/10)) > C50/60 

fctk,0.05 
(MPa) 

1,3 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,7 2,9 
f ctk;0,05 = 0,7×f ctm 5% οριακό ποςοςτό 
(fractile) 

Fctk, 0.95 
(MPa) 

2,5 2,9 3,3 3,8 4,2 4,6 4,9 5,3 
f ctk;0,95 = 1,3×f ctm 95% οριακό ποςοςτό 
(fractile) 

Ecm(GPa) 29 30 31 33 34 35 36 37 Ecm = 22[(f cm)/10] 0,3 (f cm in MPa) 

εc1 (‰) 1,9 2,0 2,1 2,2 2,25 2,3 2,4 2,45 εc1 (‰)= 07 f cm 0,31 <28 

εcu1 (‰) 3,5        
για f ck ≥ 50 MPa 
εcu1(

0
/00)=2,8+27[(98-fcm)/100]4 

εc2 (‰) 2,0        
βλ. Σχιμα 3.3 για f ck ≥ 50 MPa 
εc2(

0
/00)=2,0+0,085(fck-50)

0,53
 

εcu2 (‰) 3,5        
βλ. Σχιμα 3.3 για f ck ≥ 50 MPa 
εcu2(

0
/00)=2,6+35[(90-fck)/100]

4
 

N 2,0        
για f ck≥ 50 MPa n=1,4+23,4[(90-
fck)/100] 

4
 

εc3 (‰) 1,75        
βλ. Σχιμα 3.4 για f ck≥ 50 MPa 
εc3(‰)=1,75+0,55*(f ck-50)/40] 

εcu3 (‰) 3,5        
βλ. Σχιμα 3.4 για f ck ≥ 50 MPa 
εcu3 (‰)=2,6+35*(90-f ck)/100] 

4
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Όπνπ: 

fck Σαξαθηεξηζηηθή ζιηπηηθή αληνρή θπιίλδξνπ ζθπξνδέκαηνο ζηηο 28 εκέξεο 

fck,cube Σαξαθηεξηζηηθή ζιηπηηθή αληνρή θχβνπ ζθπξνδέκαηνο ζηηο 28 εκέξεο 

fcm Κέζε ζιηπηηθή αληνρή θπιίλδξνπ ζθπξνδέκαηνο ζε ειηθία 28 εκεξψλ 

fctm Κέζε ηηκή αληνρήο ζθπξνδέκαηνο ζε θαζαξφ εθειθπζκφ 

fctk Σαξαθηεξηζηηθή αληνρή ζθπξνδέκαηνο ζε θαζαξφ εθειθπζκφ 

Ecm Δπηβαηηθφ κέηξν ειαζηηθφηεηαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο 

c1 Θιηπηηθή παξακφξθσζε ζην ζθπξφδεκα ζηε κέγηζηε ηάζε fc 

cu Θιηπηηθή παξακφξθσζε αζηνρίαο ζην ζθπξφδεκα 

 

Ν ιφγνο ηνπ poisson ιακβάλεηαη 0.2 γηα κε-ξεγκαησκέλν ζθπξφδεκα θαη 0 γηα ξεγκαησκέλν. 

Ν γξακκηθφο ζπληειεζηήο ζεξκηθήο δηαζηνιήο ιακβάλεηαη 10⋅10-6 K-1. 

Ζ ππθλφηεηα ηνπ σπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ιακβάλεηαη 2500Kg/m3 

2.2.2. ΣΑΙΒΑΠ ΝΞΙΗΠΚΝ 

Ν επξσθψδηθαο πεξηέρεη θαλφλεο πνπ αλαθέξνληαη ζε νπιηζκνχο κε ηε κνξθή ξάβδσλ, ξάβδσλ ζε 

θνπινχξεο, δνκηθψλ πιεγκάησλ θαη δηθηπσηψλ δνθψλ. Πηηο γέθπξεο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσλ ξάβδνη 

νπιηζκνχ. 

Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ ράιπβα πξνζδηνξίδεηαη κέζα απφ κηα ζεηξά απφ ηδηφηεηεο νη ζεκαληηθφηεξεο απφ 

ηηο νπνίεο γηα ην κειεηεηή είλαη ην φξην δηαξξνήο fyk ή f0,2k, ε πιαζηηκφηεηα, ε ζπγθνιιεζηκφηεηα, ε 

αληνρή ζε θφπσζε θαη άιιεο. 

2.2.2.1. ΑΛΡΝΣΖ 

Ρν φξην δηαξξνήο fyk (ή ην φξην 0,2%, f0,2k) νξίδεηαη σο ε ραξαθηεξηζηηθή ηηκή ηνπ νξίνπ δηαξξνήο ζε 

άκεζν αμνληθφ εθειθπζκφ θαη πξέπεη λα θπκαίλεηαη αλάκεζα ζε 400 θαη 600 MPa. 

2.2.2.2. ΞΙΑΠΡΗΚΝΡΖΡΑ 

Ζ πιαζηηκφηεηα ηνπ νπιηζκνχ νξίδεηαη απφ ην ιφγν ηεο εθειθπζηηθήο αληνρήο πξνο ηελ ηάζε 

δηαξξνήο (ft/fy)k θαζψο θαη ηελ κήθπλζε εuk ζηε κέγηζηε δχλακε. πάξρνπλ 3 θαηεγνξίεο 

πιαζηηκφηεηαο πνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο δίλνληαη ζηνλ Ξίλαθα 2.2 

 

Ξίλαθαο 2.2 Ηδηφηεηεο νπιηζκνχ 

Κνξθή πξντφληνο 
Οάβδνη θαη ξάβδνη πνπ 

πξνέξρνληαη απφ θνπινχξεο 

Απαίηεζε ή 

πηζαλφηεηα κε ζπκκφξθσζεο 

(%) 

Θαηεγνξία A B C - 

Διάρηζηε ηηκή ηνπ k = (ft/fy)k 1,05 1,08 

 

1,15 

<1,35 

10,0 

Σαξαθηεξηζηηθή αλεγκέλε 

παξακφξθσζε ζηελ κέγηζηε 

δχλακε, uk  (%) 

2,5 5,0 7,5 10,0 

Γηα γέθπξεο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη νπιηζκνί θαηεγνξίαο πιαζηηκφηεηαο Β ή C. Απηφ ζπκβαίλεη 

ιφγσ ηνπ φηη ζηηο γέθπξεο κπνξεί λα απαηηεζνχλ κεγάιεο παξακνξθψζεηο ηνπ νπιηζκνχ πξηλ ην 

ζθπξφδεκα θηάζεη ζηελ νξηαθή παξακφξθσζε αζηνρίαο. 
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2.2.2.3. ΠΓΘΝΙΙΖΠΗΚΝΡΖΡΑ 

Νη επηηξεπφκελεο δηαδηθαζίεο ζπγθφιιεζεο γηα ξάβδνπο νπιηζκνχ δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 3.4 ηνπ ΔΛ 

1992-1-1. 

2.2.2.4. ΠΣΔΠΔΗΠ ΡΑΠΖΠ ΞΑΟΑΚΝΟΦΥΠΖΠ 

Ζ ζρέζε ηάζεο παξακφξθσζεο ηνπ ράιπβα δίλεηαη ζην Πρήκα 2.3 

 

Α) Σάιπβαο θαηεξγαζκέλνο ελ ζεξκψ Β) Σάιπβαο θαηεξγαζκέλνο ελ ςπρξψ 

Πρήκα 2.3 Πρεκαηηθφ δηάγξακκα ηάζεσλ-παξακνξθψζεσλ ηππηθνχ ράιπβα νπιηζκνχ (δίλνληαη νη 

απφιπηεο ηηκέο ηεο εθειθπζηηθήο ηάζεο θαη ηεο παξακφξθσζεο) 

 

Γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ δηαηνκψλ ν επξσθψδηθαο πξνηείλεη δχν ελαιιαθηηθέο ζρέζεηο ηάζεο 

παξακφξθσζεο πνπ θαίλνληαη ζρεκαηηθά ζην παξαθάησ ζρήκα θαη έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 Θεθιηκέλνο δεχηεξνο θιάδνο κε φξην παξακφξθσζεο εud θαη κέγηζηε ηάζε kfyk/γs φπνπ 

k=(ft/fy)k  

 Νξηδφληηνο δεχηεξνο θιάδνο ρσξίο ηελ αλάγθε ειέγρνπ νξίνπ παξακφξθσζεο. 

φπνπ ε ζπληζηψκελε ηηκή γηα ηελ εud είλαη 0.9 εuk 

 

Πρήκα 2.4 Δμηδαληθεπκέλν δηάγξακκα ηάζεσλ-παξακνξθψζεσλ θαη δηάγξακκα ζρεδηαζκνχ ράιπβα 

νπιηζκνχ (γηα εθειθπζκφ θαη ζιίςε) 
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Όπνπ  

Α  ην εμηδαληθεπκέλν δηάγξακκα 

Β   ην δηάγξακκα ζρεδηαζκνχ 

k  (ft/fy)k 

 

Γηα γέθπξεο απφ πξνεληεηακέλν ζθπξφδεκα: 

Ν γξακκηθφο ζπληειεζηήο ζεξκηθήο δηαζηνιήο ιακβάλεηαη 10⋅10-6 K-1. 

Ζ ππθλφηεηα ηνπ ράιπβα ιακβάλεηαη 7850 Kg/m3 

Ζ ηηκή ζρεδηαζκνχ ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο Es κπνξεί λα ζεσξείηαη ίζε πξνο 200 GPa 

2.2.3. ΣΑΙΒΑΠ ΞΟΝΔΛΡΑΠΖΠ 

Ν ράιπβαο πξνέληαζεο πξνέληαζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο ηέλνληεο πξνεληάζεσο πξέπεη θαηά ηνλ 

επξσθψδηθα λα έρεη ηε κνξθή ζπξκάησλ, ξάβδσλ ή ζπξκαηνζρνίλσλ θαη ζα πξέπεη λα 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα πξφηππα ηνπ ΔΛ 10138. Νη ηδηφηεηεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ έλα ράιπβα 

πξνέληαζεο είλαη ζπλήζσο ε αληνρή ηνπ, ε  θαηεγνξία ραιάξσζεο, ην κέγεζνο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο επηθάλεηάο ηνπ. 

2.2.3.1. ΑΛΡΝΣΖ – ΞΙΑΠΡΗΚΝΡΖΡΑ 

Ζ ηαμηλφκεζε γίλεηαη πξνζδηνξίδνληαο ηελ ηηκή ηνπ ζπκβαηηθνχ νξίνπ δηαξξνήο 0,1% (fp0,1k) θαζψο 

θαη ηνλ ιφγν ηεο αληνρήο ζε εθειθπζκφ πξνο ην ζπκβαηηθφ φξην αληνρήο (fpk /fp0,1k) θαη ηελ κήθπλζε 

ζην κέγηζην θνξηίν (εuk).  

Ζ ζπκβαηηθή ηάζε δηαξξνήο 0,1% (fp0,1k ) θαη ε πξνδηαγεγξακκέλε ηηκή ηεο αληνρήο ζε εθειθπζκφ 

(fpk) νξίδνληαη σο ε ραξαθηεξηζηηθή ηηκή ηνπ ζπκβαηηθνχ θνξηίνπ 0,1% θαη ην ραξαθηεξηζηηθφ κέγηζην 

θνξηίν ηνπ αμνληθνχ εθειθπζκνχ αληηζηνίρσο, δηαηξεκέλα πξνο ην νλνκαζηηθφ εκβαδφλ ηεο δηαηνκήο 

Γηα ιφγνπο πιαζηηκφηεηαο ζχκθσλα κε ην ΔΛ 10138 ζα πξέπεη fpk /fp0,1k≥k φπνπ ε ζπληζηψκελε ηηκή 

ηνπ k είλαη 1.1. 

2.2.3.2. ΣΑΙΑΟΥΠΖ 

Ζ ραιάξσζε ηνπ ράιπβα εμαξηάηαη απφ ην ρξφλν, ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ έληαζε. Ν επξσθψδηθαο 

δηαθξίλεη ηξεηο θαηεγνξίεο ραιάξσζεο: 

 Θαηεγνξία 1: γηα ζχξκαηα θαη ζπξκαηφζρνηλα κε πςειή ραιάξσζε   

 Θαηεγνξία 2: γηα ζχξκαηα θαη ζπξκαηφζρνηλα κε ρακειή ραιάξσζε   

 Θαηεγνξία 3: ελ ζεξκψ επεμεξγαζκέλεο ξάβδνπο πξνέληαζεο 

Νη ζρέζεηο πνπ δίλνπλ ηε ραιάξσζε γηα θάζε θαηεγνξία δίλνληαη ζηελ (2.10) έσο (2.12). 











 
    

 

0.75(1 )
pr 6.7 5

pi

t
5.39 e 10

1000
 Θαηεγνξία 1 (2.10) 

0.75(1 )
pr 9.1 5

pi

t
0.66 e 10

1000











 
    

 
 Θαηεγνξία 2 (2.11) 

0.75(1 )
pr 8 5

pi

t
1.98 e 10

1000











 
    

 
 Θαηεγνξία 3 (2.12) 

Όπνπ 

∆ζpr  είλαη ε απφιπηε ηηκή ησλ απσιεηψλ ραιάξσζεο ηεο πξνέληαζεο  

ζpi γηα ηελ πξνέληαζε κεηά ηε ζθιήξπλζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ε ηηκή ζpi είλαη ε απφιπηε ηηκή ηεο 

αξρηθήο πξνέληαζεο ζpi = ζpm0   

t είλαη ν ρξφλνο κεηά ηελ ηάλπζε (ζε ψξεο)  
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κ = ζpi/fpk, φπνπ fpk είλαη ε ραξαθηεξηζηηθή ηηκή ηεο εθειθπζηηθήο αληνρήο ηνπ ράιπβα 

πξνέληαζεο 

ξ1000  είλαη ε απψιεηα ραιάξσζεο (ζε %), 1000 ψξεο κεηά ηελ ηάλπζε θαη ζε κέζε ζεξκνθξαζία 

20°C. Νη ηηκέο ηνπ ζα ιακβάλνληαη απφ ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ράιπβα πξνέληαζεο ή 

ελαιιαθηηθά ν επξσθψδηθαο πξνηείλεη ηηο ηηκέο 8%, 2.5% θαη 4% γηα ηηο θαηεγνξίεο 

ραιάξσζεο 1, 2 θαη 3 αληίζηνηρα. 

 

Νη ηειηθέο απψιεηεο ραιάξσζεο ππνινγίδνληαη γηα ρξφλν 500000 ψξεο (57 έηε) παξφηη νη παξαπάλσ 

εμηζψζεηο πξνβιέπνπλ πεξεηαίξσ παξακφξθσζε κεηά απφ ην ζεκείν απηφ. 

2.2.3.3. ΡΗΚΖ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΘΙΗΞΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΔΦΔΙΘΠΡΗΘΖΠ ΡΑΠΖΠ ΡΝ ΣΑΙΒΑ ΞΟΝΔΛΡΑΠΖΠ 

Ζ ηηκή ζρεδηαζκνχ ησλ ηάζεσλ ηνπ ράιπβα fpd, ιακβάλεηαη σο fp0,1k/γS 

2.2.3.4. ΠΣΔΠΖ ΡΑΠΖΠ ΞΑΟΑΚΝΟΦΥΠΖΠ 

Ζ ζρέζε ηάζεσλ παξακνξθψζεσλ ηνπ ράιπβα δίλεηαη ζην δηάγξακκα ηνπ Πρήκαηνο 2.5 

 

Πρήκα 2.5 Γηάγξακκα ηάζεσλ-παξακνξθψζεσλ ηππηθνχ ράιπβα πξνέληαζεο (δίλνληαη νη απφιπηεο 

ηηκέο εθειθπζηηθήο ηάζεο θαη παξακφξθσζεο) 

 

Γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ δηαηνκψλ ν επξσθψδηθαο φπσο θαη ζην ράιπβα νπιηζκνχ πξνηείλεη δχν 

ελαιιαθηηθέο παξαδνρέο ζρέζεσλ ηάζεσλ παξακνξθψζεσλ πνπ θαίλνληαη ζην Πρήκα 2.6 νη νπνίεο 

έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 θεθιηκέλνο δεχηεξνο θιάδνο κε νξηαθή παξακφξθσζε εud 

 νξηδφληηνο δεχηεξνο θιάδνο ρσξίο φξην παξακφξθσζεο 

Γίλεηαη επίζεο θαη ε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ε πξαγκαηηθή ζρέζε ηάζεσλ-παξακνξθψζεσλ, 

εθφζνλ απηή είλαη γλσζηή, κε ηάζε ππεξάλσ ηνπ ειαζηηθνχ νξίνπ κεησκέλε αλαινγηθά κε ην 

ζπληειεζηή αζθαιείαο γS. 

Ρν κέηξν ειαζηηθφηεηαο δίλεηαη ζηνλ Ξίλαθα 2.3. 

Ζ ππθλφηεηα ηνπ ράιπβα ιακβάλεηαη 7850 Kg/m3 

Πεκεηψλεηαη φηη νη ηηκέο πνπ δίλνληαη παξαπάλσ ζεσξείηαη φηη ηζρχνπλ γηα εχξνο ζεξκνθξαζίαο απφ 

+100°C έσο -40°C γηα ηνλ ράιπβα πξνέληαζεο ζηελ νινθιεξσκέλε θαηαζθεπή. 
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 Ξίλαθαο 2.3 Κέηξν ειαζηηθφηεηαο ράιπβα πξνέληαζεο 

Κέηξν ειαζηηθφηεηαο Ep 

Ππξκαηφζρνηλα  195GPa 

Πχξκαηα θαη ξάβδνη 205GPa 

 

 

Πρήκα 2.6 Δμηδαληθεπκέλν δηάγξακκα ηάζεσλ-παξακνξθψζεσλ θαη δηάγξακκα ζρεδηαζκνχ ράιπβα 

πξνέληαζεο (δίλνληαη νη απφιπηεο ηηκέο εθειθπζηηθήο ηάζεο θαη παξακφξθσζεο) 

2.3. ΔΟΞΠΚΝΠ ΘΑΗ ΠΠΡΝΙΖ ΜΖΟΑΛΠΖΠ 

2.3.1. ΔΟΞΠΚΝΠ 

Ν εξππζκφο πξνθαιεί ηελ αχμεζε ησλ παξακνξθψζεσλ ζθπξνδέκαηνο πνπ ππφθεηηαη ζε ζηαζεξή 

θφξηηζε, πέξα απφ ηελ αξρηθή ειαζηηθή ηνπ παξακφξθσζε ή ελαιιαθηηθά πξνθαιεί ηε κείσζε ηεο 

αξρηθήο έληαζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ειαζηηθή αλάιπζε φηαλ κηα δηαηνκή ππφθεηηαη ζε ζηαζεξή 

παξακφξθσζε. Ν εξππζκφο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ζην πξνεληεηακέλν ζθπξφδεκα θαζψο κεηψλεη 

ηελ παξακφξθσζε ηνπ πξνεληεηακέλνπ ράιπβα θαη θαηά ζπλέπεηα ηε δχλακε πξνέληαζεο. Δμαξηάηαη 

απφ πνιιέο παξακέηξνπο φπσο ε πγξαζία, νη δηαζηάζεηο ηνπ ζηνηρείνπ, ε ζχλζεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο, 

ν βαζκφο σξίκαλζήο ηνπ θαηά ηελ πξψηε επηβνιή ηνπ θνξηίνπ θαζψο θαη ηε δηάξθεηα θαη ην κέγεζνο 

ηεο θφξηηζεο.  

 

Ζ εξππζηηθή παξακφξθσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο εcc(∞,t0) θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή t = ∞ γηα ζηαζεξή 

ζιηπηηθή ηάζε ζc εθαξκνδφκελε ζε ζθπξφδεκα ειηθίαο t0, δίλεηαη απφ ηε ζρέζε  (2.13) 

εcc(∞,t0) = θ(∞,t0). (ζc /Ec) (2.13) 

φπνπ 

θ(∞,t0) ζπληειεζηήο εξππζκνχ, πνπ νξίδεη ηνλ εξππζκφ κεηαμχ ησλ ρξφλσλ t θαη t0, θαη αλαθέξεηαη 

ζε ειαζηηθή παξακφξθσζε ζηηο 28 εκέξεο. 

Ec εθαπηνκεληθφ κέηξν ειαζηηθφηεηαο πνπ κπνξεί λα ιακβάλεηαη σο 1.05Δcm 

 

Αλάινγα κε ηελ ζιηπηηθή ηάζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ηελ ειηθία ηεο θφξηηζεο t0 πξνθχπηεη ε αλάγθε λα 

ιεθζεί ππ‟ φςε ε εμ εξππζκνχ κε γξακκηθφηεηα.  
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Γηα  ζc ≤ 0.45fck(t0) 

Αλάινγα κε ηελ επηζπκεηή αθξίβεηα, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εξππζηηθνχ ζπληειεζηή θ(∞,t0) κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είηε ηα δηαγξάκκαηα ηνπ 3.1.4 ηνπ ΔΛ 1992-1-1 είηε νη ηχπνη ηνπ παξαξηήκαηνο 

Β ηνπ ίδηνπ επξσθψδηθα. 

 Κε ρξήζε ησλ δηαγξακκάησλ ηνπ ζρήκαηνο 3.1 πνπ θαίλνληαη παξαθάησ, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο είλαη κεηαμχ -40oC θαη +40νC θαη ε ζρεηηθή 

πγξαζία είλαη κεηαμχ RH = 40% θαη RH = 100%. Πηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε ζρεηηθή πγξαζία 

είλαη κεηαμχ ησλ  παξαπάλσ ηηκψλ ν εξππζηηθφο ζπληειεζηήο πξνθχπηεη κε γξακκηθή 

παξεκβνιή ή παξεθβνιή κεηαμχ ηνπ Πρήκαηνο 2.7 θαη ηνπ Πρήκαηνο 2.8  πνπ αλαθέξνληαη ζε 

ζρεηηθή πγξαζία RH = 50% θαη RH = 80% αληίζηνηρα. 

 

Πρήκα 2.7 Ππλζήθεο εζσηεξηθνχ ρψξνπ – RH = 50% 

 

Πρήκα 2.8 Ππλζήθεο ππαίζξνπ – RH = 80% 

 

Ζ πνξεία ππνινγηζκνχ είλαη φπσο θαίλεηαη ζην Πρήκα 2.9 

 

Πρήκα 2.9 Ξνξεία ππνινγηζκνχ ηνπ εξππζκνχ κε ηε ρξήζε ηνπ Πρήκαηνο 2.7 θαη ηνπ 

Πρήκαηνο 2.8 
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 Κε ρξήζε ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Β 

Ν ζπληειεζηήο εξππζκνχ κπνξεί λα ππνινγηζηεί απφ ηε ζρέζε (2.14) 

ϕ(t,t0) = ϕ0 · βc(t,t0) (2.14) 

Όπνπ 

0 = RH ∙ (fcm) ∙ (t0) 

RH είλαη ζπληειεζηήο γηα ηελ επηξξνή ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο ζηνλ ηδεαηφ 

ζπληειεζηή εξππζκνχ 




 
 h

RH
3

0

1 RH / 100
1

0,1
 γηα fcm  35 MPa (2.15) 

1 2
3

0

1 /100
1

0,1 h
RH

RH
  

 
    

  

 
γηα fcm > 35 MPa

        
(2.16) 

 RH είλαη ε ζρεηηθή πγξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζε %  

 (fcm) είλαη ζπληειεζηήο  γηα ηελ επίδξαζε ηεο αληνρήο ζθπξνδέκαηνο ζηνλ ηδεαηφ 

ζπληειεζηή εξππζκνχ: 

16.8
( )cm

cm

f
f

   (2.17) 

fcm είλαη ε κέζε ζιηπηηθή αληνρή ζθπξνδέκαηνο ζε MPa, ζε ειηθία 28 

εκεξψλ  

 (t0) είλαη ζπληειεζηήο γηα ηελ επίδξαζε ηεο ειηθίαο ζθπξνδέκαηνο θαηά ηελ 

επηβνιή ηεο θφξηηζεο ζηνλ ηδεαηφ ζπληειεζηή εξππζκνχ: 

0 0.2

0

1
( )

(0.1 )
t

t
 


 (2.18) 

h0 είλαη ην ηδεαηφ πάρνο ηνπ ζηνηρείνπ ζε mm, φπνπ: 

0

2 cA
h

u


  (2.19) 

Ac είλαη ε επηθάλεηα ηεο δηαηνκήο  

u είλαη ε πεξίκεηξνο ηνπ ζηνηρείνπ ζε επαθή κε ηελ αηκφζθαηξα  

c(t,t0) είλαη ζπληειεζηήο πνπ νξίδεη ηελ αλάπηπμε ηνπ εξππζκνχ κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ κεηά ηελ θφξηηζε, θαη κπνξεί λα ππνινγηζηεί σο 

αθνινχζσο: 

 
 

 




 
  

   
c

H

t t
t t

t t

0,3

0

0

0

,  (2.20) 

t είλαη ε ειηθία ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζε εκέξεο, θαηά ηελ ζηηγκή πνπ 

εμεηάδεηαη  

t0 είλαη ε ειηθία ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαηά ηελ επηβνιή ηεο θφξηηζεο ζε 

εκέξεο 

t – t0 είλαη ε κε-ηξνπνπνηεκέλε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο θφξηηζεο ζε εκέξεο  

H είλαη ζπληειεζηήο πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ ζρεηηθή πγξαζία (RH ζε %) 

θαη ην ηδεαηφ πάρνο ηνπ ζηνηρείνπ (h0 ζε mm). Κπνξεί λα ππνινγηζηεί 

απφ ηηο: 
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H =1,5 [1 + (0,012 RH)18] h0 + 250  1500 γηα fcm  35 (2.21) 

 

H =1,5 [1 + (0,012 RH)18] h0 + 250 3  1500 3 γηα fcm  35   (2.22) 

1/2/3 είλαη ζπληειεζηέο γηα ηελ επηξξνή ηεο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο: 
0,7

1

cm

35

f


 
  
 

 

0,2

2

cm

35

f


 
  
 

 

0,5

3

cm

35

f


 
  
 

 

Γηα ηελ επηξξνή ηεο θαηεγνξίαο ηνπ ηχπνπ ηνπ ηζηκέληνπ θαη ηελ επίδξαζε ησλ απμεκέλσλ ή 

κεησκέλσλ ζεξκνθξαζηψλ ζηελ σξίκαλζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο δίλνληαη πιεξνθνξίεο ζηηο 

παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Β ηνπ ΔΛ 1992-1-1. 

 

Γηα  ζc > 0.45fck(t0) 

Ν ζπληειεζηήο θ(∞,t0) ζηνλ ηχπν αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ ϕk(∞, t0) πνπ δίλεηαη απφ ηε ζρέζε (2.23) 

ϕk(∞, t0) = ϕ(∞, t0) exp (1,5 (kζ - 0,45))  (2.23) 

φπνπ 

ϕk(∞, t0)  είλαη ν ζπληειεζηήο εξππζκνχ ππφ ηε ζεψξεζε ηεο κε-γξακκηθφηεηαο, ν νπνίνο 

αληηθαζηζηά ηνλ ζπληειεζηή ϕ(∞, t0). 

kζ      είλαη ε ζρέζε ηάζεσλ-παξακνξθψζεσλ ζc/fcm(t0), φπνπ ζc είλαη ε ζιηπηηθή ηάζε θαη 

fcm(t0) ε κέζε ζιηπηηθή αληνρή ηνπ ζθπξνδέκαηνο ηε ζηηγκή ηεο θφξηηζεο.   

2.3.2. ΠΠΡΝΙΖ ΜΖΟΑΛΠΖΠ 

Ζ ζπλνιηθή ζπξξίθλσζε εcs, ζπληίζεηαη απφ δχν κέξε: ηελ παξακφξθσζε ιφγσ  ζπζηνιήο μήξαλζεο 

εcd, θαη ηελ παξακφξθσζε ιφγσ απηνγελνχο ζπζηνιήο ζπξξίθλσζεο εca (Πρέζε (2.24)) 

εcs = εcd + εca (2.24) 

Ζ αλάπηπμε ηεο παξακφξθσζεο ζπζηνιήο μήξαλζεο κε ην ρξφλν αθνινπζεί ηε ζρέζε (2.25) 

εcd(t) = βds(t, ts) ⋅ kh ⋅εcd,0 (2.25) 

φπνπ 

kh  είλαη έλαο ζπληειεζηήο πνπ εμαξηάηαη απφ ην νλνκαζηηθφ κέγεζνο h0 θαη δίλεηαη ζηνλ Ξίλαθα 

2.4. 

s
ds s

3
s 0

(t t )
(t,t )

(t t ) 0.04 h





 
 

(2.26) 

Όπνπ 

t είλαη ε ειηθία ηνπ ζθπξνδέκαηνο ηε δεδνκέλε ζηηγκή, ζε εκέξεο 

ts είλαη ε ειηθία ηνπ ζθπξνδέκαηνο (εκέξεο) ζηελ αξρή ηεο ζπζηνιήο μήξαλζεο (ή δηφγθσζεο). 

Θαλνληθά απηφ ζπκβαίλεη ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ ζπληήξεζεο. 

h0 είλαη ην νλνκαζηηθφ κέγεζνο (mm) ηεο δηαηνκήο = 2Ac/u φπνπ 

Ac  είλαη ην εκβαδφλ ηεο δηαηνκήο  

u  είλαη ε πεξίκεηξνο ηνπ κέξνπο ηεο δηαηνκήο ην νπνίν είλαη εθηεζεηκέλν θαηά ηελ 

μήξαλζε (ζε επαθή κε ηελ αηκφζθαηξα). Πηηο πξνεληεηακέλεο θηβσηηνεηδείο δηαηνκέο 

ην u ππνινγίδεηαη σο ην θνκκάηη ηεο εμσηεξηθήο πεξηκέηξνπ πνπ ππφθεηηαη ζε μήξαλζε 

ζπλ ηε κηζή εζσηεξηθή πεξίκεηξν 

 0 RH0,85 β   
  

         
   

6cm
cd, ds1 ds2

cmo

220 110 exp 10
f

f
 (2.27) 
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κε 
RH

RH

3

RH
0

1,55 1  (2.28) 

φπνπ: 

fcm είλαη ε κέζε ζιηπηηθή αληνρή  (MPa) 

fcmo    =10 MPa 

ds1  είλαη ζπληειεζηήο πνπ εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ ηζηκέληνπ 

 = 3 γηα Θαηεγνξία ηζηκέληνπ S 

 = 4 γηα Θαηεγνξία ηζηκέληνπ N 

 = 6 γηα Θαηεγνξία ηζηκέληνπ R 

ds2  είλαη ζπληειεζηήο πνπ εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ ηζηκέληνπ  

= 0,13 γηα Θαηεγνξία ηζηκέληνπ S  

= 0,12 γηα Θαηεγνξία ηζηκέληνπ N 

= 0,11 γηα Θαηεγνξία ηζηκέληνπ R 

RH είλαη ε ζρεηηθή πγξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (%) 

RH0 = 100%. 

 

Ξίλαθαο 2.4 Ρηκέο kh γηα ηελ έθθξαζε (2.25) 

h0 kh 

100 1.0 
200 0.85 
300 0.75 

≥500 0.70 

 

Ζ απηνγελήο παξακφξθσζε ζπζηνιήο ζπξξίθλσζεο πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε (2.29) 

εca(t ) = βas(t ) εca(∞)  (2.29) 

φπνπ:  

εca(∞) = 2,5 (f ck - 10) 10-6         

βas(t ) =1 - exp (- 0,2t 0.5)          

φπνπ t ζε εκέξεο.  

2.4. ΞΟΝΔΛΡΑΠΖ  

Πηνλ επξσθψδηθα ΔΛ 1992-1-1 ην πξνεληεηακέλν ζθπξφδεκα αληηκεησπίδεηαη σο θνκκάηη ηνπ 

σπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ θαιχπηεη ην θαλνληθά νπιηζκέλν, ην κεξηθά πξνεληεηακέλν θαη ην 

πιήξεο πξνεληεηακέλν ζθπξφδεκα. Ζ πξνέληαζε πνπ εμεηάδεηαη είλαη απηή πνπ εθαξκφδεηαη ζην 

ζθπξφδεκα κέζσ πξνεληεηακέλσλ ηελφλησλ. Νη ηέλνληεο κπνξεί λα είλαη εζσηεξηθά ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο ε εμσηεξηθά. Νη εζσηεξηθνί ηέλνληεο ρσξίδνληαη ζε ηαλπφκελνπο πξηλ ηε ζθιήξπλζε 

ηνπ ζθπξνδέκαηνο, κε ζπλάθεηα θαη ηαλπφκελνπο κεηά ηε ζθιήξπλζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο, κε ή ρσξίο 

ζπλάθεηα.  

Γεληθά νη ζπλέπεηεο ηεο πξνέληαζεο κπνξεί λα ζεσξνχληαη είηε σο δξάζεηο είηε σο αληνρή αιιά ζηνπο 

ππεξζηαηηθνχο θνξείο ιακβάλνληαη πάληα σο δξάζεηο. 

2.4.1. ΓΛΑΚΖ ΞΟΝΔΛΡΑΠΖΠ ΘΑΡΑ ΡΖΛ ΡΑΛΠΖ 

Ζ κέγηζηε δχλακε πνπ εθαξκφδεηαη ζε έλα ηέλνληα ηε ζηηγκή ηεο ηάλπζεο  δε ζα πξέπεη λα 

ππεξβαίλεη ηελ ηηκή ηεο ζρέζεο (2.30) 

Pmax= Ap ⋅ζp,max (2.30) 
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Όπνπ 

Ap  είλαη ην εκβαδφ ηεο δηαηνκήο ηνπ ηέλνληα 

ζp,max  είλαη ε κέγηζηε ηάζε πνπ εθαξκφδεηαη ζηνλ ηέλνληα ίζε κε min { 0.8fpk, 0.9fp0,1k} 

2.4.2. ΓΛΑΚΖ ΞΟΝΔΛΡΑΠΖΠ ΚΔΡΑ ΡΗΠ ΑΚΔΠΔΠ ΑΞΥΙΔΗΔΠ 

Νη άκεζεο απψιεηεο πεξηιακβάλνπλ: 

 Απψιεηεο ιφγσ ειαζηηθήο παξακφξθσζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ΓPel 

 Απψιεηεο ιφγσ ηξηβψλ ∆Pµ(x) 

 Απψιεηεο ιφγσ νιίζζεζεο ηεο αγθχξσζεο ∆Psl 

 Απψιεηεο ιφγσ βξαρπρξφληαο ραιάξσζεο ∆Pr 

Ζ ηηκή ηεο αξρηθήο δχλακεο πξνέληαζεο Pm0(x) (ηε ρξνληθή ζηηγκή t = t0) ε νπνία εθαξκφδεηαη ζην 

ζθπξφδεκα ακέζσο κεηά ηελ ηάλπζε θαη αγθχξσζε  δίλεηαη απφ ηε ζρέζε (2.31) 

Pm0(x) = Pmax - ΓPel - ∆Pµ(x) - ∆Psl - ∆Pr ≤ Ap ⋅ζpm0(x) (2.31) 

Όπνπ 

Ap Δίλαη ην εκβαδφ ηεο δηαηνκήο ηνπ ηέλνληα  

ζpm0(x) είλαη ε ηάζε ζηνλ ηέλνληα ακέζσο κεηά ηελ ηάλπζε ή ηε κεηαθνξά  ηεο δχλακεο θαη ηζνχηαη 

κε min { 0.75fpk; 0.8fp0,1k} 

2.4.3. ΑΚΔΠΔΠ ΑΞΥΙΔΗΔΠ ΞΟΝΔΛΡΑΠΖΠ 

2.4.3.1. ΑΞΥΙΔΗΔΠ ΙΝΓΥ ΡΖΠ ΑΚΔΠΖΠ ΞΑΟΑΚΝΟΦΥΠΖΠ ΡΝ ΠΘΟΝΓΔΚΑΡΝΠ 

Νη απψιεηεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο κηα κέζε απψιεηα ζε θάζε ηέλνληα φπσο θαίλεηαη ζηε ζρέζε 

(2.32) 

( )

( )
c

el p p

cm

j t
P A E

E t

  
     

 
  (2.32) 

Όπνπ 

∆ζc(t)  είλαη ε κεηαβνιή ηεο ηάζεο ζην θέληξν βάξνπο ηεο δηαηνκήο ησλ ηελφλησλ θαηά ηε ρξνληθή 

ζηηγκή t 

j  είλαη έλαο ζπληειεζηήο ίζνο πξνο 

(n -1)/2n φπνπ n είλαη ν αξηζκφο ησλ νκνεηδψλ ηελφλησλ νη νπνίνη δηαδνρηθά 

πξνεληείλνληαη. Υο απινπνίεζε, ν φξνο j κπνξεί λα ιεθζεί σο ½. 

1  γηα κεηαβνιέο εμαηηίαο κφληκσλ δξάζεσλ πνπ επηβάιινληαη κεηά ηελ 

πξνέληαζε. 

2.4.3.2. ΑΞΥΙΔΗΔΠ ΙΝΓΥ ΡΟΗΒΥΛ 

Νη απψιεηεο ιφγσ ηξηβψλ ∆Pµ(x) ζε ηέλνληεο πξνέληαζεο κεηά ηε ζθιήξπλζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο 

κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ απφ ηε ζρέζε (2.33) 

( )

max
( ) (1 )xP x P e   



     (2.33) 

Όπνπ: 

ζ  είλαη ην άζξνηζκα ησλ γσληαθψλ εθηξνπψλ απφ ηε ζέζε 0 κέρξη ηε ζέζε x (ρσξίο λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ε δηεχζπλζε ή ην πξφζεκφ ηνπο)  

µ  είλαη ν ζπληειεζηήο ηξηβήο κεηαμχ ηέλνληα θαη ζσιήλα θαη φηαλ δελ δίλνληαη δεδνκέλα ζε 

θάπνηα επξσπατθή ηερληθή έγθξηζε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη ηηκέο πνπ δίλνληαη ζηνλ 

πίλαθα 5.1 ηνπ ΔΛ 1992-1-1.  

k  είλαη ε αζέιεηε γσληαθή εθηξνπή (αλά κνλάδα κήθνπο) απφ ηελ αθξηβή ράξαμε ησλ ηελφλησλ 

γηα εζσηεξηθνχο ηέλνληεο   
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x  είλαη ε απφζηαζε ηνπ ηέλνληα απφ ηε ζέζε φπνπ ε δχλακε πξνέληαζεο είλαη ίζε πξνο Pmax 

(δχλακε ζην ελεξγφ άθξν θαηά ηελ ηάλπζε)  

2.4.3.3. ΑΞΥΙΔΗΔΠ ΠΡΖΛ ΑΓΘΟΥΠΖ 

Θα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε απψιεηεο κεηά ηελ ηάλπζε ιφγσ νιίζζεζεο ησλ ζθελψλ ζηηο 

αγθπξψζεηο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αγθχξσζεο θαζψο θαη ιφγσ ησλ παξακνξθψζεσλ ηεο ίδηαο ηεο 

αγθχξσζεο.   

2.4.4. ΓΛΑΚΖ ΞΟΝΔΛΡΑΠΖΠ ΚΔΡΑ ΡΗΠ ΣΟΝΛΗΔΠ ΑΞΥΙΔΗΔΠ 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο κέζεο ηηκήο ηεο δχλακεο πξνέληαζεο ζε θάπνην ρξφλν t>t0 ζα πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππ‟ φςε νη ρξφληεο απψιεηεο πξνεληάζεσο νη νπνίεο νθείινληαη: 

 Πηνλ εξππζκφ 

 Πηε ζπζηνιή μήξαλζεο 

 Πηε καθξνρξφληα ραιάξσζε ηνπ ράιπβα πξνεληάζεσο 

Ζ ηηκή ηεο δίλεηαη απφ ηε ζρέζε (2.34) 

Pm,t(x) = Pm0(x) - ∆Pc+s+r(x) (2.34) 

2.4.5. ΣΟΝΛΗΔΠ ΑΞΥΙΔΗΔΠ ΞΟΝΔΛΡΑΠΖΠ 

Κηα απινπνηεκέλε κέζνδνο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ρξφλησλ απσιεηψλ ιφγσ εξππζκνχ, ζπξξίθλσζεο θαη  

ραιαξψζεσο ζηε ζέζε x,  ∆Pc+s+r(x) δίλεηαη απφ ηε ζρέζε (2.35) 

0 ,

,

2

0

0,8 ( , )

1 (1 )[1 0,8 ( , )]

p

cs p pr c QP

cm
c s r p p c s r p

p p c
cp

cm c c

E
E t t

E
P A A

E A A
z t t

E A I

   





   

   

   

  

 (2.35) 

Όπνπ: 

∆ζp,c+s+r είλαη ε απφιπηε ηηκή ηεο κείσζεο ηεο ηάζεο ζηνπο ράιπβεο ιφγσ εξππζκνχ, ζπξξίθλσζεο θαη  

ραιαξψζεσο ζηε ζέζε x, ηε ρξνληθή ζηηγκή t 

εcs  είλαη ε εθηηκψκελε βξάρπλζε ζθπξνδέκαηνο ιφγσ αλεκπφδηζηεο ζπζηνιήο ζπξξίθλσζεο 

(Πρέζε (2.27)) ηνπ ζε απφιπηεο ηηκέο 

Ep  είλαη ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο ηνπ ράιπβα πξνέληαζεο  

Ecm  είλαη ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ( 

Ξίλαθαο 2.1)  

∆ζpr  είλαη ε απφιπηε ηηκή ηεο κείσζεο ησλ ηάζεσλ ζηνπο ηέλνληεο ζηε ζέζε x, ηε ρξνληθή ζηηγκή 

t, εμαηηίαο ηεο ραιαξψζεσο ηνπ πξνεληεηακέλνπ ράιπβα. Θεσξείηαη πσο γηα ηάζε ίζε πξνο 

ζp=ζp(G+Pm0+ ς2Q ) φπνπ ζp=ζp(G +Pm0+ ς2Q ) είλαη ε αξρηθή ηάζε ζηνπο ηέλνληεο ιφγσ 

ηεο αξρηθήο πξνέληαζεο θαη ησλ νηνλεί-κφληκσλ δξάζεσλ.   

θ(t,t0) είλαη ν ζπληειεζηήο εξππζκνχ ηε ρξνληθή ζηηγκή t δεδνκέλεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ θνξηίνπ ηε 

ρξνληθή ζηηγκή t0  

ζc,QP είλαη ε ηάζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πιεζίνλ ησλ ηελφλησλ, εμαηηίαο ηνπ ηδίνπ βάξνπο θαη ηεο 

αξρηθήο πξνέληαζεο θαζψο θαη άιισλ νηνλεί-κφληκσλ  δξάζεσλ, φπνπ απαηηείηαη. Ζ ηηκή ζc,QP 

είλαη δπλαηφ λα νθείιεηαη ζε κέξνο ηνπ εηδηθνχ βάξνπο θαη ζηελ αξρηθή πξνέληαζε ή ζηνλ 

πιήξε ζπλδπαζκφ ησλ νηνλεί-κφληκσλ δξάζεσλ (ζc(G+Pm0+ς2Q)), αλάινγα κε ηελ 

ζεσξνχκελε θάζε ηεο θαηαζθεπήο.    

Ap είλαη ην εκβαδφλ ηνπ ζπλφινπ ησλ ηελφλησλ ζηε ζέζε x  

Ac είλαη ην εκβαδφλ ηεο δηαηνκήο ζθπξνδέκαηνο  

Ηc είλαη ε ξνπή αδξάλεηαο ηεο δηαηνκήο ζθπξνδέκαηνο  

zcp είλαη ε απφζηαζε κεηαμχ ηνπ θέληξνπ βάξνπο ηεο δηαηνκήο ζθπξνδέκαηνο θαη ησλ ηελφλησλ.   
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2.4.6. ΑΓΘΟΥΠΖ ΡΥΛ ΡΔΛΝΛΡΥΛ 

Νη δηαηάμεηο αγθχξσζεο ησλ ηελφλησλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά αληνρήο επηκήθπλζεο θαη 

θφπσζεο επαξθή ψζηε λα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρεδηαζκνχ. Δηδηθφηεξεο νδεγίεο φζνλ 

αθνξά ηηο πεξηνρέο ηεο αγθχξσζεο δίλνληαη ζην Ξαξάξηεκα J ηνπ ΔΛ1992-2.   

2.5. ΔΙΔΓΣΝΗ ΠΔ ΝΟΗΑΘΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΠΡΝΣΗΑΠ (ΔΘΡΝΠ ΘΝΞΥΠΖΠ) 

2.5.1. ΘΑΚΤΖ ΚΔ Ζ ΣΥΟΗΠ ΑΜΝΛΗΘΖ ΓΛΑΚΖ 

Θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θακπηηθήο αληνρήο νπιηζκέλσλ ή πξνεληεηακέλσλ δηαηνκψλ γίλνληαη νη 

παξαθάησ παξαδνρέο: 

 νη επίπεδεο δηαηνκέο παξακέλνπλ επίπεδεο (θαη κεηά ηε θφξηηζε). 

 ε παξακφξθσζε ραιαξψλ νπιηζκψλ κε ζπλάθεηα ή ηελφλησλ κε ζπλάθεηα, ππφ εθειθπζκφ ή 

ζιίςε, είλαη ε ίδηα κε εθείλε ηνπ πεξηβάιινληνο ζθπξνδέκαηνο. 

 ε εθειθπζηηθή αληνρή ηνπ ζθπξνδέκαηνο αγλνείηαη. 

 νη ηάζεηο ηνπ ζιηβφκελνπ ζθπξνδέκαηνο ππνινγίδνληαη βάζεη ηεο ζρέζεο ηάζεο-

παξακφξθσζεο πνπ δφζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην. 

 νη ηάζεηο ηνπ ραιαξνχ ή πξνεληεηακέλνπ νπιηζκνχ ππνινγίδνληαη βάζεη ησλ θακππιψλ 

ζρεδηαζκνχ πνπ δφζεθαλ ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην 

 ε αξρηθή παξακφξθσζε ηελφλησλ πξνέληαζεο ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

ηάζεσλ ησλ ηελφλησλ. 

Νη ηηκέο ησλ εc2, εcu2, εc3, εcu3 δίλνληαη ζηνλ Ξίλαθα 2.1 θαη ε εud γηα ην ραιαξφ νπιηζκφ θαη ην ράιπβα 

πξνέληαζεο δίλνληαη ζηα θεθάιαηα 2.2.2 θαη 2.2.3. Πε ηκήκαηα δηαηνκψλ ππφ ζρεδφλ θεληξηθή 

ζχλζιηςε (e/h < 0,1), φπσο είλαη ηα ζιηβφκελα πέικαηα θηβσηηνεηδψλ δηαηνκψλ, ε κέζε ζιηπηηθή 

παξακφξθσζε ζην ηκήκα απηφ ηεο δηαηνκήο δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ηελ ηηκή εc2 (ή εc3 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε δηγξακκηθή ζρέζε ηάζεσλ παξακνξθψζεσλ) 

 

A  - φξην παξακφξθσζεο εθειθπφκελνπ ράιπβα 

B  - φξην παξακφξθσζεο ζιηβφκελνπ ζθπξνδέκαηνο 

C  - φξην παξακφξθσζεο ζθπξνδέκαηνο ππφ θαζαξή ζιίςε 

Πρήκα 2.10 Δπηηξεπφκελεο θαηαλνκέο παξακνξθψζεσλ ζηελ νξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο 
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2.5.2. ΑΞΝΦΓΖ ΡΖΠ ΤΑΘΟΖΠ ΑΠΡΝΣΗΑΠ ΓΝΚΗΘΥΛ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΔΜΑΗΡΗΑΠ ΡΖΠ 
ΑΠΡΝΣΗΑΠ ΡΥΛ ΡΔΛΝΛΡΥΛ ΞΟΝΔΛΡΑΠΖΠ 

Γεληθά είλαη επηζπκεηφ γηα κία δνθφ λα εκθαλίζεη ξεγκάησζε ζαλ πξνεηδνπνίεζε ηνπ φηη ιακβάλεη 

ρψξα δηάβξσζε ζηνπο νπιηζκνχο ζην εζσηεξηθφ ηεο. Ρν πξφβιεκα αξρίδεη λα πθίζηαηαη απφ ηε ζηηγκή 

πνπ παξφηη νη ηέλνληεο δηαβξψλνληαη ην ζθπξφδεκα παξακέλεη αξεγκάησην. Θαηά ζπλέπεηα δελ 

ππάξρεη θακία έλδεημε γηα ηελ απψιεηα ηεο πξνέληαζεο θαζψο ην ζθπξφδεκα αξρίδεη θαη ιεηηνπξγεί ζε 

εθειθπζκφ. Όηαλ φκσο θηάζεη ζηελ νξηαθή εθειθπζηηθή ηνπ ηάζε θαη ξεγκαησζεί, φιε ε 

εθειθπζηηθή δχλακε κεηαθέξεηαη μαθληθά ζηνπο ηέλνληεο κε απνηέιεζκα λα ππάξμεη αδπλακία 

αλάιεςεο ηεο δχλακεο απηήο θαη μαθληθή αζηνρία. 

Ν επξσθψδηθαο δίλεη ηξεηο ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο γηα ηελ απνθπγή ηεο ςαζπξήο αζηνρίαο: 

 Έιεγρνο ηεο  θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ρξεζηκνπνηψληαο κεησκέλν εκβαδφλ ράιπβα πξνέληαζεο 

 Σξήζε ελφο ειάρηζηνπ πνζνζηνχ ραιχβδηλνπ νπιηζκνχ  

 Δθαξκνγή, θαηφπηλ ζπκθσλίαο κε ηελ αξκφδηα Δζληθή Αξρή, ελφο θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο 

επηζεσξήζεσλ πνπ ζα βαζίδεηαη ζηε ζπιινγή ηθαλνπνηεηηθνχ απνδεηθηηθνχ πιηθνχ 

2.5.2.1. ΔΙΔΓΣΝΠ ΡΖΠ ΦΔΟΝΠΑΠ ΗΘΑΛΝΡΖΡΑΠ ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΥΛΡΑΠ ΚΔΗΥΚΔΛΝ ΔΚΒΑΓΝ ΣΑΙΒΑ 

ΞΟΝΔΛΡΑΠΖΠ 

Γηα λα γίλεη απηφο ν έιεγρνο, ε επηθάλεηα ηνπ ηέλνληα ππνζεηηθά κεηψλεηαη έηζη ψζηε ε 

ππνινγηδφκελε, κε βάζε ην κεησκέλν εκβαδφ ηελφλησλ, ξνπή ξεγκαηψζεσο λα είλαη κηθξφηεξε ή ίζε 

απφ ηε ξνπή ηνπ ζπρλνχ ζπλδπαζκνχ δξάζεσλ φπσο απηφο νξίδεηαη απφ ηνλ ΔΛ1990 γηα ηηο Νξηαθέο 

Θαηαζηάζεηο Ιεηηνπξγηθφηεηαο. Ζ ξνπή ξεγκαηψζεσο ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη γηα αλάπηπμε, ζηελ 

πιένλ εθειθπφκελε ίλα ηεο δηαηνκήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ηάζεο ίζε κε fctm φπσο απηφ δίλεηαη ζηνλ 

Ξίλαθα 2.1. Πε κία δηαηνκή κε εθειθπζηηθή ηάζε fctm ζηελ αθξαία ίλα ηεο θαη κε ξνπή αληίζηαζεο W, ε 

ξνπή ξεγκαηψζεσο Κ θαη ε δχλακε πξνέληαζεο P ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε (2.36) 

ctm

P P e M
f

A W W


     (2.36) 

Όπνπ  

e ε εθθεληξφηεηα ηεο δχλακεο πξνέληαζεο 

Α ην εκβαδφ ηεο δηαηνκήο 

Δπνκέλσο ε δχλακε πξνέληαζεο πνπ εμαζθαιίδεη φηη ε δηαηνκή ζα ξεγκαησζεί φηαλ ππφθεηηαη ζε 

ξνπή Κ δίλεηαη απφ ηε ζρέζε (2.37) 

1

ctm
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f
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 (2.37) 

Ζ νξηαθή αληνρή ηεο δηαηνκήο κε κεησκέλν εκβαδφ ηελφλησλ, αιιά ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο 

ζπληειεζηέο αζθαιείαο πιηθψλ ηνπ ηπρεκαηηθνχ ζπλδπαζκνχ ηεο Νξηαθήο Θαηάζηαζεο Αζηνρίαο, 

ειέγρεηαη μαλά κε ηε ξνπή πνπ δεκηνπξγεί ν ζπρλφο ζπλδπαζκφο δξάζεσλ ηεο ΝΘΙ. Όηαλ 

ππνινγίδεηαη ε ξνπή αληνρήο ηεο δηαηνκήο ρξεζηκνπνηψληαο ην κεησκέλν εκβαδφ ηελφλησλ, ε 

ζπλεηζθνξά ηνπ ραιαξνχ νπιηζκνχ κπνξεί λα ιακβάλεηαη ππ‟ φςε. Δπίζεο επηηξέπεηαη ε αλαθαηαλνκή 

ξνπψλ εληφο ηνπ θνξέα. 

Ζ αλάγθε λα κεησζεί ν αξηζκφο ησλ ηελφλησλ έσο φηνπ θάησ απφ ην ζπρλφ ζπλδπαζκφ δξάζεσλ ε 

δηαηνκή λα ξεγκαηψλεηαη πξνθχπηεη απφ ηελ αλάγθε λα δηαζθαιηζηεί φηη ε ξεγκάησζε ζα γίλεη νξαηή 

θάησ απφ θαλνληθέο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο θαη έηζη ζα θηλεηνπνηεζεί άκεζα κεραληζκφο ειέγρνπ θαη 

επηδηφξζσζεο. Δίλαη ειαθξψο πεξίεξγν φηη ν ζπρλφο ζπλδπαζκφο δξάζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα λα 

πξνζδηνξίζεη ην κεησκέλν εκβαδφ ησλ ηελφλησλ αιιά θαη ζηε ζπλέρεηα γηα λα ειεγρζεί ε ξνπή 
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αληνρήο κεηά ηε ξεγκάησζε, θαζψο ην θνξηίν κπνξεί λα απμεζεί ζηελ ελδηάκεζε πεξίνδν αλάκεζα 

ζηε ξεγκάησζε θαη ηνλ εληνπηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηελ επηδηφξζσζή ηνπ. 

Απφ ηνλ Δπξσθψδηθα δε γίλεηαη ζαθέο εάλ ν έιεγρνο απηφο πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη πξηλ ή κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ καθξνρξφλησλ απσιεηψλ πξνέληαζεο. Ζ θαηάζηαζε πξηλ ηελ νινθιήξσζε ησλ 

απσιεηψλ είλαη δπζκελέζηεξε θαζψο ε δχλακε θαη άξα θαη ε κείσζε ηεο πξνέληαζεο ζα είλαη 

κεγαιχηεξε. Ξαξφια απηά επεηδή είλαη απίζαλν ε δηάβξσζε λα ζπκβεί πξηλ ηελ νινθιήξσζε ησλ 

απσιεηψλ πξνέληαζεο ην ινγηθφ είλαη ν έιεγρνο λα γίλεη φηαλ απηέο ζα έρνπλ νινθιεξσζεί. 

Δάλ ρξεζηκνπνηεζεί ε ζρέζε (2.37) γηα λα ππνινγηζηεί ε δχλακε πξνέληαζεο πνπ ζα πξνθαιέζεη 

ξεγκάησζε ζε επηβαιιφκελε ξνπή Κ, ηφηε ην κεησκέλν εκβαδφ ησλ ηελφλησλ Αp,Red κπνξεί λα 

ππνινγηζηεί απφ ηε ζρέζε (2.38) 
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 (2.38) 

Όπνπ 

ζp  είλαη ε ηάζε ησλ ηελφλησλ αθξηβψο πξηλ ηε ξεγκάησζε  

Δάλ δε ιεθζεί ππ‟ φςε ν ραιαξφο νπιηζκφο ηφηε ε ξνπή αληνρήο πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηε ζρέζε (2.39)  

,Re 0.1p d s p kA z f M    (2.39) 

Απφ ηηο εμηζψζεηο (2.38) θαη (2.39) πξνθχπηεη φηη ε ξνπή ππφ ην ζπρλφ ζπλδπαζκφ Κ, πξέπεη λα 

ππεξβαίλεη έλα ειάρηζην φξην πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε  ςαζπξή αζηνρία, απνπζία ραιαξνχ 

νπιηζκνχ, πνπ είλαη: 

0.1
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(2.40) 

Πεκεηψλεηαη φηη νη παξαπάλσ ζρέζεηο αθνξνχλ ηζνζηαηηθνχο θνξείο ελψ γηα ηνπο ππεξζηαηηθνχο ζα 
πξέπεη ηα κεγέζε λα ηξνπνπνηνχληαη θαηάιιεια. 

2.5.2.2. ΣΟΖΠΖ ΔΛΝΠ ΔΙΑΣΗΠΡΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΣΑΙΒΓΗΛΝ ΝΞΙΗΠΚΝ 

Ζ απνθπγή ηεο ςαζπξήο αζηνρίαο κπνξεί επίζεο λα απνθεπρζεί κε ηε δηαζθάιηζε φηη ππάξρεη 

αξθεηφο δηακήθεο νπιηζκφο γηα λα αληηζηαζκίζεη ηελ απψιεηα πξνέληαζεο φηαλ ε εθειθπζηηθή αληνρή 

ηνπ ζθπξνδέκαηνο ραζεί. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ελφο ειάρηζηνπ νπιηζκνχ ζχκθσλα 

κε ηε (2.41). Ν νπιηζκφο απηφο δελ είλαη πξφζζεηνο ζε απηνχο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί γηα άιινπο 

ζθνπνχο, δειαδή νπιηζκνί πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ιφγσ άιισλ απαηηήζεσλ ζπλππνινγίδνληαη ζην 

As,min, θαη κπνξεί λα ζπλεθηηκάηαη ζηνπο ειέγρνπο ζε θάκςε. Απηφο ν ηξφπνο απνθπγήο ηεο ςαζπξήο 

αζηνρίαο ζα νδεγεί πάληα ζηελ αλάγθε ηνπνζέηεζεο νπιηζκνχ, ζε αληίζεζε κε απηφλ πνπ 

πεξηγξάθεθε πξνεγνπκέλσο, φκσο απνθεχγεη ηελ αλάγθε γηα πξνζδηνξηζκφ ηεο αθξηβνχο απψιεηαο 

πξνέληαζεο ιφγσ ηεο δηάβξσζεο. 

yks

rep
mins,

fz

M
A   (2.41) 

Mrep είλαη ε ξνπή ξεγκαηψζεσο πνπ ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο θαηάιιειε εθειθπζηηθή 

αληνρή, fctm ζηελ αθξαία εθειθπφκελε ίλα ηεο δηαηνκήο, αγλνψληαο νπνηαδήπνηε επηξξνή ηεο 

πξνέληαζεο. 

zs είλαη ν κνρινβξαρίνλαο ησλ εζσηεξηθψλ δπλάκεσλ ζηελ νξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο πνπ 

αλαθέξεηαη ζηνλ ραιχβδηλν νπιηζκφ. 
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Γε γίλεηαη ζαθέο εάλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κνρινβξαρίνλα ησλ εζσηεξηθψλ δπλάκεσλ, ην ζεκείν 

φπνπ αζθείηαη ε ζιηπηηθή δχλακε, ζηελ θάκςε, πξνθχπηεη ιακβάλνληαο ππ φςε ηελ πξνέληαζε ή 

αγλνψληαο ηε. Ρν ηειεπηαίν είλαη πην ζπληεξεηηθφ, θαζψο ζα νδεγήζεη ζε κηθξφηεξν κνρινβξαρίνλα, 

θαη είλαη ζπλεπέο κε ηελ ηδέα ηνπ νπιηζκνχ πνπ αληηζηαζκίδεη ηελ απψιεηα πξνέληαζεο. 

Ν νπιηζκφο πνπ πξνθχπηεη ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο πξνθχπηεη 

εθειθπζκφο ππφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ζπλδπαζκφ δξάζεσλ ηεο ΝΘΙ, ιακβάλνληαο ππ φςε ηηο 

δεπηεξνγελείο επηξξνέο ηεο πξνέληαζεο αιιά αγλνψληαο ηηο πξσηνγελείο (ηζνζηαηηθέο). Ζ απψιεηα 

πξνέληαζεο ζε κία δηαηνκή, ιφγσ δηάβξσζεο, ζεσξείηαη φηη δε κεηαβάιιεη ηελ θαηαλνκή ησλ 

δεπηεξνγελψλ επηξξνψλ ηεο πξνέληαζεο. 

Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε απαξαίηεηε πιαζηηκφηεηα ζε κηα γέθπξα φηαλ κία δηαηνκή ξεγκαηψλεηαη ζα 

πξέπεη ν νπιηζκφο As,min πνπ ηνπνζεηείηαη ζηα αλνίγκαηα ζπλερψλ δνθψλ λα πξέπεη λα εθηείλεηαη σο 

ηελ ελδηάκεζε ζηήξημε ηνπ ζεσξνχκελνπ αλνίγκαηνο. 

Απηή ε επέθηαζε κπνξεί λα απνθεπρζεί ζηελ νξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο, ε ηθαλφηεηα ζε εθειθπζκφ 

ηνπ ραιαξνχ νπιηζκνχ θαη ηνπ ράιπβα πξνέληαζεο πάλσ απφ ηε ζηήξημε, ππνινγηδφκελε βάζεη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ αληνρψλ fyk θαη fp0,1k, αληηζηνίρσο, είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ ηθαλφηεηα ζε ζιίςε ηνπ 

θάησ πέικαηνο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη δελ είλαη πηζαλφ λα αζηνρήζεη ε ζιηβφκελε δψλε. Απηφ 

πεξηγξάθεηαη απφ ηε ζρέζε (2.42) 

Asfyk + kpApfp0,1k  tinfb0ccfck (2.42) 

Όπνπ: 

tinf, b0 είλαη, αληηζηνίρσο, ην πάρνο θαη ην πιάηνο ηνπ θάησ πέικαηνο ηεο δηαηνκήο. Πε πεξίπησζε 

δηαηνκψλ κνξθήο Ρ, ην tinf ιακβάλεηαη ίζν πξνο ην b0. 

As, Ap ζπκβνιίδνπλ, αληηζηνίρσο, ην εκβαδφλ ηνπ ραιαξνχ νπιηζκνχ θαη ηνπ ράιπβα πξνέληαζεο 

ζηελ εθειθπφκελε δψλε, ζηελ νξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο. 

2.5.3. ΔΙΔΓΣΝΠ ΠΔ ΓΗΑΡΚΖΠΖ 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο αληνρήο ζε ηέκλνπζα νξίδνληαη ηα εμήο ζχκβνια: 

VEd Ρηκή ζρεδηαζκνχ ηεο δξψζαο ηέκλνπζαο (δχλακεο) 

VRd,c είλαη ε ηηκή ζρεδηαζκνχ ηεο αληνρήο ζε ηέκλνπζα ζηνηρείσλ ρσξίο νπιηζκφ δηάηκεζεο. 

VRd,s  είλαη ε ηηκή ζρεδηαζκνχ ηεο ηέκλνπζαο πνπ κπνξεί λα αλαιεθζεί απφ ηνλ νπιηζκφ δηάηκεζεο 

ηε ζηηγκή ηεο δηαξξνήο ηνπ. 

VRd,max  είλαη ε ηηκή ζρεδηαζκνχ ηεο κέγηζηεο ηέκλνπζαο πνπ κπνξεί λα αλαιεθζεί απφ ην ζηνηρείν, 

φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηε ζπληξηβή ησλ ινμψλ ζιηπηήξσλ. 

 

Θαζ‟ φηη ν έιεγρνο ζε δηάηκεζε ζπλήζσο έπεηαη ηνπ ειέγρνπ θάκςεο ηα βαζηθά γεσκεηξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαηνκήο έρνπλε ήδε επηιεγεί. Θαηά ζπλέπεηα ε VRd,max ηεο δηαηνκήο είλαη γλσζηή 

θαη ζα πξέπεη λα ειεγρζεί φηη είλαη κεγαιχηεξε ηεο VEd γηαηί δηαθνξεηηθά ε δηαηνκή δελ επαξθεί θαη 

ρξεηάδεηαη επαλαδηαζηαζηνιφγεζε. 

 

Δαλ VEd < VRd,c απαηηείηαη ηνπνζέηεζε κφλν ηνπ ειάρηζηνπ δηαηκεηηθνχ νπιηζκνχ. 

Ζ VRd,c δίλεηαη απφ ηε ζρέζε (2.43) 

1 3 3 2 1 2

,
[(0.18 ) (100 ) 0.15 ] (0.035 0.15 )Rd c c l ck cp w ck cp wV k f b d k f b d                (2.43) 

φπνπ: 

f
ck

 ζε MPa 

k = 02
200

1 ,
d

 φπνπ d ζε mm 
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l
 = 020,

db

A


w

sl  

A
sl
 είλαη ην εκβαδφλ ηνπ εθειθπφκελνπ νπιηζκνχ πνπ εθηείλεηαη ζε απφζηαζε  (l

bd
 + d) πέξα 

απφ ηε ζεσξνχκελε δηαηνκή. ην εκβαδφλ πξνεληεηακέλνπ νπιηζκνχ κε ζπλάθεηα κπνξεί λα 

πξνζκεηξάηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Asl. Πηελ πεξίπησζε απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη κηα 

ζηαζκηζκέλε ηηκή ηνπ d. 

b
w
 είλαη ην ειάρηζην πιάηνο ηεο δηαηνκήο ζηελ εθειθπφκελε πεξηνρή [mm] 


cp

 = NEd/Ac < 0,2 fcd [MPa] 

N
Ed

 είλαη ε αμνληθή δχλακε ζηε δηαηνκή ιφγσ θνξηίσλ ή ηεο δξάζεο ηεο πξνέληαζεο, ζε Newton 

(NEd > 0 γηα ζιίςε). Ζ επίδξαζε ησλ επηβεβιεκέλσλ παξακνξθψζεσλ ζην NEd κπνξεί λα 

αγλνείηαη. 

AC είλαη ην εκβαδφλ ηεο δηαηνκήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο  [mm2] 

V
Rd,c

 ζε Newton 

 

Δάλ VEd > VRd,c  

Αγλνείηαη ηειείσο ε ζπκβνιή ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ αλάιεςε ηέκλνπζαο, VRd,c , θαη ζα πξέπεη VEd < 

VRd  φπνπ ε VRd γηα ζηνηρεία κε θαηαθφξπθν νπιηζκφ δηαηκήζεσο είλαη ε κηθξφηεξε απφ ηηο ηηκέο πνπ 

δίλνπλ νη ζρέζεηο  

θfz
s

A
V cotywd

sw
sRd,   (2.44) 

VRd,max = cw bw z 1 fcd/(cot + tan ) (2.45) 

φπνπ: 

A
sw

 είλαη ην εκβαδφλ ηεο δηαηνκήο ηνπ νπιηζκνχ δηάηκεζεο 

s είλαη ε απφζηαζε ησλ ζπλδεηήξσλ 

f
ywd

 είλαη ε ηηκή ζρεδηαζκνχ ηνπ νξίνπ δηαξξνήο ηνπ νπιηζκνχ δηάηκεζεο 


1
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cw

 είλαη έλαο ζπληειεζηήο γηα λα ιεθζεί ππφςε ε εληαηηθή θαηάζηαζε ζηε ζιηβφκελε ρνξδή πνπ 

παίξλεη ηηο παξαθάησ ηηκέο: 

 1  Γηα κε πξνεληεηακέλεο θαηαζθεπέο: 

(1 + ζcp/fcd)  γηα 0 < ζcp  0,25 fcd                  

1,25   γηα 0,25 fcd < ζcp  0,5 fcd                 

2,5 (1 - ζcp/fcd)  γηα 0,5 fcd < ζcp < 1,0 fcd      

 

φπνπ: 

ζcp  είλαη ε κέζε ζιηπηηθή ηάζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ιακβαλφκελε κε ζεηηθφ πξφζεκν, ιφγσ 

ηνπ αμνληθνχ θνξηίνπ ζρεδηαζκνχ.  Ζ ηηκή απηή πξέπεη λα ππνινγίδεηαη παίξλνληαο ηε κέζε 

ηηκή ηεο ηάζεο ζηε δηαηνκή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε θαη ηνπ νπιηζκνχ. Γελ 

απαηηείηαη ππνινγηζκφο  ηεο ζcp ζε απνζηάζεηο κηθξφηεξεο απφ 0.5d cotζ απφ ηελ παξεηά κηαο 

ζηήξημεο. 

  Θα πξέπεη 1 < cotζ < 2,5 

Όπνπ ν θνξκφο πεξηέρεη πεξηβιήκαηα ηελφλησλ κε ελζσκάησζε δηακέηξνπ Φ > bw/8 ε αληνρή ζε 

ηέκλνπζα VRd,max πξέπεη λα ππνινγίδεηαη βάζεη ελφο νλνκαζηηθνχ πάρνπο θνξκνχ ίζνπ πξνο: 
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bw,nom = bw - 0,5Πθ (2.46) 

φπνπ: 

θ είλαη ε εμσηεξηθή δηάκεηξνο ηνπ πεξηβιήκαηνο θαη ην Πθ ππνινγίδεηαη ζηε δπζκελέζηεξε 

ζηάζκε ηεο δηαηνκήο. 

Ρν κέγηζην ελεξγφ εκβαδφλ ηνπ νπιηζκνχ δηάηκεζεο Asw,max γηα cot  = 1 δίλεηαη απφ ηε ζρέζε (2.47) 

cdcw
w

ywdmaxsw,
f

sb

fA
12

1   (2.47) 

Ζ πξφζζεηε εθειθπζηηθή δχλακε, F
td
, ζην δηακήθε νπιηζκφ ιφγσ ηεο ηέκλνπζαο V

Ed κπνξεί λα 

ππνινγηζηεί απφ ηε ζρέζε (2.48) 

Ftd = 0,5 VEd (cot  – cot  ) (2.48) 

Ζ (MEd/z) + Ftd δελ πξέπεη λα ιακβάλεηαη κεγαιχηεξε απφ MEd,max/z 

2.5.4. ΔΙΔΓΣΝΠ ΠΔ ΠΡΟΔΤΖ 

Ζ δηαηκεηηθή ηάζε ζην ηνίρσκα κηαο δηαηνκήο πνπ ππφθεηηαη ζε θαζαξή ξνπή ζηξέςεο κπνξεί λα 

ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε (2.49) 

k

Ed
ef,it,i

2A

T
t   (2.49) 

Ζ ηέκλνπζα VEd,i ζην ηνίρσκα i ιφγσ ζηξέςεο δίλεηαη απφ ηε ζρέζε (2.50) 

ief,it,iEd,i ztV   (2.50) 

 

 

A  - κέζε γξακκή 

B  - εμσηεξηθφ άθξν ηεο ηζνδχλακεο 

δηαηνκήο, κε πεξίκεηξν u 

C  - επηθάιπςε 

 

 

 

 

 

 

Πρήκα 2.11 Πχκβνια θαη νξηζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ελφηεηα 2.5.4 

Όπνπ: 

TEd είλαη ε δξψζα ζηξεπηηθή ξνπή ζρεδηαζκνχ  

Ak είλαη ην εκβαδφλ πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηε κέζε γξακκή ησλ επηκέξνπο ηνηρσκάησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εζσηεξηθψλ θελψλ.  

ηt,i είλαη ε δηαηκεηηθή ηάζε ιφγσ ζηξέςεο ζην ηνίρσκα i 

tef,i είλαη ην πάρνο ηεο ηζνδχλακεο ιεπηφηνηρεο δηαηνκήο. Κπνξεί λα ιακβάλεηαη ίζν πξνο A/u, 

αιιά δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην δηπιάζην ηεο απφζηαζεο κεηαμχ ηνπ άθξνπ ηεο 

δηαηνκήο θαη ηνπ θέληξνπ ηνπ δηακήθνπο νπιηζκνχ.  Πηηο θνίιεο δηαηνκέο ην άλσ φξην είλαη ην 

πξαγκαηηθφ πάρνο ηνπο. 
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A είλαη ην ζπλνιηθφ εκβαδφλ ηεο δηαηνκήο πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηελ εμσηεξηθή πεξίκεηξν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εζσηεξηθψλ θελψλ 

uk είλαη ε εμσηεξηθή πεξίκεηξνο ηεο δηαηνκήο 

zi είλαη ην κήθνο ηνπ επηκέξνπο ηνηρψκαηνο i νξηδφκελν απφ ηελ απφζηαζε ησλ ζεκείσλ ηνκήο 

ηνπ κε ηα γεηηνληθά ηνηρψκαηα 

θαη ηζρχνπλ νη ζρέζεηο πνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηε δηάηκεζε. 

Θα πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη αξρηθά ε ζρέζε (2.51) Όπνπ ε γσλία ζ είλαη ε ίδηα πνπ επηιέρηεθε θαη ζηε 

δηάηκεζε. 

Τ <T f A t   Ed Rd,max cw cd k ef,i2 sin cos  (2.51) 

Ν απαηηνχκελνο εγθάξζηνο νπιηζκφο ππνινγίδεηαη απφ ηελ αθφινπζε ζρέζε (2.52) 

,2 cotsw
Ed k yw d

A
T A f

s
  (2.52) 

Ν απαηηνχκελνο δηακήθεο νπιηζκφο ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε (2.53) 

T u
A

A f
 Ed k

sl
k yd

cot
2

 (2.53) 

Ρέλνληεο πξνέληαζεο κε ζπλάθεηα κπνξεί λα ιακβάλνληαη ππφςε, πεξηνξίδνληαο ηελ αχμεζε ηεο 

ηάζεψο ηνπο ζε p  500 MPa. Πηελ πεξίπησζε απηή, ν φξνο Asl fyd ζηελ παξαπάλσ ζρέζε 

αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ Asl fyd + Ap p. 

2.5.5. ΓΗΑΡΚΖΠΖ ΠΡΖ ΠΛΓΔΠΖ ΞΔΙΚΑΡΥΛ – ΘΝΟΚΝ ΞΙΑΘΝΓΝΘΥΛ 

Ζ δηακήθεο δηαηκεηηθή ηάζε, vEd, ζηελ έλσζε κεηαμχ πέικαηνο θαη θνξκνχ ππνινγίδεηαη απφ ηε 

κεηαβνιή ηεο νξζήο (δηακήθνπο) δχλακεο ζην ζεσξνχκελν ηκήκα ηνπ πέικαηνο, ζχκθσλα κε ηε 

ζρέζε (2.54) 

vEd =  ΓFd/(hf   Γx) (2.54) 

φπνπ: 

hf είλαη ην πάρνο ηνπ πέικαηνο ζηελ έλσζε  

Γx είλαη ην κήθνο ηνπ ζεσξνχκελνπ ηκήκαηνο θαη ιακβάλεηαη είηε ην κηζφ ηεο απφζηαζεο κεηαμχ 

ηεο δηαηνκήο φπνπ κεδελίδεηαη ε ξνπή θαη απηήο πνπ κεγηζηνπνηείηαη, είηε ζε πεξίπησζε 

ζπγθεληξσκέλσλ θνξηίσλ ε απφζηαζή ηνπο.  

ΓFd είλαη ε κεηαβνιή ηεο νξζήο δχλακεο ζην ζεσξνχκελν ηκήκα ηνπ πέικαηνο Γx 

 

Ν εγθάξζηνο νπιηζκφο αλά κέηξν κήθνπο Asf/sf κπνξεί λα ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε (2.55) 

(Asffyd/sf) ≥ vEd ≥ hf/ cotζf (2.55) 

Γηα λα απνθεπρζεί ε ζπληξηβή ησλ ζιηπηήξσλ ηνπ πέικαηνο, ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη ε ζπλζήθε 

πνπ δίλεηαη ζηε ζρέζε (2.56) 

vEd ≤ λ fcd sinζf cosζf  (2.56) 

Όπνπ 

1,0 ≥ cotζf ≥ 2,0       γηα ζιηβφκελα πέικαηα       (45ν ≥ζf ≥ 26,5ν) 

1,0 ≥ cotζf ≥ 1,25     γηα εθειθπφκελα πέικαηα   (45ν ≥ζf ≥ 26,5ν) 
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Δάλ vEd ≤ 0,4fctd  δελ απαηηείηαη νπιηζκφο πέξαλ εθείλνπ ιφγσ θάκςεο (εθηφο ηνπ ειάρηζηνπ). Πε 

αληίζεηε πεξίπησζε ακειείηαη φπσο θαη ζηελ θάκςε ε ζπλεηζθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ε έληαζε 

αλαιακβάλεηαη απφ ηνλ νπιηζκφ. 

 

bw

beff

Fd

Fd

x

h f

F   + Fd d

s f

Asf

F   + Fd d

 A 

f

A

A

 B 

 

A  – ζιηπηήξεο    B  – δηακήθεο ξάβδνο αγθπξνχκελε πέξα απφ ην ζεσξεηηθφ ζεκείν ηνµήο ηεο µε ην 

ζιηπηήξα (βιέπε 6.2.4 (7)) 

Πρήκα 2.12 Ππκβνιηζκνί θεθαιαίνπ 2.5.5 

 

2.5.6. ΓΗΑΡΚΖΠΖ ΘΑΗ ΔΓΘΑΟΠΗΑ ΘΑΚΤΖ 

Ιφγσ ηεο παξνπζίαο ζιηπηηθψλ πεδίσλ ηάζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηάηκεζε ή θάκςε, ε 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ δηακήθνπο δηάηκεζεο θαη εγθάξζηαο θάκςεο ζηνπο θνξκνχο θηβσηηνεηδψλ 

δηαηνκψλ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ζην ζρεδηαζκφ. 

Ζ αιιειεπίδξαζε απηή κπνξεί λα αγλνείηαη φηαλ ηθαλνπνηείηαη ε ζπλζήθε ηεο ζρέζεο (2.57) 

VEd/VRd,max < 0,2 ή MEd/MRd,max < 0,1  (2.57) 

Όπνπ:  
V

Rd,max  είλαη ε κέγηζηε ηθαλφηεηα ηνπ θνξκνχ ζε δηακήθε δηάηκεζε 

M
Rd,max είλαη ε κέγηζηε ηθαλφηεηα ηνπ θνξκνχ ζε εγθάξζηα θάκςε, αληηζηνίρσο. 

 

Πε πεξίπησζε πνπ ρξεηάδεηαη λα ιεθζεί ππ‟ φςε δίλνληαη νδεγίεο ζην παξάξηεκα ΚΚ ηνπ ΔΛ1992-2. 

2.5.7. ΠΡΟΔΤΖ ΘΑΗ ΓΗΑΡΚΖΠΖ 

Ζ κέγηζηε αληίζηαζε ελφο ζηνηρείνπ ππφ ηαπηφρξνλε ζηξέςε θαη δηάηκεζε πεξηνξίδεηαη απφ ηελ 

αληνρή ησλ ινμψλ ζιηπηήξσλ ζθπξνδέκαηνο. Γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε απαίηεζε απηή, ζηηο ζπκπαγείο 

δηαηνκέο πξέπεη λα πιεξνχηαη ε  ζπλζήθε ηεο ζρέζεο (2.58) 

TEd / TRd,max + λEd / VRd,max  ≤ 1,0   (2.58) 

φπνπ: 

TEd  είλαη ε ηηκή ζρεδηαζκνχ ηεο ξνπήο ζηξέςεο 

VEd  είλαη ε ηέκλνπζα ζρεδηαζκνχ  

TRd,max  είλαη ε ηηκή ζρεδηαζκνχ ηεο αληνρήο ζε ζηξέςε ζχκθσλα κε ηελ  
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 λ    










250
16,0 ckf

  

αc  φπσο νξίζηεθε ζηε δηάηκεζε 

VRd,max   είλαη ε ηηκή ζρεδηαζκνχ ηεο αληνρήο ζε ηέκλνπζα  

 

Πηηο θηβσηηνεηδείο δηαηνκέο θάζε ηνίρσκα πξέπεη λα ειέγρεηαη αλεμάξηεηα, γηα ηε ζπλδπαζκέλε δξάζε 

ησλ ηεκλνπζψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηάηκεζε θαη απφ ζηξέςε.  

A   B   C   
 

 A  Πηξέςε 

 B  Γηάηκεζε 

 C  Ππλδπαζκφο 

Πρήκα 2.13 Ππλδπαζκφο εληαηηθψλ κεγεζψλ ζε δηαθνξεηηθά ηνηρψκαηα θηβσηηνεηδνχο δηαηνκήο 

 

Θάζε ηνίρσκα ηεο δηαηνκήο ζα ζρεδηάδεηαη μερσξηζηά γηα ηε ζπλδπαζκέλε επηξξνή ηεο δηάηκεζεο θαη 

ηεο ζηξέςεο. Θα πξνζηίζεηαη ε ηέκλνπζα δχλακε ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηε ζηξέςε κε απηή ε νπνία 

πξνθχπηεη απεπζείαο απφ δηάηκεζε. Ζ νξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο γηα ην ζθπξφδεκα ζα ειέγρεηαη ζε 

ζρέζε κε ηε δηαηκεηηθή αληνρή ζρεδηαζκνχ V
Rd,max

. 

2.5.8. ΠΡΟΔΤΖ ΚΔ ΞΑΟΔΚΞΝΓΗΕΝΚΔΛΖ ΠΡΟΔΒΙΥΠΖ 

Ν επξσθψδηθαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο θιεηζηέο ιεπηφηνηρεο θαη ηηο ζπκπαγείο δηαηνκέο ε ζηξέςε κε 

παξεκπνδηδφκελε ζηξέβισζε λα αγλνείηαη ζηηο νξηαθέο θαηαζηάζεηο αζηνρίαο. 

 

2.6. ΝΟΗΑΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΑΠΡΝΣΗΑΠ – ΘΝΞΥΠΖ 

Πηε δηάξθεηα δσήο κηαο γέθπξαο ε ζπλερήο θπθινθνξία νρεκάησλ παξάγεη έλα κεγάιν αξηζκφ απφ 

επαλαιακβαλφκελνπο θχθινπο θφξηηζεο ζηα ζηνηρεία ηεο γέθπξαο. Γη απηφ ην ιφγν ν ράιπβαο 

(πξνεληεηακέλνο θαη κε) θαη ην ζθπξφδεκα είλαη επηξξεπή ζε θαηλφκελα θφπσζεο. Γηα ην ιφγν απηφ ν 

επξσθψδηθαο απαηηεί λα ειέγρεηαη ε θφπσζε ζε ηέηνηνπ είδνπο ζηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη ηαθηηθά ζε 

θχθινπο θφξηηζεο. Δμαίξεζε ζε απηφ απνηεινχλ νη παξαθάησ θαηαζθεπέο: 

 πεδνγέθπξεο, κε εμαίξεζε ηα δνκηθά ζηνηρεία πνπ είλαη πνιχ επαίζζεηα ζηε δξάζε ηνπ αλέκνπ 

 επηρσκέλνπο ηνμσηνχο θαη πιαηζηαθνχο θνξείο, κε ειάρηζηε επηθάιπςε γαηψλ 1.00 m  

 ζεκειηψζεηο 

 βάζξα θαη ζηχινπο πνπ δελ είλαη κνλνιηζηθά ζπλδεδεκέλνη κε ηελ αλσδνκή 

 ηνίρνη αληηζηήξημεο ζε επηρψκαηα νδψλ θαη ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ 

 αθξφβαζξα νδηθψλ θαη ζηδεξνδξνκηθψλ γεθπξψλ πνπ δελ είλαη κνλνιηζηθά ζπλδεδεκέλα κε 

ηελ αλσδνκή, κε εμαίξεζε ηηο πιάθεο ζε θνίια αθξφβαζξα 
 ράιπβαο πξνέληαζεο ή ραιαξφο ζε πεξηνρέο φπνπ, ππφ ην ζπρλφ ζπλδπαζκφ δξάζεσλ θαη ηελ 

Pk, αλαπηχζζνληαη κφλν ζιηπηηθέο ηάζεηο ζηελ αθξφηαηε ίλα ζθπξνδέκαηνο. 
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Ν ππνινγηζκφο ησλ ηάζεσλ ζα βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή ξεγκαησκέλσλ δηαηνκψλ, αγλνψληαο ηελ 

εθειθπζηηθή αληνρή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, αιιά ηθαλνπνηψληαο ηε ζπλζήθε ηνπ ζπκβηβαζηνχ ησλ 

παξακνξθψζεσλ.  

2.6.1. ΑΞΑΙΑΘΡΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ  

Ζ αληνρή ζε θφπσζε κε-ζπγθνιιεκέλσλ εθειθπφκελσλ ξάβδσλ κπνξεί λα ζεσξεζεί επαξθήο αλ ην 

εχξνο δηαθχκαλζεο ησλ ηάζεσλ ππφ ζπρλά αλαθπθιηθά θνξηία ζε ζπλδπαζκφ κε εθείλα ηνπ βαζηθνχ 

ζπλδπαζκνχ είλαη ΓζS ≤ 70MPa. Ζ αληίζηνηρε ηηκή γηα ζπγθνιιεκέλεο εθειθπφκελεο ξάβδνπο είλαη 

35MPa.  

Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλδέζεηο κε ζπγθφιιεζε ή άιιεο δηαηάμεηο επηκήθπλζεο ησλ νπιηζκψλ ζην 

πξνεληεηακέλν ζθπξφδεκα, ηφηε δελ επηηξέπεηαη λα αλαπηχζζεηαη εθειθπζκφο ζηε δηαηνκή ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο ζε απφζηαζε 200mm απφ ηνπο ηέλνληεο πξνέληαζεο ή ηνπο ραιαξνχο νπιηζκνχο ππφ 

ην ζπρλφ ζπλδπαζκφ δξάζεσλ, ιακβάλνληαο έλα κεησηηθφ ζπληειεζηή 0.9 γηα ηε κέζε ηηκή ηεο 

πξνέληαζεο Pm. 

Υο απινπνίεζε ηνπ παξαπάλσ ν έιεγρνο κπνξεί λα γίλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ην ζπρλφ ζπλδπαζκφ 

δξάζεσλ. Πε πεξίπησζε πνπ ηθαλνπνηείηαη ηφηε δελ απαηηείηαη πεξαηηέξσ έιεγρνο. 

2.6.2. ΔΙΔΓΣΝΠ ΠΔ ΘΝΞΥΠΖ ΡΝ ΣΑΙΒΑ (ΝΞΙΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΟΝΔΛΡΔΡΑΚΔΛΝ) 

Ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο ζπλάθεηαο ηνπ ραιαξνχ νπιηζκνχ θαη ηνπ νπιηζκνχ πξνέληαζεο ην εχξνο 

δηαθχκαλζεο ηεο ηάζεο ηνπ ραιαξνχ νπιηζκνχ απμάλεηαη θαηά n φπνπ ην n  δίλεηαη απφ ηε ζρέζε 

(2.59) 

 

A A

A A

S P

S P S P/


  





  

(2.59) 

φπνπ: 

As  είλαη ην εκβαδφλ ηνπ ραιαξνχ νπιηζκνχ  

AP είλαη ην εκβαδφλ ηνπ ηέλνληα (ή ησλ ηελφλησλ) πξνέληαζεο 

θS είλαη ε κέγηζηε δηάκεηξνο ηνπ ραιαξνχ νπιηζκνχ 

θP είλαη ε δηάκεηξνο, ή ε ηζνδχλακε δηάκεηξνο, ηνπ ράιπβα πξνέληαζεο 

 θP=1,6 p  γηα δέζκεο 

 θP =1,75 θwire γηα κεκνλσκέλα επηάθισλα ζπξκαηφζρνηλα φπνπ θwire  είλαη ε δηάκεηξνο 

ηνπ ζχξκαηνο 

θP =1,20 θwire  γηα κεκνλσκέλα ηξίθισλα ζπξκαηφζρνηλα φπνπ θwire  είλαη ε δηάκεηξνο 

ηνπ ζχξκαηνο 

μ είλαη ν ιφγνο ηεο αληνρήο ζε ζπλάθεηα ηελφλησλ κε ελζσκάησζε πξνο εθείλε ηνπ 

λεπξνράιπβα.  Ζ ηηκή ηνπ θαζνξίδεηαη απφ αληίζηνηρν Δπξσπατθφ Ρερληθφ Ξηζηνπνηεηηθφ 

Απνδνρήο ή δηαθνξεηηθά ν επξσθψδηθαο ΔΛ1992-1-1 δίλεη θάπνηεο ηηκέο πνπ δίλνληαη ζηνλ 

Ξίλαθα 2.5.  
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Ξίλαθαο 2.5 Ιφγνο, μ, αληνρήο ζε ζπλάθεηα ηελφλησλ πξνο εθείλε ηνπ ραιαξνχ νπιηζκνχ 

 

ράιπβαο πξνέληαζεο ηάλπζε πξηλ ηελ 

έγρπζε 

κε ζπλάθεηα, ηάλπζε κεηά ηε 

ζθιήξπλζε  

  C50/60  C70/85 

ιείεο ξάβδνη θαη ζχξκαηα Γελ ηζρχεη 0,3 0,15 

ζπξκαηφζρνηλα 0,6 0,5 0,25 

ζχξκαηα κε νδφλησζε 0,7 0,6 0,3 

ξάβδνη κε λεπξψζεηο 0,8 0,7 0,35 

Πεκείσζε:  Γηα ηηκέο ελδηάκεζεο ησλ C50/60 θαη C70/85 κπνξεί λα γίλεηαη παξεκβνιή 

 

Θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ νπιηζκνχ δηάηκεζεο, ε θιίζε ησλ ζιηπηήξσλ ζfat δίλεηαη απφ ηε ζρέζε (2.60) 

 

 tantan fat  ≤ 1,0  (2.60) 

φπνπ: 

ζ είλαη ε γσλία σο πξνο ηνλ άμνλα ηεο δνθνχ πνπ ζεσξείηαη φηη ζρεκαηίδνπλ νη ζιηπηήξεο 

ζθπξνδέκαηνο θαηά ηνλ έιεγρν ηεο Νξηαθήο Θαηάζηαζεο Αζηνρίαο 

Ρν εχξνο δηαθχκαλζεο ηεο ηάζεο ζην ράιπβα δίλεηαη απφ ηε ζρέζε (2.61)  

s
sw fat

V s

A z(cot cot )sin




  





  (2.61) 

φπνπ ΓV είλαη ην εχξνο ηεο ηέκλνπζαο 

 

Γηα ηνπο ππνινγηζκνχο έλαληη θνξηίσλ θφπσζεο ζα ιακβάλεηαη ππφςε ην αθφινπζν πιήζνο ισξίδσλ 

κε βαξέα νρήκαηα, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ζχκθσλα κε ηηο ΝΚΝΔ-Γ δηαηνκήο : 

 Γηα ηηο δηαηνκέο α6λζ θαη β6λζ θαη γεληθφηεξα (ι.ρ. ζε πεξηπηψζεηο κεηαβιεηνχ πιάηνπο θ.ά.) 

γηα δηαηνκέο ζπλνιηθνχ πιάηνπο νδνζηξψκαηνο απφ 26,00 m κέρξη 33,00 m, 2 ισξίδεο αλά 

θαηεχζπλζε. 

 Γηα ηηο δηαηνκέο α4λζ, β4λζ, β4λ*ζ, γ4λζ θαη γ4λ* θαη γεληθφηεξα (ι.ρ. ζε πεξηπηψζεηο 

κεηαβιεηνχ πιάηνπο θ.ά.) γηα δηαηνκέο ζπλνιηθνχ πιάηνπο νδνζηξψκαηνο απφ 15,50 m κέρξη 

26,00 m, 1 ισξίδα αλά θαηεχζπλζε. 

 Γηα ηηο δηαηνκέο β2+1, β2ζ, β2, γ2, δ2, ε2 θαη δ2 θαη γεληθφηεξα (ι.ρ. ζε πεξηπηψζεηο 

κεηαβιεηνχ πιάηνπο θ.ά.) γηα δηαηνκέο ζπλνιηθνχ πιάηνπο νδνζηξψκαηνο κέρξη 15,50 m, 2 

ισξίδεο ζπλνιηθά. 

 

Πχκθσλα κε ην παξαπάλσ επηιέγεηαη απφ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ν θαηάιιεινο αξηζκφο Nobs αλά 

έηνο θαη αλά ισξίδα βξαδείαο θπθινθνξίαο. 
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Ξίλαθαο 2.6 Δλδεηθηηθφο αλακελφκελνο αξηζκφο βαξέσλ νρεκάησλ αλά ρξφλν θαη αλά ισξίδα βξαδείαο 

θπθινθνξίαο 

Θαηεγνξίεο Θπθινθνξίαο 
N

obs
 αλά έηνο θαη αλά ισξίδα 

βξαδείαο θπθινθνξίαο 

1 

Νδνί θαη απηνθηλεηφδξνκνη κε 2 ή 

πεξηζζφηεξεο ισξίδεο αλά 

θαηεχζπλζε θαη κε πςειφ πνζνζηφ 

ξνήο βαξέσλ νρεκάησλ. 

2,0  106 

2 

Νδνί θαη απηνθηλεηφδξνκνη  κε 

κέηξην πνζνζηφ ξνήο βαξέσλ 

νρεκάησλ 

0,5  106 

3 
Θχξηεο νδνί κε ρακειφ πνζνζηφ 

ξνήο βαξέσλ νρεκάησλ 

0,125  106 

4 
Ρνπηθέο νδνί κε ρακειφ πνζνζηφ 

ξνήο βαξέσλ νρεκάησλ 

0,05  106 

 

Ρν εχξνο ηζνδχλακσλ ηάζεσλ βιάβεο γηα έιεγρν ράιπβα ζα ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηε ζρέζε 

(2.62) 

s,equ = s,Ec  s  (2.62) 

φπνπ 

ζs,Ec είλαη ην εχξνο ηάζεσλ πνπ πξνθαιείηαη απφ ην πξνζνκνίσκα θφξηηζεο θφπσζεο 3  

ιs είλαη ν ζπληειεζηήο ηζνδχλακεο βιάβεο γηα θφπσζε, πνπ ιακβάλεη ππφςε εηδηθέο ηνπηθέο 
ζπλζήθεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνλ φγθν θπθινθνξίαο ηεο γέθπξαο, ηελ δσή ζρεδηαζκνχ θαη ην 

άλνηγκα ηνπ κέινπο. 

Ν ζπληειεζηήο ιs δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν (2.63) 

ιs = fat  s,1  s,2  s,3  s,4  (2.63) 

φπνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαζελφο απφ ηνπο επηκέξνπο ζπληειεζηέο δίλνληαη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο 

ζην παξάξηεκα ΛΛ ηνπ ΔΛ1992-2. 

Ζ βιάβε ιφγσ ελφο θχθινπ ηάζεο εχξνπο δηαθχκαλζεο Γζ  κπνξεί λα πξνζδηνξίδεηαη κε ρξήζε ησλ 

αληίζηνηρσλ θακππιψλ S-N (ε νπνία θαίλεηαη ζην Πρήκα 2.14) γηα ραιαξφ νπιηζκφ θαη γηα ράιπβα 

πξνέληαζεο.  Ρν αζθνχκελν θνξηίν πξέπεη λα πνιιαπιαζηάδεηαη επί F,fat. Ζ πξνθχπηνπζα αληίζηαζε 

ζε N* θχθινπο εχξνπο Rsk πξέπεη λα δηαηξείηαη κε ην ζπληειεζηή αζθαιείαο S,fat. 

 

Πρήκα 2.14 Πρήκα ηεο ραξαθηεξηζηηθήο θακπχιεο αληνρήο ζε θφπσζε (θακπχιεο S-N γηα ραιαξφ 

νπιηζκφ θαη γηα ράιπβα πξνέληαζεο) 
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Ρα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θακππιψλ S-N γηα ραιαξφ θαη πξνεληεηακέλν ράιπβα ιακβάλνληαη απφ ηνλ 

Ξίλαθα 2.7 θαη ηνλ Ξίλαθα 2.8 αληίζηνηρα. 

  

Ξίλαθαο 2.7 Ξαξάκεηξνη ησλ θακππιψλ S-N γηα ραιαξνχο ράιπβεο 

Ξίλαθαο 2.8 Ξαξάκεηξνη ησλ θακππιψλ S-N γηα ράιπβεο πξνέληαζεο 

θακπχιε S-N γηα ράιπβα πξνέληαζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα: 
N* 

εθζέηεο ηεο ηάζεο Rsk (MPa) 

k1 k2 ζε N* θχθινπο 

πξνέληαζε πξηλ ηελ έγρπζε 106 5 9 185 

πξνέληαζε κεηά ηε ζθιήξπλζε   

κεκνλσκέλα ζπξκαηφζρνηλα ζε πιαζηηθφ 

πεξίβιεκα 
106 5 9 185 

επζχγξακκνη ή θακπχινη ηέλνληεο ζε 
πιαζηηθφ πεξίβιεκα 

106 5 10 150 

θακπχινη ηέλνληεο ζε κεηαιιηθφ πεξίβιεκα 106 5 7 120 

ζηνηρεία ελψζεσλ 106 5 5 80 

 

Ν έιεγρνο γίλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζρέζε (2.64)  

 
 




 
σ N

σ N*
Rsk

F,fat S,equ
s,fat

Δ *
Δ   (2.64) 

ΓζRsk(N*) είλαη ην εχξνο δηαθχκαλζεο ηάζεσλ γηα N* θχθινπο, απφ ηελ θαηάιιειε θακπχιε S-N 

πνπ δίλεηαη ζην Πρήκα 2.14. 

Πεκείσζε: Βιέπε επίζεο ηνπο Ξίλαθεο 6.3N θαη 6.4N. 

ΓζS,equ(N*) είλαη ην ηζνδχλακν εχξνο δηαθχκαλζεο ηάζεσλ γηα δηάθνξνπο ηχπνπο νπιηζκνχ θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ αξηζκφ ησλ θχθισλ N*. Πε νηθνδνκηθά έξγα ην ΓζS,equ(N*) 

κπνξεί λα ιακβάλεηαη θαηά πξνζέγγηζε ίζν πξνο ην ΓζS,max . 

ΓζS,max είλαη ην κέγηζην εχξνο δηαθχκαλζεο ησλ ηάζεσλ ηνπ ράιπβα ππφ ηνλ θαηάιιειν 

ζπλδπαζκφ δξάζεσλ 

γF,fat    = 1  

γS,fat   = 1.15 

Ρχπνο νπιηζκνχ  εθζέηεο ηεο ηάζεο Rsk (MPa) 

 N* k1 k2 ζε N* θχθινπο 

Δπζχγξακκεο θαη θεθακκέλεο ξάβδνη1 106 5 9 162,5 

Ππγθνιιεκέλεο ξάβδνη θαη πιέγκαηα 107 3 5 58,5 

Πηνηρεία ελψζεσλ 107 3 5 35 

Νη ηηκέο γηα ηε Rsk αλαθέξνληαη ζε επζχγξακκεο ξάβδνπο.  Νη ηηκέο γηα θεθακκέλεο ξάβδνπο 

πξνθχπηνπλ ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ κεησηηθφ ζπληειεζηή  = 0,35 + 0,026 D / φπνπ: 

D        δηάκεηξνο ηπκπάλνπ 

       δηάκεηξνο ξάβδνπ 
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2.6.3. ΑΛΡΝΣΖ ΡΝ ΠΘΟΝΓΔΚΑΡΝΠ ΞΝ ΘΙΗΤΖ Ζ ΓΗΑΡΚΖΠΖ 

Γηα ηηο νδηθέο γέθπξεο ρξεζηκνπνηείηαη ε απινπνηεκέλε κέζνδνο πνπ παξνπζηάδεηαη εδψ. 
Ν έιεγρνο ζε θφπσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ππφ ζιίςε κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ηθαλνπνηείηαη φηαλ 

πιεξνχηαη ε απαίηεζε ηεο ζρέζεο  (2.65) 






  



9   fck  5  MPaς ς
 και επίςησ πρέπει να είναι μικρότερο από

8   fck  5  MPaf f

c,max c,min

cd,fat cd,fat

0,   0
0,5 0,45

0,   0

  

(2.65) 

φπνπ: 

ζc,max είλαη ε κέγηζηε ζιηπηηθή ηάζε ζε κηα ίλα, ππφ ην ζπρλφ ζπλδπαζκφ δξάζεσλ (ζεηηθφ πξφζεκν 

γηα ζιίςε) 

ζc,min είλαη ε ειάρηζηε ζιηπηηθή ηάζε ζηελ ίδηα ίλα φπνπ αλαπηχζζεηαη θαη ε ζc,max. Αλ ε ζc,min είλαη 

εθειθπζηηθή, ηφηε ε ζc,min πξέπεη λα ιακβάλεηαη κεδεληθή. 

To fcd,fat δίλεηαη απφ ηε ζρέζε (2.66) 

 
 

  
 

f
k β t f ck

cd,fat 1 cc 0 cdf 1
250

 
(2.66) 

Όπνπ 

cc(t0)   φπσο δίλεηαη ζηε ζρέζε (2.2) 

t0 είλαη ν ρξφλνο (ζε κέξεο) απφ ηελ έλαξμε ηεο επηβνιήο ηνπ αλαθπθιηθνχ θνξηίνπ ζην 

ζθπξφδεκα  

fcd  = αcc fck/γC 

φπνπ: 

γC  είλαη ν κεξηθφο ζπληειεζηήο αζθαιείαο γηα ην ζθπξφδεκα θαη είλαη ίζνο κε 1.5 γηα 

παξνδηθέο θαη κφληκεο θαηαζηάζεηο ζρεδηαζκνχ θαη 1.2 γηα ηπρεκαηηθέο 

αcc   είλαη ζπληειεζηήο πνπ ζπλεθηηκά καθξνρξφληεο επηδξάζεηο ζηελ ζιηπηηθή αληνρή θαη 

δπζκελείο επηξξνέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηβάιιεηαη ην 

θνξηίν θαη είλαη ίζν κε 1 

Δθφζνλ ζηνπο ινμνχο ζιηπηήξεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ππάξρεη εγθάξζηνο εθειθπζκφο ην fcd,fat ζα πξέπεη 

λα κεηψλεηαη κε λ=0.6 

2.7. ΔΙΔΓΣΝΗ ΠΔ ΝΟΗΑΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΝΡΖΡΑΠ 

Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ ζπκπεξηθνξά ηεο θαηαζθεπήο ππφ ηα ζπλήζε θνξηία ιεηηνπξγίαο 

ηεο. Κε εμαίξεζε ηελ ζηηγκή ηεο αζηνρίαο, φπνπ θάπνηνο κεραληζκφο ζπκπεξηθνξάο έρεη ππεξβεί ηελ 

αληνρή ηνπ, ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο σθέιηκεο δηάξθεηαο δσήο ηνπ θηίζκαηνο αληηζηνηρεί ζε ζηάδην 

ιεηηνπξγηθφηεηαο. Πε θαηαζθεπέο απφ πξνεληεηακέλν ζθπξφδεκα απηή ε θαηάζηαζε είλαη ζπλήζσο ε 

θξίζηκε θαη θαηά ζπλέπεηα ε δηαζηαζηνιφγεζε μεθηλά απφ ηελ Νξηαθή Θαηάζηαζε Ιεηηνπξγηθφηεηαο γηα 

λα ειεγρζεί ζηε ζπλέρεηα εάλ απαηηνχληαη νη απαηηήζεηο ησλ Νξηαθψλ Θαηαζηάζεσλ Αζηνρίαο. 

Ν επξσθψδηθαο θαιχπηεη ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ειέγρσλ ζε ΝΘΙ νη νπνίεο είλαη: 

 Ξεξηνξηζκφο ησλ ηάζεσλ 

 Ξεξηνξηζκφο ηεο ξεγκάησζεο 

 Ξεξηνξηζκφο ησλ παξακνξθψζεσλ 

Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο αλαθέξεηαη φηη θαη θάπνηεο άιιεο θαηαζηάζεηο (φπσο ε 

ηαιάλησζε) κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθέο ζε νξηζκέλεο θαηαζθεπέο. Πην παξάξηεκα Α2.4 ηνπ ΔΛ1990 

θαιχπηνληαη θάπνηεο απφ απηέο φπσο παξακφξθσζε θαη δνλήζεηο ζε νδνγέθπξεο θαη πεδνγέθπξεο, 

θξηηήξηα άλεζεο πεδψλ ζε πεδνγέθπξεο, θπθινθνξηαθήο αζθάιεηαο ζε ζηδεξνδξνκηθέο γέθπξεο θιπ. 
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Θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηάζεσλ θαη ησλ παξακνξθψζεσλ νη δηαηνκέο επηηξέπεηαη λα ζεσξνχληαη 

αξεγκάησηεο θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηάζεσλ θαη ησλ παξακνξθψζεσλ φηαλ ε εθειθπζηηθή ηάζε 

ιφγσ θάκςεο δελ μεπεξλά ηελ ηηκή fctm φπσο απηή δίλεηαη ζηνλ Ξίλαθα 2.1, κε ηελ απαίηεζε φκσο ν 

ειάρηζηνο νπιηζκφο λα ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ίδηα ηηκή. 

2.7.1. ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝΠ ΡΥΛ ΡΑΠΔΥΛ 

Νη ηάζεηο ζηηο γέθπξεο πεξηνξίδνληαη γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη ηηο ζπλήζεηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο νη 

παξαδνρέο πνπ έρνπλ γίλεη ζην ζρεδηαζκφ (φπσο ε γξακκηθή-ειαζηηθή ζπκπεξηθνξά) ηζρχνπλ θαη 

επίζεο γηα λα απνθχγνπλ θαηαζηάζεηο φπσο ε απνθινίσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη νη ππεξβνιηθέο 

ξεγκαηψζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε κείσζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο. Γηα κφληκεο 

θαηαζηάζεηο ζρεδηαζκνχ είλαη ζχλεζεο λα ειέγρνληαη νη ηάζεηο ζε δχν θάζεηο. Ζ πξψηε είλαη θαηά ηελ 

έλαξμε ηεο θπθινθνξίαο ζηε γέθπξα φπνπ έλα κηθξφ θνκκάηη ηνπ εξππζκνχ έρεη ζπκβεί, θαη ζε 

κεηαγελέζηεξν ρξφλν φπνπ ηα θαηλφκελα εξππζκνχ θαη ζπζηνιήο μήξαλζεο έρνπλ ζηελ νπζία 

ζπληειεζηεί πιήξσο. Πηηο πξνεληεηακέλεο θαηαζθεπέο απηφ ηα θαηλφκελα απηά νδεγνχλ ζε απψιεηα 

δχλακεο πξνέληαζεο. Ξνιιέο θνξέο είλαη θαιφ ζηνλ πξψην έιεγρν λα ζπκπεξηιακβάλεηαη έλα ηκήκα 

ηεο ζπλνιηθήο ζπζηνιήο μήξαλζεο θαζψο πεξίπνπ ε κηζή έρεη ζπληειεζηεί κέζα ζηνπο ηξεηο πξψηνπο 

κήλεο απφ ηε ζθπξνδέηεζε. Νη έιεγρνη ηνπ επξσθψδηθα ζηηο ΝΘΙ είλαη νη εμήο: 

2.7.1.1. ΔΙΔΓΣΝΗ ΠΡΖ ΦΑΠΖ ΞΟΝΔΛΡΑΠΖΠ 

Ζ ζιηπηηθή ηάζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε δχλακε πξνέληαζεο θαζψο θαη ηα 

ππφινηπα θνξηία πνπ δξνπλ ηε ζηηγκή ηεο ηάλπζεο ή ηεο ραιάξσζεο ηεο πξνέληαζεο πξέπεη λα κελ 

ππεξβαίλεη ην 0,6 fck(t). 

Ζ εθειθπζηηθή ηάζε ηνπ ηέλνληα πξνέληαζεο πξηλ ηηο κεηψζεηο (ζηηγκηαίεο απψιεηεο) πξνέληαζεο δελ 

πξέπεη λα μεπεξλά ην min{ 0.8fpk, 0.9fp0,1k} θαη αθνχ ζπκβνχλ ην min{ 0.75fpk; 0.8fp0,1k} 

2.7.1.2. ΔΙΔΓΣΝΠ ΓΗΑΚΖΘΝΠ ΟΖΓΚΑΡΥΠΖΠ 

Ζ ξεγκάησζε απηή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο. Γη απηφ ην ιφγν εθφζνλ δε 

ιακβάλνληαη κέηξα φπσο ε αχμεζε ηεο επηθάιπςεο ή ε πεξίζθημε κε εγθάξζηνπο νπιηζκνχο ζα πξέπεη  

ππφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ζπλδπαζκφ δξάζεσλ ή ζιηπηηθή ηάζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο λα κελ μεπεξλά ηελ 

ηηκή 0,6 fck φηαλ ε θαηεγνξία πεξηβάιινληνο είλαη XD, XF θαη XS. 

2.7.1.3. ΔΙΔΓΣΝΠ ΚΔΓΗΠΡΥΛ ΔΦΔΙΘΠΡΗΘΥΛ ΡΑΠΔΥΛ ΠΡΝΠ ΝΞΙΗΠΚΝΠ 

Ζ ξεγκάησζε ζεσξείηαη φηη απνθεχγεηαη εθφζνλ ππφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ζπλδπαζκφ ηάζεσλ 

 Ζ εθειθπζηηθή ηάζε ζηνλ νπιηζκφ δελ ππεξβαίλεη ηε 0,8fyk 

 H εθειθπζηηθή ηάζε ζηνπο ηέλνληεο πξνεληάζεσο δελ ππεξβαίλεη ηε 0,75fpk 

2.7.1.4. ΔΙΔΓΣΝΠ ΞΑΟΑΓΝΣΖΠ ΓΟΑΚΚΗΘΝ ΔΟΞΠΚΝ 

πφ ηνλ νηνλεί-κφληκν ζπλδπαζκφ ζα πξέπεη ε ηάζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο λα κελ ππεξβαίλεη ηελ ηηκή 

0,45fck. Πε αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη παξαδνρή κε-γξακκηθνχ εξππζκνχ. 

2.7.2. ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝΠ ΡΖΠ ΟΖΓΚΑΡΥΠΖΠ 

Ν επξσθψδηθαο αλαθέξεη φηη ε ξεγκάησζε ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζε ζεκείν έηζη ψζηε λα κελ 

παξεκπνδίδεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία, ε αλζεθηηθφηεηα ζε δηάξθεηα θαη λα κελ νδεγεί ζε κε-απνδεθηφ 

αηζζεηηθφ απνηέιεζκα. Ζ ξεγκάησζε κπνξεί λα πξνθαιείηαη είηε απφ θνξηία πνπ δξνπλ απ‟ επζείαο 

ζηελ θαηαζθεπή, φπσο ηα θνξηία θπθινθνξίαο, είηε απφ πεξηνξηζκφ ησλ  επηβαιιφκελσλ 

παξακνξθψζεσλ, φπσο είλαη ε ζπζηνιή μήξαλζεο θαη ε ζεξκνθξαζία, είηε απφ άιιεο αηηίεο φπσο νη 

ρεκηθέο αληηδξάζεηο θαη ε πιαζηηθή ζπζηνιή μήξαλζεο πνπ φκσο δελ εμεηάδνληαη απφ ηνλ επξσθψδηθα 

παξφηη κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε κε αλεθηά επίπεδα ξεγκάησζεο. 
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Θαηά ηνλ θαζνξηζκνχ ηνπ αλεθηνχ εχξνπο ξεγκάησζεο ν κειεηεηήο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππ‟ φςε ηνπ 

αθελφο κελ ηελ πξνηεηλφκελε ιεηηνπξγία θαη ηε θχζε ηεο θαηαζθεπήο θαη αθεηέξνπ ην αλεθηφ θφζηνο 

γηα λα επηηεπρζεί απηφ. 

Ζ ξεγκάησζε ζπλήζσο κεηψλεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο θαηαζθεπήο είηε αιινηψλνληαο ηελ εκθάληζή 

ηεο είηε βνεζψληαο ηελ έλαξμε ηεο δηάβξσζεο. Ρν ηειεπηαίν γίλεηαη θαηαζηξέθνληαο ηελ αιθαιηθή 

πξνζηαζία πνπ πξνζθέξεη ην ζθπξφδεκα θαζψο πξνζθέξνπλ δίνδν ζην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη ζηα 

ηφληα ρισξίνπ επηηαρχλνληαο έηζη ηελ ελαλζξάθσζε θαη ηελ πξνζβνιή απφ ρισξηφληα. Νη κειέηεο 

πάλσ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ Ξίλαθα 2.9 κε ηα αλεθηά εχξε ξεγκάησζεο 

αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία πεξηβάιινληνο. 

 

 Ξίλαθαο 2.9 Ππληζηψκελεο ηηκέο ηνπ wmax θαη ζρεηηθνί ζπλδπαζκνί δξάζεσλ 

Θαηεγνξία 

πεξηβαιινληηθψλ 

ζπλζεθψλ 

Νπιηζκέλα θαη πξνεληεηακέλα 

ζηνηρεία κε ηέλνληεο ρσξίο 

ζπλάθεηα 

Ξξνεληεηακέλα ζηνηρεία κε 

ηέλνληεο κε ζπλάθεηα 

 Νηνλεί-κφληκνο ζπλδπαζκφο 

δξάζεσλ 

Ππρλφο ζπλδπαζκφο 

δξάζεσλ 

X0, XC1 0,3a 0,2 

XC2, XC3, XC4 0,3 0,2b 

XD1, XD2, XD3 XS1, XS2, 

XS3 

Απφζιηςεc 

a  Γηα ηηο θαηεγνξίεο πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ X0, XC1, ην εχξνο ηεο ξσγκήο δελ 

επεξεάδεη ηελ αλζεθηηθφηεηα ζε δηάξθεηα, θαη ην ζρεηηθφ φξην ηίζεηαη γηα ηελ 

εμαζθάιηζε απνδεθηήο αηζζεηηθήο εκθάληζεο. Δθφζνλ δελ ηίζεληαη απαηηήζεηο 

αηζζεηηθήο, ην φξην απηφ κπνξεί λα απμεζεί. 

b  Γηα απηέο ηηο θαηεγνξίεο πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ, πξέπεη, επηπιένλ, λα ειέγρεηαη ε 

απφζιηςε ππφ ηνλ νηνλεί-κφληκν ζπλδπαζκφ δξάζεσλ. 

c  Ρν ζθπξφδεκα ζε  απφζιηςε ζα πξέπεη γηα ζπγθεθξηκέλν ζπλδπαζκφ δξάζεσλ λα ηειεί 

ππφ ζιίςε ζε απφζηαζε 100mm απφ ηνπο ηέλνληεο κε ζπλάθεηα ή ηνπο ζσιήλεο 

Ν επξσθψδηθαο δίλεη δχν ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ξεγκάησζεο 

 Έιεγρνο ξεγκάησζεο ρσξίο ππνινγηζκνχο 

 πνινγηζκφο ηνπ εχξνπο ξεγκάησζεο 

2.7.2.1. ΔΙΔΓΣΝΠ ΟΖΓΚΑΡΥΠΖΠ ΣΥΟΗΠ ΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 

Γίλνληαη απφ ηνλ επξσθψδηθα δχν πίλαθεο (Ξίλαθαο 2.10 θαη Ξίλαθαο 2.11) νη νπνίνη ζπλδπαζηηθά 

δίλνπλ αλάινγα κε ην αλεθηφ εχξνο ξεγκάησζεο θαη ηελ ηάζε ζηνλ νπιηζκφ ηε κέγηζηε δηάκεηξν θαη 

ηε κέγηζηε απφζηαζε ησλ ξάβδσλ. 

 

 

 

 

 

 

 



52    

Πχγθξηζε πξνεληεηακέλεο θαη ζχκκηθηεο ιχζεο γηα νδηθή γέθπξα ηξηψλ αλνηγκάησλ 

Ξίλαθαο 2.10 Κέγηζηεο δηάκεηξνη ξάβδσλ Φs γηα πεξηνξηζκφ ηεο ξεγκάησζεο1 

Ράζε ράιπβα2  [MPa] 
Μέγηζηε δηάκεηξνο ξάβδσλ [mm] 

wk= 0,4 mm wk= 0,3 mm wk= 0,2 mm 

160 40 32 25 

200 32 25 16 

240 20 16 12 

280 16 12 8 

320 12 10 6 

360 10 8 5 

400 8 6 4 

450 6 5 - 

1.Νη ηηκέο ην πίλαθα βαζίδνληαη ζηηο παξαθάησ παξαδνρέο: 

c = 25mm; fct,eff  = 2,9MPa; hcr = 0,5; (h-d) = 0,1h; k1 = 0,8;  

k2 = 0,5; kc = 0,4;k = 1,0;    kt = 0,4 θαη k‟ = 1,0 

2. πφ ηνπο θαηάιιεινπο ζπλδπαζκνχο δξάζεσλ 

 

Ξίλαθαο 2.11 Κέγηζηε απφζηαζε ξάβδσλ γηα πεξηνξηζκφ ηεο ξεγκάησζεο 

Ράζε ράιπβα 2  [MPa] 
Μέγηζηε απόζηαζε ξάβδσλ [mm] 

wk= 0,4 mm wk= 0,3 mm wk= 0,2 mm 

160 300 300 200 

200 300 250 150 

240 250 200 100 

280 200 150 50 

320 150 100 - 

360 100 50 - 

 

Ζ κέγηζηε επηηξεπφκελε δηάκεηξνο ξάβδσλ πξέπεη γηα δηαηνκέο ππφ θάκςε λα ηξνπνπνηείηαη απφ ηε 

ζρέζε (2.67) 

 s s ct eff

k h
   2 9

h d
* c cr

,f / ,
2 ( -  )

   (2.67) 

Όπνπ 

 θs είλαη ε αλεγκέλε κέγηζηε επηηξεπφκελε δηάκεηξνο ξάβδσλ  

θ*
s είλαη ε κέγηζηε δηάκεηξνο ξάβδσλ πνπ δίλεηαη ζηνλ Ξίλαθα 7.2N 

h είλαη ην νιηθφ χςνο ηεο δηαηνκήο 

hcr είλαη ην χςνο ηεο εθειθπφκελεο δψλεο ακέζσο πξηλ ηε ξεγκάησζε, ιακβάλνληαο ηηο 

ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο ηεο πξνέληαζεο θαη ησλ αμνληθψλ δπλάκεσλ ππφ ηνλ νηνλεί-κφληκν 

ζπλδπαζκφ δξάζεσλ 
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d είλαη ην ζηαηηθφ χςνο ηεο δηαηνκήο, κεηξνχκελν κέρξη ην θέληξν ηεο πιένλ απνκαθξπζκέλεο 

ζηξψζεο νπιηζκνχ 

Γηα πξνεληεηακέλν κεηά ηε ζθιήξπλζε ζθπξφδεκα, φπνπ ν πεξηνξηζκφο ηεο ξεγκάησζεο 

εμαζθαιίδεηαη θπξίσο κε ζπλήζε νπιηζκφ, νη πίλαθεο  κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπλεθηηκψληαο ηελ 

επηξξνή ηεο πξνέληαζεο ζηελ ππνινγηδφκελε γηα ηνλ νπιηζκφ απηφλ ηάζε. 

Πε δνθνχο ζπλνιηθνχ χςνπο 1000 mm ή πεξηζζφηεξν πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη πξφζζεηνο επηδεξκηθφο 

νπιηζκφο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ξεγκάησζεο ζηηο πιεπξηθέο παξεηέο ηεο δνθνχ. Ν νπιηζκφο απηφο 

πξέπεη λα θαηαλέκεηαη νκνηφκνξθα κεηαμχ ηεο ζηάζκεο ηνπ εθειθπφκελνπ νπιηζκνχ θαη ηνπ 

νπδέηεξνπ άμνλα, θαη λα βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ησλ ζπλδεηήξσλ. Ρν εκβαδφλ ηνπ επηδεξκηθνχ 

νπιηζκνχ δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν απφ ηελ ηηκή πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε πνπ δίλεη ηνλ 

ειάρηζην νπιηζκφ ζέηνληαο k = 0,5 θαη ζs = fyk. Ζ απφζηαζε θαη ε δηάκεηξνο ησλ ξάβδσλ κπνξεί λα 

ππνινγίδεηαη απφ ηηο ζρέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ξεγκάησζεο κε 

ππνινγηζκφ ηνπ εχξνπο ξσγκήο θάλνληαο ηελ παξαδνρή θαζαξνχ εθειθπζκνχ θαη ηάζεο ηνπ ράιπβα 

ίζεο πξνο ην ήκηζπ ηεο ηηκήο πνπ εθηηκήζεθε γηα ηνλ θχξην εθειθπφκελν νπιηζκφ. 

2.7.2.2. ΔΙΔΓΣΝΠ ΟΖΓΚΑΡΥΠΖΠ ΚΔ ΑΞΔΘΔΗΑΠ ΞΝΙΝΓΗΠΚΝ ΡΝ ΔΟΝΠ ΟΥΓΚΖΠ 

Tν εχξνο ξσγκήο, wk, κπνξεί λα ππνινγηζηεί απφ ηε ζρέζε (2.68) 

wk =  sr,max (εsm - εcm) (2.68) 

φπνπ: 

sr,max είλαη ε κέγηζηε απφζηαζε ησλ ξσγκψλ 

εm είλαη ε κέζε αλεγκέλε παξακφξθσζε ηνπ νπιηζκνχ ππφ ηνλ θαηάιιειν ζπλδπαζκφ δξάζεσλ, 

πεξηιακβάλνληαο θαη ηελ επηξξνή ησλ επηβεβιεκέλσλ παξακνξθψζεσλ θαζψο θαη ηεο 

εθειθπζηηθήο ζπκβνιήο ζηε δπζθακςία. Ιακβάλεηαη ππφςε κφλν ε πξφζζεηε ηάζε 

εθειθπζκνχ κεηά απφ ηελ θαηάζηαζε κεδεληθήο παξακφξθσζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ ίδηα 

ζηάζκε 

εcm είλαη ε κέζε αλεγκέλε παξακφξθσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηαμχ ησλ ξσγκψλ 

Ζ εsm - εcm κπνξεί λα ππνινγηζηεί απφ ηε ζρέζε (2.69) 

 
f
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(2.69) 

φπνπ: 

εs είλαη ε ηάζε ζηνλ εθειθπφκελν νπιηζκφ, πνπ πξνθχπηεη κε ηελ παξαδνρή ξεγκαησκέλεο 

δηαηνκήο. Πε ζηνηρεία κε πξνέληαζε πξηλ ηε δηάζηξσζε, ε s κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ 

ηελ p, ηε κεηαβνιή ηεο ηάζεο ζηνπο ηέλνληεο πξνέληαζεο ζε ζρέζε κε ηελ θαηάζηαζε 

κεδεληθήο παξακφξθσζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ ίδηα ζηάζκε. 

e είλαη ν ιφγνο Es/Ecm  

p,eff =(As + 1
2 Ap‟)/Ac,eff         

Ap‟  είλαη ην εκβαδφλ ησλ ηελφλησλ (κε ηάλπζε πξηλ ή κεηά ηε ζθιήξπλζε) εληφο ηνπ Ac,eff. 

Ac,eff   είλαη ε ελεξγφο επηθάλεηα ηνπ εθειθπφκελνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ πεξηβάιιεη ηνλ νπιηζκφ ή 

ηνπο ηέλνληεο πξνέληαζεο, χςνπο hc,ef , φπνπ hc,ef  είλαη ε κηθξφηεξε απφ ηηο ηηκέο 2,5(h-d), 

(h-x)/3 θαη h/2 

1 φπσο νξίδεηαη γηα ηνλ ειάρηζην νπιηζκφ ξεγκάησζεο 

kt είλαη έλαο ζπληειεζηήο πνπ εμαξηάηαη απφ ηε δηάξθεηα ηεο θφξηηζεο 

= 0,6 γηα βξαρπρξφληα θφξηηζε 
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= 0,4 γηα καθξνρξφληα θφξηηζε 

Ζ κέγηζηε ηειηθή απφζηαζε ησλ ξσγκψλ ππνινγίδεηαη σο εμήο 

 Γηα απνζηάζεηο νπιηζκψλ κε ζπλάθεηα κηθξφηεξε απφ 5(c+/2) ζχκθσλα κε ηε ζρέζε (2.70) 

sr,max = 3,4c + 0,425k1k2 /p,eff (2.70) 

 

φπνπ: 

 είλαη ε δηάκεηξνο ηεο ξάβδνπ.  Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη πνηθηιία δηακέηξσλ, πξέπεη λα 

εηζάγεηαη ζηε ζρέζε κηα ηζνδχλακε δηάκεηξνο, eq.  Γηα κηα δηαηνκή κε n1 ξάβδνπο 

δηακέηξνπ 1 θαη n2 ξάβδνπο δηακέηξνπ 2,  ρξεζηκνπνηείηαη ε ζρέζε (2.71) 

2 2

1 1 2 2

1 1 2 2

n n

n n
eq

 


 





 (2.71) 

c είλαη ε επηθάιπςε ηνπ δηακήθνπο νπιηζκνχ 

k1 είλαη έλαο ζπληειεζηήο γηα λα ιεθζνχλ ππφςε νη ηδηφηεηεο ζπλάθεηαο ηνπ νπιηζκνχ κε 

ζπλάθεηα:  

= 0,8 γηα ξάβδνπο πςειήο ζπλάθεηαο 

= 1,6 γηα ξάβδνπο κε πξαθηηθψο ιεία επηθάλεηα (π.ρ. ηέλνληεο πξνέληαζεο) 

k2 είλαη έλαο ζπληειεζηήο γηα λα ιεθζεί ππφςε ε θαηαλνκή ησλ παξακνξθψζεσλ: 

 = 0,5 γηα θάκςε 

 = 1,0 γηα θαζαξφ εθειθπζκφ 

Πε πεξηπηψζεηο έθθεληξνπ εθειθπζκνχ ή γηα ηκήκαηα κηαο δηαηνκήο, ρξεζηκνπνηνχληαη 

ελδηάκεζεο ηηκέο ηνπ  k2 πνπ κπνξεί λα ππνινγηζηνχλ απφ ηε ζρέζε: 

k2 = (1 + 2)/21          

Όπνπ 1 είλαη ε κεγαιχηεξε θαη 2 ε κηθξφηεξε εθειθπζηηθή παξακφξθσζε ζηα άθξα ηεο 

ζεσξνχκελεο δηαηνκήο, πνπ ππνινγίδνληαη κε ηελ παξαδνρή ξεγκαησκέλεο δηαηνκήο 

 Γηα απνζηάζεηο νπιηζκνχ κε ζπλάθεηα κεγαιχηεξε απφ 5(c+/2) ζχκθσλα κε ηε ζρέζε (2.72) 

sr,max = 1,3 (h - x) (2.72) 

2.7.3. ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝΠ ΡΥΛ ΞΑΟΑΚΝΟΦΥΠΔΥΛ 

Ν επξσθψδηθαο απαηηεί νη παξακνξθψζεηο ελφο κέινο ή ηεο θαηαζθεπήο ζα ζχλνιν λα κελ είλαη 

ηέηνηεο έηζη ψζηε λα επεξεάδνπλ ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη εκθάληζε ηεο. πεξβνιηθέο παξακνξθψζεηο 

ππφ ηα κφληκα θνξηία κπνξεί λα δψζνπλ ζηνλ παξαηεξεηή ηελ νπηηθή εληχπσζε αλεπαξθνχο αληνρήο 

ή λα πξνθαιέζνπλ πξνβιήκαηα ζηε ζσζηή απνξξνή ησλ πδάησλ. πεξβνιηθέο παξακνξθψζεηο ππφ 

ηα θηλεηά θνξηία ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ βιάβεο ζηελ πδαηνζηεγαλφηεηα ηεο γέθπξεο θαη λα 

νδεγήζνπλ ζε πξνβιήκαηα δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο φπσο ε δπζθνξία ιφγσ δπλακηθήο θίλεζεο ηνπ 

θαηαζηξψκαηνο θαζψο θαη δεκηέο ζηα δνκηθά ζηνηρεία. Πηελ πξάμε ζπλήζσο είλαη απαξαίηεηνο ν 

ππνινγηζκφο ησλ παξακνξθψζεσλ ζηηο γέθπξεο απφ ζθπξφδεκα γηα λα ππνινγηζηνχλ, γηα 

παξάδεηγκα, νη ζηξνθέο πνπ κεηαθξάδνληαη ζε κεγέζε ζρεδηαζκνχ γηα ηηο ζηεξίμεηο. Πηνλ επξσθψδηθα 

ΔΛ1992-1-1 δίλνληαη ζηελ παξάγξαθν 7.4.3 θάπνηεο νδεγίεο γηα ηνλ ππνινγηζηηθφ έιεγρν ησλ 

παξακνξθψζεσλ απηψλ. 
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2.8. ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΖ ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΡΥΛ ΝΞΙΗΠΚΥΛ ΘΑΗ ΡΥΛ ΡΔΛΝΛΡΥΛ 
ΞΟΝΔΛΡΑΠΖΠ 

2.8.1. ΔΞΗΘΑΙΤΔΗΠ 

Κία γέθπξα ζα πξέπεη λα είλαη επαξθψο αλζεθηηθή έηζη ψζηε λα παξακείλεη ιεηηνπξγηθή γηα φιε ηε 

δηάξθεηα δσήο ζρεδηαζκνχ ηεο. Θάηη ηέηνην απαηηείηαη θαη απφ ηνλ επξσθψδηθα, πνπ ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεη πσο κηα θαηαζθεπή αλζεθηηθή ζε δηάξθεηα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο, αληνρήο, επζηάζεηαο θαη απνδεθηήο εκθάληζεο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

επηδησθφκελνπ ρξφλνπ δσήο ζρεδηαζκνχ, ρσξίο ζεκαληηθέο απψιεηεο ρξεζηηθφηεηαο νχηε ππεξβνιηθή 

θαη απξφβιεπηε ζπληήξεζε. Ιφγσ ησλ παξαπάλσ ζα πξέπεη ν ράιπβαο νπιηζκψλ θαη πξνεληάζεσο λα 

πξνζηαηεχεηαη. Απηφ γίλεηαη κέζσ ηεο πξφβιεςεο κηαο ειάρηζηεο επηθάιπςεο cmin πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί: 

 ε πξνζηαζία ηνπ ράιπβα έλαληη δηάβξσζεο 

 ε αζθαιήο κεηαθνξά ησλ δπλάκεσλ ζπλάθεηαο 

 επαξθήο ππξνπξνζηαζία  

Ξξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε κεγαιχηεξε ηηκή cmin πνπ λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηφζν γηα ηηο 

ζπλζήθεο ζπλάθεηαο φζν θαη γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο. 

Γηα λα κπνξέζεη λα ζρεδηαζηεί ηθαλνπνηεηηθά ε γέθπξα ζε αλζεθηηθφηεηα ζα πξέπεη λα ηαμηλνκεζνχλ 

πξψηα νη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ζχκθσλα κε ηνλ Ξίλαθα 2.12 

 

Ξίλαθαο 2.12 Θαηεγνξίεο έθζεζεο ζρεηηδφκελεο κε ηηο πεξηβαληνιινγηθέο ζπλζήθεο ζχκθσλα κε ην EN 

206-1 

Χαπακηηπιζμόρ 
Καηηγοπίαρ 

Πεπιγπαθή πεπιβάλλονηορ 
Πληποθοπιακά παπαδείγμαηα όπος οι 
καηηγοπίερ έκθεζηρ θα μποπούζαν να 

ζςμβούν 

1 Χυπίρ διακινδύνεςζη διάβπυζηρ ή πποζβολήρ 

X0 

Γηα άνπιν ζθπξόδεκα ή 
ζθπξόδεκα ρσξίο 

ελζσκαησκέλν κέηαιιν: όιεο νη 
ζπλζήθεο έθζεζεο εθηόο 

πεξηπηώζεσλ όπνπ ππάξρνπλ 
ςύμε/απόςπμε, επηθαλεηαθή 
ηξηβή ή ρεκηθή πξνζβνιή. 

Γηα νπιηζκέλν ζθπξόδεκα: πνιύ 
μεξό 

Σθπξόδεκα εληόο θηηξίσλ κε πνιύ ρακειή 
πγξαζία αέξνο 

2  Διάβπυζη από ενανθπάκυζη 

XC1 Ξεξό ή κόληκα πγξό 
Σκςπόδεμα ενηόρ κηιπίυν με μέηπια ή ςτηλή 

ςγπαζία αέπορ 

Σθπξόδεκα κόληκα βπζηζκέλν ζην λεξό 

XC2 Υγξό, ζπαλίσο μεξό 
Επιθάνειερ ζκςποδέμαηορ ςπό μακποσπόνια 

επαθή με ηο νεπό. Πληθώπα θεμελιώζευν. 

XC3 Μέηξηα πγξαζία 

Σκςπόδεμα ενηόρ κηιπίυν με πολύ σαμηλή 

ςγπαζία αέπορ 

Εξυηεπικό ζκςπόδεμα πποζβαλλόμενο από ηη 

βποσή 
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XC4 Πεξηνδηθά πγξό θαη μεξό 
Επιθάνειερ ζκςποδέμαηορ ζε επαθή με ηο νεπό, 

εκηόρ ηηρ καηηγοπίαρ έκθεζηρ XC2 

3  Διάβπυζη από σλυπιούσα 

XD1 Μέηξηα πγξαζία 
Επηθάλεηεο ζθπξνδέκαηνο εθηεζεηκέλεο ζε 

αεξνκεηαθεξόκελα ρισξηνύρα. 

XD2 Υγξό, ζπαλίσο μεξό 
Πηζίλεο. Σηνηρεία ζθπξνδέκαηνο εθηεζεηκέλα 
ζε βηνκεραληθά απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ 

ρισξηνύρα. 

XD3 Πεξηνδηθά πγξό θαη μεξό 

Τμήμαηα γεθςπών εκηεθειμένα ζε τεκαζμό 

σλυπιούσυν. Πεδνδξόκηα. Πιάθεο ρώξσλ 
ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ. 

4 Διάβπυζη από σλυπιούσα θαλαζζινού νεπού 

XS1 

Εθηεζεηκέλν ζε άιαηα ζαιάζζεο 
αεξνκεηαθεξόκελα αιιά ρσξίο 
άκεζε επαθή κε ην ζαιαζζηλό 

λεξό. 

Καηαζθεπέο θνληά ή επί ηεο αθηήο 

XS2 
Μόληκα βπζηζκέλν ζε ζαιαζζηλό 

λεξό 
Τκήκαηα ιηκεληθώλ έξγσλ 

XS3 
Ζώλεο παιίξξνηαο, παθιαζκνύ 

θαη πηηζηιίζκαηνο. 
Τκήκαηα ιηκεληθώλ έξγσλ 

5. Πποζβολή τύξηρ / απότςξηρ 

XF1 
Μέηξηαο θιίκαθαο πδξεκπν-
ηηζκόο ρσξίο, παξάγνληα 

απόςπμεο 

Καηαθόξπθεο επηθάλεηεο ζθπξνδέκαηνο 
εθηεζεηκέλεο ζηε βξνρή θαη ηνλ πάγν 

XF2 
Μέηξηαο θιίκαθαο πδξεκπν-

ηηζκόο κε παξάγνληα απόςπμεο 

Καηαθόξπθεο επηθάλεηεο ζθπξνδέκαηνο 
θαηαζθεπώλ νδνπνηίαο  εθηεζεηκέλεο ζε ςύμε 
θαη παξάγνληεο απόςπμεο πνπ κεηαθέξνληαη 

κε ηνλ αέξα. 

XF3 
Εθηεηακέλνο πδξεκπνηηζκόο 
ρσξίο παξάγνληα απόςπμεο 

Οξηδόληηεο επηθάλεηεο ζθπξνδέκαηνο 
εθηεζεηκέλεο ζηε βξνρή θαη ηνλ πάγν 

XF4 
Εθηεηακέλνο πδξεκπνηηζκόο κε 

παξάγνληα απόςπμεο ή 
ζαιαζζηλό λεξό 

Καηαζηξώκαηα νδώλ ή γεθπξώλ εθηεζεηκέλα 
ζε παξάγνληεο απόςπμεο. Επηθάλεηεο 
ζθπξνδέκαηνο εθηεζεηκέλεο ζε άκεζν 

ςεθαζκό κε παξάγνληεο απόςπμεο. Ζώλεο 
παθιαζκνύ ζε ιηκεληθά έξγα εθηεζεηκέλα ζε 

πάγν. 

6. Χημική πποζβολή 

XA1 
Ειαθξώο επηζεηηθό ρεκηθό 

πεξηβάιινλ ζύκθσλα κε ην EN 
206-1, Πίλαθαο 2 

Φπζηθά εδάθε θαη ππόγεηα ύδαηα 

XA2 
Μεηξίσο επηζεηηθό ρεκηθό 

πεξηβάιινλ ζύκθσλα κε ην EN 
206-1, Πίλαθαο 2 

Φπζηθά εδάθε θαη ππόγεηα ύδαηα 

XA3 
Ιδηαηηέξσο επηζεηηθό ρεκηθό 

πεξηβάιινλ ζύκθσλα κε ην EN 
206-1, Πίλαθαο 2 

Φπζηθά εδάθε θαη ππόγεηα ύδαηα 

 

Ζ νλνκαζηηθή επηθάιπςε, cnom νξίδεηαη σο ε ειάρηζηε επηθάιπςε cmin, ζπλ ηελ ζρεδηαζηηθή αλνρή γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε απνθιίζεσλ, ∆cdev φπσο θαίλεηαη απφ ηε ζρέζε (2.73) 

cnom= cmin + ∆cdev (2.73) 



   57 

Πχγθξηζε πξνεληεηακέλεο θαη ζχκκηθηεο ιχζεο γηα νδηθή γέθπξα ηξηψλ αλνηγκάησλ 

Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε κεγαιχηεξε ηηκή cmin πνπ πξνθχπηεη απφ απαηηήζεηο ηφζν γηα ηηο 

ζπλζήθεο ζπλάθεηαο φζν θαη γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο. 

cmin = max {cmin,b; cmin,dur + ∆cdur,γ -∆cdur,st -∆cdur,add; 10 mm} (2.74) 

φπνπ 

cmin,b  ειάρηζηε επηθάιπςε βάζε απαίηεζεο ζπλάθεηαο 

cmin,dur   ειάρηζηε επηθάιπςε βάζε πεξηβαληνιινγηθψλ ζπλζεθψλ 

∆cdur,γ   πξφζζεηε αζθάιεηα ζηνηρείνπ  

∆cdur,st  απνκείσζε ηεο ειάρηζηεο επηθάιπςεο ζε πεξίπησζε ρξήζεο αλνμείδσηνπ ράιπβα  

∆cdur απνκείσζε ηεο ειάρηζηεο επηθάιπςεο ζε πεξίπησζε πξφζζεηεο πξνζηαζίαο 

Αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ παξαπάλσ κεγεζψλ δίλνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.4.1.2 ηνπ 

ΔΛ1992-1-1. 

2.8.2. ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΖ ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΘΝΗΛΥΛ ΝΞΙΗΠΚΥΛ 

2.8.2.1. ΑΞΝΠΡΑΠΖ ΝΞΙΗΠΚΥΛ 

Ζ θαζαξή απφζηαζε κεηαμχ κεκνλσκέλσλ παξάιιεισλ ξάβδσλ ή νξηδφληησλ ζηξψζεσλ απφ 

παξάιιειεο ξάβδνπο πξέπεη λα κελ είλαη κηθξφηεξε απφ ην κέγηζην ησλ: 

 Γηάκεηξνο ξάβδνπ 

 dg +5mm, φπνπ dg ε κέγηζηε δηάζηαζε θφθθνπ ηνπ αδξαλνχο 

 20mm 

Όηαλ νη ξάβδνη δηαηάζζνληαη ζε νξηδφληηεο ζηξψζεηο ζα πξέπεη νη επάιιειεο ξάβδνη μερσξηζηψλ 

ζηξψζεσλ λα ηνπνζεηνχληαη ε κία πάλσ ζηελ άιιε θαη λα ππάξρεη επαξθέο δηάζηεκα έηζη ψζηε λα 

είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε ηνπ δνλεηή. 

2.8.2.2. ΔΞΗΡΟΔΞΝΚΔΛΔΠ ΓΗΑΚΔΡΟΝΗ ΡΚΞΑΛΝ ΓΗΑ ΘΑΚΞΙΝΚΔΛΔΠ ΟΑΒΓΝΠ 

Ξξνο απνθπγή βιάβεο ησλ νπιηζκψλ ε δηάκεηξνο θακπχισζεο ηεο ξάβδνπ (δηάκεηξνο ηπκπάλνπ) δελ 

πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ m,min ην νπνίν δίλεηαη ζηνλ Ξίλαθα 2.13. 

 

Ξίλαθαο 2.13 Διάρηζηε δηάκεηξνο ηπκπάλνπ ζπλαξηήζεη ηεο δηακέηξνπ ηεο ξάβδνπ νπιηζκνχ 

Γηάκεηξνο ξάβδνπ 
Διάρηζηε δηάκεηξνο ηπκπάλνπ γηα θακππιψζεηο, άγθηζηξα θαη 

βξφρνπο (βιέπε Πρήκα 2.15) 

  16 mm 4 

 > 16 mm 7 

 

 
 

Βαζηθφ κήθνο αγθχξσζεο ππφ εθειθπζκφ, lb γηα νπνηνδήπνηε 

ζρήκα κεηξνχκελν θαηά κήθνο ηνπ άμνλα ηεο ξάβδνπ. 

Ηζνδχλακν κήθνο αγθχξσζεο γηα 

ηππηθή θακπχισζε 



58    

Πχγθξηζε πξνεληεηακέλεο θαη ζχκκηθηεο ιχζεο γηα νδηθή γέθπξα ηξηψλ αλνηγκάησλ 

   

Ηζνδχλακν κήθνο αγθχξσζεο γηα 

ηππηθφ άγθηζηξν 

Ηζνδχλακν κήθνο αγθχξσζεο 

γηα ηππηθφ βξφρν 

Ηζνδχλακν κήθνο αγθχξσζεο κε 

ζπγθνιιεκέλε εγθάξζηα ξάβδν 

Πρήκα 2.15 Κέζνδνη αγθχξσζεο κε επζπγξάκκσλ ξάβδσλ 

2.8.2.3. ΝΟΗΑΘΔΠ ΡΑΠΔΗΠ ΠΛΑΦΔΗΑΠ 

Ζ νξηαθή ηάζε ζπλάθεηαο  fbd γηα ξάβδνπο κε λεπξψζεηο κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί απφ ηε ζρέζε (2.75) 

fbd = 2.25  ε1  ε2  fctd (2.75) 

φπνπ 

fctd  είλαη ε ηηκή ζρεδηαζκνχ ηεο εθειθπζηηθήο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Ιφγσ ηεο απμεκέλεο 

ςαζπξφηεηαο ησλ ζθπξνδεκάησλ πςειήο αληνρήο, ην fctk,0,05 πξέπεη λα πεξηνξηζηεί ζηε ηηκή πνπ 

αληηζηνηρεί ζην C60/75, εθηφο αλ κπνξεί λα ηεθκεξησζεί φηη ε κέζε ηάζε ζπλάθεηαο ππεξβαίλεη 

απηφ ην φξην. 

ε1  ε1 = 1,0 φηαλ εμαζθαιίδνληαη „επλντθέο‟ ζπλζήθεο, φπσο θαίλεηαη ζην Πρήκα 2.16   

 ε1 = 0,7 γηα φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο 

ε2  ε2 = 1,0 γηα   32 mm 

 

  

 

Α  Γιεύθςνζη 

ζκςποδέηηζηρ 

a) 45  α  90 c) h > 250 mm 

  

b) h  250 mm d) h  600 mm 

a) θαη b) „επλντθέο‟ ζπλζήθεο 

ζπλάθεηαο γηα φιεο ηηο ξάβδνπο 

 

c) θαη d) κε γξακκνζθηαζκέλε πεξηνρή 

– „επλντθέο‟ ζπλζήθεο ζπλάθεηαο 

γξακκνζθηαζκέλε πεξηνρή – „δπζκελείο‟ 

ζπλζήθεο ζπλάθεηαο 

Πρήκα 2.16 Γηάθξηζε ζπλζεθψλ ζπλάθεηαο 
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2.8.2.4. ΒΑΠΗΘΝ ΚΖΘΝΠ ΑΓΘΟΥΠΖΠ 

Ρα απαηηνχκελν βαζηθφ κήθνο αγθχξσζεο δίλεηαη απφ ηε ζρέζε (2.76) 

lb,rqd = (/4)(ζsd / fd) (2.76) 

φπνπ  

ζsd  είλαη ε ηάζε ζρεδηαζκνχ ηεο ξάβδνπ ζηε ζέζε απφ φπνπ αξρίδεη λα κεηξάηαη ε αγθχξσζε. 

2.8.2.5. ΔΙΑΣΗΠΡΝ ΚΖΘΝΠ ΑΓΘΟΥΠΖΠ 

Ρν ειάρηζην κήθνο αγθχξσζεο, lb,min ,  νξίδεηαη ζηηο ζρέζεηο (2.77) θαη (2.78) 

Γηα αγθπξψζεηο ππφ εθειθπζκφ lb,min > max{0,3lb,rqd;10;100 mm} (2.77) 

Γηα αγθπξψζεηο ππφ ζιίςε lb,min > max{0,6lb,rqd;10;100 mm} (2.78) 

2.8.2.6. ΚΖΘΝΠ ΑΓΘΟΥΠΖΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ 

Ρν κήθνο αγθχξσζεο ζρεδηαζκνχ, lbd δίδεηαη απφ ηε ζρέζε (2.79) 

lbd = α1 α2 α3 α4 α5 lb,rqd  lb,min (2.79) 

φπνπ α1 , α2 , α3 , α4 θαη α5 είλαη ζπληειεζηέο πνπ δίλνληαη ζηνλ Ξίλαθαο 2.14 

Απαηηείηαη (α2 α3 α5)  0,7 

 

   

a) Δπζχγξακκεο ξάβδνη 

cd = min (a/2,c1,c) 

b) Θακπηφκελεο ξάβδνη  

ή άγθηζηξα 

cd = min (a/2,c1) 

c) Βξφρνη 

cd = c 

Πρήκα 2.17 Ρηκέο ηνπ cd γηα δνθνχο θαη πιάθεο 

 

Ξίλαθαο 2.14 Ρηκέο ησλ ζπληειεζηψλ α1, α2, α3, α4 θαη α5 

Ξαξάγνληαο 

επηξξνήο 
Ρχπνο αγθχξσζεο 

Οάβδνη νπιηζκψλ 

 

πφ εθειθπζκφ πφ ζιίςε 

Κνξθή ξάβδσλ 

Δπζχγξακκε α1 = 1,0 α1 = 1,0 

Κε επζχγξακκε 

(βιέπε Πρήκα 2.15 

(b), (c) θαη (d) 

α1 = 0,7 εάλ cd > 3 

αιιηψο α1 = 1,0 

(βιέπε Πρήκα 2.17 γηα ηηκέο ηνπ cd) 

α1 = 1,0 

Δπηθάιπςε 

ζθπξνδέκαηνο 

Δπζχγξακκε 

α2 = 1 – 0,15(cd - )/ 

 0,7 

 1,0 

α2 = 1,0 

Κε επζχγξακκε 

(βιέπε Πρήκα 

2.15(b), (c) θαη (d) 

α2 = 1 – 0,15(cd - 3)/ 

 0,7 

 1,0 

(βιέπε Πρήκα 2.17 γηα ηηκέο ηνπ cd) 

α2 = 1,0 
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Ξεξίζθημε κε 

εγθάξζην νπιηζκφ κε 

ζπγθνιιεκέλν ζηνλ 

θχξην νπιηζκφ 

Όινη νη ηχπνη 

α3 = 1 – Θι 

 0,7 

 1,0 

α3 = 1,0 

Ξεξίζθημε κε 

ζπγθνιιεκέλν 

εγθάξζην νπιηζκφ* 

Όινη νη ηχπνη, ε 

ζέζε θαη ην 

κέγεζνο φπσο 

θαζνξίδεηαη ζην 

Πρήκα 2.15 (e) 

α4 = 0,7 α4 = 0,7 

Ξεξίζθημε κε 

εγθάξζηα πίεζε 
Όινη νη ηχπνη 

α5 = 1 – 0,04p 

 0,7 

 1,0 

- 

φπνπ : 

ι  = (ΠΑst – ΠΑst,min)/As 

ΠΑst  εκβαδφλ δηαηνκήο ηνπ εγθάξζηνπ νπιηζκνχ θαηά κήθνο ηνπ κήθνπο    

  αγθχξσζεο ζρεδηαζκνχ lbd 

ΠΑst,min εκβαδφλ δηαηνκήο ηνπ ειάρηζηνπ εγθάξζηνπ νπιηζκνχ 

  (0,25As γηα δνθνχο θαη κεδεληθφ γηα πιάθεο) 

Αs  εκβαδφλ δηαηνκήο ηεο αγθπξνχκελεο ξάβδνπ κε ηε κέγηζηε δηάκεηξν 

Θ  ζπληειεζηήο κε ηηκέο πνπ θαίλνληαη ζην Πρήκα 2.18 

p  εγθάξζηα πίεζε [ΚPa] ζηε θαηάζηαζε αζηνρίαο θαηά κήθνο ηνπ lbd 

Γηα άκεζεο ζηεξίμεηο, ην lbd κπνξεί λα ιεθζεί κηθξφηεξν απφ ην lb,min αξθεί λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα 

εγθάξζην ζχξκα ζπγθνιιεκέλν ζην κήθνο ζηήξημεο θαη ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 15 mm απφ ηελ 

έλαξμε ηνπ κήθνπο ζηήξημεο. 

 

   

Θ = 0,1 Θ = 0,05 Θ = 0 

Πρήκα 2.18 Ρηκέο ηνπ Θ γηα δνθνχο θαη πιάθεο 

 

2.8.2.7. ΚΖΘΝΠ ΞΔΟΘΑΙΤΖΠ 

Ρν κήθνο ππεξθάιπςεο ζρεδηαζκνχ δίλεηαη απφ ηε ζρέζε (2.80)  

lo = α1 α2 α3 α4 α5 α6 lb,rqd  l0,min (2.80) 

φπνπ : 

l0,min    > max{0,3 α6lb,rqd , 15, 200 mm}      

α1,α2,α3 θαη α5 Όπσο ππνινγίζηεθαλ γηα ην κήθνο αγθχξσζεο. Θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ α3 , ην 

ΠΑst,min ιακβάλεηαη ίζν πξφο 1.0Αs(ζsd/fyd) κε Αs ην εκβαδφλ δηαηνκήο ηεο κίαο ππφ 

έλσζε ξάβδνπ. 

α6   = (ξ1/25)0,5 αιιά φρη κεγαιχηεξν απφ 1.5 νχηε κηθξφηεξν απφ 1.0, φπνπ ξ1 είλαη ην 

πνζνζηφ ησλ ππφ έλσζε ξάβδσλ ζε απνζηάζεηο 0.65l0 εθαηέξσζελ ηνπ ζεσξνχκελνπ 

κέζνπ ηνπ κήθνπο ππεξθάιπςεο φπσο θαίλεηαη ζην  Πρήκα 2.19 
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Πρήκα 2.19 Γεηηνληθέο ελψζεηο κε ππεξθάιπςε 

 

2.8.3. ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ΡΔΛΝΛΡΥΛ ΡΑΛΝΚΔΛΥΛ ΚΔΡΑ ΡΖ ΠΘΖΟΛΠΖ 
ΡΝ ΠΘΟΝΓΔΚΑΡΝΠ 

Ρα πεξηβιήκαηα (ζσιήλεο) γηα ηέλνληεο πνπ πξνεληείλνληαη κεηά ηε ζθπξνδέηεζε πξέπεη λα 

θαηαζθεπάδνληαη θαη λα ηνπνζεηνχληαη έηζη ψζηε: 

 Ρν ζθπξφδεκα λα κπνξεί λα δηαζηξσζεί κε αζθάιεηα ρσξίο βιάβε ησλ ζσιήλσλ. 

 Ρν ζθπξφδεκα λα κπνξεί λα παξαιάβεη ηηο δπλάκεηο εθηξνπήο ζηηο θακππισκέλεο πεξηνρέο 

ησλ ζσιήλσλ ηφζν θαηά φζν θαη κεηά ηελ ηάλπζε. 

 Λα κελ δηαξξεχζεη έλεκα ζε γεηηνληθνχο ζσιήλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πιήξσζεο κε έλεκα. 

Νη ειάρηζηεο θαζαξέο απνζηάζεηο κεηαμχ ζσιήλσλ πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

θαίλνληαη ζην Πρήκα 2.20 

 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ Όπνπ ∅ είλαη ε δηάκεηξνο ησλ ζσιήλσλ θαη dg είλαη ην κέγηζην κέγεζνο αδξαλνχο. 

Πρήκα 2.20 Διάρηζηεο θαζαξέο απνζηάζεηο κεηαμχ ζσιήλσλ 
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3 ΞΟΝΔΛΡΔΡΑΚΔΛΖ ΓΔΦΟΑ ΡΟΗΥΛ 

ΑΛΝΗΓΚΑΡΥΛ 

3.1. ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

Δμεηάδεηαη κηα ηππηθή γέθπξα άλσ δηαβάζεσο ζπλνιηθνχ κήθνπο 104.0m ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηξία 

(3) αλνίγκαηα 32m+40m+32m.Ρν κήθνο ησλ αθξαίσλ αλνηγκάησλ είλαη ην 0.8 ηνπ ηππηθνχ 

αλνίγκαηνο έηζη ψζηε λα ππάξρεη επλντθφηεξε θαηαλνκή ξνπψλ. Ρν νδφζηξσκα έρεη ζπλνιηθφ πιάηνο 

9.5m, θαη πξνβιέπνληαη εθαηέξσζελ πεδνδξφκηα πιάηνπο 2m κε ζηεζαίν αζθαιείαο θαη θηγθιίδσκα 

φπσο θαίλνληαη ζην Πρήκα 3.8.  Ρν ζπλνιηθφ πιάηνο ηεο γέθπξαο είλαη 13.5m. H επηθάλεηα ηεο νδνχ 

έρεη ακθηθιηλή επίθιηζε 4%. Ν θνξέαο ηεο γέθπξαο είλαη ζπλερήο, θηβσηηνεηδνχο δηαηνκήο θαη 

ζηεξίδεηαη ζηα αθξφβαζξα θαη ζηα κεζφβαζξα κέζσ ειαζηνκεηαιιηθψλ εθεδξάλσλ.  

Ρν πάρνο ησλ αζθαιηηθψλ ζεσξείηαη ίζν κε 10cm (5cm αζθαιηηθή ηζνπεδσηηθή ζηξψζε θαη 5cm 

αληηνιηζζεξή ζηξψζε). Ζ κφξθσζε ηεο εγθάξζηαο θιίζεο ηνπ νδνζηξψκαηνο επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο πξνζηαζίαο κφλσζεο, πνπ έρεη ειάρηζην πάρνο 5cm. Ρν θξάζπεδν έρεη χςνο 15cm 

πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα θχιηζεο, θαη ε άλσ επηθάλεηα ηνπ πεδνδξνκίνπ παξνπζηάδεη επίθιηζε 4%.  

3.2. ΓΔΓΝΚΔΛΑ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ 

Άλνηγκα 1 = 32 m 

Άλνηγκα 2 = 40 m 

Άλνηγκα 3 = 32 m 

Νδφζηξσκα = 9.50 m πιάηνο, δχν ισξίδεο θπθινθνξίεο θαη δχν βνεζεηηθέο 

Ξεδνδξφκηα = 0.75 m 

Θέζε = Αηηηθή ζε απφζηαζε απφ ηελ αθηή > 10km 

Πηάζκε = 10 m απφ ηε ζηάζκε ηνπ εδάθνπο 

Θεξκνθξαζίεο = Ζ ζεξκνθξαζία κειέηεο ιήθζεθε απφ ηηο “Δθπαηδεπηηθέο Πεκεηψζεηο 

γηα ρξήζε ησλ επξσθσδίθσλ ΔΛ1991-1-5: Γεληθέο Γξάζεηο – Θεξκηθέο 

δξάζεηο, Λίθνο Καιαθάηαο – Θψζηαο Ρξέδνο”. 



64    

Πχγθξηζε πξνεληεηακέλεο θαη ζχκκηθηεο ιχζεο γηα νδηθή γέθπξα ηξηψλ αλνηγκάησλ 

3.3. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΚΔΙΔΡΖΠ 

Ζ κειέηε ηεο γέθπξαο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο επξσπατθνχο θαλνληζκνχο. Αλαιπηηθφηεξα 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη παξαθάησ θαλνληζκνί θαη ηα αληίζηνηρα εζληθά πξνζαξηήκαηα: 

ΔΛ 1990:2002 Βάζεηο ζρεδηαζκνχ  

EN 1990:2002/A1 Ξαξάξηεκα Α2  

ΔΛ 1991-1-1:2002 
Γεληθέο δξάζεηο – Ξπθλφηεηεο, ίδηνλ βάξνο, 

επηβαιιφκελα θνξηία ζε θηήξηα 

ΔΛ 1991-1-4:2005 Γξάζεηο αλέκνπ 

EN 1991-1-5:2003  Θεξκηθέο δξάζεηο 

EN 1991-2:2003 Φνξηία θπθινθνξίαο ζε γέθπξεο 

EN 1992-1-1:2004 
Πρεδηαζκφο θνξέσλ απφ Πθπξφδεκα – 

Κέξνο 1-1: Γεληθνί Θαλφλεο θαη Θαλφλεο γηα θηίξηα 

ΔΛ 1992-2:2005 

Πρεδηαζκφο θνξέσλ απφ ζθπξφδεκα  -  

Γέθπξεο απφ ζθπξφδεκα - 

Πρεδηαζκφο θαη θαλφλεο δηακφξθσζεο 

3.4. ΓΗΑΡΝΚΔΠ 

Θαηά ηελ πξνκειέηε νξίζηεθαλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξεηο δηαηνκέο θηβσηηνεηδνχο κνξθήο. Γηα ηελ 

πξνθαηαξθηηθή επηινγή ησλ κεγεζψλ ηεο δηαηνκήο ρξεζηκνπνηήζεθε ην Πρήκα 43 ηνπ Concrete Box-

Girder Bridges ησλ Jorg Schlaich θαη Hartmut Scheef.  

 

ΓΗΑΡΝΚΖ 1 

Ζ δηαηνκή έρεη πιάηνο 13.50m θαη χςνο 1.70m. Ζ δηαηνκή ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο ζέζεηο ησλ 

ζηεξίμεσλ. Ρν ζρέδην ηεο δηαηνκήο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

δηαηνκήο ζηνλ Ξίλαθα 3.1 πνπ αθνινπζεί.  

 

Ξίλαθαο 3.1 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά δηαηνκήο 1 

Α [m2] It [m
4] Iy/Iz [m

4] ys/zs [m] y-sc/z-sc [m] Gam [kN/m] 

14.998 6.392 3.826/1.224E+02 0.000/0.734 0.000/0.491 374.94 

 

 

Πρήκα 3.1 Γηαηνκή 1 
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ΓΗΑΡΝΚΖ 2 

Ζ δηαηνκή 2 έρεη φκνηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά κε ηε δηαηνκή 1 ζην εζσηεξηθφ ηεο φκσο είλαη θνίιε 

θαη φρη νιφζσκε. Σξεζηκνπνηήζεθε σο δηαηνκή κεηάβαζεο απφ ηε δηαηνκή ηχπνπ 1 πνπ είλαη 

ζπκπαγήο ζηε δηαηνκή ηχπνπ 3 πνπ είλαη θνίιε κε κεγαιχηεξν εζσηεξηθφ θελφ. Έρεη απμεκέλν πάρνο 

θνξκψλ ζε ζρέζε κε ηε δηαηνκή ηχπνπ 3 ιφγσ ηεο απμεκέλεο δηαηκεηηθήο εληάζεσο πνπ αλακέλεηαη 

θνληά ζηηο ζηεξίμεηο φπνπ θαη ηνπνζεηείηαη.  

 

Ξίλαθαο 3.2 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά δηαηνκήο 2 

Α [m2] It [m
4] Iy/Iz [m

4] ys/zs [m] y-sc/z-sc [m] Gam [kN/m] 

8.8975 4.892 3.128/1.063E+02 0.000/0.655 0.000/0.524 222.44 

 

 

Πρήκα 3.2 Γηαηνκή 2 

 

ΓΗΑΡΝΚΖ 3 

Ζ δηαηνκή 3 έρεη επίζεο φκνηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά κε ηηο δχν πξνεγνχκελεο. Δζσηεξηθά είλαη 

θνίιε. Δθαξκφδεηαη ζηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ησλ αλνηγκάησλ.  

 

Ξίλαθαο 3.3 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά δηαηνκήο 3 

Α [m2] It [m
4] Iy/Iz [m

4] ys/zs [m] y-sc/z-sc [m] Gam [kN/m] 

8.3995 4.811 3.074/1.017E+02 0.000/0.642 0.000/0.515 209.99 

 

 

Πρήκα 3.3 Γηαηνκή 3 
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3.5. ΙΗΘΑ 

3.5.1. ΠΘΟΝΓΔΚΑ 

Θαηεγνξία C40/50 κε ηηο ηδηφηεηεο πνπ δίλνληαη ζηνλ Ξίλαθα 3.4 θαη ηε ζρέζε ηάζεσλ 

παξακνξθψζεσλ ηνπ Πρήκαηνο 3.4 

 

Ξίλαθαο 3.4 Ηδηφηεηεο ζθπξνδέκαηνο C40/50 

fck 

[MPa] 

fctm 

[MPa] 

E 

[MPa] 

G 

[MPa] 

γ 

[kN/m3] 

εc2 

(‰) 

εcu2 

(‰) 

fcd,fat 

[MPa] 

α     

[1/νΘ] 

Ιφγνο 

Poisson 

40 3.51 34525 14386 25 2 3.5 16.47 1.00E-0.5 0.2 

 

 

Πρήκα 3.4 Γηάγξακκα  ηάζεσλ-παξακνξθψζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο 

C40/50.  

 

Σάλςβαρ Νπλιζμού 

 Θαηεγνξία B500c κε ηηο ηδηφηεηεο πνπ δίλνληαη ζηνλ Ξίλαθα 3.5 θαη ηε ζρέζε ηάζεσλ 

παξακνξθψζεσλ ηνπ Πρήκαηνο 3.5 

 

Ξίλαθαο 3.5 Ηδηφηεηεο ράιπβα Β500C 

fyk 

[MPa] 

ft  

[MPa] 

E 

[MPa] 

G 

[MPa] 

γ 

[kN/m3] 

εuk 

(‰) 
k1 

α     

[1/νΘ] 

Ιφγνο 

Poisson 

500 550 200000 76923 78.5 50 0.8 1.20E-0.5 0.3 
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Πρήκα 3.5 Γηάγξακκα  ηάζεσλ-παξακνξθψζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ράιπβα B500c.  

 

Σάλςβαρ πποένηαζηρ 

Θαηεγνξία 1680/1860 κε ηηο ηδηφηεηεο πνπ δίλνληαη ζηνλ Ξίλαθα 3.6 θαη ηε ζρέζε ηάζεσλ 

παξακνξθψζεσλ ηνπ Πρήκαηνο 3.6. 

Ν θάζε ηέλνληαο απνηειείηαη απφ 27 επηάθισλα ζπξκαηφζρνηλα ην θάζε έλα απφ ηα νπνία έρεη 

νλνκαζηηθή δηάκεηξν 15.2mm, νλνκαζηηθή επηθάλεηα ράιπβα 139 mm2 θαη ειάρηζηε αθηίλα 

θακππιφηεηαο 9000mm. Δλδεηθηηθφ είλαη ην ζχζηεκα Alga cable ηεο εηαηξίαο ALGA κε ηέλνληεο 27Ρ15. 

 

Ξίλαθαο 3.6 Ηδηφηεηεο ράιπβα 1680/1860 

fyk 

[MPa] 

ft  

[MPa] 

E 

[MPa] 

G 

[MPa] 

γ 

[kN/m3] 

εuk 

(‰) 
k1 

α     

[1/νΘ] 

Ιφγνο 

Poisson 

Θαηεγνξία 

Σαιάξσζεο 

1680 1860 195000 75000 78.5 60 1.60 1.20E-0.5 0.3 1 

 

 

Πρήκα 3.6 Γηάγξακκα  ηάζεσλ-παξακνξθψζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ράιπβα πξνέληαζεο 

1680/1860.  
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Δπιμέποςρ ζςνηελεζηέρ αζθαλείαρ - ΝΘΑ 

Πθπξφδεκα γc = 1.5 

Σάιπβαο νπιηζκνχ γs = 1.15 

Δπιμέποςρ ζςνηελεζηέρ αζθαλείαρ - ΝΘΙ 

Πθπξφδεκα γc = 1 

Σάιπβαο νπιηζκνχ γs = 1 

3.6. ΞΟΝΠΝΚΝΗΥΚΑ ΞΝΙΝΓΗΠΚΝ 

Ν θνξέαο πξνζνκνηψλεηαη κε ηε βνήζεηα ξαβδφκνξθσλ ζηνηρείσλ. Ζ ζχλδεζε ηεο αλσδνκήο κε ηα 

βάζξα γίλεηαη παληνχ κέζσ ειαζηνκεηαιιηθψλ εθεδξάλσλ ηα νπνία έρνπλε πξνζνκνησζεί κε ειαηήξηα 

θαηά ηηο 3 θχξηεο δηεπζχλζεηο. Ζ δηαθνξά  ζηάζκεο κεηαμχ ησλ αμφλσλ ησλ θπξίσλ δνθψλ θαη ησλ 

εθεδξάλσλ εηζάγεηαη κε ηε βνήζεηα άθακπησλ ζηνηρείσλ. Κε απηφλ ηνλ ηξφπν γίλεηαη δπλαηή ε 

απνηχπσζε ησλ δηακήθσλ κεηαηνπίζεσλ ζηα εθέδξαλα πνπ πξνθαινχληαη ιφγσ ζηξνθήο ζ 

 

 

Πρήκα 3.7 Πηαηηθφ πξνζνκνίσκα θνξέα, πιάγηα φςε 

3.7. ΔΞΗΘΑΙΤΔΗΠ 

Σαλαπόρ οπλιζμόρ 

Ζ νλνκαζηηθή επηθάιπςε ησλ νπιηζκψλ ε νπνία ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ζπλάθεηαο θαη 

πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ δίλεηαη απφ ηε ζρέζε 3.1. 

nom min devc c c   (3.1) 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ έγηλαλ νη παξαθάησ παξαδνρέο: 

 Νπιηζκφο δηακέηξνπ 28mm 

 Θαηαζθεπή θαηεγνξίαο 4 

 Θαηεγνξία εθζέζεσο ΣC3 

nomc 30mm 10mm 40mm    

Ξποενηεηαμένορ οπλιζμόρ 

nomc 80mm 10mm 90mm    

3.8. ΓΟΑΠΔΗΠ ΞΝΙΝΓΗΠΚΝ 

3.8.1. ΚΝΛΗΚΔΠ ΓΟΑΠΔΗΠ 

Ρηο κφληκεο δξάζεηο ζπληζηνχλ ηα θνξηία ηα νπνία δξνπλ ζην θνξέα θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ. 

Απηά είλαη ην ίδην βάξνο, ηα πξφζζεηα κφληκα θαη ε δχλακε ηεο πξνέληαζεο.  
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3.8.1.1. ΗΓΗΝ ΒΑΟΝΠ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ 

Ρν ίδην βάξνο, πνπ ζπκβνιίδεηαη κε Gk,1, ζεσξείηαη φηη αζθείηαη ζην θέληξν βάξνπο ηεο θάζε δηαηνκήο 

θαη ππνινγίδεηαη απηφκαηα απφ ην πξφγξακκα. Απηφ γηα ηηο ηξεηο δηαθνξεηηθέο δηαηνκέο πνπ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί δίλεη ηηο ηηκέο πνπ θαίλνληαη ζηνλ Ξίλαθα 3.7. 

 

Ξίλαθαο 3.7 Ίδηα βάξε αλά κέηξν κήθνπο ησλ ηξηψλ δηαηνκψλ 

Γηαηνκή 
Ίδην βάξνο, Gk,1  

[kN/mκήθνπο] 

1 374.94 

2 222.44 

3 209.99 

3.8.1.2. ΞΟΝΠΘΔΡΑ ΚΝΛΗΚΑ 

Ρα πξφζζεηα κφληκα, πνπ ζπκβνιίδνληαη κε Gk,2 πεξηιακβάλνπλ ην βάξνο ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ, 

ηα θνξηία ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο γέθπξαο φπσο πρ ην ζχζηεκα ζπγθξάηεζεο νρεκάησλ, θηγθιηδψκαηα, 

θσηηζκφο θιπ, ηα θνξηία ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη ηνπ ζηεζαίνπ αζθαιείαο θιπ. Ρα θνξηία απηά ιφγσ 

ηνπ φηη είλαη ζπκκεηξηθή σο πξνο ηνλ άμνλα z-z δελ πξνθαινχλ ζηξεπηηθή θαηαπφλεζε ζηε γέθπξα. 

Πην πξνζνκνίσκα ζεσξείηαη φηη δξνπλ ζην θέληξν βάξνπο ηεο δηαηνκήο. Ρν πεδνδξφκην 

δηακνξθψλεηαη φπσο θαίλεηαη ζηε ιεπηνκέξεηα ηνπ Πρήκαηνο 3.8 παξαθάησ. 

 

 

Πρήκα 3.8 Ιεπηνκέξεηα δηακφξθσζεο ηνπ αθξαίνπ ηκήκαηνο ηνπ πξνβφινπ πνπ πεξηιακβάλεη ην 

ζχζηεκα ζπγθξάηεζεο, ηηο κεησπίδεο θαη ην θηγθιίδσκα ησλ πεδψλ. Ρν ζρήκα απηφ ιήθζεθε απφ ην 

Prestressed Box-Girder Bridges ησλ Jorg Schlaich θαη Hartmut Scheef θαη ζηε ζπλέρεηα ηξνπνπνηήζεθε 

 

Νη ηειηθέο ηηκέο πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηα πξφζζεηα κφληκα θνξηία ζπλνςίδνληαη ζηνλ  

 

 

 

 

Ξίλαθαο 3.8Ξίλαθα 3.8 πνπ δίλεηαη παξαθάησ. 
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Ξίλαθαο 3.8 Ξξφζζεηα κφληκα θνξηία πνπ νθείινληαη ζηνλ εμνπιηζκφ ηεο γέθπξαο 

Ιεπηνκέξεηα Φνξηίν αλά κέηξν κήθνπο [kN/mκήθνπο] 

ιηθά νδνπνηίαο 35.15 

Πχζηεκα ζπγθξάηεζεο 0.6 

Πθπξφδεκα κεησπίδαο θαη πεδνδξνκίνπ 34.25 

Ππλνιν Gk,2 70 

3.8.1.3. ΞΟΝΔΛΡΑΠΖ 

Ρν κέγεζνο ηεο πξνέληαζεο θαη ε γεσκεηξία ηεο ράξαμεο εθηηκήζεθαλ κε πξνθαηαξθηηθνχο ειέγρνπο. 

Ρειηθψο ε επηβνιή ηεο πξνέληαζεο γίλεηαη κέζσ 12 ηελφλησλ θάζε έλαο απφ ηνπο νπνίνπο απνηειείηαη 

απφ 27 επηάθισλα ζπξκαηφζρνηλα κε νλνκαζηηθή δηάκεηξν 15.2mm θαη εκβαδφ ράιπβα 139mm2. Νη 

ηέλνληεο ηνπνζεηνχληαη ζε δχν νκάδεο ησλ έμη ηελφλησλ ζπκκεηξηθά σο πξνο ηνλ άμνλα z-z θαη 

θηλνχληαη θαζ‟ χςνο ησλ θνξκψλ ηεο δηαηνκήο θαζψο ε ράξαμε ζα αθνινπζεί ην δηάγξακκα ξνπψλ 

θάκςεο ησλ κφληκσλ θνξηίσλ. Πηα άθξα ζα “αλνίγνπλ” θαζ‟ χςνο θαη θαηά πιάηνο ηεο δηαηνκήο έηζη 

ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αγθχξσζή ηνπο κε ηε ζπληζηακέλε δχλακε λα δηέξρεηαη απφ ην θέληξν βάξνπο 

ηεο δηαηνκήο. Πην πξνζνκνίσκα νξίζηεθε έλαο θεληξνβαξηθφο ηέλνληαο γηα θάζε νκάδα ηελφλησλ ηνπ 

νπνίνπ ε ράξαμε θαίλεηαη ζην Πρήκα 3.9 θαη Πρήκα 3.10 ηνπ νπνίνπ ε ράξαμε ηθαλνπνηεί ηελ 

παξαπάλσ απαίηεζε.  

 

Πρήκα 3.9 Νξηδφληηα ηνκή φπνπ εκθαλίδεηαη ε θαζ' χςνο ζέζε ηνπ ηέλνληα. Ζ θιίκαθα πςψλ/κεθψλ 

είλαη 3/1 γηα ιφγνπο θαιχηεξεο επθξίλεηαο 

 

 

Πρήκα 3.10 Θάηνςε φπνπ εκθαλίδεηαη ε θαηά πιάηνο ζέζε ηνπ ηέλνληα. Ζ ράξαμε δελ είλαη 

επζχγξακκε ιφγσ ηνπ φηη νη θνξκνί ηεο δηαηνκήο είλαη θεθιηκέλνη θαη ζπλεπψο ε ράξαμε έπξεπε λα 

αθνινπζήζεη απηή ηε δηαδξνκή γηα λα κείλνπλ νη ηέλνληεο εληφο δηαηνκήο 
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Νη ηέλνληεο ηαλχνληαη κε ηάζε 1295MPa.Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κεηψζεσλ ζεσξήζεθε ηηκή 

ζπληειεζηή ηξηβήο κ = 0.2, β = 0.573 θαη νιίζζεζε θαηά ηε ζθήλσζε ίζε κε 2mm.Ρν δηάγξακκα ησλ 

κεηψζεσλ πξνέληαζεο θαίλεηαη ζην Πρήκα 3.11 ελψ ζην Πρήκα 3.12 θαίλεηαη ην αληίζηνηρν δηάγξακκα 

δχλακεο πξνέληαζεο. 

 

Πρήκα 3.11 Γηάγξακκα κεηψζεσλ πξνέληαζεο θαηά κήθνο ηεο γέθπξαο. Διάρηζηε ηηκή 0.862. 
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Πρήκα 3.12 Γηάγξακκα δχλακεο πξνέληαζεο θαηά κήθνο ηεο γέθπξαο. Πε πεξίγξακκα δίλεηαη ε 

κέγηζηε θαη ε ειάρηζηε ηηκή. 

3.8.2. ΚΔΡΑΒΙΖΡΔΠ ΓΟΑΠΔΗΠ 

3.8.2.1. ΘΑΡΑΘΝΟΦΑ ΦΝΟΡΗΑ ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΠ 

Ρν θαηάζηξσκα έρεη πιάηνο w = 11m θαη ρσξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ΔΛ1991-2 ζε 3 νλνκαζηηθέο 

ισξίδεο θπθινθνξίαο θαη 0.5m απνκέλνπζα ισξίδα θπθινθνξίαο. Ζ θφξηηζε κε ηελ Ξξφηππε Φφξηηζε 

1 (ΞΦ1 ή LM1) πνπ πξνθχπηεη είλαη φπσο θαίλεηαη ζηνλ Ξίλαθα 3.9 θαη πξνθχπηεη απφ ηε ρξήζε ησλ 

ηηκψλ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ παξαπάλσ Δπξσθψδηθα ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ηξνπνπνηεηηθνχο 

ζπληειεζηέο γηα ηα ζπζηήκαηα δίδπκνπ άμνλα (TS) πνπ δίλνληαη ζην Δζληθφ πξνζάξηεκα ηεο Διιάδαο. 

Πηε κειέηε ιήθζεθαλ ζπληειεζηέο αq γηα ηα TS ηεο ΞΦ1 ίζνη κε 1 θαζ‟ φηη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα 

ηνπ Δπξσθψδηθα ΔΛ1991-2 ζεσξείηαη φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαιχπηνληαη νη επηδξάζεηο ηνπ 

ηππνπνηεκέλνπ πξφηππνπ 600/150 ηεο ΞΦ3. 

 

Ξίλαθαο 3.9 Θαηαθφξπθα θνξηία πνπ νθείινληαη ζηελ ΞΦ1 (LM1) ηξνπνπνηεκέλα κε ηνπο ζπληειεζηέο 

ηνπ εζληθνχ πξνζαξηήκαηνο ηεο Διιάδαο 

Νλνκαζηηθή Ισξίδα  
Ππγθεληξσκέλα Φνξηία  

[kN/άμνλα] 
Θαηαλεκεκέλα Φνξηία [kN/m2] 

1 270 9 

2 180 2.5 

3 90 2.5 

Απνκέλνπζα -  2.5 

Ξεδνδξφκηα -  3 (ηηκή πνπ δίλεηαη γηα ηα 
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δηάθνξα groups θνξηίζεσο) 

 

Ρα θνξηία ηνπνζεηνχληαη κε ηε κέγηζηε εθθεληξφηεηα θαηά ηελ εγθάξζηα έλλνηα ζην θαηάζηξσκα έηζη 

ψζηε λα πξνθχςεη ε κέγηζηε θαηαπφλεζε φζνλ αθνξά ηηο ζηξεπηηθέο ξνπέο (βι. Πρήκα 3.16 θαη Πρήκα 

3.17). Γηα λα ιεθζεί ππφςε ε εθθεληξφηεηα ηεο θχξηαο ισξίδαο θαηά ηελ εγθάξζηα έλλνηα ηεο 

γέθπξαο, εθαξκφδεηαη ζηξεπηηθή θαηαλεκεκέλε ξνπή ζην θνξέα ίζε κε 2*3*2+9*3*3.25+2.5*3*0.25 

= 44.125kN/mκήθνπο. Πηε ζπλέρεηα ηα θνξηία ηνπνζεηνχληαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαηά ηε δηακήθε 

έλλνηα θαη ιακβάλεηαη ε πεξηβάιινπζα ησλ θνξηίζεσλ (ηα θαηαλεκεκέλα θαίλνληαη ζην Πρήκα 3.13 

έσο Πρήκα 3.15 ελψ ηα ζπγθεληξσκέλα ηνπνζεηνχληαη κε βήκα 1 κέηξν θαζ φιν ην κήθνο ηεο 

γέθπξαο).. Ν επξσθψδηθαο επηηξέπεη λα θνξηίδεηαη ην έλα πεδνδξφκην ζε πεξίπησζε πνπ απηφ δίλεη 

δπζκελέζηεξα απνηειέζκαηα θάηη πνπ ιήθζεθε ππ‟ φςε. 

 

Πρήκα 3.13 Γηακήθεο θφξηηζε γηα κέγηζηε ζεηηθή ξνπή ζην άλνηγκα 

 

Πρήκα 3.14 Γηακήθεο θφξηηζε γηα κέγηζηε αξλεηηθή ξνπή ζηε ζηήξημε 

 

Πρήκα 3.15 Γηακήθεο θαζνιηθή θφξηηζε 
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Πρήκα 3.16 Δγθάξζηα δηάηαμε θνξηίσλ γηα κέγηζηε ζηξέςε 

 

Πρήκα 3.17 Δγθάξζηα δηάηαμε θνξηίσλ γηα κέγηζηε θάκςε 

3.8.2.2. ΝΟΗΕΝΛΡΗΔΠ ΓΛΑΚΔΗΠ ΞΔΓΖΠΖΠ ΘΑΗ ΔΞΗΡΑΣΛΠΖΠ 

Νη δπλάκεηο πέδεζεο-επηηάρπλζεο δίλνληαη απφ ηε ζρέζε 3.2 θαη ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ κπνξνχλ 

λα ιακβάλνληαη κε ζεηηθφ ή αξλεηηθφ πξφζεκν αζθνχκελε θαηά κήθνο ηνπ άμνλα νπνηαζδήπνηε 

ισξίδαο. Πηελ παξνχζα κειέηε ε δχλακε ιήθζεθε νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλε θαηά κήθνο ηνπ άμνλα 

ζπκκεηξίαο ηεο γέθπξαο θαη πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο. 

lk Q1 1k q1 1k l

Q1 lk

Q 0,6 (2Q ) 0,10 q w L

180 (kN) Q 900 (kN)

 



 

 
 (3.2) 
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lk 3Q 0.6 0.9 (2 300) 0.10 1 9 104 604.8kN          ή lk ιQ 604.8 /104 5.82kN/m   φπσο θαίλεηαη ζην 

Πρήκα 3.19. 

3.8.2.3. ΦΓΝΘΔΛΡΟΔΠ ΓΛΑΚΔΗΠ 

Ιφγσ ηνπ φηη ν θνξέαο είλαη επζχγξακκνο δε ιήθζεθαλ ππ φςε θπγφθεληξεο δπλάκεηο 

 

 

Πρήκα 3.18 Θαηαλεκεκέλε νξηδφληηα δχλακε ηξνρνπέδεζεο-επηηάρπλζεο 

3.8.2.4. ΑΛΔΚΝΠ 

Θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αλέκνπ ζχκθσλα κε ηνλ ΔΛ1991-1-4 έγηλαλ νη παξαθάησ παξαδνρέο. 

 ζεκειηψδεο ηηκή ηεο βαζηθήο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ, vb,0 ίζε κε 33m/sec θαζψο ε θαηαζθεπή 

βξίζθεηαη ζε απφζηαζε απφ ηα παξάιηα >10km 

 Ύςνο θαηαζθεπήο απφ ην έδαθνο ίζε κε 10m. 

 Θαηεγνξία εδάθνπο ΗV (Ξεξηνρή φπνπ ηνπιάρηζηνλ ην 15% ηεο επηθάλεηαο θαιχπηεηαη κε 

θηίξηα ησλ νπνίσλ ην κέζν χςνο μεπεξλά ηα 15m.) 

Ζ ηειηθή ηηκή ηνπ ηεο θφξηηζεο είλαη Fw = 2.97kN/mκήθνπο ηεο γέθπξαο. Απηή ε ηηκή πξνθχπηεη σο ε 

δπζκελέζηεξε εθ ησλ πεξηπηψζεσλ αλέκνπ κε θπθινθνξία θαη ρσξίο. Πεκεηψλεηαη φηη γηα απηφλ ηνλ 

ηχπν γέθπξαο δελ απαηηείηαη λα εμεηαζηνχλ δπλακηθέο επηξξνέο αλέκνπ. 

 

 

Πρήκα 3.19 Φφξηηζε αλέκνπ 

 

3.8.2.5. ΘΔΟΚΝΘΟΑΠΗΑΘΔΠ ΓΟΑΠΔΗΠ 

Πχκθσλα κε ηνλ ΔΛ1991-1-5 ε θαηαλνκή ζεξκνθξαζίαο ζε έλα κεκνλσκέλν δνκηθφ ζηνηρείν κπνξεί λα 

δηαθξηηνπνηεζεί ζε ηέζζεξηο ζπληζηψζεο, κηα ζπληζηψζα νκνηφκνξθεο ζεξκνθξαζίαο, κία γξακκηθή 

ζπληζηψζα θαηά ηνλ άμνλα z-z θαη κία θαηά ηνλ y-y θαη κία κε γξακκηθή ζπληζηψζα. Πηελ παξνχζα 

κειέηε ιήθζεθε ππ‟ φςε ε ζπληζηψζα νκνηφκνξθεο ζεξκνθξαζίαο θαη ε γξακκηθή ζπληζηψζα θαηά 

ηνλ άμνλα z-z.  
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Νη κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίαο ππφ ζθηάλ κε πεξίνδν επαλαθνξάο 50 ρξφληα, δειαδή νη Tmin,50 

Tmax,50 , ιήθζεθαλ απφ ηηο “Δθπαηδεπηηθέο Πεκεηψζεηο γηα ρξήζε ησλ επξσθσδίθσλ ΔΛ1991-1-5: 

Γεληθέο Γξάζεηο – Θεξκηθέο δξάζεηο, Λίθνο Καιαθάηαο – Θψζηαο Ρξέδνο”.  

Ξαξαδνρέο: 

 Ζ αξρηθή ζεξκνθξαζία δνκηθνχ ζηνηρείνπ, Ρ0 ειιείςεη άιισλ ζηνηρείσλ ιακβάλεηαη 10
oC. 

 Tmin,50 = -10 oC  θαη Tmax,50 = 45 oC  ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ηξνπνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Δπξσθψδηθα έηζη ψζηε λα αληηζηνηρνχλ ζε πεξίνδν επαλαθνξάο 100 ρξφλσλ. 

 Ξάρνο επηθαλεηαθήο ζηξψζεο 150mm 

 

Ξίλαθαο 3.10 Θεξκνθξαζηαθέο δξάζεηο 

Tmax,50 Tmin,50 Tmax,100 Tmin,100 Te,max Te,min ΓΡN,exp/ΓΡN,con ΓΡM,heat/ΓΡM,cool σN/σM 

45 -10 46.7 -11.1 47 -4 37/14 5/5 0.35/0.75 

 

Ξξνθχπηνπλ νρηψ ζπλδπαζκνί θφξηηζεο νη νπνίνη δίλνληαη απφ ηηο ζρέζεηο 3.3 θαη 3.4 

ΓΡM,heat (ή ΓΡM,cool) + σΛ ΓΡΛ,exp (ή ΓΡN,con) (3.3) 

σΚ ΓΡM,heat (ή ΓΡM,cool) + ΓΡΛ,exp (ή ΓΡN,con) (3.4) 

3.8.3. ΘΝΞΥΠΖ 

ΘΑΡΑΘΝΟΦΔΠ ΓΟΑΠΔΗΠ ΦΝΟΡΗΥΛ ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΠ 

Σξεζηκνπνηείηαη ε πξφηππε δηάηαμε θφξηηζεο θφπσζεο 3 (ΞΦΘ3 ή FLM3) κε ηα θνξηία ηνπ 

επαπμεκέλα ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ έμη κέηξσλ απφ ηνπο αξκνχο, ζέζε Y=0 θαη  = 104, κε ην 

ζπληειεζηή δπλακηθήο πξνζαχμεζεο Γθfat. Γηα έιεγρν ηνπ νπιηζκνχ ζηηο ζέζεηο ησλ ζηεξίμεσλ ηα 

αμνληθά θνξηία ηνπ ΞΦΘ3  πξνζαπμάλνληαη κε ην ζπληειεζηή 1.75 θαη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ νπιηζκνχ 

ζηηο ζέζεηο ησλ αλνηγκάησλ κε ην ζπληειεζηή 1.4. Ρν φρεκα ηεο θφπσζεο νξίζηεθε λα θηλείηαη ζην 

θαηάζηξσκα ηεο γέθπξαο κε ηε κέγηζηε εθθεληξφηεηα θαηά ηελ εγθάξζηα έλλνηα. Πχκθσλα κε ην 

εζληθφ πξνζάξηεκα ιακβάλνληαη ππ‟ φςε 2 ισξίδεο κε βαξέα νρήκαηα κε αλακελφκελν αξηζκφ 

βαξέσλ νρεκάησλ αλά ισξίδα θαη αλά έηνο ίζν κε 0.5×106. 

3.9. ΠΛΓYΑΠΚΝΗ ΓΟΑΠΔΥΛ 

3.9.1. ΝΟΗΑΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΑΠΡΝΣΗΑΠ (ΝΘΑ) 

Ν ζπλδπαζκφο γηα ηελ Νξηαθή Θαηάζηαζε αζηνρίαο γηα ζηαηηθά θνξηία είλαη απηφο πνπ θαίλεηαη ζηε 

ζρέζε 3.5 ν νπνίνο κεηαζρεκαηίδεηαη ζηε ζρέζε 3.6 ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο ζπληειεζηέο γG γQ θαη ς 

πνπ δίλνληαη ζηνλ Ξίλαθα 3.11 θαη Ξίλαθα 3.12. 

ikiiQkQPjkjG QQPG ,,0,1,1,,, """"""    

j≥1    i>1 
(3.5) 

  

, ,

,sup ,inf

,

1.35{ } 1.5 min{ ;0.6 }

1.35{ 1.5 {0.6 }
1.35 (  1.0 ) (1.0  0.0)

1.5

1.5 1.35 {0.4 0.75 0.4 }

k k fk comb W Wk T

k k k
k k

Wk

k k k fk comb

UDL TS q F F

UDL TS T
G ή G ή S

F

T UDL TS q

     

    

     

        

 

(3.6) 
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Ξίλαθαο 3.11 Ππληειεζηήο ς γηα νδνγέθπξεο 
 

Γξάζε Πχκβνιν 0 1 2 

Φνξηία θπθινθνξίαο gr1a 

(LM1+θνξηία 

πεδνδξφκσλ)  

TS 0,75 0,75 0 

UDL 0,40 0,40 0 

Φνξηία πεδνδξφκσλ  0,40 0,40 0 

Gr2 (νξηδφληηεο δπλάκεηο) 0 0 0 

Γξάζεηο αλέκνπ 
WkF  

Θαηαζηάζεηο ζρεδηαζκνχ κε δηάξθεηα 

Δθηέιεζε 

 

0,6 

0,8 

 

0,2 

- 

 

0 

0 

 *FW  1,0 - - 

Θεξκηθέο δξάζεηο Tk 0,6 0,6 0,5 

 

Ξίλαθαο 3.12 Ππληειεζηέο γ γηα Νξηαθέο Θαηαζηάζεηο Αζηνρίαο ζε νδνγέθπξεο 

Ξαξνδηθέο θαη κε 

δηάξθεηα θαηαζηά-

ζεηο ζρεδηαζκνχ 

Κφληκεο Γξάζεηο Ξξνέληαζε Θπξίαξρε 

κεηαβιεηή 

δξάζε 

Ππλνδεπηηθή κεηαβιεηή 

δξάζε (*) 

Γπζκελείο Δπλντθέο 
Θχξηα (εάλ 

πθίζηαηαη) 

Άιιεο 

Δμίζσζε 3.5 Gj,supGkj,sup Gj,infGkj,inf PP Q,1Qk,1  Q,i0,iQk,i 

G,sup = 1.35 

G,inf = 1.00 

Q = 1.35 φηαλ ην Q αληηπξνζσπεχεη δπζκελείο δξάζεηο νθεηιφκελεο ζε νδηθή θπθινθνξίαο ή 

θπθινθνξία πεδψλ (0 φηαλ είλαη επλντθέο) 

Q = 1.50 γηα ινηπέο δξάζεηο θπθινθνξίαο θαη άιιεο κεηαβιεηέο δξάζεηο  

P = 1.0 

  

 

 

 
 

 

3.9.2. ΝΟΗΑΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΝΡΖΡΑΠ (ΝΘΙ) 

Νη ηξεηο ζπλδπαζκνί ησλ Νξηαθψλ Θαηαζηάζεσλ Ιεηηνπξγηθφηεηαο δίλνληαη ζηηο ζρέζεηο 3.7 έσο 3.9 

πνπ γηα ηελ παξνχζα κειέηε θαη κε ρξήζε ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ Ξίλαθα 3.11 κεηαζρεκαηίδνληαη ζε 

απηνχο πνπ δίλνληαη ζηηο ζρέζεηο 3.10 έσο 3.12 αληίζηνηρα. 

 

ikikjk QQPG ,,01,, """"""   

j≥1   i>1   

Σαξαθηεξηζηηθφο ζπλδπαζκφο (3.7) 
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ikikjk QQPG ,,21,1,1, """"""   ΄ 

j≥1   i>1  

Ππρλφο ζπλδπαζκφο (3.8) 

ikijk QPG ,,2, """"   

j≥1   i>1  

Νηνλεί-κφληκνο ζπλδπαζκφο (3.9) 

 ,

,sup ,inf

1

( )" "min 0.6 ;

( " " ) " " " " " "(0.75 0.4 0.4 )

 





    
  

          
  





fk wk traffic wk

kj k k k fk

j

wk

TS UDL q F F

G G P T TS UDL q

F

 (3.10) 

,sup ,inf

1

(0.75 0.4 )" "0.5

( " " ) " " " " 0.6

0.2


  
  

     
   


k

kj k k k

j

wk

TS UDL T

G G P T

F

 (3.11) 

,sup ,inf

1

( " " ) " " " "0.5kj k k k

j

G G P T


 
    

 
  (3.12) 

Θαηά ηνλ έιεγρν ησλ θαηαζηάζεσλ ιεηηνπξγηθφηεηαο ιακβάλνληαη ππφςε αλνρέο ιφγσ πηζαλψλ 

κεηαβνιψλ ηεο πξνέληαζεο. Ιακβάλνληαη ππφςε δχν ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο δχλακεο πξνέληαζεο 
Pk,sup = rsup Pm,t θαη Pk,inf = rinf Pm,t κε rsup = 1.10 θαη rinf = 0.90. 

3.9.3. ΘΝΞΥΠΖ 

Ν ζπλδπαζκφο ηεο θφπσζεο δίλεηαη απφ ηε ζρέζε 3.13 θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ 

Ξίλαθα 3.11 κεηαζρεκαηίδεηαη γηα ηε κειέηε ζε απηφλ πνπ δίλεηαη κε ηε ζρέζε 3.14. Υο 

επαλαιακβαλφκελν θνξηίν θφπσζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε πξφηππε δηάηαμε θφξηηζεο 3 (ΞΦΘ3) φπσο 

απηή πεξηγξάθεθε πξνεγνπκέλσο. 

 

 
 

 
    
 
 
 k,j 1,1 k,1 2,i k,i fat

j 1 i 1

G " " P " " Q " " Q " " Q  Ππλδπαζκφο Θφπσζεο (3.13) 

,sup ,inf

1

(0.75 0.4 )" "0.5

( " " ) " " " " 0.6 " "

0.2


    
  

       
    


k

kj k k k fat

j

wk

TS UDL T

G G P T Q

F

 (3.14) 

3.10. ΠΚΒΝΙΗΠΚΝΗ – ΔΞΔΜΖΓΖΠΔΗΠ ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΥΛ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ 

3.10.1. ΦΝΟΡΗΠΔΗΠ 

Δπηιχζεηο γίλνληαη γηα ηηο παξαθάησ θνξηίζεηο 

 

LC1    Ίδην βάξνο    

LC2    Ξξφζζεηα κφληκα  

LC3    Ξξνέληαζε 

LC4    Ρξνρνπέδεζε   

LC5    Άλεκνο 
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LC20-27   8 ζπλδπαζκνί ζεξκηθψλ δξάζεσλ 

LC30    Δξππζκφο 

LC651,653,655,657 Θαηαλεκεκέλε θφξηηζε (UDL) ηνπ ΞΦ1 κε δηαθνξεηηθέο θαηαλνκέο 

θαηά ηε δηακήθε έλλνηα ηνπ θνξέα 

LC101-205,301-405 Πχζηεκα δίδπκσλ αμφλσλ (TS) ηνπ ΞΦ1 γηα δηάθνξεο ζέζεηο θαηά 

κήθνο ηνπ θνξέα 

LC501-605   Όρεκα ηεο πξφηππεο δηάηαμεο θφξηηζεο θφπσζεο 3, ΞΦΘ3 

LC701-805   Όρεκα ηεο ΞΦΘ3 κε απμήζεηο γηα έιεγρν νπιηζκνχ ζηηο ζηεξίμεηο 

LC901-1005   Όρεκα ηεο ΞΦΘ3 κε απμήζεηο γηα έιεγρν νπιηζκνχ ζηα αλνίγκαηα 

3.10.2. ΔΙΔΓΣΝΗ 

3.10.2.1. ΔΙΔΓΣΝΠ ΡΑΠΔΥΛ ΠΘΟΝΓΔΚΑΡΝΠ ΘΑΗ ΣΑΙΒΑ ΞΟΝΔΛΡΑΠΖΠ (ΦΑΠΖ ΞΟΝΔΛΡΑΠΖΠ) 

Ζ εθειθπζηηθή ηάζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηε θάζε πξνέληαζεο, ππφ ηα θνξηία πνπ εκθαλίδνληαη 

εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή δε ζα πξέπεη λα μεπεξλάεη ην 0,85*fctk,0.05 θαη ηνπ ράιπβα πξνέληαζεο ην 

min{0.8fptk;0.9fp0.1k}. 

 

ΠΛΓΑΠΚΝΠ 1101 – 1113  

LC1     Ίδην βάξνο 

LC3*(0.9 ή 1.1)   Ξξνέληαζε 

 

 

Πρήκα 3.20 Κέγηζηε εθειθπζηηθή ηάζε ηνπ ράιπβα πξνέληαζεο ζηε θάζε πξνέληαζεο. Κέγηζηε 

εθειθπζηηθή ηάζε 1362MPa 
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Πρήκα 3.21 Κέγηζηεο εθειθπζηηθέο ηάζεηο άλσ θαη θάησ ίλαο ηεο δηαηνκήο ζηε θάζε πξνέληαζεο. 

Κέγηζηε εθειθπζηηθή ηάζε -0.508Mpa 

Ρα απνηειέζκαηα ζπγθξηλφκελα κε ηνπο αληίζηνηρνο πεξηνξηζκνχο δίλνληαη ζηνλ Ξίλαθα 3.13 

 

Ξίλαθαο 3.13 Έιεγρνο εθεθιπζηηθήο ηάζεο ζθπξνδέκαηνο θαη ράιπβα πξνέληαζεο ζηε θάζε 

πξνέληαζεο 

 
Απνηειέζκαηα 

[MPa] 

Δπηηξεπφκελεο ηηκέο θαλνληζκνχ 

[MPa] 

Δθειθπζηηθή ηάζε 

ζθπξνδέκαηνο 
-0.508 2.125 

Δθειθπζηηθή ηάζε ράιπβα 

πξνέληαζεο 
1362 1488 

3.10.2.2. ΔΙΔΓΣΝΠ ΚΔΓΗΠΡΖΠ ΘΙΗΞΡΗΘΖΠ ΡΑΠΖΠ ΠΘΟΝΓΔΚΑΡΝΠ (ΦΑΠΖ ΞΟΝΔΛΡΑΠΖΠ) 

Ζ ζιηπηηθή ηάζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαηά ηε θάζε πξνέληαζεο, ππφ ηα θνξηία πνπ εκθαλίδνληαη 

εθείλε ηε ζηηγκή ζην θνξέα δε ζα πξέπεη λα μεπεξλά ην 0.6fck(t). Δπίζεο εάλ ε ζιηπηηθή ηάζε ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο μεπεξλά ην 0.45fck(t) ζα πξέπεη λα εθηηκάηαη ε εμ‟ εξππζκνχ κε γξακκηθφηεηα. 

Θεσξείηαη σο ρξφλνο επηβνιήο ηεο πξνέληαζεο ν t=14εκέξεο. Κε βάζε ηηο ζρέζεηο πνπ πξνηείλεη ην 

ΔΛ1992-1-1 πξνθχπηεη ηειηθά fck(14) = 33.52MPa. 

 

ΠΛΓΑΠΚΝΠ 1121 – 1133 

LC1     Ίδην βάξνο 

LC3*(0.9 ή 1.1)   Ξξνέληαζε 
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Πρήκα 3.22  Κέγηζηεο ζιηπηηθέο ηάζεηο άλσ θαη θάησ ίλαο ηεο δηαηνκήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηε θάζε 

πξνέληαζεο. Κέγηζηε ζιηπηηθή ηάζε -13MPa 

 

Ρα απνηειέζκαηα ζπγθξηλφκελα κε ηνπο αληίζηνηρνο πεξηνξηζκνχο δίλνληαη ζηνλ Ξίλαθα 3.14. 

 

Ξίλαθαο 3.14 Έιεγρνο ζιηπηηθήο ηάζεο ζθπξνδέκαηνο ζηε θάζε πξνέληαζεο 

 
Απνηειέζκαηα 

[MPa] 

Δπηηξεπφκελεο ηηκέο θαλνληζκνχ 

[MPa] 

Θιηπηηθή ηάζε ζθπξνδέκαηνο -13 -20.112 

Έιεγρνο παξαδνρήο εξππζκνχ -13 -15.084 

 

3.10.2.3. ΔΙΔΓΣΝΠ ΔΦΔΙΘΠΡΗΘΖΠ/ΘΙΗΞΡΗΘΖΠ ΡΑΠΖΠ ΠΘΟΝΓΔΚΑΡΝΠ – ΔΦΔΙΘΠΡΗΘΖΠ ΡΑΠΖΠ 

ΣΑΙΒΑ ΞΟΝΔΛΡΑΠΖΠ – ΡΑΠΖΠ ΣΑΙΒΑ ΝΞΙΗΠΚΝ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΝΠ ΠΛΓΑΠΚΝΠ 

Ζ εθειθπζηηθή ηάζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ππφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ζπλδπαζκφ δξάζεσλ δελ επηηξέπεηαη 

λα μεπεξάζεη ηελ ηηκή Fctm.Ζ ζιηπηηθή ηάζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο δελ επηηξέπεηαη λα μεπεξάζεη ηελ ηηκή 

0.6fck. H εθειθπζηηθή ηάζε ηνπ ράιπβα πξνέληαζεο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 0.75*fptk. Ζ ηάζε ηνπ 

ραιαξνχ νπιηζκνχ δελ επηηξέπεηαη λα μεπεξάζεη ηελ ηηκή 0.8fyk 

 

ΠΛΓΑΠΚΝΠ 1301-1313 

LC1      Ίδην βάξνο 

LC2     Ξξφζζεηα κφληκα 

LC3*(0.9 ή 1.1)    Ξξνέληαζε 
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LC4 Ρξνρνπέδεζε 

6061-6072 

LC5*(1.0 ή 0.6 ή 0) Άλεκνο 

LC30 Δξππζκφο 

LC20-27*(1.0 ή 0) Θεξκνθξαζία 

LC651 ή 653 ή 655 ή 657*(1.0 ή 

0.4) 

Νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλν 

θνξηίν ΞΦ1 (UDL) 

LC101-205 ή 301-405*(1.0 ή 0.75) 

Πχζηεκα δηδχκσλ αμφλσλ ΞΦ1 

(TS) 

 

   

 

Πρήκα 3.23 Κέγηζηε εθειθπζηηθή ηάζε άλσ θαη θάησ ίλαο ηεο δηαηνκήο ζθπξνδέκαηνο ππφ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ζπλδπαζκφ. Κέγηζηε εθειθπζηηθή ηάζε  2.00MPa 
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Πρήκα 3.24 Κέγηζηε ζιηπηηθή ηάζε άλσ θαη θάησ ίλαο ηεο δηαηνκήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ππφ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ζπλδπαζκφ. Κέγηζηε ζιηπηηθή ηάζε -11.7MPa 

 

 

Πρήκα 3.25 Κέγηζηε ηάζε ράιπβα δηακήθε νπιηζκνχ ππφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ζπλδπαζκφ. Κέγηζηε ηηκή 

75.8MPa. Διάρηζηε ηηκή -72.7MPa 
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Πρήκα 3.26 Κέγηζηε εθειθπζηηθή ηάζε ηέλνληα ππφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ζπλδπαζκφ. Κέγηζηε ηηκή 

1254 MPa 

 

Ρα απνηειέζκαηα ζπγθξηλφκελα κε ηνπο αληίζηνηρνο πεξηνξηζκνχο δίλνληαη ζηνλ Ξίλαθα 3.15. 

 

Ξίλαθαο 3.15 Έιεγρνο ζιηπηηθήο ηάζεο ζθπξνδέκαηνο ζηε θάζε πξνέληαζεο 

 
Απνηειέζκαηα 

[MPa] 

Δπηηξεπφκελεο ηηκέο θαλνληζκνχ 

[MPa] 

Δθειθπζηηθή ηάζε ζθπξνδέκαηνο 2.00 3.5 

Θιηπηηθή ηάζε ζθπξνδέκαηνο -11.7 -24 

Δθειθπζηηθή ηάζε ράιπβα πξνέληαζεο 1253 1395 

Ράζε ραιαξνχ νπιηζκνχ 75.8/-72.7 400 

3.10.2.4. ΔΙΔΓΣΝΠ ΑΞΝΘΙΗΤΖΠ – ΚΔΓΗΠΡΖΠ ΘΙΗΞΡΗΘΖΠ ΡΑΠΖΠ ΠΘΟΝΓΔΚΑΡΝΠ ΓΗΑ ΔΟΞΠΚΝ – 
ΝΗΝΛΔΗ ΚΝΛΗΚΝΠ ΠΛΓΑΠΚΝΠ 

Απφ ηνλ έιεγρν ηνπ εχξνπο ξεγκάησζεο γηα θαηεγνξία πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ XC3 θαη 

πξνεληεηακέλα ζηνηρεία κε ηέλνληεο κε ζπλάθεηα πξνθχπηεη ε απαίηεζε γηα έιεγρν απφζιηςεο. Ρν 

φξην απφζιηςεο απαηηεί ε ηάζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ππφ ηνλ νηνλεί-κφληκν ζπλδπαζκφ λα κελ είλαη 

εθειθπζηηθή ζε απφζηαζε κηθξφηεξε απφ 100mm απφ ηνλ ηέλνληα πξνέληαζεο. 

 

ΠΛΓΑΠΚΝΠ 2801-2813 

LC1      Ίδην βάξνο 

LC2     Ξξφζζεηα κφληκα 

LC3*(0.9 ή 1.1)    Ξξνέληαζε 

LC30     Δξππζκφο 

LC20-27*(0.5 ή 0) Θεξκνθξαζία 4061-4072 
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Πρήκα 3.27 Κέγηζηεο εθειθπζηηθέο ηάζεηο άλσ θαη θάησ ίλαο ηεο δηαηνκήο ζθπξνδέκαηνο ππφ ηνλ 

νηνλεί κφληκν ζπλδπαζκφ. Κέγηζηε ηάζε -0.604MPa 

 

Πρήκα 3.28 Κέγηζηεο ζιηπηηθέο ηάζεηο άλσ θαη θάησ ίλαο ηεο δηαηνκήο ζθπξνδέκαηνο ππφ ηνλ νηνλεί 

κφληκν ζπλδπαζκφ. Κέγηζηε ηάζε -11.1MPa 
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Ρα απνηειέζκαηα ζπγθξηλφκελα κε ηνπο αληίζηνηρνπο πεξηνξηζκνχο δίλνληαη ζηνλ Ξίλαθα 3.16. 

 

Ξίλαθαο 3.16 Έιεγρνο ζιηπηηθήο ηάζεο ζθπξνδέκαηνο ζηε θάζε πξνέληαζεο 

 
Απνηειέζκαηα 

[MPa] 

Δπηηξεπφκελεο ηηκέο θαλνληζκνχ 

[MPa] 

Δθειθπζηηθή ηάζε ζθπξνδέκαηνο -0.604 0.00 

Θιηπηηθή ηάζε ζθπξνδέκαηνο  -11.1 18 

3.10.2.5. ΔΙΔΓΣΝΠ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝ ΡΖΠ ΟΖΓΚΑΡΥΠΖΠ – ΠΣΛΝΠ ΠΛΓΑΠΚΝΠ 

Κε παξαδνρή θαηεγνξίαο πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ XC3, θαη πξνεληεηακέλα ζηνηρεία κε ηέλνληεο κε 

ζπλάθεηα ν πίλαθαο 7.101 ηνπ ΔΛ1992-2 νξίδεη ζπληζηψκελν εχξνο ξσγκήο ππφ ην ζπρλφ ζπλδπαζκφ 

δξάζεσλ wmax = 0.2mm. 

LC1     Ίδην βάξνο 

LC2     Ξξφζζεηα κφληκα 

LC3*(0.9 ή 1.1)    Ξξνέληαζε 

LC30     Δξππζκφο 

LC4 Ρξνρνπέδεζε 

5061-5072 

LC5*(0.2) Άλεκνο 

LC20-27*(0.5 ή 0.6) Θεξκνθξαζία 

LC651 ή 653 ή 655 ή 657*(0.4) 
Νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλν 

θνξηίν ΞΦ1 (UDL) 

LC101-205 ή 301-405*(0.75) 

Πχζηεκα δηδχκσλ αμφλσλ ΞΦ1 

(TS) 

 

 

Ν έιεγρνο ηθαλνπνηείηαη ρσξίο ηελ απαίηεζε επηπιένλ νπιηζκνχ απφ απηφλ ν νπνίνο έρεη ηνπνζεηεζεί 

γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππφινηπσλ ειέγρσλ. 

3.10.2.6. ΔΙΔΓΣΝΠ ΑΞΝΦΓΖΠ ΤΑΘΟΖΠ ΑΠΡΝΣΗΑΠ  

Ν έιεγρνο παξνπζηάδεηαη γηα ηηο ζέζεηο Y = 32m θαη Y = 52m νη νπνίεο είλαη θαη νη δπζκελέζηεξεο. 

Αθνινπζείηαη ε κέζνδνο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε 2.5.2.1 – Έιεγρνο ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο 

ρξεζηκνπνηψληαο κεησκέλν εκβαδφλ ράιπβα πξνέληαζεο. Γηα λα κπνξέζνπλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη 

ζρέζεηο, θαζφηη ν θνξέαο είλαη ππεξζηαηηθφο, ζα πξέπεη ε ζρέζε M = P*yp πνπ ζπλδέεη ηε δχλακε κε 

ηε ξνπή ηεο πξνέληαζεο λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ M = P*y‟p φπνπ y‟p είλαη ην ηζνδχλακν κέγεζνο 

πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηα δεδνκέλα πνπ δίλνληαη απφ ην πξφγξακκα. 

 = 32m 

Ονπή ζπρλνχ ζπλδπαζκνχ: 37393kNm 

y‟p = 0,6291 

Ρν κεησκέλν εκβαδφ ράιπβα  πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε 2.38 θαη είλαη Ap,red = 17249mm2 

Κε ππφζεζε φηη ε ηέλνληεο θηάλνπλ ζηελ ηάζε δηαξξνήο ηνπο, ε κέγηζηε δχλακε πνπ δίλνπλ είλαη:  

Fs = 28978kN  
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Γηα ηελ παξαπάλσ δχλακε ην βάζνο ηεο ζιηβφκελεο δψλεο πξνθχπηεη 147mm θαη θαηά ζπλέπεηα ην 

βάζνο ηνπ νπδέηεξνπ άμνλα 184mm. Ζ παξάγξαθνο 6.1(5) ηνπ ΔΛ1992-1-1 αλαθέξεη φηη εάλ e/h < 

0,1 ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο αθξαία παξακφξθσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ε εc2 , εδψ φκσο θάηη 

ηέηνην δελ ηζρχεη νπφηε σο αθξαία παξακφξθσζε ρξεζηκνπνηείηαη ην 3.5‰. 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη παξακφξθσζε ηελφλησλ ίζε κε 24.1‰ θαη θαηά ζπλέπεηα 

επηβεβαηψλεηαη φηη νη ηέλνληεο δηαξξένπλ. 

Ζ ξνπή αληνρήο κε ρξήζε ησλ ζπληειεζηψλ ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ηπρεκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο ζρεδηαζκνχ,  γc = 1.2 θαη γs = 1.0, πξνθχπηεη: 

ΚRd = 39886kNm > 37393kNm 

Y = 52m 

Ονπή ζπρλνχ ζπλδπαζκνχ: 37508kNm 

Ρν κεησκέλν εκβαδφ ράιπβα  πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε 2.38 θαη είλαη Ap,red = 29656mm2 

Κε ππφζεζε φηη ε ηέλνληεο θηάλνπλ ζηελ ηάζε δηαξξνήο ηνπο, ε κέγηζηε δχλακε πνπ δίλνπλ είλαη:  

Fs = 49823kN  

Γηα ηελ παξαπάλσ δχλακε ην βάζνο ηεο ζιηβφκελεο δψλεο πξνθχπηεη 130mm θαη θαηά ζπλέπεηα ην 

βάζνο ηνπ νπδέηεξνπ άμνλα 163mm. Ζ παξάγξαθνο 6.1(5) ηνπ ΔΛ1992-1-1 δελ ηζρχεη νπφηε σο 

αθξαία παξακφξθσζε ρξεζηκνπνηείηαη ην 3.5‰. 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη παξακφξθσζε ηελφλησλ ίζε κε 30.7‰ θαη θαηά ζπλέπεηα 

επηβεβαηψλεηαη φηη νη ηέλνληεο δηαξξένπλ. 

Ζ ξνπή αληνρήο κε ρξήζε ησλ ζπληειεζηψλ ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ηπρεκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο ζρεδηαζκνχ,  γc = 1.2 θαη γs = 1.0, πξνθχπηεη: 

ΚRd = 64514kNm > 37508kNm 

3.10.2.7. ΔΙΔΓΣΝΠ ΠΔ ΝΟΗΑΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΑΠΡΝΣΗΑΠ  

Ν έιεγρνο γίλεηαη κε ηνπο νπιηζκνχο πνπ θαίλνληαη ζηα παξαθάησ ζρήκαηα θαη είλαη νη ηειηθνί 

νπιηζκνί νη νπνίνη έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ Νξηαθή Θαηάζηαζε Ιεηηνπξγηθφηεηαο. 

ΠΛΓΑΠΚΝΠ 2100-2111 

LC1*(1.35 ή 1.00)   Ίδην βάξνο 

LC2*(1.35 ή 1.00)   Ξξφζζεηα κφληκα 

LC3     Ξξνέληαζε 

LC30     Δξππζκφο 

LC4 Ρξνρνπέδεζε 

7061-7072 

LC5*(1.5 ή 0.6 ή 0) Άλεκνο 

LC30 Δξππζκφο 

LC20-27*(1.5 ή 1.5*0.6) Θεξκνθξαζία 

LC651 ή 653 ή 655 ή 657*(1.35 ή 1.0) Νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλν 

θνξηίν ΞΦ1 (UDL) 

LC101-205 ή 301-405*(1.35 ή 1.0) Πχζηεκα δηδχκσλ αμφλσλ 

ΞΦ1 (TS) 
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Πρήκα 3.29 Πχλνιν δηακήθσλ νπιηζκψλ 

 

 

Πρήκα 3.30 Γηακήθεηο νπιηζκνί γηα παξαιαβή ζηξέςεο 

 

 

Πρήκα 3.31 Δγθάξζηνη νπιηζκνί δηαηκήζεσο (ζπλδεηήξεο) 

 

3.10.2.8. ΔΙΔΓΣΝΠ ΘΝΞΥΠΖΠ 

Αξρηθά γίλεηαη έιεγρνο ησλ απαιιαθηηθψλ δηαηάμεσλ. 

Ζ δηαθχκαλζε, ππφ ην Ππρλφ ζπλδπαζκφ δξάζεσλ, ηεο ηάζεο ζην ράιπβα ηνπ δηακήθνπο νπιηζκνχ 

θαίλεηαη ζην Πρήκα 3.32 θαη ηνπ εγθάξζηνπ νπιηζκνχ ζην Πρήκα 3.33. Απφ απηά πξνθχπηεη φηη ην 

εχξνο ηάζεσλ είλαη > 35MPa . 
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Πχγθξηζε πξνεληεηακέλεο θαη ζχκκηθηεο ιχζεο γηα νδηθή γέθπξα ηξηψλ αλνηγκάησλ 

 

Πρήκα 3.32 Γηαθχκαλζε ηεο ηάζεο ππφ ην Ππρλφ ζπλδπαζκφ δξάζεσλ γηα ην ράιπβα ηνπ δηακήθνπο 

νπιηζκνχ. Κέγηζην: 46.6MPa  

 

Πρήκα 3.33 Γηαθχκαλζε ηεο ηάζεο ππφ ην Ππρλφ ζπλδπαζκφ δξάζεσλ γηα ην ράιπβα ηνπ εγθάξζηνπ 

νπιηζκνχ. Κέγηζην: 108.8MPa 

 

Ρα δεδνκέλα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ηα αθφινπζα: 

LC1     Ίδην βάξνο 

LC2     Ξξφζζεηα κφληκα 

LC3*(0.9 ή 1.1)    Ξξνέληαζε 

LC30     Δξππζκφο 

LC4 Ρξνρνπέδεζε 

9361-9372 LC5*(0.2) Άλεκνο 

LC20-27*(0.5 ή 0.6) Θεξκνθξαζία 

Θαη έλα εθ ησλ θαησηέξσ ηξηψλ αλάινγα κε ηνλ έιεγρν 

Γηα έιεγρν ηνπ ζθπξνδέκαηνο 

LC501-605 ΞΦΘ3 θαηάιιεια πξνζαπμεκέλν 8061-8072 

Γηα έιεγρν ηνπ ράιπβα ζηηο ζέζεηο ησλ ζηεξίμεσλ 

LC701-805 ΞΦΘ3 θαηάιιεια πξνζαπμεκέλν 8261-8272 

Γηα έιεγρν ηνπ ράιπβα ζηηο ζέζεηο ησλ αλνηγκέησλ 

LC901-1005 ΞΦΘ3 θαηάιιεια πξνζαπμεκέλν 8361-8372 
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ΔΙΔΓΣΝΠ ΣΑΙΒΑ ΝΞΙΗΠΚΝ ΠΡΗΠ ΞΔΟΗΝΣΔΠ ΡΥΛ ΠΡΖΟΗΜΔΥΛ 

Υο ζηήξημε ζεσξείηαη κήθνο 0.15L εθαηέξσζελ ηεο ζεσξεηηθήο ζηήξημεο. Πην Πρήκα 3.34 θαη Πρήκα 

3.35 δίλεηαη ην εχξνο ηάζεσλ ηνπ δηακήθνπο θαη ηνπ εγθάξζηνπ νπιηζκνχ αληίζηνηρα γηα ηηο πεξηνρέο 

ησλ ζηεξίμεσλ. 

πνινγίδεηαη ην Γζs,equ = s,Ec  ιs φπνπ ην s,Ec είλαη απηφ πνπ ιακβάλεηαη απφ ηα δηαγξάκκαηα θαη 

ην ιs  = θfat  s,1  s,2  s,3  s,4. 

 Γίλνληαη νη παξαθάησ παξαδνρέο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ιs 

fat   = 1.4 (επηθάλεηα κέηξηαο ηξαρχηεηαο) 

s,1 = 1,12 ζηηο ζηεξίμεηο (παξαδνρή: ην κήθνο ηεο γξακκήο επηξξνήο είλαη ίζν κε ην 

εκηάζξνηζκα ησλ εθαηέξσζελ αλνηγκάησλ) 

s,2

  

  2
obsk 9

N 1.05
Q 1.0 0.931

2,0 2
 

φπνπ  

obsN      2 0.5 0.1 0.5 1.05  (ζε εθαηνκκχξηα) κε παξαδνρή κέηξηαο θπθινθνξίαο βαξέσλ 

νρεκάησλ 

k2   = 9 γηα επζχγξακκεο θαη θεθακκέλεο ξάβδνπο 

Q   = 1.0 κε παξαδνρή γηα ηχπν θπθινθνξίαο, «κεγάιεο απφζηαζεο» 

s,3  = 1 γηα δσή ζρεδηαζκνχ 100 ρξφληα 

s,4

  


  




2

6
obs,ik 9

6
obs,1

N 1.05 10
1.086

N 0.5 10
 

Απφ ηα παξαπάλσ ηειηθψο πξνθχπηεη ιs = 1.59 

(Ππληειεζηήο n δηαθνξεηηθήο ζπλάθεηαο ίζνο κε 1.457)  

Γηα ζπγθνιιεκέλεο ξάβδνπο πξνθχπηεη ν ζπληειεζηήο ιs = 1.38 

Ν έιεγρνο δίλεηαη απφ ηε ζρέζε  

Rsk
S,equ F,fat

s,fat

(N )
(N )


 




    (3.15) 

Θαη θαηά ζπλέπεηα πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ φξηα γηα ην s,Ed: 

s,Ed 88.87Mpa   Γηα επζχγξακκεο ξάβδνπο δηακήθε νπιηζκνχ 

s,Ed 31.99Mpa   Γηα ζπγθνιιεκέλεο επζχγξακκεο ξάβδνπο 
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Πρήκα 3.34 Δχξνο ηάζεσλ ηνπ ράιπβα ηνπ δηακήθνπο νπιηζκνχ ζηελ πεξηνρή ησλ ζηεξίμεσλ 

 

 

Πρήκα 3.35 Δχξνο ηάζεσλ ηνπ ράιπβα ηνπ εγθάξζηνπ νπιηζκνχ ζηελ πεξηνρή ησλ ζηεξίμεσλ 
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Πχγθξηζε πξνεληεηακέλεο θαη ζχκκηθηεο ιχζεο γηα νδηθή γέθπξα ηξηψλ αλνηγκάησλ 

ΔΙΔΓΣΝΠ ΣΑΙΒΑ ΝΞΙΗΠΚΝ ΠΡΗΠ ΞΔΟΗΝΣΔΠ ΡΥΛ ΑΛΝΗΓΚΑΡΥΛ  

Υο άλνηγκα ζεσξνχληαη νη πεξηνρέο πνπ δελ ζεσξνχληαη πεξηνρέο ζηεξίμεσλ. Πην Πρήκα 3.36 θαη ζην 

Πρήκα 3.37 δίλεηαη ην εχξνο ηάζεσλ ηνπ δηακήθνπο θαη ηνπ εγθάξζηνπ νπιηζκνχ αληίζηνηρα γηα ηηο 

πεξηνρέο ησλ αλνηγκάησλ. 

 Γίλνληαη νη παξαθάησ παξαδνρέο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ιs 

fat   = 1.4 (επηθάλεηα κέηξηαο ηξαρχηεηαο) 

s,1 = 1.21 ζην άλνηγκα (παξαδνρή: ην κήθνο ηεο γξακκήο επηξξνήο είλαη ίζν κε 

πξαγκαηηθφ άλνηγκα θαη φρη ην ζεσξεηηθφ άλνηγκα) 

s,2

  

  2
obsk 9

N 1.05
Q 1.0 0.931

2,0 2
 

φπνπ  

obsN      2 0.5 0.1 0.5 1.05  (ζε εθαηνκκχξηα) κε παξαδνρή κέηξηαο θπθινθνξίαο βαξέσλ 

νρεκάησλ 

k2   = 9 γηα επζχγξακκεο θαη θεθακκέλεο ξάβδνπο 

Q   = 1.0 κε παξαδνρή γηα ηχπν θπθινθνξίαο, «κεγάιεο απφζηαζεο» 

s,3  = 1 γηα δσή ζρεδηαζκνχ 100 ρξφληα 

s,4

  


  




2

6
obs,ik 9

6
obs,1

N 1.05 10
1.086

N 0.5 10
 

Απφ ηα παξαπάλσ ηειηθψο πξνθχπηεη ιs = 1.71 

Ππληειεζηήο n δηαθνξεηηθήο ζπλάθεηαο ίζνο κε 1.658  

 

Γηα ζπγθνιιεκέλεο ξάβδνπο πξνθχπηεη ν ζπληειεζηήο ιs = 1.62 

Ν έιεγρνο δίλεηαη απφ ηε ζρέζε  

Rsk
S,equ F,fat

s,fat

(N )
(N )


 




    (3.16) 

Θαη θαηά ζπλέπεηα πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ φξηα γηα ην s,Ed: 

s,Ed 82.63Mpa   Γηα επζχγξακκεο ξάβδνπο δηακήθε νπιηζκνχ 

s,Ed 29.75Mpa   Γηα ζπγθνιιεκέλεο επζχγξακκεο ξάβδνπο 
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Πρήκα 3.36 Δχξνο ηάζεσλ ηνπ ράιπβα ηνπ δηακήθε νπιηζκνχ ζηελ πεξηνρή ησλ αλνηγκάησλ 

 

 

Πρήκα 3.37 Δχξνο ηάζεσλ ηνπ ράιπβα ηνπ εγθάξζηνπ νπιηζκνχ ζηελ πεξηνρή ησλ αλνηγκάησλ 
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Πχγθξηζε πξνεληεηακέλεο θαη ζχκκηθηεο ιχζεο γηα νδηθή γέθπξα ηξηψλ αλνηγκάησλ 

ΔΙΔΓΣΝΠ ΣΑΙΒΑ ΞΟΝΔΛΡΑΠΖΠ ΠΡΗΠ ΞΔΟΗΝΣΔΠ ΡΥΛ ΠΡΖΟΗΜΔΥΛ 

Ξαξαδνρέο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ιs 

fat   = 1.4 (επηθάλεηα κέηξηαο ηξαρχηεηαο) 

s,1 = 1.2 ζηε ζηήξημε (παξαδνρή: ην κήθνο ηεο γξακκήο επηξξνήο είλαη ίζν κε ην εκηάζξνηζκα 

ησλ εθαηέξσζελ αλνηγκάησλ) 

s,2

 

  2
obsk 7

N 1.05
Q 1.0 0.912

2,0 2
 

φπνπ  

obsN      2 0.5 0.1 0.5 1.05  (ζε εθαηνκκχξηα) κε παξαδνρή κέηξηαο θπθινθνξίαο βαξέσλ 

νρεκάησλ 

k2  = 7 γηα θακπχινπο ηέλνληεο κε κεηαιιηθφ πεξίβιεκα 

Q  = 1.0 κε παξαδνρή γηα ηχπν θπθινθνξίαο, «κεγάιεο απφζηαζεο» 

s,3 = 1 γηα δσή ζρεδηαζκνχ 100 ρξφληα 

s,4

 


  




2

6
obs,ik 7

6
obs,1

N 1.05 10
1.112

N 0.5 10
 

Απφ ηα παξαπάλσ ηειηθψο πξνθχπηεη ιs = 1.70 

 

Θαη θαηά ζπλέπεηα πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ φξηα γηα ην s,Ec: 

s,Ec 61.24Mpa   γηα θακπχινπο ηέλνληεο κε κεηαιιηθφ πεξίβιεκα 

 

Πρήκα 3.38 Δχξνο ηάζεσλ ηνπ ράιπβα πξνέληαζεο ζηελ πεξηνρή ησλ ζηεξίμεσλ 
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Πχγθξηζε πξνεληεηακέλεο θαη ζχκκηθηεο ιχζεο γηα νδηθή γέθπξα ηξηψλ αλνηγκάησλ 

ΔΙΔΓΣΝΠ ΣΑΙΒΑ ΞΟΝΔΛΡΑΠΖΠ ΠΡΗΠ ΞΔΟΗΝΣΔΠ ΡΥΛ ΑΛΝΗΓΚΑΡΥΛ 

Ξαξαδνρέο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ιs 

fat   = 1.4 (επηθάλεηα κέηξηαο ηξαρχηεηαο) 

s,1 = 1.39 ζηε ζηήξημε (παξαδνρή: ην κήθνο ηεο γξακκήο επηξξνήο είλαη ίζν κε πξαγκαηηθφ 

άλνηγκα θαη φρη ην ζεσξεηηθφ άλνηγκα) 

s,2

 

  2
obsk 7

N 1.05
Q 1.0 0.912

2,0 2
 

φπνπ  

obsN      2 0.5 0.1 0.5 1.05  (ζε εθαηνκκχξηα) κε παξαδνρή κέηξηαο θπθινθνξίαο βαξέσλ 

νρεκάησλ 

k2  = 7 γηα θακπχινπο ηέλνληεο κε κεηαιιηθφ πεξίβιεκα 

Q  = 1.0 κε παξαδνρή γηα ηχπν θπθινθνξίαο, «κεγάιεο απφζηαζεο» 

s,3 = 1 γηα δσή ζρεδηαζκνχ 100 ρξφληα 

s,4

 


  




2

6
obs,ik 7

6
obs,1

N 1.05 10
1.112

N 0.5 10
 

Απφ ηα παξαπάλσ ηειηθψο πξνθχπηεη ιs = 1.97 

 

Θαη θαηά ζπλέπεηα πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ φξηα γηα ην s,Ec: 

s,Ec 52.87Mpa   γηα θακπχινπο ηέλνληεο κε κεηαιιηθφ πεξίβιεκα 

 

 

Πρήκα 3.39 Δχξνο ηάζεσλ ηνπ ράιπβα πξνέληαζεο ζηελ πεξηνρή ησλ αλνηγκάησλ 
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Ξίλαθαο 3.17 Δχξνο ηάζεσλ γηα ράιπβα νπιηζκψλ 

Ξεξηνρέο ζηεξίμεσλ Ξεξηνρέο αλνηγκάησλ 

Γηακήθεο νπιηζκφο Δγθάξζηνο νπιηζκφο Γηακήθεο νπιηζκφο Δγθάξζηνο νπιηζκφο 

Δχξνο 

[MPa] 

Δπηηξεπφκελν 

[MPa] 

Δχξνο 

[MPa] 

Δπηηξεπφκελν 

[MPa] 

Δχξνο 

[MPa] 

Δπηηξεπφκελν 

[MPa] 

Δχξνο 

[MPa] 

Δπηηξεπφκελν 

[MPa] 

5.87 88.87 16.1 88.87 7.93 82.63 11.4 82.63 

 

Ξίλαθαο 3.18 Δχξνο ηάζεσλ γηα ράιπβα πξνέληαζεο 

Ξεξηνρέο ζηεξίμεσλ Ξεξηνρέο αλνηγκάησλ 

Δχξνο  

[MPa] 

Δπηηξεπφκελν  

[MPa] 

Δχξνο 

[MPa] 

Δπηηξεπφκελν 

[MPa] 

2.21 61.24 4.93 52.87 

 

ΔΙΔΓΣΝΠ ΠΔ ΘΝΞΥΠΖ ΡΝ ΠΘΟΝΓΔΚΑΡΝΠ 

Ρν fcd,fat ην νπνίν δίλεηαη απφ ηε ζρέζε 2.66 ππνινγίδεηαη ίζν κε 21.27Κpa (κε παξαδνρή πξψηεο 

εκθάληζεο ηνπ αλαθπθιηθνχ θνξηίνπ ηηο 60 κέξεο) γηα έιεγρν ηνπ ζθπξνδέκαηνο ππφ ζιίςε θαη 10.7 

Κpa γηα έιεγρν θφπσζεο ζε ινμνχο ζιηπηήξεο ζε ζηνηρεία ππφ δηάηκεζε. 

Έιεγρνο ζθπξνδέκαηνο ππφ ζιίςε 

Απφ ην ζπρλφ ζπλδπαζκφ πξνθχπηνπλ ηα εμήο κεγέζε: 

ζc,max = -9,86MPa 

ζc,min = -5.48ΚPa 

c,max c,min

cd,fat cd,fat

9.86
0.463 0.5 0.45 0.62

f 21.27 f

 
       

Δπνκέλσο ν έιεγρνο ηθαλνπνηείηαη 

Έιεγρνο ινμψλ ζιηπηήξσλ ππφ δηάηκεζε 

Γηαηνκή 2 

Vmax = 5291kN 

Vmin = 4496kN 

Απφ ηηο ηηκέο απηέο πξνθχπηνπλ νη εμήο ηάζεηο ζην ζθπξφδεκα: 

2
Ed,max

c,max
w

V 1 cot
4.61MPa

b z cot cot




 

 
      

 θαη αληίζηνηρα c,min 3.92MPa   

c,max c,min

cd,fat cd,fat

4.61
0.431 0.5 0.45 0.665

f 10.7 f

 
       Άξα ν έιεγρνο ηθαλνπνηείηαη. 
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3.11. ΞΟΝΚΔΡΟΖΠΖ 

Απφ ηνπο αλσηέξσ ειέγρνπο πξνθχπηνλ νη παξαθάησ πνζφηεηεο δνκηθψλ πιηθψλ αλά ηεηξαγσληθφ 

κέηξν θάηνςεο θαηαζηξψκαηνο: 

Πθπξφδεκα 1451kg/m2 

Σάιπβαο πξνεληεηακέλνπ νπιηζκνχ 26.14kg/m2 

Σάιπβαο ραιαξνχ νπιηζκνχ 69kg/m2 
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4 ΒΑΠΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΠΚΚΗΘΡΥΛ 

ΓΔΦΟΥΛ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΡΥΛ ΔΟΥΘΥΓΗΘΥΛ 

4.1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ 

Πε απηφ ην θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ νη βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ ζπκκίθησλ γεθπξψλ θαηά ηνλ 

Δπξσθψδηθα. Ξεξηζζφηεξε έκθαζε ζα δoζεί ζηα θνκκάηηα απηά ηνπ Δπξσθψδηθα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο.  

4.2. ΙΗΘΑ 

4.2.1. ΠΘΟΝΓΔΚΑ 

4.2.1.1. ΡΗΚΔΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΘΙΗΞΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΔΦΔΙΘΠΡΗΘΖΠ ΡΑΠΖΠ ΡΝ ΠΘΟΝΓΔΚΑΡΝΠ 

Ζ ζιηπηηθή αληνρή ηνπ ζθπξνδέκαηνο δίλεηαη απφ ηε ζρέζε (2.5) ε νπνία δίλεηαη αιγεβξηθά επεηδή 

είλαη δηαθνξεηηθή απφ απηή πνπ δίλεηαη γηα γέθπξεο απφ πξνεληεηακέλν ζθπξφδεκα (Πρέζε 2.5). 

fcd = fck/γC (4.1) 

φπνπ ε ραξαθηεξηζηηθή ηηκή fck ζα ιακβάλεηαη απφ ηνλ Ξίλαθα 2.1. 

Ζ δηαθνξά ζηελ ηάζε ζρεδηαζκνχ κεηαμχ ηνπ ΔΛ1992 θαη ΔΛ1994 θαίλεηαη ζην Πρήκα 4.1. 

 

Πρήκα 4.1 Απεηθφληζε ησλ δηαθνξψλ ζηελ ηάζε ζρεδηαζκνχ φπσο δίλνληαη ζηνλ EN1992 θαη ζηνλ 

EN1994 
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Ρα ππφινηπα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην ζθπξφδεκα είλαη φπσο πεξηγξάθνληαη ζην θεθάιαην 2.2.1. 

4.2.2. ΣΑΙΒΑΠ ΝΞΙΗΠΚΝ 

Ρα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην ράιπβα νπιηζκνχ είλαη φπσο πεξηγξάθνληαη ζην θεθάιαην 2.2.2 

4.2.3. ΓΝΚΗΘΝΠ ΣΑΙΒΑΠ 

Ν δνκηθφο ράιπβαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζχκκηθηεο θαηαζθεπέο πξέπεη ζχκθσλα κε ηνλ 

επξσθψδηθα 1994-2 λα έρεη νλνκαζηηθή αληνρή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 460 N/mm2. Ξαξφια απηά ν 

επξσθψδηθαο ΔΛ 1993-1-12 θαιχπηεη ράιπβεο έσο ηελ θαηεγνξία S700. 

4.2.3.1. ΑΛΡΝΣΖ 

Ζ νλνκαζηηθή αληνρή ζα πξέπεη είηε λα ιακβάλεηαη απ‟ επζείαο απφ ην πξφηππν ηνπ πξντφληνο είηε λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη ηηκέο πνπ δίλνληαη ζηνλ Ξίλαθα 4.1. 

Ρν πιηθφ πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε αληνρή ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ςαζπξή ζξαχζε θαηά ηε 

δηάξθεηα δσήο ζρεδηαζκνχ ηεο θαηαζθεπήο. Γηα ην ιφγν απηφ θαζνξίδνληαη ην κέγηζην πάρνο ησλ 

ειαζκάησλ αλάινγα κε ηελ ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο θαη ε ειάρηζηε πνηφηεηα ράιπβα γηα ην 

κέγηζην απηφ πάρνο. Ν επξσθψδηθαο αλαθέξεη έλα παξάδεηγκα πξφζζεησλ απαηηήζεσλ ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 

Νη κέγηζηεο επηηξεπφκελεο ηηκέο πάρνπο ζηνηρείνπ δίλνληαη ζηνλ Ξίλαθα 4.1 φπνπ: 

 Γηα εθειθπφκελα ζηνηρεία δίλεηαη ζπλαξηήζεη ηεο ηάζεο ιεηηνπξγίαο 

 Γηα ζιηβφκελα κέιε ρξεζηκνπνηείηαη ν παξαπάλσ πίλαθαο γηα Ed = 0,25 fy(t). 

Ξίλαθαο 4.1 Κέγηζηεο επηηξεπφκελεο ηηκέο πάρνπο ζηνηρείνπ t ζε mm 

Ξνηφ-

ηεηα 

ράιπ

-βα 

Δπηκέ

ξνπο-

πνηφη

ε-ηα 

Δλέξγεηα 

Charpy 

CVN 

Θεξκνθξαζία αλαθνξάο TEd [°C] 

10 0 -10 -20 -30 -40 -50 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 

ζε T 

[°C] 
Jmin Ed = 0,75 fy(t) Ed = 0,50 fy(t) Ed = 0,25 fy(t) 

S355 JR 20 27 40 35 25 20 15 15 10 65 55 45 40 30 25 25 110 95 80 70 60 55 45 

J0 0 27 60 50 40 35 25 20 15 95 80 65 55 45 40 30 150 130 110 95 80 70 60 

J2 -20 27 90 75 60 50 40 35 25 135 110 95 80 65 55 45 200 175 150 130 110 95 80 

K2,M,

N 
-20 40 110 90 75 60 50 40 35 155 135 110 95 80 65 55 200 200 175 150 130 110 95 

ML,NL -50 27 155 130 110 90 75 60 50 200 180 155 135 110 95 80 210 200 200 200 175 150 130 

 

Ξίλαθαο 4.2 Νλνκαζηηθέο ηηκέο ηεο αληνρήο δηαξξνήο fy θαη ηεο νξηαθήο εθειθπζηηθήο αληνρήο fu γηα ελ 

ζεξκψ ειαηνχο ράιπβεο 

Ξξφηππν  

θαη  

πνηφηεηα ράιπβα  

Νλνκαζηηθφ πάρνο ηνπ ζηνηρείνπ t [mm] 

t ≤ 40 mm 40 mm < t ≤ 80 mm 

fy [N/mm2] fu [N/mm2] fy [N/mm2] fu [N/mm2] 

EN 10025-2     

S 235 235 360 215 360 

S 275 275 430 255 410 

S 355 355 510 335 470 

S 450 440 550 410 550 
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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 275 370 255 360 

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 235 W 235 360 215 340 

S 355 W 355 510 335 490 

EN 10025-6     

S 460 Q/QL/QL1 460 570 440 550 

EN 10210-1     

S 235 H 235 360 215 340 

S 275 H 275 430 255 410 

S 355 H 355 510 335 490 

S 275 NH/NLH 275 390 255 370 

S 355 NH/NLH 355 490 335 470 

S 420 NH/NHL 420 540 390 520 

S 460 NH/NLH 460 560 430 550 

EN 10219-1     

S 235 H 235 360   

S 275 H 275 430   

S 355 H 355 510   

S 275 NH/NLH 275 370   

S 355 NH/NLH 355 470   

S 460 NH/NLH 460 550   

S 275 MH/MLH 275 360   

S 355 MH/MLH 355 470   
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S 420 MH/MLH 420 500   

S 460 MH/MLH 460 530   

4.2.3.2. ΞΙΑΠΡΗΚΝΡΖΡΑ 

Ζ πιαζηηκφηεηα ηνπ δνκηθνχ ράιπβα εθθξάδεηαη ππφ ηε κνξθή νξίσλ γηα: 

 ην ιφγν fu / fy ηεο πξνδηαγεγξακκέλεο ειάρηζηεο νξηαθήο αληνρήο ζε εθειθπζκφ fu σο πξνο 

ηελ πξνδηαγεγξακκέλε ειάρηζηε αληνρή δηαξξνήο fy φπνπ ζα πξέπεη fu / fy    1,15. 

 επηκήθπλζε ζηελ αζηνρία δνθηκίνπ κήθνπο 5,65 oA  (φπνπ A0 είλαη ε αξρηθή επηθάλεηα ηεο 

δηαηνκήο) ε νπνία δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ 15% 

 ηελ νξηαθή παξακφξθσζε u, φπνπ ε u αληηζηνηρεί ζηελ νξηαθή αληνρή fu, γηα ηελ νπνία 

πξέπεη λα ηζρχεη u  15y , φπνπ y είλαη ε παξακφξθσζε δηαξξνήο. 

4.2.3.3. ΠΣΔΠΖ ΡΑΠΖΠ ΞΑΟΑΚΝΟΦΥΠΖΠ 

Ζ ζρέζε ηάζεο παξακφξθσζεο ηνπ ράιπβα δίλεηαη ζην Πρήκα 4.2 

 

Πρήκα 4.2 Γηγξακκηθή ζρέζε ηάζεο παξακφξθσζεο 

 

Ρν κέηξν ειαζηηθφηεηαο Δ ιακβάλεηαη ίζν κε 2210 000N / mm  

Ρν κέηξν δηάηκεζεο δίλεηαη απφ ηε ζρέζε (4.2) 

E
G 81 000 N / mm²

2(1 )
 


 (4.2) 

Ν ιφγνο ηνπ Poisson ζηελ ειαζηηθή πεξηνρή  λ = 0.3 

Ν ζπληειεζηήο γξακκηθήο ζεξκηθήο δηαζηνιήο 612 10 αλά C      (γηα T  100 °C) 

Ν ζπληειεζηήο γξακκηθήο ζεξκηθήο δηαζηνιήο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνηειεζκάησλ ιφγσ 

αλνκνηφκνξθσλ ζεξκνθξαζηψλ ζε ζχκκηθηεο θαηαζθεπέο ράιπβα ζθπξνδέκαηνο ιακβάλεηαη σο 
610 10 αλά C     (γηα T  100 °C). 

Νη ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ δνκηθνχ ράιπβα γηα ηηο Νξηαθέο Θαηαζηάζεηο Αζηνρίαο ζπλνςίδνληαη 

ζηνλ Ξίλαθα 4.3. 
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Ξίλαθαο 4.3 Ππληειεζηέο δνκηθνχ ράιπβα γηα ηηο Νξηαθέο Θαηαζηάζεηο Αζηνρίαο 

Ρχπνο Αληνρήο Ππληειεζηήο 
Ξξνηεηλφκελε 

Ρηκή 

Αληνρή κειψλ θαη δηαηνκψλ   

 Αληνρή ηεο δηαηνκήο ζε θάκςε 

ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ηνπ ηνπηθνχ ιπγηζκνχ 
γΚ0 1,00 

 Αληνρή κειψλ ζε ειαζηηθή επζηάζεηα  γΚ1 1,10 

 Αληνρή ζε ζξαχζε δηαηνκψλ ζε εθειθπζκφ γΚ2 1,25 

Αληνρή Θφκβσλ    

 Αληνρή θνριηψλ, πχξσλ, ζπγθνιιήζεσλ γΚ2 1,25 

4.3. ΔΟΞΠΚΝΠ ΘΑΗ ΠΠΡΝΙΖ ΜΖΟΑΛΠΖΠ 

4.3.1. ΔΟΞΠΚΝΠ 

Δθηφο ηεο πεξίπησζεο πνπ θαη ηα δχν πέικαηα είλαη ζχκκηθηα,  ε επηξξνή ηνπ εξππζκνχ κπνξεί λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ρξεζηκνπνηψληαο ζπληειεζηέο ηζνδπλακίαο  nL γηα ην ζθπξφδεκα. Νη ζπληειεζηέο 

ηζνδπλακίαο εμαξηψκελνη απφ ην είδνο ηεο θφξηηζεο (δείθηεο  L) δίλνληαη απφ ηε ζρέζε (4.3) 

 tL0 1  nnL  (4.3) 

φπνπ:  

n0  είλαη ν ζπληειεζηήο ηζνδπλακίαο  Ea / Ecm  γηα θφξηηζε βξαρείαο δηάξθεηαο. 

Ecm    είλαη ην επηβαηηθφ κέηξν ειαζηηθφηεηαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο γηα θφξηηζε βξαρείαο δηάξθεηαο 

ζχκθσλα κε ηνλ Ξίλαθα 2.1   

t   είλαη ν ζπληειεζηήο εξππζκνχ (t,t0) ζχκθσλα κε ηε ζρέζε 2.14, εμαξηψκελνο απφ ηελ 

ειηθία  (t) ηνπ ζθπξνδέκαηνο ηε ζεσξνχκελε ζηηγκή θαη ηελ ειηθία  (t0 ) ηνπ ζθπξνδέκαηνο 

θαηά ηελ θφξηηζε,  

L είλαη ν εξππζηηθφο πνιιαπιαζηαζηήο εμαξηψκελνο απφ ην είδνο ηεο θφξηηζεο, ν νπνίνο ζα 

ιακβάλεηαη  1.1 γηα κφληκα θνξηία, 0.55 γηα πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο επηξξνέο ηεο 

ζπζηνιήο μήξαλζεο  θαη 1.5  γηα πξνέληαζε ιφγσ επηβαιιφκελσλ παξακνξθψζεσλ.  

Ρν Πρήκα 4.3 δείρλεη ηνπο ιφγνπο πνπ επηιέγνληαη απηέο νη ηηκέο ηνπ εξππζηηθνχ πνιιαπιαζηαζηηθνχ 

ζπληειεζηή. Απεηθνλίδεη ηξεηο θακπχιεο κεηαβνιήο ηεο ζιηπηηθήο δχλακεο κε ην ρξφλν γηα ζπζηνιή 

μήξαλζεο S, κφληκα θνξηία P θαη πξνέληαζε ιφγσ επηβαιιφκελσλ παξακνξθψζεσλ ID. 

 

 

Πρήκα 4.3 κεηαβνιήο ηεο ζιηπηηθήο δχλακεο κε ην ρξφλν γηα ζπζηνιή μήξαλζεο S, κφληκα θνξηία P 

θαη πξνέληαζε ιφγσ επηβαιιφκελσλ παξακνξθψζεσλ ID. 
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Γηα κφληκα θνξηία ζε ζχκκηθηεο θαηαζθεπέο πνπ έρνπλ δηαζηξσζεί ζε δηάθνξεο θάζεηο, κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηείηαη κία κέζε ηηκή t0  γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπληειεζηή εξππζκνχ.  

4.3.2. ΠΠΡΝΙΖ ΜΖΟΑΛΠΖΠ 

Ζ ζπζηνιή μήξαλζεο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο ζρέζεηο ηνπ θεθαιαίνπ 2.3.2. Ν ζπληζηψκελνο κεξηθφο 

ζπληειεζηήο αζθαιείαο είλαη γsh=1. Ν ΔΛ1994 απαηηεί θαηάιιειε κέξηκλα λα ιακβάλεηαη γηα ηηο 

πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο επηδξάζεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ ζπζηνιή μήξαλζεο θαη εξππζκφ ηνπ 

πέικαηνο ζθπξνδέκαηνο. 

Γηα ζχκκηθηα κέιε ησλ νπνίσλ φιεο νη δηαηνκέο είλαη Θαηεγνξίαο 1 ή 2 , θαη γηα ηα νπνία δελ είλαη 

απαξαίηεην λα ιεθζεί ππφςε ζηξεπηνθακπηηθφο ιπγηζκφο ζηηο νξηαθέο θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

νη επηδξάζεηο ηνπ εξππζκνχ θαη ηεο ζπζηνιήο μήξαλζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο κπνξνχλ λα αγλννχληαη 

θαηά ηελ αλάιπζε γηα ειέγρνπο νξηαθψλ θαηαζηάζεσλ αζηνρίαο εθηφο ηεο θφπσζεο,  

Γηα ηηο πεξηνρέο φπνπ  ε πιάθα ζθπξνδέκαηνο ππνηίζεηαη φηη έρεη ξεγκαησζεί θαηά ηνλ ππνινγηζκφ 

ησλ δεπηεξνγελψλ επηδξάζεσλ νη πξσηνγελείο επηδξάζεηο ηεο ζπζηνιήο μήξαλζεο κπνξνχλ λα 

αγλννχληαη. 

4.4. ΠΛΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝ ΞΙΑΡΝΠ 

Ρν ζπλεξγαδφκελν πιάηνο, beff, ζην άλνηγκα ή ζε κηα εζσηεξηθή ζηήξημε πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε ζρέζε 

(4.4)  

beff  =  b0 + bei (4.4) 

φπνπ: 

b0  είλαη ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ θέληξσλ ησλ εμσηεξηθψλ δηαηκεηηθψλ ζπλδέζκσλ  

bei είλαη ε ηηκή ηνπ ελεξγνχ πιάηνπο ηνπ πέικαηνο ζθπξνδέκαηνο εθαηέξσζελ ηνπ θνξκνχ ην 

νπνίν ιακβάλεηαη ίζν κε eL / 8  αιιά φρη κεγαιχηεξν απφ ην γεσκεηξηθφ πιάηνο bi . Ζ ηηκή  bi 

ζα ιακβάλεηαη σο ε απφζηαζε  απφ ηνλ εμσηεξηθφ δηαηκεηηθφ ζχλδεζκν έσο ην κέζνλ κεηαμχ 

παξάιιεισλ θνξκψλ, κεηξνχκελε ζην κέζν-πάρνο ηνπ πέικαηνο ζθπξνδέκαηνο, εθηφο ηεο 

πεξίπησζεο ειεχζεξνπ άθξνπ νπφηε bi είλαη ε απφζηαζε κέρξη ην ειεχζεξν άθξν.  Ρν κήθνο  

Le  ζα ιακβάλεηαη σο ε πξνζεγγηζηηθή απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζεκείσλ κεδεληθήο θακπηηθήο 

ξνπήο.  Γηα ηππηθέο ζπλερείο ζχκκηθηεο δνθνχο, φπνπ θξίζηκε είλαη ε πεξηβάιινπζα ησλ ξνπψλ 

απφ ηνπο δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο θφξηηζεο, φπσο θαη γηα πξνβφινπο, ην  Le κπνξεί λα 

ππνηεζεί φπσο θαίλεηαη ζην Πρήκα 4.4. 
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Πρήκα 4.4 Ξξνζδηνξηζκφο ηνπ beff 

 
Το ςυνεργαηόμενο πλάτοσ ςε μία ακραία ςτιριξθ μπορεί να προςδιορίηεται από τθ ςχζςθ  

beff  =  b0 + i bei (4.5) 

φπνπ: 

 i  =  (0,55 + 0,025 Le / bei)    1,0   

φπνπ:                                                  

b0, bei  φπσο νξίζηεθε πξνεγνπκέλσο  

 

Θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ελεξγνχ πιάηνπο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ‟ φςε ηα θαηλφκελα 

δηαηκεηηθήο πζηέξεζεο. Πε πιαηηά πέικαηα ε δηαηκεηηθή πζηέξεζε έρεη σο απνηέιεζκα ε ηάζε ιφγσ 

δηακήθνπο θάκςεο ακέζσο δίπια απφ ηνλ θνξκφ  λα ππεξβαίλεη απηή πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε 

ηεο πιήξνπο δηαηνκήο, ελψ ε ηάζε ζην πέικα καθξηά απφ ηνλ θνξκφ λα είλαη πνιχ ρακειφηεξε απ‟ φηη 

αλακέλεηαη. Δπίζεο νδεγεί ζε απψιεηα δπζθακςίαο ζε κηα δηαηνκή πνπ ππφθεηηαη ζε θάκςε πνπ κπνξεί 

λα είλαη θξίζηκε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηελ αθξηβνχο αλαθαηαλνκήο ησλ ξνπψλ ζηελ αλάιπζε. Ν 

επξσθψδηθαο αληηκεησπίδεη θαη ηα δπν παξαπάλσ πξνβιήκαηα κε ηε ζεψξεζε ελφο ελεξγνχ 

ζπλεξγαδφκελνπ πιάηνπο κηθξφηεξνπ απφ ην δηαζέζηκν. Απηφ γίλεηαη κε ηε κέζνδν πνπ πεξηγξάθεηαη 

παξαθάησ: 

Αξρηθά ππνινγίδεηαη ην Le ρξεζηκνπνηψληαο ην Πρήκα 4.5. Απηφ ηζρχεη γηα γεηηνληθά αλνίγκαηα πνπ δε 

δηαθέξνπλ παξαπάλσ απφ 50% θαη νπνηνδήπνηε άλνηγκα πξνβφινπ δελ είλαη κεγαιχηεξν απφ ην κηζφ 

ηνπ γεηηνληθνχ αλνίγκαηνο 
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Πρήκα 4.5 Δλεξγφ κήθνο Le ζε ζπλερή δνθφ θαη θαηαλνκή ηνπ ελεξγνχ
s πιάηνπο (γηα δηαηκεηηθή 

πζηέξεζε) 

 

1 γηα εμσηεξηθφ πέικα 

2 γηα εζσηεξηθφ πέικα 

3 πάρνο ειάζκαηνο t 

4 λεπξψζεηο κε  iss AA   

 

 

 

Ζ δηαηκεηηθή πζηέξεζε ζηα πέικαηα κπνξεί λα αγλνείηαη εάλ b0 < Le/50 φπνπ ην b0 φπσο θαίλεηαη ζην 

Πρήκα 4.6 

 

Ζ επηξξνή ηεο δηαηκεηηθήο πζηέξεζεο είλαη κεγαιχηεξε ζε πεξηνρέο πνπ θαηαπνλνχληαη απφ κεγάιε 

δηαηκεηηθή δχλακε. Θαηά ζπλέπεηα, ην ελεξγφ πιάηνο ιφγσ δηαηκεηηθήο πζηέξεζεο ζηηο ελδηάκεζεο 

ζηεξίμεηο ζα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην αληίζηνηρν ζηηο πεξηνρέο ησλ αλνηγκάησλ. Νη επηξξνή ηεο ζα 

πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππ‟ φςε ηφζν θαηά ηνπο ειέγρνπο ζε ΝΘΙ φζν θαη ζε ΝΘΑ. Ξαξφια απηά επεηδή 

θαηά ηηο Νξηαθέο Θαηαζηάζεηο Αζηνρίαο επηηξέπεηαη αλαθαηαλνκή ξνπψλ ε απνκείσζε ηνπ ελεξγνχ 

πιάηνπο ζα είλαη κηθξφηεξε απ‟ φηη ζηηο Νξηαθέο Θαηαζηάζεηο Ιεηηνπξγηθφηεηαο. 

 

Νξηαθέο Θαηαζηάζεηο Αζηνρίαο 

Αξρηθά ππνινγίδεηαη ε ελεξγφο, ιφγσ θχξησζεο, επηθάλεηα ηνπ ζιηβφκελνπ ζηνηρείνπ απφ ηε ζρέζε 

(4.6) 

Ac,eff = ξ Ac (4.6) 

Όπνπ: 

ξ κεησηηθφο ζπληειεζηήο γηα ηελ θχξησζε 

Αc Ξιήξεο επηθάλεηα ηνπ ζηνηρείνπ 

Ν κεησηηθφο ζπληειεζηήο ξ κπνξεί λα ιακβάλεηαη σο εμήο: 

εζσηεξηθά ζιηβφκελα ζηνηρεία: 

 = 1,0    γηα 673,0p     (4.7) 

L L L

L  /4 L  /2 L  /4 L  /4 L  /2 L  /4

L  =0,85L L  =0,70L 

L  = 0,25 (L  + L  ) L  = 2L









     

11

1

1

1

1 1 1

1
1

e

e

e

e2

2

2 2

2

2 2 2

2 220

3

3

3L  /4

b b

b b

eff eff

0 0

41 2

3

CL

Πρήκα 4.6 Ππκβνιηζκνί γηα ηε δηαηκεηηθή πζηέξεζε 
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0,1

3055,0
2

p

p





  γηα 673,0p 

    κε   03 
 (4.8) 

εμσηεξηθά ζιηβφκελα ζηνηρεία: 

 = 1,0    γηα 748,0p     (4.9) 

0,1
188,0

2

p

p





  γηα 748,0p        (4.10) 

Όπνπ: 







k4,28

t/bf

cr

y
p  (4.11) 

ς είλαη ν ιφγνο ηάζεσλ πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε 4.4.(3) θαη 4.4.(4) ηνπ ΔΛ1993-1-5 

b  είλαη ην θαηάιιειν πιάηνο, σο αθνινχζσο (γηα νξηζκνχο, βιέπε Ξίλαθα 5.2 ηνπ EN 1993-

1-1) 

 bw γηα θνξκνχο  

 b για εςωτερικά πζλματα (εκτόσ των RHS) 

 b - 3 t γηα πέικαηα ησλ RHS 

 c γηα εμσηεξηθά πέικαηα  

 h γηα ηζνζθειή γσληαθά  

 h γηα αληζνζθειή γσληαθά  

kζ είλαη ν ζπληειεζηήο θχξησζεο πνπ αληηζηνηρεί ζην ιφγν ηάζεσλ ς θαη ζηηο ζπλνξηαθέο 

ζπλζήθεο. Γηα καθξά ειάζκαηα ην kζ δίλεηαη απφ ηνλ Ξίλαθα 4.1 ή ηνλ Ξίλαθα 4.2 ηνπ 

ΔΛ1993-1-5 

t  είναι το πάχοσ  

ζcr είλαη ε ειαζηηθή θξίζηκε ηάζε θχξησζεο  φπνπ 

2

235

/yf N mm
 

 
 

 (4.12) 

πνινγίδεηαη ν ζπληειεζηήο ελεξγνχ πιάηνπο γηα ηελ επίδξαζε ηεο δηαηκεηηθήο πζηέξεζεο βult απφ 

ηνλ Ξίλαθα 4.4. 

 

Ξίλαθαο 4.4 Ππληειεζηήο ελεξγνχs πιάηνπο β 

Θ ζέζε ειέγρνπ ηηκέο ηνπ β  

θ ≤ 0,02  1.0   

0,02 < θ ≤ 0,70 

ζεηηθή ξνπή  1 2

1

1 6,4
 


 


 

αξλεηηθή ξνπή  
2

2

1

1
1 6,0 1,6

2500

 

 


 
 

   
 

 

> 0,70 

ζεηηθή ξνπή  1

1

5,9
 


   

αξλεηηθή ξνπή  2

1

8,6
 


   

φια ηα θ αθξαία ζηήξημε  β0 = (0,55 + 0,025 / θ) β1, αιιά β0 < β1 
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φια ηα θ Ξξφβνινο β = β2 ζηε ζηήξημε θαη ζην άθξν  

   *
0 0 eL  κε  

,*
0

0

c eff

f

A

b t
   

φπνπ Asℓ είλαη ε επηθάλεηα φισλ ησλ δηακήθσλ λεπξψζεσλ κέζα ζην πιάηνο b0 θαη ηα 

ππφινηπα ζχκβνια φπσο νξίδνληαη ζηα πην πάλσ ζρήκαηα. 

 

Ζ ηειηθή ελεξγφο επηθάλεηα πνπ πξνθχπηεη έρνληαο ιάβεη ππ‟ φςε ηηο επηδξάζεηο ηεο θχξησζεο θαη ηεο 

δηαηκεηηθήο πζηέξεζεο πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε (4.13) 

  eff c,eff c,effA A A  (4.13) 

Κε απηφλ ηνλ ηξφπν έρεη ιεθζεί ππ‟ φςε θαη ε πιαζηηθή θαηαλνκή ιφγσ ηεο ειαζην-πιαζηηθήο 

δηαηκεηηθήο πζηέξεζεο πνπ ζπκβαίλεη ζηηο Νξηαθέο Θαηαζηάζεηο Αζηνρίαο. Ζ ηζφηεηα είλαη πην 

ζπληεξεηηθή. Αθφκα ζπληεξεηηθφηεξν ζα ήηαλε λα ιεθζεί ην ελεξγφ πιάηνο ίζν κε απηφ πνπ 

πξνθχπηεη γηα ηηο Νξηαθέο Θαηαζηάζεηο Ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο: 

 

Νξηαθέο Θαηαζηάζεηο Ιεηηνπξγηθφηεηαο 

 

Γε ρξεηάδεηαη λα ιεθζεί ππ‟ φςε ε θχξησζε. Ρν ελεξγφ πιάηνο γηα ηε δηαηκεηηθή πζηέξεζε ππφ 

ειαζηηθέο ζπλζήθεο πξνζδηνξίδεηαη απφ : 

beff = β b0 (4.14) 

φπνπ ην β ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ίδην πίλαθα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηηο Νξηαθέο Θαηαζηάζεηο 

Αζηνρίαο κε ηε δηαθνξά φκσο φηη: 

0
0

1 sA

b t
    (4.15) 

4.5. ΘΑΡΑΡΑΜΖ ΡΥΛ ΓΗΑΡΝΚΥΛ 

Γηα ηελ θαηάηαμε ησλ ζχκκηθησλ δηαηνκψλ ηζρχεη ην ίδην ζχζηεκα θαηάηαμεο πνπ ηζρχεη θαη γηα ηηο 

ραιχβδηλεο. πάξρνπλ ηέζζεξηο θαηεγνξίεο δηαηνκψλ. Ζ δηαηνκή ζα θαηαηάζζεηαη ζχκθσλα κε ηε 

δπζκελέζηεξε θαηεγνξία ησλ ζιηβφκελσλ ζηνηρείσλ ηεο. Γηα ην ιφγν απηφ θαη ε θαηεγνξία ηεο 

ζχκκηθηεο δηαηνκήο εμαξηάηαη απφ ηε δηεχζπλζε ηεο θακπηηθήο ξνπήο. 

Δπηπιένλ γηα ηηο ζχκκηθηεο ηζρχνπλ ηα εμήο: 

 Ρν ζιηβφκελν πέικα ηεο ραιχβδηλεο δνθνχ ην νπνίν είλαη εμαζθαιηζκέλν απφ ιπγηζκφ ιφγσ 

ηεο ζχλδεζήο ηνπ κε ηελ πιάθα ζθπξνδέκαηνο κέζσ δηαηκεηηθψλ ζπλδέζκσλ, κπνξεί λα 

ππνηεζεί φηη αλήθεη ζηελ Θαηεγνξία 1 εθφζνλ νη απνζηάζεηο ησλ δηαηκεηηθψλ ζπλδέζκσλ 
είλαη ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ επξσθψδηθα. 

 Γηα ηελ θαηάηαμε, ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε πιαζηηθή θαηαλνκή ηάζεσλ εθηφο ηεο πεξίπησζεο  ζην 

φξην κεηαμχ ησλ Θαηεγνξηψλ 3 θαη 4, φπνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε ειαζηηθή θαηαλνκή 
ηάζεσλ ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ θάζεσλ θαηαζθεπήο θαη ησλ επηδξάζεσλ ηνπ εξππζκνχ 

θαη ηεο ζπζηνιήο μήξαλζεο. Γηα ηελ θαηάηαμε ζα ρξεζηκνπνηνχληαη νη ηηκέο ζρεδηαζκνχ ησλ 

αληνρψλ ησλ πιηθψλ. Ρν ζθπξφδεκα ζε εθειθπζκφ ζα αγλνείηαη. Ζ θαηαλνκή ησλ ηάζεσλ ζα 
θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ δηαηνκή ηνπ ραιχβδηλνπ θνξκνχ θαη ηελ ηζνδχλακε δηαηνκή ησλ 

πεικάησλ.   
 Γηα δηαηνκέο Θαηεγνξίαο 1 θαη 2 κε ξάβδνπο ζε εθειθπζκφ, ν νπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

κέζα ζην ζπλεξγαδφκελν πιάηνο ζα πξέπεη λα είλαη θαηεγνξίαο πιαζηηκφηεηαο  B ή C 

Δπηπξνζζέησο, γηα δηαηνκή ηεο νπνίαο ε πιαζηηθή ξνπή αληνρήο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

παξαδνρέο ηεο 6.2 ηνπ ΔΛ1994-2 ζα πξνβιέπεηαη κία ειάρηζηε επηθάλεηα νπιηζκνχ  As κέζα 
ζην ζπλεξγαδφκελν πιάηνο ηνπ πέικαηνο απφ ζθπξφδεκα πνπ λα ηθαλνπνηεί ηελ αθφινπζε 

ζρέζε:  
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As    s Ac  

κε  

y ctm
s c

sk

f f
k

235 f
    

φπνπ: 

Ac  είλαη ε ηζνδχλακε επηθάλεηα ηνπ πέικαηνο απφ ζθπξφδεκα  

fy  είλαη ε νλνκαζηηθή ηηκή ηεο αληνρήο δηαξξνήο ηνπ δνκηθνχ ράιπβα ζε N/mm2; 

fsk είλαη ε ραξαθηεξηζηηθή αληνρή δηαξξνήο ηνπ νπιηζκνχ   

fctm   είλαη ε κέζε εθειθπζηηθή αληνρή ηνπ ζθπξνδέκαηνο 

kc  είλαη έλαο ζπληειεζηήο πνπ ιακβάλεη ππφςε ηελ θαηαλνκή ησλ ηάζεσλ κέζα ζηε 

δηαηνκή ακέζσο πξίλ ηε ξεγκάησζε θαη δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 

c
c o

1
0,3 1,0

1 / (2 )
  


k

h z
    

είλαη ίζν κε: 

1,0 γηα δηαηνκέο Θαηεγνξίαο 2   

1,1 γηα δηαηνκέο Θαηεγνξίαο 1  
 Όηαλ ππάξρνπλ ζε έλα ραιχβδηλν ζηνηρείν δηακήθεηο λεπξψζεηο ηφηε ζα πξέπεη λα 

ηνπνζεηείηαη ζηελ θαηεγνξία 4 εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ κπνξεί λα θαηαηαγεί ζε 

επκελέζηεξε θαηεγνξία αγλνψληαο ηηο λεπξψζεηο 

 Θαηά ηελ θαζνιηθή αλάιπζε γηα ηηο θάζεηο θαηαζθεπήο, ζα ιακβάλεηαη ππφςε ε θαηεγνξία ηεο 

ραιχβδηλεο δηαηνκήο θαηά ηε ζεσξνχκελε θάζε. 
 

Ξίλαθαο 4.5  Κέγηζηνη ιφγνη πιάηνπο πξνο πάρνο γηα ζιηβφκελα ηκήκαηα 

Ξποεξέσονηα πέλμαηα 

t

c

 

t

c

 

t

c

 

t
c

 

Διαηέο δηαηνκέο Ππγθνιιεηέο δηαηνκέο 

Θαηεγνξία 
Ρκήκα πνπ ππφθεηηαη ζε 

ζιίςε  

Ρκήκα πνπ ππφθεηηαη ζε θάκςε θαη ζιίςε 

Άθξν ζε ζιίςε  Άθξν ζε εθειθπζκφ 

Θαηαλνκή 

ηάζεσλ 

ζηα 

ηκήκαηα 

(ζιίςε 

ζεηηθή) 

 
  

1  9t/c  




9
t/c

 




9
t/c

 

+

c

c

+

c
-

c

+

c
-
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2 10t/c  





10
t/c

 




10
t/c

 

Θαηαλνκή 

ηάζεσλ 

ζηα 

ηκήκαηα 

(ζιίςε 

ζεηηθή) 

   

3 14t/c  
 k21t/c

 
Γηα k βιέπε EN 1993-1-5 

235 / yf   fy 235 275 355 420 460 

 1,00 0,92 0,81 0,75 0,71 

 

 

Ξίλαθαο 4.6  Κέγηζηνη ιφγνη πιάηνπο πξνο πάρνο γηα ζιηβφκελα ηκήκαηα 

Δζυηεπικά θλιβόμενα ημήμαηα  

 

Άμνλαο  

θάκςεο  

 

Άμνλαο 

Θάκςεο 

Θαηεγνξία 
Ρκήκα πνπ ππφθεηηαη 

ζε θάκςε 

Ρκήκα πνπ ππφθεηηαη 

ζε ζιίςε 
Ρκήκα πνπ ππφθεηηαη ζε θάκςε θαη ζιίςε  

Θαηαλνκή 

ηάζεσλ ζηα 

ηκήκαηα 

(ζιίςε 

ζεηηθή)     

1  72t/c   33t/c  











36
/:5,0όηαν

113

396
/:5,0όηαν






tc

tc
 

+

c

+

c

-

c

t

c

t

c c

t

c Axis of
bendingt

c

t

tc tc t

c

Axis of
bending

+

fy

-

fy

c

+

fy

-
fy

c

+

fy

-

fy

c
c
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2  83t/c   38t/c  











5,41
/:5,0όηαν

113

456
/:5,0όηαν






tc

tc
 

Θαηαλνκή 

ηάζεσλ ζηα 

ηκήκαηα 

(ζιίςε 

ζεηηθή)    

3 124t/c   42t/c  

)()1(62/:1όηαν

33,067,0

42
/:1όηαν

*) 











tc

tc
 

yf/235  fy 235 275 355 420 460 

 1,00 0,92 0,81 0,75 0,71 

4.6. ΔΙΔΓΣΝΗ ΠΔ ΝΟΗΑΘΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΠΡΝΣΗΑΠ (ΔΘΡΝΠ ΘΝΞΥΠΖΠ) 

4.6.1. ΑΛΡΝΣΖ ΠΔ ΘΑΡΑΘΝΟΦΖ ΓΗΑΡΚΖΠΖ 

4.6.1.1. ΞΙΑΠΡΗΘΖ ΑΛΡΝΣΖ ΠΔ ΘΑΡΑΘΝΟΦΖ ΓΗΑΡΚΖΠΖ 

Ζ αληνρή ζε θαηαθφξπθε δηάηκεζε  Rd,plV  ζα ιακβάλεηαη ίζε κε ηελ αληνρή ζε θαηαθφξπθε δηάηκεζε 

ηεο ραιχβδηλεο δηαηνκήο Rd,a,plV  εθηφο εάλ έρεη παγησζεί ηηκή ηεο ζπκβνιήο ηνπ κέξνπο ηνπ 

σπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ηεο δνθνχ. 

Ζ Vpl,a,Rd γηα απνπζία ζηξέςεο δίλεηαη απφ ηε ζρέζε (4.16) 

 v y

pl,a,Rd
M0

A f / 3
V


  (4.16) 

Όπνπ: 

Av   είλαη ε επηθάλεηα δηάηκεζεο πνπ γηα ζπγθνιιεηέο δηαηνκέο I, H, U θαη θηβσηηνεηδείο, κε θνξηίν 

παξάιιειν ζηα πέικαηα A-  w wh t  

4.6.1.2. ΑΛΡΝΣΖ ΠΔ ΘΟΡΥΠΖ 

Διάζκαηα κε ιφγν hw/t κεγαιχηεξν απφ 72/ε*ε γηα κε εληζρπκέλν θνξκφ, ή 31/ε*ε*√kη  γηα 

εληζρπκέλν θνξκφ, πξέπεη λα ειέγρνληαη γηα αληνρή ζε θχξησζε ιφγσ δηαηκεηηθψλ ηάζεσλ θαη πξέπεη 

λα εληζρχνληαη κε εγθάξζηεο λεπξψζεηο ζηηο ζηεξίμεηο, φπνπ ην ε φπσο δίλεηαη ζηε ζρέζε (4.12) 

Γηα κε εληζρπκέλνπο ή εληζρπκέλνπο θνξκνχο ε αληνρή ζρεδηαζκνχ ζε ηέκλνπζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη 

φπσο θαίλεηαη ζηελ (4.17) 

, , ,

13

yw w
b Rd bw Rd bf Rd

M

f h t
V V V




    (4.17) 

Όπνπ: 

bw,RdV  Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ θνξκνχ 

bf ,RdV  Ζ ζπλεηζθνξά ησλ πεικάησλ 

  1,2 γηα ράιπβα πνηφηεηαο έσο θαη S460 

Ζ bw,RdV ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε 

+

fy

-

fy

c
c/2 +

f y

c

+

f y

-

  fy

c
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,

13

w yw w
bw Rd

M

f h t
V




  (4.18) 

4.6.1.3. ΑΛΡΝΣΖ ΠΔ ΓΗΑΡΚΖΠΖ ΘΑΗ ΠΡΟΔΤΖ 

Γηα ζπλδπαζκέλε δηαηκεηηθή δχλακε θαη ζηξεπηηθή ξνπή, ε πιαζηηθή αληνρή ζε δηάηκεζε πνπ 

ιακβάλεη ππφςε ηε ζηξεπηηθή επηξξνή πξέπεη λα κεηψλεηαη απφ Vpl,Rd ζε Vpl,T,Rd θαη ε δηαηκεηηθή 

δχλακε ζρεδηαζκνχ πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηελ (4.19) 

1
V

V

Rd,T,pl

Ed   (4.19) 

ζηελ νπνία ε Vpl,TEd,Rd κπνξεί λα ιακβάλεηαη γηα I ή H δηαηνκή σο εμήο: 

  Rd,pl

0My

t,Ed

Rd,T,pl V
/γ3/f25,1

η
1V   (4.20) 

Όπνπ ε pl,RdV είλαη ε κηθξφηεξε εθ ησλ Vpl,a,Rd θαη b,RdV  

4.6.2. ΑΛΡΝΣΖ ΠΔ ΘΑΚΤΖ 

Πηελ πεξίπησζε πνπ ε ζχκκηθηε δηαηνκή είλαη θαηεγνξίαο 1 ή 2 κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε 

ζηεξενπιαζηηθή ζεσξία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θακπηηθήο αληνρήο ζρεδηαζκνχ, Mpl,Rd. Γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο  ζα γίλνληαη νη αθφινπζεο παξαδνρέο : 

 πάξρεη πιήξεο αιιειεπίδξαζε κεηαμχ δνκηθνχ ράιπβα, ράιπβα νπιηζκνχ, θαη ζθπξνδέκαηνο. 

 Ζ ελεξγφο δηαηνκή ηεο ραιχβδηλεο δνθνχ  εληείλεηαη ζηελ   αληνρή δηαξξνήο ζρεδηαζκνχ  fyd 

ζε εθειθπζκφ ή ζε ζιίςε. 

 Ζ ελεξγφο δηαηνκή  ηνπ εθειθπφκελνπ ή ηνπ ζιηβφκελνπ δηακήθνπο νπιηζκνχ εληείλεηαη ζην 

αληίζηνηρν φξην δηαξξνήο ζρεδηαζκνχ fsd ζε εθειθπζκφ ή ζιίςε. Δλαιιαθηηθά, ζιηβφκελνο 

νπιηζκφο ζηελ πιάθα ζθπξνδέκαηνο κπνξεί λα αγλνείηαη. 

 Ζ ελεξγφο δηαηνκή ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζε ζιίςε  εληείλεηαη ζε ηάζε 0,85*fcd, ζηαζεξή ζε φιν 

ην χςνο  κεηαμχ ηνπ πιαζηηθνχ νπδέηεξνπ άμνλα  θαη ηεο πιένλ ζιηβφκελεο ίλαο ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο, φπνπ  fcd, είλαη ε ζιηπηηθή αληνρή ζρεδηαζκνχ θπιίλδξνπ ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

  - 

  - 

 f

 f

 yd

 sd

 cd

  + 

 c,f N

 N pl,a
 M

 pl,Rd

beff

 f0,85 

 f yd

  + 

 s N

 N
 M

 a

 a  M
 pl,Rd

beff

 

Πρήκα 4.7 πνινγηζκφο ηνπ Mpl,Rd 

Ξξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη ε ζρέζε (4.21) 
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Ed

pl,Rd

M
1

M
  (4.21) 

4.6.2.1. ΘΑΚΤΖ ΘΑΗ ΘΑΡΑΘΝΟΦΖ ΓΗΑΡΚΖΠΖ 

Πηελ πεξίπησζε φπνπ  ε θαηαθφξπθε δχλακε δηάηκεζεο  VEd  ππεξβαίλεη ην ήκηζπ ηεο αληνρήο ζε 

δηάηκεζε  VRd  πνπ  δίλεηαη κε ηελ  Vpl,Ρ,Rd ζα πξέπεη λα γίλεηαη απνκείσζε ηεο αληνρήο ζε θάκςε. 

Γηα δηαηνκέο Θαηεγνξίαο  1 ή 2, ε επηξξνή ηεο θαηαθφξπθεο δηάηκεζεο ζηελ θακπηηθή αληνρή κπνξεί 

λα ιακβάλεηαη ππφςε κέζσ κηαο κεησκέλεο αληνρήο ζρεδηαζκνχ ηνπ ράιπβα ζηελ επηθάλεηα 

δηάηκεζεο (1 - ) fyd  φπνπ    =  (2VEd / VRd – 1)2 φπσο θαίλεηαη ζην Πρήκα 4.6 

 

  - 

 f

(1- )f

 yd

 yd

 cd

  + 
 M

 Rd

beff

 f0,85 

V
Ed

 

Πρήκα 4.8 Κείσζε ηεο αληνρήο ζρεδηαζκνχ ηνπ ράιπβα ζηελ επηθάλεηα δηάηκεζεο ιφγσ ηαπηφρξνλεο 

θάκςεο θαη θαηαθφξπθεο δηάηκεζεο 

 

4.6.2.2. ΔΙΑΠΡΗΘΖ ΘΑΚΞΡΗΘΖ ΑΛΡΝΣΖ 

Κηα ηδηαηηεξφηεηα ησλ ζχκκηθησλ θαηαζθεπψλ είλαη φηη φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη θάπνηα κέζνδνο 

θαηαζθεπήο φπνπ θαηά ηεο θάζε θαηαζθεπήο ν μπιφηππνο είλαη αλππνζηήξηθηνο ε ειαζηηθή θακπηηθή 

αληνρή εμαξηάηαη απφ ηελ αλαινγία ησλ θνξηίσλ πνπ αζθνχληαη ζηε δηαηνκή πξηλ απηή γίλεη 

ζχκκηθηε. 

Ζ ειαζηηθή ξνπή αληνρήο κηαο δηαηνκήο δίλεηαη απφ ηε ζρέζε (4.22) 

Mel,Rd =  Ma,Ed + k Mc,Ed (4.22) 

Όπνπ: 

Ma,Ed  είλαη ε θακπηηθή ξνπή ζρεδηαζκνχ πνπ εθαξκφδεηαη  ζηε δηαηνκή ηεο ραιχβδηλεο δνθνχ πξν 

ηεο ζχκκηθηεο ζπκπεξηθνξάο; 

Mc,Ed  είλαη ε θακπηηθή ξνπή ζρεδηαζκνχ πνπ εθαξκφδεηαη  ζηε ζχκκηθηε δηαηνκή   

k  είλαη ν κηθξφηεξνο πνιιαπιαζηαζηήο έηζη ψζηε λα επηηπγράλνληαη νη νξηαθέο ηάζεηο νη νπνίεο 

είλαη: 

 fcd ζε ζιίςε ζην ζθπξφδεκα 

 fyd ζε εθειθπζκφ ή ζιίςε ζην δνκηθφ ράιπβα 

 fsd ζε εθειθπζκφ ή ζιίςε ζην ράιπβα νπιηζκνχ. Δλαιιαθηηθά ν ζιηβφκελνο νπιηζκφο ζηελ 
πιάθα ζθπξνδέκαηνο κπνξεί λα αγλνείηαη. 

Δθηφο θη αλ ρξεζηκνπνηείηαη πην αθξηβήο κέζνδνο ε επηξξνή ηνπ εξππζκνχ ζα ιακβάλεηαη ππ‟ φςε 

κέζσ ζπληειεζηψλ ηζνδπλακίαο. 

Νη θάζεηο θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ‟ φςε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηάζεσλ εθφζνλ δε 

ρξεζηκνπνηείηαη ππνζηήξημε ζηε θάζε θαηαζθεπήο. Ρν βάξνο ηνπ κεηαθεξφκελνπ μπιφηππνπ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα αζθείηαη ζηε ραιχβδηλε δηαηνκή θαη αθαηξείηαη απφ ηε ζχκκηθηε. Απηή ε δηαδηθαζία 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε παξακελνπζψλ απηφ-ηζνξξνπνχκελσλ ηάζεσλ ζηε ζχκκηθηε 

δηαηνκή. Ρν αλ απηέο ζα ιεθζνχλ ή φρη ππ‟ φςε ζηελ ηειηθή θαηάζηαζε είλαη ζηελ θξίζε ηνπ 

κειεηεηή αλάινγα κε ην βάξνο ηνπ μπιφηππνπ. 
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4.6.2.3. ΚΖ ΓΟΑΚΚΗΘΖ ΑΛΡΝΣΖ ΠΔ ΘΑΚΤΖ 

Γηα θαηεγνξία 1 θαη 2 ζχκκηθησλ δηαηνκψλ κε ην πέικα ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζε ζιίςε ε κε γξακκηθή 

αληνρή ζε θάκςε MRd κπνξεί λα ππνινγίδεηαη ζπλαξηήζεη ηεο ζιηπηηθήο δχλακεο ζην ζθπξφδεκα Nc 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο παξαθάησ απινπνηεκέλεο ζρέζεηο φπσο θαίλεηαη ζην Πρήκα 4.9: 

c
Rd a,Ed el,Rd a,Ed

c,el

( )  
N

M M M M
N

 γηα elc,c NN     (4.23) 

c c,el
Rd el,Rd pl,Rd el,Rd

c,f c,el

( )


  


N N
M M M M

N N
 γηα f,ccel,c NNN       (4.24) 

Όπνπ: 

el,cN    είλαη ε ζιηπηηθή δχλακε ζην πέικα ζθπξνδέκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζηε ξνπή  Mel,Rd 

c,fN  είλαη ε ζιηπηηθή δχλακε ζην πέικα ζθπξνδέκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζηε ξνπή pl,RdM  

Νη ηάζεηο ζην ζθπξφδεκα ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη απφ ηηο θακπχιεο ηάζεσλ παξακνξθψζεσλ πνπ 

δίλνληαη ζην θεθάιαην 2.2.1.4, ηνπ ράιπβα νπιηζκνχ απφ ην 2.2.2.4, θαη ηνπ δνκηθνχ ράιπβα απφ ην 

4.2.3.3. 

 M Rd
 Rd

 M pl,Rd

 N c

 N c,f

 M el,Rd

 M pl,Rd

 N c,el

 N c,f

 1,0

 1,0

 M
 M pl,Rd

 N c

 N c,f

 M el,Rd

 M pl,Rd

 N c,el

 N c,f

 1,0

 1,0

 M a,Ed

 M pl,Rd

1 2

 

Πχκβνια: 

1 θαηαζθεπή κε 

ππνζηχισζε  

2 θαηαζθεπή ρσξίο 

ππνζηχισζε  

 

Πρήκα 4.9 Απινπνηεκέλε ζρέζε κεηαμχ  MRd θαη  Nc  γηα δηαηνκέο  κε ηελ πιάθα ζθπξνδέκαηνο ζε 

ζιίςε 

4.6.3. ΑΛΡΝΣΖ ΠΔ ΠΡΟΔΤΖ 

Ζ ηηκή ζρεδηαζκνχ ηεο ζηξεπηηθήο ξνπήο TEd ζε θάζε δηαηνκή πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηελ (4.25) 

0,1
T

T

Rd

Ed   (4.25) 

φπνπ  

TRd είλαη ε αληνρή ηεο δηαηνκήο ζε ζηξέςε  

Ζ νιηθή ζηξεπηηθή ξνπή TEd ζε θάζε δηαηνκή πξνθχπηεη σο ην άζξνηζκα δχν εζσηεξηθψλ ξνπψλ φπσο 

θαίλεηαη ζηε ζρέζε (4.26) 

TEd = Tt,Ed + Tw,Ed (4.26) 

 φπνπ  

Tt,Ed είλαη ε εζσηεξηθή ξνπή ζηξέςεο θαηά Saint Venant 

Tw, Ed είλαη ε εζσηεξηθή ξνπή ζηξέςεο ιφγσ ζηξέβισζεο. 

Υο κηα απινπνίεζε, ζηελ πεξίπησζε ελφο κέινπο κε αλνηρηή δηαηνκή, φπσο ε  I ή H, κπνξεί λα 

ππνηεζεί φηη νη επηδξάζεηο ηεο ζηξέςεο θαηά St. Venant κπνξνχλ λα αγλνεζνχλ. 
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4.6.4. ΑΛΡΝΣΖ ΠΔ ΠΡΟΔΞΡΝΘΑΚΞΡΗΘΝ ΙΓΗΠΚΝ 

Απαίηεζε ειέγρνπ έλαληη ζηξεπηνθακπηηθνχ ιπγηζκνχ πθίζηαηαη ηφζν ζηε θάζε θαηαζθεπήο φζν θαη 

ζηε θάζε ιεηηνπξγηθφηεηαο. Ξην ζπγθεθξηκέλα ζηε θάζε θαηαζθεπήο ειέγρεηαη ην ζιηβφκελν άλσ 

πέικα ηεο ραιχβδηλεο δηαηνκήο θαη ζηε θάζε ιεηηνπξγίαο ην θάησ πέικα ζηηο πεξηνρέο ησλ αξλεηηθψλ 

ξνπψλ ζπλερψλ δνθψλ. Όηαλ ππάξρεη ζχκκηθηε ιεηηνπξγία, δειαδή χπαξμε δηαηκεηηθήο ζχλδεζεο 

ραιχβδηλεο δηαηνκήο θαη ζθπξνδέκαηνο κέζσ ησλ ήισλ θεθαιήο, ην άλσ πέικα ηεο ραιχβδηλεο δνθνχ 

εμαζθαιίδεηαη πιήξσο έλαληη πιεπξηθήο εθηξνπήο. 

4.6.4.1. ΔΙΔΓΣΝΠ ΣΑΙΒΓΗΛΖΠ ΓΗΑΡΝΚΖΠ (ΠΔ ΦΑΠΖ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ) 

Κηα πιεπξηθά κε πξνζηαηεπκέλε δνθφο πνπ ππφθεηηαη ζε θάκςε πεξί ηνλ ηζρπξφ άμνλα πξέπεη λα 

ειέγρεηαη έλαληη ζηξεπηνθακπηηθνχ ιπγηζκνχ φπσο θαίλεηαη ζηε ζρέζε (4.27) 

Ed

b,Rd

M
1,0

M
  (4.27) 

φπνπ  

MEd είλαη ε ηηκή ζρεδηαζκνχ ηεο ξνπήο  

Mb,Rd είλαη ε ξνπή αληνρήο ζε ζηξεπηνθακπηηθφ ιπγηζκφ θαη ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο: 

y
b,Rd LT y

M1

f
M W


  (4.28) 

φπνπ  

Wy είλαη ε θαηάιιειε ξνπή αληίζηαζεο ηεο δηαηνκήο σο εμήο: 

 Wy = Wpl,y γηα δηαηνκέο θαηεγνξίαο 1 ή 2  

 Wy = Wel,y γηα δηαηνκέο θαηεγνξίαο 3  

 Wy = Weff,y γηα δηαηνκέο θαηεγνξίαο 4  

LT είλαη ν κεησηηθφο ζπληειεζηήο γηα ζηξεπηνθακπηηθφ ιπγηζκφ 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ LT αθνινπζείηαη ε αθφινπζε δηαδηθαζία 

Γηα ειαηέο δηαηνκέο ή ηζνδχλακεο ζπγθνιιεηέο δηαηνκέο ππφ θάκςε, νη ηηκέο ηνπ LT γηα ηελ 

αληίζηνηρε αλεγκέλε ιπγεξφηεηα κπνξεί λα θαζνξίδνληαη απφ ηε ζρέζε (4.29) 

LT

LT
2 LT2 2
LTLT LT LT

1,0
1

1  αιιά   






   




  
  

 (4.29) 

φπνπ  

 
2

LT LT,0 LTLT LT0,5 1     
   

  
 (4.30) 

 LT είλαη ζπληειεζηήο αηειεηψλ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θαηάιιειε θακπχιε ιπγηζκνχ θαη κπνξεί λα 

ιακβάλεηαη απφ ην εζληθφ πξνζάξηεκα. Νη πξνηεηλφκελεο ηηκέο ζα δίλνληαη απφ ηνλ Ξίλαθα 

4.8. 

Νη παξάκεηξνη 0,LT  θαη  θαη θάζε πεξηνξηζκφο ηζρχνο ζρεηηθφο κε ην χςνο ηεο δνθνχ ή ην ιφγν h/b 

κπνξεί λα δίλεηαη ζην Δζληθφ Ξξνζάξηεκα. Γηα ειαηέο δηαηνκέο πξνηείλνληαη νη παξαθάησ ηηκέο: 

4,00,LT   (κέγηζηε ηηκή)  

 = 0,75 (ειάρηζηε ηηκή) 

LT αλεγκέλε ιπγεξφηεηα θαη δίλεηαη απφ ηε ζρέζε (4.31) 
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Ζ θακπχιε ζηξεπηνθακπηηθνχ ιπγηζκνχ γηα ειαηέο ή ηζνδχλακεο ζπγθνιιεηέο δηαηνκήο επηιέγεηαη κε 

βάζε ηνλ Ξίλαθα 4.7. 

 

Ξίλαθαο 4.7 Δπηινγή ηεο θακπχιεο ζηξεπηνθακπηηθνχ ιπγηζκνχ γηα δηαηνκέο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

εμίζσζε (4.29) 

Γηαηνκή Όξηα Θακπχιε ιπγηζκνχ 

Διαηέο δηαηνκέο Η 
h/b  2 

h/b > 2 

b 

c 

Ππγθνιιεηέο δηαηνκέο Η 
h/b  2 

h/b > 2 

c 

d 

Άιιεο δηαηνκέο - d 

 

Ξίλαθαο 4.8 Ππληειεζηέο αηειεηψλ γηα θακπχιεο ζηξεπηνθακπηηθνχ ιπγηζκνχ 

Θακπχιε ιπγηζκνχ a b c d 

Ππληειεζηήο αηειεηψλ LT 0,21 0,34 0,49 0,76 

 

 

y y
LT

cr

W f

M
   (4.31) 

Γηα λα ιεθζεί ππφςε ε θαηαλνκή ηεο ξνπήο κεηαμχ ησλ πιεπξηθψλ ζηεξίμεσλ ησλ κειψλ, ν κεησηηθφο 

ζπληειεζηήο  LT κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί σο εμήο: 

f

LT
mod,LT




      
αιιά  1mod,LT 

 (4.32) 

Νη ηηκέο ηνπ f κπνξνχλ λα νξίδνληαη ζην Δζληθφ Ξξνζάξηεκα. Ππληζηψληαη νη ειάρηζηεο ηηκέο πνπ 

δίλνληαη ζηε ζρέζε (4.33) 

2
LTcf 1 0,5(1 k )[1 2,0( 0,8) ]          αιιά f 1,0       (4.33) 

kc είλαη δηνξζσηηθφο ζπληειεζηήο ζχκθσλα κε ηνλ Ξίλαθα 4.9. 
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Ξίλαθαο 4.9 Γηνξζσηηθνί Ππληειεζηέο kc 

Θαηαλνκή ξνπήο kc 

 

 = 1 

1,0 

 

-1    1 
 33,033,1

1
 

 0,94 

 0,90 

 
0,91 

 0,86 

 0,77 

 
0,82 

 

Όπνπ Κcr είλαη ε ειαζηηθή θξίζηκε ξνπή ιπγηζκνχ ζηξεπηνθακπηηθνχ ιπγηζκνχ θαη δίλεηαη απφ ηε 

ζρέζε (4.34) 

 

 
   

0.5
222

2tz w
cr 1 2 g 3 j 2 g 3 j2 2

w z z

kL GIEI Ik
M C C z C z C z C z

k I EIkL





             
     

 (4.34) 

Όπνπ 

C1,C2,C3  ζπληειεζηέο εμαξηψκελνη απφ ηηο ζπλζήθεο θφξηηζεο θαη ζηξεπηηθήο ζηήξημεο 

Ηt  ζηαζεξά ζηξέςεο 

Ηw  ζηαζεξά ζηξέβισζεο 

Ηz  ξνπή αδξάλεηαο σο πξνο ηνλ αζζελή άμνλα 

L  ην κήθνο ηεο δνθνχ κεηαμχ ζεκείσλ πιεπξηθά εμαζθαιηζκέλσλ 

k,kw ζπληειεζηέο εμαξηψκελνη απφ ην είδνο ησλ ζηεξίμεσλ σο πξνο ηελ ειεπζεξία 

ζηξνθήο θαη ζηξέβισζεο ησλ άθξσλ ηνπ εμεηαδφκελνπ πιεπξηθά κε πξνζηαηεπκέλνπ 

ηκήκαηνο 

zg  = zα-zs Ζ απφζηαζε ηνπ θέληξνπ δηάηκεζεο απφ ην ζεκείν εθαξκνγήο ηνπ θνξηίνπ 

zα ε ηεηαγκέλε ηνπ ζεκείνπ εθαξκνγήο ηνπ θνξηίνπ σο πξνο ηνλ θεληξνβαξηθφ άμνλα y-

y 
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zs ε ηεηαγκέλε ηνπ θέληξνπ δηάηκεζεο σο πξνο ηνλ θεληξνβαξηθφ άμνλα y-y θαη δίλεηαη 

απφ ηε ζρέζε  

2 2
j s y

A

z z 0.5 z(y z )dA I
 
    
 
 

  (4.35) 

Νη ηεηαγκέλεο zα θαη zs κεηξψληαη κε αθεηεξία ην θέληξν βάξνπο ηεο δηαηνκήο θαη 

είλαη πξνζεκαζκέλεο κε ζεηηθή θνξά πξνο ην ζιηβφκελν πέικα ηεο δηαηνκήο 

Πε δνθνχο ζηαζεξήο κνλνζπκκεηξηθήο δηαηνκήο δηπινχ ηαπ κε άληζα πέικαηα, γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ zj κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη αθφινπζεο πξνζεγγηζηηθέο 

ζρέζεηο: 

j f sz 0.8 (2 1) h 2     
f 0.5   (4.36) 

j f sz 1.0 (2 1) h 2     f 0.5   (4.37) 

Όπνπ 

fc
f

fc ft

I

I I
 


   (4.38) 

Ifc ε ξνπή αδξάλεηαο ηνπ ζιηβφκελνπ πέικαηνο σο πξνο ηνλ αζζελή άμνλα 

αδξαλείαο ηεο δηαηνκήο 

Ηft ε ξνπή αδξάλεηαο ηνπ εθειθπφκελνπ πέικαηνο σο πξνο ηνλ αζζελή άμνλα 

αδξαλείαο ηεο δηαηνκήο 

hs ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ θέληξσλ δηάηκεζεο ησλ πεικάησλ 

Ζ ζηαζεξά ζηξεβιψζεσο κνλνζπκκεηξηθψλ δηαηνκψλ δηπινχ ηαπ (κε άληζα πέικαηα) κπνξεί λα 

ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε (4.70) 

2
w f f z sI (1 ) I h      (4.39) 

Ν ζπληειεζηήο k ιακβάλεηαη ίζνο πξνο ηε κνλάδα φηαλ θαη ηα δχν άθξα ηνπ πιεπξηθά κε 

πξνζηαηεπκέλνπ ηκήκαηνο κπνξνχλ λα πξνζνκνησζνχλ κε απιέο ζηξεπηηθέο ζηεξίμεηο. Δάλ θαη ηα δχν 

άθξα είλαη παθησκέλα αληηζηνηρεί ηηκή k = 0.5 ελψ γηα ηελ πεξίπησζε ελφο άθξνπ παθησκέλνπ θαη 

ελφο κε απιή ζηξεπηηθή ζηήξημε, k = 0.7.  Ν ζπληειεζηήο K αθνξά ηε ζηξνθή ηνπ άθξνπ ζην 

νξηδφληην επίπεδν, είλαη δε αλάινγνο ηνπ ζπληειεζηή ηζνδχλακνπ κήθνπο ιπγηζκνχ Lcr/L ελφο 

ζιηβφκελνπ ζηνηρείνπ, γηα ιπγηζκφ πεξί ηνλ αζζελή άμνλα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ειεπζεξία ζηξνθψλ 

ιφγσ θάκςεο ζηα άθξα. Όηαλ νη δνθνί έρνπλ αλά δηαζηήκαηα πιεπξηθέο ζηεξίμεηο, θάζε άλνηγκα 

κπνξεί λα κειεηεζεί κεκνλσκέλα, θαη γηα ην ζρεδηαζκφ λα ιεθζεί ππ‟ φςε ην πιένλ θξίζηκν άλνηγκα. 

Ρα κήθε ησλ αλνηγκάησλ πξέπεη λα ιακβάλνληαη κε ζπληειεζηή k = 1.0 θαη φρη 0.7 δηφηη ζηελ 

πεξίπησζε απηή ηα παξαθείκελα ηκήκαηα ηεο δνθνχ ιπγίδνπλ ελαιιάμ. Νη ζπλερείο δνθνί κε πνιιά 

αλνίγκαηα κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ εμεηάδνληαο θάζε άλνηγκα μερσξηζηά θαη ιακβάλνληαο ππ‟ φςε ηε 

κνξθή ηνπ δηαγξάκκαηνο ξνπψλ θάζε αλνίγκαηνο ιφγσ ηεο ζπλέρεηαο, κε ηε ρξήζε ηνπ ζπληειεζηή 

C1. 

Νη ηηκέο ησλ C1,C2,C3 δίλνληαη ζηνλ Ξίλαθα 4.10. θαη Ξίλαθα 4.11. 
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Πρήκα 4.10 Πχκβαζε ζήκαλζεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ zα θαη zs 

Ξίλαθαο 4.10 Ππληειεζηέο C1, C2, C3 γηα ηηκέο ηνπ k ζε πεξίπησζε θφξηηζεο κφλν κε αθξαίεο ξνπέο 

Φφξηηζε θαη ζπλζήθεο ζηήξημεο ς 
Γηάγξακκα θακπηηθψλ 

ξνπψλ 

Ρηκή 

ηνπ k 

Ππληειεζηέο 

C1 C2 C3 

 

+1 
 

1.0 1.000 - 1.000 

0.7 1.000 - 1.113 

0.5 1.000 - 1.114 

+3/4 
 

 1.141 - 0.998 

 1.270 - 1.565 

 1.305 - 2.283 

+1/2 
 

1.0 1.323 - 0.992 

0.7 1.473 - 1.556 

0.5 1.514 - 2.271 

+1/4 

 

1.0 1.563 - 0.977 

0.7 1.739 - 1.531 

0.5 1.788 - 2.235 
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0 
 

1.0 1.879 - 0.939 

0.7 2.092 - 1.473 

0.5 2.150 - 2.150 

-1/4 

 

1.0 2.281 - 0.855 

0.7 2.538 - 1.340 

0.5 2.609 - 1.957 

-1/2 

 

1.0 2.704 - 0.676 

0.7 3.009 - 1.059 

0.5 3.093 - 1.546 

-3/4 

 

1.0 2.927 - 0.366 

0.7 3.258 - 0.575 

0.5 3.348 - 0.837 

-1 

 

1.0 2.752 - 0.000 

0.7 3.063 - 0.000 

0.5 3.149 - 0.000 

 

Ξίλαθαο 4.11 Ππληειεζηέο C1, C2, C3 γηα δηάθνξεο ηηκέο ηνπ k, ζε πεξίπησζε εγθάξζησλ θνξηίσλ 

Φφξηηζε θαη ζπλζήθεο 

ζηήξημεο 

Γηάγξακκα θακπηηθψλ 

ξνπψλ 

Ρηκή 

ηνπ k 

Ππληειεζηέο 

C1 C2 C3 

  

1.0 1.132 0.459 0.525 

0.5 0.972 0.304 0.980 

  

1.0 1.285 1.562 0.753 

0.5 0.712 0.652 1.070 

 
 

1.0 1.365 0.553 1.730 

0.5 1.070 0.432 3.050 

  

1.0 1.565 1.267 2.640 

0.5 0.938 0.715 4.800 

 

 

1.0 1.046 0.430 1.120 

0.5 1.010 0.410 1.890 
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4.6.4.2. ΔΙΔΓΣΝΠ ΠΚΚΗΘΡΖΠ ΓΗΑΡΝΚΖΠ (ΠΔ ΦΑΠΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ) 

Γηα δνθνχο κε ζηαζεξή δηαηνκή θαηεγνξίαο 1,2,3 ε αληνρή ζρεδηαζκνχ ζε ζηξεπηνθακπηηθφ ιπγηζκφ 

ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη σο: 

Mb,Rd = ρLT *MRd (4.40) 

φπνπ :  

LT  είλαη ν ζπληειεζηήο κείσζεο γηα ζηξεπην-θακπηηθφ ιπγηζκφ, εμαξηψκελνο απφ ηελ ζρεηηθή 

ιπγεξφηεηα LT , θαη  

 MRd  είλαη ε ξνπή αληνρήο ζρεδηαζκνχ ηεο δηαηνκήο 

Νη ηηκέο ηνπ LT ππνινγίδνληαη φπσο πεξηγξάθεθε ζηελ παξάγξαθν 4.6.4.1 

Ζ ζρεηηθή ιπγεξφηεηα κπνξεί λα ππνινγηζηεί απφ ηε ζρέζε  

Rk
LT

cr

 
M

M
 (4.41) 

φπνπ: 

MRk είλαη ε ξνπή αληνρήο ηεο ζχκκηθηεο δηαηνκήο κε ρξήζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηδηνηήησλ 

πιηθνχ θαη ηεο κεζφδνπ πνπ θαζνξίδεηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ΚRd 

Mcr είλαη ε ειαζηηθή θξίζηκε ξνπή ζε ζηξεπηνθακπηηθφ ιπγηζκφ, πνπ ππνινγίδεηαη ζηελ ζρεηηθή 

δηαηνκή. 

ν ππνινγηζκφο ηεο ειαζηηθήο θξίζηκεο ξνπήο, Mcr, κπνξεί λα βαζηζηεί ζε πξνζνκνίσκα "ζπλερνχο 

πιαηζίνπ κνξθή Ξ" ("αλεζηξακκέλνπ" U). To πξνζνκνίσκα απηφ ιακβάλεη ππφςε ηελ πιεπξηθή 

κεηαθίλεζε ηνπ θάησ πέικαηνο πνπ πξνθαιεί θάκςε ηνπ ραιχβδηλνπ θνξκνχ, θαζψο θαη ηελ ζηξνθή 

ηνπ άλσ πέικαηνο φπσο παξνπζηάδεηαη ζην Πρήκα 4.11 

 Ρν άλσ πέικα ηνπ ραιχβδηλνπ κέινπο ζπλδέεηαη κε πιάθα νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε 

δηαηκεηηθνχο ζπλδέζκνπο ζχκθσλα κε ην 4.6.5 

 Πε θάζε ζηήξημε ηνπ ραιχβδηλνπ κέινπο, ην θάησ πέικα δηαζέηεη πιεπξηθή έδξαζε θαη ν 

θνξκφο δηαζέηεη ηνπηθά ιάκεο ελίζρπζεο. Πηηο άιιεο πεξηνρέο ν θνξκφο δελ ρξεηάδεηαη ιάκεο 

ελίζρπζεο.  

ks

hs tw

tf

bfa

B

A

C

D

1

 

Πρήκα 4.11 Ξξνζνκνίσκα πιαηζίνπ U 

 

Πην επίπεδν ηνπ άλσ ραιχβδηλνπ πέικαηνο, κπνξεί λα ιεθζεί ππφςε ζηξεπηηθή δπζθακςία ks αλά 

κνλάδα κήθνπο ηεο ραιχβδηλεο ξάβδνπ, ψζηε ην πξνζνκνίσκα πιαηζίνπ Ξ λα αληηθαηαζηαζεί απφ κία 

κφλνλ δνθφ: 

1 2
s

1 2




k k
k

k k
 (4.42) 
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φπνπ: 

k1 είλαη ε θακπηηθή δπζθακςία ηεο ξεγκαησκέλεο πιάθαο ζθπξνδέκαηνο ζε δηεχζπλζε εγθάξζηα 

πξνο ηελ ραιχβδηλε ξάβδν, ε νπνία κπνξεί λα ιεθζεί σο: 

k1 = EaI2 /a (4.43) 

φπνπ  = 2 γηα αθξαία δνθφ, κε ή ρσξίο πξφβνιν, θαη  = 3 γηα εζσηεξηθή δνθφ. Γηα 

εζσηεξηθέο δνθνχο ζε θνξέα γέθπξαο κε ηέζζεξηο ή πεξηζζφηεξεο παξφκνηεο δνθνχο, κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί  = 4. 

a είλαη ε ηζαπφζηαζε κεηαμχ ησλ παξαιιήισλ δνθψλ  

Ea I2 είλαη ε «ξεγκαησκέλε» θακπηηθή δπζθακςία αλά κνλάδα κήθνπο ηεο ζχκκηθηεο ή απφ 

ζθπξφδεκα πιάθαο, φπνπ σο I2 πξέπεη λα ιακβάλεηαη ε ειάρηζηε κεηαμχ ηεο ηηκήο ζε θεληξηθφ 

άλνηγκα γηα θάκςε ππφ ζεηηθέο ξνπέο θαη ησλ ηηκψλ ησλ ραιχβδηλσλ ζηνηρείσλ γηα θάκςε ππφ 

αξλεηηθέο ξνπέο   

k2 είλαη ε θακπηηθή δπζθακςία ηνπ ραιχβδηλνπ θνξκνχ, πνπ ζα ιακβάλεηαη σο: 

sa

wa

h

tE
k

)1(4 2

3

2


  (4.44) 

φπνπ a είλαη ν ιφγνο ηνπ Poisson γηα ράιπβα θαη ηα hs θαη  tw νξίδνληαη ζην Πρήκα 4.11 

Πην πξνζνκνίσκα πιαηζίνπ κνξθήο Ξ, ην επλντθφ απνηέιεζκα ηεο ζηξεπηηθήο δπζθακςίαο θαηά St. 

Venant,  Ga Iat, ηεο ραιχβδηλεο δηαηνκήο κπνξεί λα ιεθζεί ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Mcr. 

Ζ ζρέζε ππνινγηζκνχ ηνπ Mcr ιακβάλνληαο ππ‟ φςε ην πξνζνκνίσκα πιαηζίνπ κνξθήο Ξ δίλεηαη απφ 

ηε ζρέζε  

2
c 4

cr at a afz

k C L
M G I c E I

L




   
       
   

 (4.45) 

Όπνπ 

L ε απφζηαζε πιεπξηθψλ ζηεξίμεσλ ηνπ θάησ πέικαηνο 

Iafz Ζ ξνπή αδξαλείαο ηνπ θάησ πέικαηνο θαη δίλεηαη απφ ηε ζρέζε (4.46) 

3
fu fu

afz

b t
I

12




 
 

(4.46) 

s y ay
c 2 2

f s ax
f j

h I I
k

(z z ) i
2 (z z )

e




 
  

 
(4.47) 

Όπνπ 

f w afz azz h I I   (4.48) 

j w afz az afz azz 0.4 h (2 I I 1)  I 0.5 I        (4.49) 

Ηy ξνπή αδξάλεηαο ηεο ζχκκηθηεο δνθνχ 

1 2

ay az
ax

a

I I
i

A

 
   
 

 (4.50) 

zs απφζηαζε ηνπ θέληξνπ δηαηκήζεσο απφ ην θέληξν βάξνπο ηεο δνθνχ 
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e ay

a a e e a

A I
e

A (z z ) (A A )




  
 (4.51) 

Αe ηζνδχλακν εκβαδφ ζχκκηθηεο δνθνχ αγλνψληαο ην ζθπξφδεκα ππφ εθειθπζκφ 

za-zc απφζηαζε θέληξνπ βάξνπο ζηδεξνδνθνχ θαη πιάθαο 

C4 ζπληειεζηήο κνξθήο δηαγξάκκαηνο ξνπψλ εληφο ηνπ κήθνπο L απφ ηνπο παξαθάησ πίλαθεο 

 

Ξίλαθαο 4.12 Ρηκέο ζπληειεζηή C4 γηα εγθάξζηα θνξηία 

Ππλζήθεο 

θφξηηζεο θαη 

ζηήξημεο 

Γηάγξακκα 

ξνπψλ 

θάκςεο 

C4 

ς=0.5 ς=0.75 ς=1 ς=1.25 ς=1.5 ς=1.75 ς=2 

  
41.5 30.2 24.5 21.1 19 17.5 16.5 

 

 

33.9 22.7 17.3 14.1 13 12 11.4 

 
28.2 18 13.7 11.7 10.6 10 9.5 

 
21.9 13.9 11 9.6 8.8 8.3 8 

  
28.4 21.8 18.6 16.7 15.6 14.8 14.2 

  
12.7 9.8 8.6 8 7.7 7.4 7.2 

 

 

Ξίλαθαο 4.13 Ρηκέο ζπληειεζηή C4 γηα αθξαίεο ξνπέο 

Ππλζήθεο θφξηηζεο 

θαη ζηήξημεο 

Γηάγξακκα ξνπψλ 

θάκςεο 

C4 

ς=0 ς=0.25 ς=0.5 ς=0.75 ς=1 

  

11.1 9.5 8.2 7.1 6.2 

  

11.1 12.8 14.6 16.3 18.1 
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Ξίλαθαο 4.14 Ρηκέο ζπληειεζηή C4 γηα πξνβφινπο 

Ππλζήθεο θφξηηζεο 

θαη ζηήξημεο 

Γηάγξακκα ξνπψλ 

θάκςεο 
Lc/L 

C4 

ς=0 ς=0.5 ς=0.75 ς=1 

 
 

0.25 47.6 33.8 26.6 22.1 

0.5 12.5 11 10.2 9.3 

0.75 9.2 8.8 8.6 8.4 

1 7.9 7.8 7.7 7.6 

 

4.6.5. ΔΙΔΓΣΝΠ ΓΗΑΡΚΖΡΗΘΖΠ ΠΛΓΔΠΖΠ 

Βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο ζχκκηθηεο ιεηηνπξγίαο είλαη ε παξαιαβή ηεο δηάηκεζεο πνπ αλαπηχζζεηαη ζηε 

δηεπηθάλεηα κεηαμχ ραιχβδηλεο δηαηνκήο θαη ζθπξνδέκαηνο. Ζ παξαιαβή απηή ζηηο ζχκκηθηεο 

θαηαζθεπέο γίλεηαη κε κεραληθά κέζα, ηα νπνία νλνκάδνληαη δηαηκεηηθνί ζχλδεζκνη. Νη δηαηκεηηθνί 

ζχλδεζκνη παξαιακβάλνπλ ηε δηαηκεηηθή ξνή κεηαμχ ηεο ραιχβδηλεο δηαηνκήο θαη ηνπ ζθπξνδέκαηνο, 

εκπνδίδνπλ ηεο νιίζζεζε κεηαμχ ησλ δχν ζηνηρείσλ θαη εμαζθαιίδνπλ ηελ θνηλή ζχκκηθηε ιεηηνπξγία. 

Ξξνβιέπεηαη δηαηκεηηθή ζχλδεζε θαη εγθάξζηνο νπιηζκφο γηα ηε κεηαβίβαζε ηεο δηακήθνπο 

δηαηκεηηθήο δχλακεο κεηαμχ ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ηνπ δνκηθνχ ράιπβα αγλνψληαο ηελ επηξξνή ηεο 

θπζηθήο ζπλάθεηαο κεηαμχ ησλ δχν. 

Νη δηαηκεηηθνί ζχλδεζκνη πξέπεη λα έρνπλ επαξθή ηθαλφηεηα παξακφξθσζεο ψζηε λα δηθαηνινγείηαη 

νπνηαδήπνηε αλειαζηηθή αλαθαηαλνκή ηεο δηάηκεζεο πνπ ππνηίζεηαη θαηά ην ζρεδηαζκφ. 

Όιθηκνη δηαηκεηηθνί ζχλδεζκνη είλαη απηνί πνπ δηαζέηνπλ επαξθή ηθαλφηεηα παξακφξθσζεο ψζηε λα 

δηθαηνινγείηαη ε παξαδνρή ηεο ηδεαηήο πιαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο δηαηκεηηθήο ζχλδεζεο ζηε 

ζεσξνχκελε θαηαζθεπή. 

Έλαο δηαηκεηηθφο ζχλδεζκνο ζεσξείηαη φιθηκνο αλ ε ραξαθηεξηζηηθή ηθαλφηεηα νιίζζεζεο duk είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 6mm. 

Γηαηκεηηθνί ζχλδεζκνη κνξθήο ήινπ κε θεθαιή κπνξνχλ λα ζεσξνχληαη φηη παξέρνπλ επαξθή 

αληίζηαζε ζε αλχςσζε, εθηφο αλ ε δηαηκεηηθή ζχλδεζε ππφθεηηαη ζε θαζαξφ εθειθπζκφ 

Θαηά ηε δηαζηαζηνιφγεζε, γηα λα απνθεπρζεί ε αλάγθε ζπλερνχο αιιαγήο ηνπ κεγέζνπο θαη ησλ 

απνζηάζεσλ ησλ δηακήθσλ δηαηκεηηθψλ ζπλδέζκσλ,  ν επξσθψδηθαο επηηξέπεη ε δηαηκεηηθή αληνρή 

ζρεδηαζκνχ αλά κνλάδα κήθνπο ζε έλα δηάζηεκα λα θαζνξίδεηαη απφ ην κέζν φξν ηεο αζθνχκελεο 

δηαηκεηηθήο ξνήο ζην δηάζηεκα απηφ αξθεί ε κέγηζηε δηαηκεηηθή ξνή λα κελ μεπεξλά ηελ αληνρή 

πεξηζζφηεξν απφ 10% θαη ε ζπλνιηθή δηαηκεηηθή δχλακε λα κελ μεπεξλά ηελ αληίζηνηρε πνπ 

πξνθχπηεη απφ ην κέζν φξν. 

4.6.5.1. ΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΓΗΑΚΖΘΝΠ ΓΗΑΡΚΖΡΗΘΖΠ ΓΛΑΚΖΠ 

ΓΝΘΝΗ ΠΡΗΠ ΝΞΝΗΔΠ ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΔΗΡΑΗ ΔΙΑΠΡΗΘΖ Ζ ΚΖ ΓΟΑΚΚΗΘΖ ΘΔΥΟΗΑ ΓΗΑ ΡΝΛ ΔΙΔΓΣΝ 

ΑΛΡΝΣΖΠ ΡΥΛ ΓΗΑΡΝΚΥΛ 

Γηα νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ θνξηίσλ θαη δηάηαμε δξάζεσλ ζρεδηαζκνχ, ε δηακήθεο δηαηκεηηθή 

δχλακε αλά κνλάδα κήθνπο ζηελ δηεπηθάλεηα ράιπβα-ζθπξνδέκαηνο ελφο ζχκκηθηνπ ζηνηρείνπ, vL,Ed, 

πξέπεη λα θαζνξίδεηαη απφ ηελ κεηαβνιή ηεο δηακήθνπο δχλακεο είηε ζην ηκήκα απφ ζθπξφδεκα είηε 

ζην ραιχβδηλν ηκήκα ηεο ζχκκηθηεο δηαηνκήο. Όπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ειαζηηθή ζεσξία γηα ηνλ έιεγρν 

ηεο αληνρήο δηαηνκψλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε πεξηβάιινπζα ηεο εγθάξζηαο δηαηκεηηθήο δχλακεο 

ζηελ αληίζηνηρε δηεχζπλζε.    
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Δλ γέλεη, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δηακήθνπο δηαηκεηηθήο δχλακεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη 

ειαζηηθέο ηδηφηεηεο ηεο κε-ξεγκαησκέλεο δηαηνκήο, αθφκα θαη φηαλ ε ξεγκάησζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ γεληθή αλάιπζε. Νη επηδξάζεηο ηεο ξεγκάησζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ δηακήθε 

δηαηκεηηθή δχλακε επηηξέπεηαη λα ιεθζνχλ ππφςε εθφζνλ έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη επηδξάζεηο ηεο 

αχμεζεο ηεο δπζθακςίαο ιφγσ ζπλεξγαζίαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηαμχ ησλ ξσγκψλ θαη ηεο πηζαλήο 

ππεξαληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ γεληθή αλάιπζε θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο δηακήθνπο δηαηκεηηθήο 

δχλακεο.  

Όπνπ εκθαλίδνληαη ζπγθεληξσκέλεο δηακήθεηο δηαηκεηηθέο δπλάκεηο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε 

ηνπηθή επίδξαζε ηεο δηακήθνπο νιίζζεζεο.   

ΓΝΘΝΗ ΠΔ ΓΔΦΟΔΠ ΚΔ ΓΗΑΡΝΚΔΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ 1 Ζ 2 

Πε ζηνηρεία κε δηαηνκέο Θαηεγνξίαο 1 ή 2, εάλ ε ζπλνιηθή ξνπή θάκςεσο ζρεδηαζκνχ  MEd,max = Ma,Ed 

+ Mc,Ed , ππεξβαίλεη ηελ ειαζηηθή θακπηηθή αληνρή   Mel,Rd, πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε κε-γξακκηθή 

ζρέζε κεηαμχ εγθάξζηαο θαη δηακήθνπο δηάηκεζεο εληφο ησλ κε ειαζηηθψλ κεθψλ ηνπ ζηνηρείνπ.  

Πε πεξηνρέο φπνπ ε πιάθα ζθπξνδέκαηνο βξίζθεηαη ππφ ζιίςε πξέπεη λα πξνβιέπνληαη δηαηκεηηθνί 

ζχλδεζκνη εληφο ηνπ κε-ειαζηηθνχ κήθνπο ψζηε λα αλαιακβάλεηαη ε δηακήθεο δηαηκεηηθή δχλακε 

VL,Ed, πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ δηαθνξά κεηαμχ ησλ νξζψλ δπλάκεσλ Ncd θαη Nc,el ζηελ πιάθα 

ζθπξνδέκαηνο ζηηο δηαηνκέο Β θαη Α, αληίζηνηρα. Ζ θακπηηθή αληνρή Mel,Rd νξίδεηαη ζηελ 4.6.2.2. Δάλ ε 

κέγηζηε θακπηηθή ξνπή MEd,max ζηελ δηαηνκή Β είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ πιαζηηθή θακπηηθή αληνρή 

Mpl,Rd, ε νξζή δχλακε Ncd ζηελ δηαηνκή Β κπνξεί λα ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ηελ 4.6.2.3 θαη ην Πρήκα 

4.9, ή ελαιιαθηηθά κε ρξήζε ηεο απινπζηεπκέλεο γξακκηθήο ζρέζεο ζχκθσλα κε ην Πρήκα 4.12. 

Όηαλ ιακβάλνληαη ππφςε ηα απνηειέζκαηα κε-ειαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο κηαο δηαηνκήο κε ηελ πιάθα 

ζθπξνδέκαηνο ζε εθειθπζκφ, νη δηακήθεηο δηαηκεηηθέο δπλάκεηο θαη ε θαηαλνκή ηνπο πξέπεη λα 

θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαθνξέο ησλ δπλάκεσλ ζηελ πιάθα νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κέζα ζην κε-

ειαζηηθφ κήθνο ηεο δνθνχ, ιακβάλνληαο ππφςε επηδξάζεηο απφ ηελ εθειθπζηηθή ζπλεξγαζία ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο κεηαμχ ησλ ξσγκψλ θαζψο θαη ηελ πηζαλή ππεξαληνρή ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζε 

εθειθπζκφ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο Mel,Rd  ηζρχεη ε 4.6.2.2. 

Δθηφο εάλ ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, νη δηακήθεηο δηαηκεηηθέο δπλάκεηο 

πξέπεη λα θαζνξίδνληαη απφ ειαζηηθή αλάιπζε ιακβάλνληαο ππφςε ηηο επηδξάζεηο ηεο ζεηξάο εξγαζηψλ 

θαηαζθεπήο ζηηο ηδηφηεηεο δηαηνκψλ ηνπ κε-ξεγκαησκέλνπ ηκήκαηνο.  
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x

M

Mpl,Rd

Mel,Rd

Mel,Rd

Mc,Ed
MEd,max

MEd,max

Ma,Ed

LA-B

Nc,d
Nc,el

M 

Mpl,Rd

MEd,max

Ma,Ed

Nc
Nc,d Ncf

A B

 

Πρήκα 4.12 Θαζνξηζκφο ηεο δηακήθνπο δηάηκεζεο ζε δνθνχο κε κε-ειαζηηθή ζπκπεξηθνξά δηαηνκψλ 

4.6.5.2. ΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΓΗΑΡΚΖΡΗΘΖΠ ΑΛΡΝΣΖΠ 

Ζ δηαηκεηηθή αληνρή ζρεδηαζκνχ ελφο ήινπ θεθαιήο πνπ ζπγθνιιείηαη απηφκαηα ζχκθσλα κε ην  EN 

14555  ζα θαζνξίδεηαη απφ: 

2
u

Rd
V

Rd 2
ck cm

Rd
V

0.8 / 4

P min
0.29













 






f d
P

d f E
P

 (4.52) 

φπνπ 

sc0.2 1
 

  
 

h

d
 γηα 3    hsc / d    4 (4.53) 

1   γηα hsc / d  >  4 (4.54) 

V       κεξηθφο ζπληειεζηήο αζθαιείαο ίζνο κε 1.25 

d   ε δηάκεηξνο θνξκνχ ηνπ ήινπ, 16 mm  d  25 mm; 

fu         ε πξνδηαγεγξακκέλε νξηαθή εθειθπζηηθή αληνρή ηνπ πιηθνχ  ηνπ ήινπ φρη φκσο κεγαιχηεξε 

απφ  500 N/mm2; 

fck   ε ραξαθηεξηζηηθή ζιηπηηθή αληνρή θπιίλδξνπ ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηε ζεσξνχκελε ειηθία, 

ππθλφηεηαο φρη κηθξφηεξεο απφ  1750 kg/m3; 

hsc        ην νιηθφ νλνκαζηηθφ χςνο ηνπ ήινπ. 

4.6.5.3. ΡΝΞΗΘΔΠ ΔΞΗΓΟΑΠΔΗΠ ΠΓΘΔΛΡΟΥΚΔΛΥΛ ΓΗΑΡΚΖΡΗΘΥΛ ΓΛΑΚΔΥΛ ΠΔ ΑΞΝΡΝΚΔΠ 

ΑΙΙΑΓΔΠ ΓΗΑΡΝΚΖΠ 

Ξξέπεη λα δηεξεπλάηαη θαη λα ιακβάλεηαη ππφςε φπνπ απαηηείηαη ε ζπγθεληξσκέλε δηακήθεο 

δηαηκεηηθή δχλακε ζην άθξν πιάθαο απφ ζθπξφδεκα, πρ. ιφγσ πξσηνγελψλ επηδξάζεσλ ζπζηνιήο 

μήξαλζεο θαη ζεξκηθψλ δξάζεσλ φπσο θαίλεηαη ζην Πρήκα 4.13 (α). Απηφ ηζρχεη επίζεο θαη γηα ηα 

ελδηάκεζα ζηάδηα θαηαζθεπήο κηαο πιάθαο ζθπξνδέκαηνο  ( Πρήκα 4.13 (β)). 

Όπνπ νη πξσηνγελείο επηδξάζεηο ζεξκνθξαζίαο θαη ζπζηνιήο μήξαλζεο πξνθαινχλ ηελ κεηαθνξά 

δηακήθνπο δηαηκεηηθήο δχλακεο ζρεδηαζκνχ VL,Ed, κέζσ ηεο δηεπηθάλεηαο ράιπβα-ζθπξνδέκαηνο ζε 
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ειεχζεξν άθξν ηνπ κέινπο πνπ εμεηάδεηαη, ε θαηαλνκή ηεο κπνξεί λα ππνηεζεί σο ηξηγσληθή, κε 

κέγηζηε δηαηκεηηθή δχλακε αλά κνλάδα κήθνπο (φπσο θαίλεηαη ζην Πρήκα 4.13 α θαη β) ζην ειεχζεξν 

άθξν ηεο πιάθαο, 

vL,Ed,max = 2 VL,Ed / beff (4.55) 

φπνπ beff είλαη ην ζπλεξγαδφκελν πιάηνο γηα γεληθή αλάιπζε, πνπ δίλεηαη απφ ηελ 4.4. Όπνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζχλδεζκνη δηαηκεηηθψλ ήισλ γηα ηελ νξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο, ε θαηαλνκή 

κπνξεί ελαιιαθηηθά λα ζεσξεζεί νξζνγσληθή ζε κήθνο beff απφ ην ειεχζεξν άθξν ηεο πιάθαο. 

Νη δπλάκεηο πνπ κεηαθέξνληαη απφ δηαηκεηηθνχο ζπλδέζκνπο κπνξεί λα ππνηεζεί φηη δηαλέκνληαη κέζα 

ζηελ πιάθα ζθπξνδέκαηνο ππφ γσλία δηαλνκήο 2β, φπνπ   = arc tan 2/3. 

 
 

(α) (β) 

Πρήκα 4.13 Θαηαλνκή δηακήθνπο δηαηκεηηθήο δχλακεο θαηά κήθνο ηεο δηεπηθάλεηαο 

4.6.5.4. ΓΗΑΚΖΘΖΠ ΓΗΑΡΚΖΠΖ ΠΔ ΞΙΑΘΔΠ ΠΘΟΝΓΔΚΑΡΝΠ 

ΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΓΟΥΠΑΠ ΓΗΑΡΚΖΡΗΘΖΠ ΟΝΖΠ 

Δγθάξζηνο νπιηζκφο ζηε πιάθα ζα ππνινγίδεηαη γηα ηελ νξηαθή θαηάζηαζε αληνρήο  έηζη ψζηε λα 

απνθεχγεηαη ε πξφσξε αζηνρία απφ δηακήθε δηάηκεζε ή ε δηακήθεο απφζρηζε. 

Ζ δηακήθεο δηαηκεηηθή ηάζε ζρεδηαζκνχ γηα θάζε δπλαηή επηθάλεηα δηακήθνπο δηαηκεηηθήο αζηνρίαο 

κέζα ζηελ πιάθα   vEd  δελ ζα ππεξβαίλεη ηε δηακήθε δηαηκεηηθή αληνρή ζρεδηαζκνχ ηεο ζεσξνχκελεο 

δηαηκεηηθήο επηθάλεηαο. 

Ρν κήθνο ηεο δηαηκεηηθήο επηθάλεηαο a-a πνπ θαίλεηαη ζην Πρήκα 4.14 ζα ιακβάλεηαη ίζν κε ην χςνο 

ηεο πιάθαο ζθπξνδέκαηνο. 

Ρν κήθνο ηεο δηαηκεηηθήο επηθάλεηαο  b-b πνπ θαίλεηαη ζην Πρήκα 4.14 ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ίζν 

κε  2hsc πιένλ ηε δηάκεηξν θεθαιήο γηα ηελ πεξίπησζε κνλήο ζεηξάο ή ηεζιαζκέλεο ζεηξάο 

δηαηκεηηθψλ ήισλ  , ή ίζν κε  (2hsc + st)  πιένλ  ηε δηάκεηξν θεθαιήο γηα ηελ πεξίπησζε δηάηαμεο 

θαηά δεχγε ησλ ήισλ , φπνπ  hsc  είλαη ην χςνο ησλ ήισλ  θαη  st  ε εγθάξζηα απφζηαζε θέληξν – κε – 

θέληξν ησλ ήισλ. 

Ζ δηακήθεο δηαηκεηηθή ηάζε ζρεδηαζκνχ vEd  φζνλ αθνξά ηελ επηθάλεηα αζηνρίαο a-a ζα ιακβάλεηαη 

ίζε κε έλα πνζνζηφ ηεο δηακήθνπο δηάηκεζεο ζρεδηαζκνχ αλά κνλάδα κήθνπο δνθνχ, ην νπνίν 

πξνθχπηεη απφ ηηο ζρέζεηο (4.56) θαη (4.57), δηα ηνπ κήθνπο hf  ηεο ζεσξνχκελεο επηθάλεηαο 

δηάηκεζεο. 

cp,eff
Ed L,Ed

c,tot,eff

A
v v

A
   γηα ζιηβφκελν πέικα (4.56) 
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sp
Ed L,Ed

s,tot

A
v v

A
   γηα εθειθπφκελν πέικα (4.57) 

Όπνπ 

cp,effA  φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα Πρήκα 4.15 

c,tot,effA  φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα Πρήκα 4.15 

spA  εκβαδφ νπιηζκψλ ζην cp,effA  

s,totA   εκβαδφ νπιηζκψλ ζην c,tot,effA  

     
b b a

bA

tA
a

h
sc

st

 

c bA

tA

c a

a

 

               

a

a d d

bhA

bA

tA

 

ηύπορ  Asf/sf 

a-a Ab + At 

b-b 2 Ab 

c-c 2 Ab 

d-d 2 Abh 

Πρήκα 4.14 Ρππηθέο δπλαηέο επηθάλεηεο  δηαηκεηηθήο αζηνρίαο 

 

Πρήκα 4.15 Δλεξγφ θαη νιηθφ εκβαδφ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δηαηκεηηθήο ξνήο 
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ΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΑΛΡΝΣΖΠ ΠΔ ΓΗΑΚΖΘΖ ΓΗΑΡΚΖΠΖ  

Ν εγθάξζηνο νπιηζκφο αλά κέηξν κήθνπο Asf/sf κπνξεί λα ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

sf Ed f

f yd f

A v h

s f cot





 (4.58) 

Γηα λα απνθεπρζεί ε ζπληξηβή ησλ ζιηπηήξσλ ηνπ πέικαηνο, πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη ε αθφινπζε 

ζπλζήθε: 

Ed cd f fv v f sin cos      (4.59) 

Ζ επηηξεπφκελε πεξηνρή ηηκψλ γηα ηελ cotf πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηα ρψξα δίλεηαη ζην 

αληίζηνηρν Δζληθφ Ξξνζάξηεκα. Νη ζπληζηψκελεο ηηκέο, φηαλ δελ γίλεηαη αθξηβέζηεξνο ππνινγηζκφο 

είλαη: 

1.0≤ cotζf ≤ 2.0  γηα ζιηβφκελα πέικαηα  

1.0≤ cotζf ≤ 1.25 γηα εθειθπφκελα πέικαηα 

Πηελ πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο ιεηηνπξγίαο δηάηκεζεο κεηαμχ πεικάησλ – θνξκνχ πιαθνδνθψλ θαη 

εγθάξζηαο θάκςεο, ην εκβαδφλ ηνπ νπιηζκνχ πξέπεη λα είλαη ίζν κε ηε κεγαιχηεξε απφ ηηο ηηκέο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε Πρέζε (4.58) θαη ην κηζφ εθείλεο απφ ηε Πρέζε (4.59) ζπλ απηφ πνπ απαηηείηαη 

ιφγσ εγθάξζηαο θάκςεο. 

Δάλ vEd ≤ 0.4 fctd  δελ απαηηείηαη νπιηζκφο πέξαλ εθείλνπ ιφγσ θάκςεο 

Ν ελεξγφο εγθάξζηνο νπιηζκφο αλά κνλάδα κήθνπο, Asf / sf  , ζα πξέπεη λα είλαη φπσο ζην Πρήκα 4.14, 

ζην νπνίν  Ab, At and Abh  είλαη νη επηθάλεηεο νπιηζκνχ αλά κνλάδα κήθνπο δνθνχ  αγθπξσκέλνπ 

ζχκθσλα κε ηε 2.8.2. 

4.7. ΔΙΔΓΣΝΗ ΠΔ ΝΟΗΑΘΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΠΡΣΝΣΗΑΠ (ΘΝΞΥΠΖ) 

Ν ζρεδηαζκφο γηα ηελ νξηαθή θαηάζηαζε θφπσζεο, ζα εμαζθαιίδεη κε έλα απνδεθηφ επίπεδν 

πηζαλφηεηαο, φηη θαηά ηε δηάξθεηα νιφθιεξεο ηεο δσήο ζρεδηαζκνχ ηεο ε θαηαζθεπή είλαη απίζαλν λα 

αζηνρήζεη ιφγσ θφπσζεο ή λα απαηηήζεη επηζθεπέο δεκηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ θφπσζε. 

Πηε ζχκκηθηε γέθπξα ν έιεγρνο ζε θφπσζε δηεμάγεηαη ζην δνκηθφ ράιπβα, ζηνπο ράιπβεο  νπιηζκνχ, 

ζην ζθπξφδεκα, ζηνπο δηαηκεηηθνχο ζπλδέζκνπο θαη ζηηο δηάθνξεο ιεπηνκέξεηεο ζχλδεζεο. 

Γηα ηνπο δηαηκεηηθνχο ζπλδέζκνπο ήισλ θεθαιήο ζε γέθπξεο, ππφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ζπλδπαζκφ 

δξάζεσλ ε κέγηζηε δηακήθεο δηαηκεηηθή δχλακε αλά ζχλδεζκν δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην ksPRd 

φπνπ: 

ks  0.75 

PRd  αληνρή ήινπ φπσο δίλεηαη ζηελ 4.6.5.2 

Νη ζπληζηψκελεο ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ  γFF θαη γMf,s είλαη 1.0 θαη ηνπ γMf 1.35. 

4.7.1. ΔΙΔΓΣΝΠ ΣΑΙΒΑ ΝΞΙΗΠΚΝ 

Ν έιεγρνο ζε θφπσζε ηνπ ράιπβα νπιηζκνχ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.6.1 

4.7.2. ΔΙΔΓΣΝΠ ΠΘΟΝΓΔΚΑΡΝΠ 

Ν έιεγρνο ζε θφπσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.6.2. 

4.7.3. ΔΙΔΓΣΝΠ ΓΝΚΗΘΝ ΣΑΙΒΑ 

Ν έιεγρνο ζε θφπσζε ηνπ δνκηθνχ ράιπβα γίλεηαη κε ηηο παξαθάησ ζρέζεηο: 

2
c

Ff E
Mf


 




   (4.60) 
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θαη   

2
c

Ff E
Mf


 




   (4.61) 

4.7.3.1. ΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΡΖΠ ΑΛΡΝΣΖΠ ΠΔ ΘΝΞΥΠΖ Γζc ΘΑΗ Γηc: 

Ζ αληνρή ζε θφπσζε γηα νλνκαζηηθέο ηάζεηο εθθξάδεηαη κε ζεηξά θακππιψλ (logΓζR)-(logN) θαη 

θακππιψλ (logΓηR)- (logN), φπσο θαίλνληαη ζην Πρήκα 4.16 θαη Πρήκα 4.17, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

ηππηθέο θαηεγνξίεο ιεπηνκεξεηψλ. Θάζε θαηεγνξία ιεπηνκεξεηψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα αξηζκφ ζε 

Λ/mm2 ν νπνίνο αληηπξνζσπεχεη ηηο ηηκέο αλαθνξάο Γζc θαη Γηc ζε θφπσζε γηα 2 εθαηνκκχξηα 

θχθινπο. 

Νη πίλαθεο θαηεγνξίαο ιεπηνκεξεηψλ δίλνληαη ζηνλ Δπξσθψδηθα ΔΛ1993-1-9. 

 Γηα ζηαζεξνχ πιάηνπο νλνκαζηηθέο ηάζεηο νη αληνρέο ζε θφπσζε κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ σο 

αθνινχζσο: 

6 62 10 3 5 10         m m
R R CN m N  (4.62) 

6 6 85 10 5 5 10 10m m
R R D RN m N            (4.63) 

Δ
χ
ξ
ν
ο 
ν
ξ
ζ
ψ
λ
 η
ά
ζ
εσ
λ
 


R
 [

N
/m

m
²
] 

 

1 Θαηεγνξία 

ιεπηνκέξεηαο C 

2 Όξην θφπσζεο 

ζηαζεξνχ πιάηνπο 

D 

3 Όξην απνθνπήο L 

 Γηάξθεηα δσήο, αξηζκφο θχθισλ N  

Πρήκα 4.16 Θακπχιεο αληνρήο ζε θφπσζε γηα εχξε νξζψλ ηάζεσλ 
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Δ
χ
ξ
ν
ο 
δ
ηα
ηκ
ε
ηη
θ
ψ
λ
 η
ά
ζ
εσ
λ
 
 R

 [
N

/m
m
²
] 

 

1 Θαηεγνξία 

ιεπηνκέξεηαο C 

2 Όξην απνθνπήο L 

 Γηάξθεηα δσήο, αξηζκφο θχθισλ N  

Πρήκα 4.17 Θακπχιεο αληνρήο ζε θφπσζε γηα εχξε δηαηκεηηθψλ ηάζεσλ 

4.7.3.2. ΓΗΑΘΚΑΛΠΔΗΠ ΡΥΛ ΡΑΠΔΥΛ 

Όπνπ ν έιεγρνο θφπσζεο βαζίδεηαη ζε ηζνδχλακεο δηαθπκάλζεηο ηάζεσλ βιάβεο ηφηε γεληθά ε 

δηαθχκαλζε Γζε πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε ζρέζε (4.64) 

E max,f min,f        (4.64) 

φπνπ: 

max,f  θαη  min,f είλαη νη κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο ηάζεηο θνπψζεσο 

    είλαη έλαο ηζνδχλακνο ζπληειεζηήο βιάβεο   

    είλαη έλαο ηζνδχλακνο θξνπζηηθφο ζπληειεζηήο  βιάβεο   ν νπνίν ζε νδηθέο γέθπξεο 

  κπνξεί λα ιεθζεί ίζνο κε 1.0 

Ν ζπληειεζηήο ηζνδχλακεο βιάβεο ι γηα νδνγέθπξεο αλνίγκαηνο έσο 90 κέηξα ζα ιακβάλεηαη απφ ηε 

ζρέζε (4.65) 

ι = ι1 × ι2 × ι3 × ι4          αιιά    ι ≤ ιmax (4.65) 

φπνπ ι1 είλαη ν ζπληειεζηήο βιάβεο ιφγσ θπθινθνξίαο θαη εμαξηάηαη απφ ην κήθνο ηεο θξίζηκεο 

γξακκήο επηξξνήο ή δψλεο, 

 ι2 είλαη ν ζπληειεζηήο φγθνπ θπθινθνξίαο, 

 ι3 είλαη ν ζπληειεζηήο γηα ηε δηάξθεηα δσήο ηεο γέθπξαο, 

 ι4 είλαη ν ζπληειεζηήο γηα θπθινθνξία ζε άιιεο ισξίδεο, 

10

100

1000

1,0E+04 1,0E+05 1,0E+06 1,0E+07 1,0E+08 1,0E+09

2

m = 5

1

100

80

1
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 ιmax είλαη ε κέγηζηε ηηκή ηνπ ι, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ νξίνπ θφπσζεο, βιέπε (8). 

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ι1 ην θξίζηκν κήθνο ηεο γξακκήο ή δψλεο επηξξνήο κπνξεί λα ιακβάλεηαη σο 

εμήο: 

a) γηα ξνπέο: 

 ζε έλα ακθηέξεηζην άλνηγκα, ην κήθνο αλνίγκαηνο Li, 

 ζε ζπλερή αλνίγκαηα ζε ελδηάκεζεο ζέζεηο, βιέπε Πρήκα 4.20, ην κήθνο Li ηνπ ζεσξνχκελνπ 

αλνίγκαηνο, 
 ζε ζπλερή αλνίγκαηα ζε ζέζεηο ζηεξίμεσλ, βιέπε Πρήκα 4.20, ν κέζνο φξνο ησλ δχν 

αλνηγκάησλ Li θαη Lj γεηηνληθψλ ζηε ζηήξημε, 

 ζε δηαδνθίδεο πνπ ζηεξίδνπλ ζπλδέζκνπο, ην άζξνηζκα ησλ δχν γεηηνληθψλ αλνηγκάησλ ησλ 

εληζρχζεσλ πνπ θέξνληαη απφ ηε δηαδνθίδα. 

b) γηα ηέκλνπζα ζε ακθηέξεηζην άλνηγκα θαη ζε ζπλερή αλνίγκαηα: 

 ζε ζέζεηο ζηεξίμεσλ, βιέπε Πρήκα 4.20, ην ζεσξνχκελν άλνηγκα Li, 
 ζε ελδηάκεζεο ζέζεηο, βιέπε Πρήκα 4.20, ην 0,4 × ην ζεσξνχκελν άλνηγκα Li. 

c) γηα αληηδξάζεηο: 

 ζε ζέζεηο άθξσλ, ην ζεσξνχκελν άλνηγκα Li, 
 ζε ελδηάκεζεο ζηεξίμεηο, ην άζξνηζκα ησλ δχν γεηηνληθψλ αλνηγκάησλ Li + Lj. 

d) γηα ηνμσηέο γέθπξεο: 

 ζε αλαξηήζεηο, ην δηπιάζην ηνπ κήθνπο ησλ αλαξηήξσλ, 
 ζε ηφμα, ην κηζφ ηνπ αλνίγκαηνο ηνπ ηφμνπ. 

1 1 

  

κήθνο αλνίγκαηνο L [m] κήθνο αλνίγκαηνο L [m] 

ζε ελδηάκεζεο ζέζεηο ζε ζέζεηο ζηεξίμεσλ 

Πρήκα 4.18 Ππληειεζηήο ι1 γηα ξνπέο ζε νδνγέθπξεο 

 

Ν ζπληειεζηήο ι2 πξνζδηνξίδεηαη σο εμήο: 

1/5

1
2

0 0

Obsm NQ

Q N


 
  

 
 (4.66) 

φπνπ Qm1 είλαη ην κέζν ζπλνιηθφ βάξνο (kN) ησλ θνξηεγψλ ζηελ αξγή ισξίδα, πνπ ιακβάλεηαη απφ: 
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1/5
5

1

i i
m

i

n Q
Q

n

 
 
 
 




 (4.67) 

Q0  = 480 kN 

N0  = 0,5 × 106 

NObs είλαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ θνξηεγψλ αλά έηνο ζηελ αξγή ισξίδα 

Qi είλαη ην νιηθφ βάξνο ζε kN ηνπ θνξηεγνχ i ζηελ αξγή ισξίδα, φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

αξκφδηα ππεξεζία, 

ni είλαη ν αξηζκφο ησλ θνξηεγψλ κε βάξνο Qi ζηελ αξγή ισξίδα, φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

αξκφδηα ππεξεζία. 

Γηα δεδνκέλεο ηηκέο ησλ Qm1 θαη NObs, ν ι2 κπνξεί λα ιακβάλεηαη απφ ηνλ Ξίλαθα 4.15. 

 

Ξίλαθαο 4.15 Ππληειεζηήο ι2 

Qm1 
NObs 

0,25106 0,50106 0,75106 1,00106 1,25106 1,50106 1,75106 2,00106 

200 0,362 0,417 0,452 0,479 0,500 0,519 0,535 0,550 

300 0,544 0,625 0,678 0,712 0,751 0,779 0,803 0,825 

400 0,725 0,833 0,904 0,957 1,001 1,038 1,071 1,100 

500 0,907 1,042 1,130 1,197 1,251 1,298 1,338 1,374 

600 1,088 1,250 1,356 1,436 1,501 1,557 1,606 1,649 

 

Ν ι3 ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

1/5

3
100

Ldt


 
  
 

 (4.68) 

φπνπ tLd είλαη ε δηάξθεηα δσήο ζρεδηαζκνχ ηεο γέθπξαο ζε έηε. 

 

Ξίλαθαο 4.16  Ππληειεζηήο ι3 

Εσή ζρεδηαζκνχ (έηε) 50 60 70 80 90 100 120 

Ππληειεζηήο 3 0,871 0,903 0,931 0,956 0,979 1,00 1,037 

ΠΖΚ  Ππληζηάηαη λα επηιέγεηαη tLd = 100 έηε. 

 

Ν ι4 ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

1/5
5 5 5

3 3 32 2 2
4

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 mm k k mk

m m m

N QN Q N Q

N Q N Q N Q

 


  

      
          
       

 (4.69) 

φπνπ k είλαη ν αξηζκφο ισξίδσλ βαξείαο θπθινθνξίαο, 

 Nj είλαη ν αξηζκφο θνξηεγψλ αλά έηνο ζηε ισξίδα j, 
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 Qmj είλαη ην κέζν βάξνο ησλ θνξηεγψλ ζηε ισξίδα j, 

 εj είλαη ε ηηκή ηεο γξακκήο επηξξνήο γηα ηελ εζσηεξηθή δξάζε πνπ πξνθαιεί ην εχξνο 

ηάζεσλ ζην κέζνλ ηεο ισξίδαο j πνπ ζα εηζαρζεί ζηε ζρέζε (9.12) κε ζεηηθφ πξφζεκν. 

 

Ν ζπληειεζηήο ιmax ζα ιακβάλεηαη απφ ηα ζρεηηθά θάζκαηα θφπσζεο 

ΠΖΚ  Ρν Δζληθφ Ξξνζάξηεκα κπνξεί λα δίλεη ηνπο ζρεηηθνχο ζπληειεζηέο max. Ππληζηάηαη ε 

ρξήζε ησλ ζπληειεζηψλ max πνπ θαίλνληαη ζην Πρήκα 4.19 

 

max max 

  

κήθνο αλνίγκαηνο L [m] κήθνο αλνίγκαηνο L [m] 

ζε ελδηάκεζεο ζέζεηο ζε ζέζεηο ζηεξίμεσλ 

Πρήκα 4.19 Ππληειεζηήο ιmax γηα ξνπέο ζε νδνγέθπξεο 

 

 

Πρήκα 4.20 Δλδηάκεζεο ζέζεηο θαη ζέζεηο ζηεξίμεσλ 
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4.7.4. ΔΙΔΓΣΝΠ ΓΗΑΡΚΖΡΗΘΥΛ ΖΙΥΛ ΘΔΦΑΙΖΠ 

4.7.4.1. ΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΡΖΠ ΑΛΡΝΣΖΠ ΠΔ ΘΝΞΥΠΖ 

Γηα ηνπο δηαηκεηηθνχο ήινπο ε θακπχιε αληνρήο ζε θφπσζε ελφο ήινπ πνπ έρεη ζπγθνιιεζεί κε 

απηφκαηε ηερληθή θαη γηα ζθπξφδεκα θαλνληθνχ βάξνπο δίλεηαη απφ ηε ζρέζε (4.70) θαη θαίλεηαη ζην 

Πρήκα 4.21  

m m
R R c c( ) ( )   N N  (4.70) 

φπνπ: 

R  είλαη ε αληνρή θφπσζεο; 

c  είλαη ε ηηκή αλαθνξάο ζηνπο 2  εθαηνκκχξηα θχθινπο κε ηελ c ίζε κε 90 N/mm2; 

m  είλαη ε θιίζε ηεο θακπχιεο θφπσζεο κε ηελ ηηκή  m = 8;  

NR  είλαη ν αξηζκφο ησλ θχθισλ δηαθχκαλζεο ηεο ηάζεο  

 C

 
R

10
4 5 6 7 8 9

10 10 10 10 10

N

m = 8

1

N   = 2 10
C

6

(log)

(log)

 

Πρήκα 4.21 Θακπχιε αληνρήο θφπσζεο γηα ήινπο θεθαιήο ζε ζπκπαγείο πιάθεο 

 

4.7.4.2. ΓΗΑΘΚΑΛΠΔΗΠ ΡΥΛ ΡΑΠΔΥΛ 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηαηκεηηθψλ ήισλ κε βάζε ηηο νλνκαζηηθέο δηαθπκάλζεηο ηάζεσλ ε ηζνδχλακε 

ζηαζεξή δηαθχκαλζε ηάζεο ΓηΔ,2 γηα 2 εθαηνκκχξηα θχθινπο δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 

E,2 v    (4.71) 

φπνπ: 

v  είλαη ν ηζνδχλακνο ζπληειεζηήο βιάβεο εμαξηψκελνο απφ ηα θάζκαηα θαη ηελ θιίζε  m ηεο 

θακπχιεο αληνρήο θφπσζεο   

    είλαη ε δηαθχκαλζε ηάζεο ιφγσ ηεο θφξηηζεο θφπσζεο 

Πε γέθπξεο, ν ζπληειεζηήο ηζνδχλακεο δεκίαο γηα ήινπο θεθαιήο ζε δηάηκεζε, v , ζα θαζνξίδεηαη 

απφ v = v,1  v,2  v,3  v,4 

Γηα νδηθέο γέθπξεο κε άλνηγκα κέρξη 100 m πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ν ζπληειεζηήο v,1=1,55. Νη 

ζπληειεζηέο v,2 έσο v,4 θαζνξίδνληαη φπσο νη ι2, ι3, ι4 αιιά κε ρξήζε εθζεηψλ 8 θαη 1/8 αληί απηψλ 

πνπ νξίδνληαη γηα δνκηθφ ράιπβα ψζηε λα ιεθζεί ππ‟ φςε ε αληίζηνηρε θιίζε m = 8 ηεο θακπχιεο 

αληνρήο θφπσζεο γηα ήινπο θεθαιήο. 

 

 

 



136    

Πχγθξηζε πξνεληεηακέλεο θαη ζχκκηθηεο ιχζεο γηα νδηθή γέθπξα ηξηψλ αλνηγκάησλ 

4.8. ΔΙΔΓΣΝΗ ΠΔ ΝΟΗΑΘΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΝΡΖΡΑΠ 

Ν έιεγρνο ζηελ νξηαθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθφηεηαο γίλεηαη γηα λα δεηρζεί φηη ην έξγν πιεξεί ηηο 

απαηηήζεηο ρξήζεο, ε εκθάληζε ηνπ παξακέλεη ηθαλνπνηεηηθή θαη ε αλζεθηηθφηεηά ηνπ δελ 

ππνβαζκίδεηαη κε ην ρξφλν. Νξηζκέλεο απαηηήζεηο ιεηηνπξγηθφηεηαο κπνξνχλ λα ηεζνχλ απφ ηνλ θχξην 

ηνπ έξγνπ ζε ζρέζε κε ηελ πξνβιεπφκελε ρξήζε. Γηα ην ιφγν απηφ δελ ππάξρνπλ πάληα γεληθά φξηα 

ιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη, αιιά απηά κεηαβάιινληαη ζπρλά αλάινγα κε ηε θχζε 

ηνπ έξγνπ.  

Ν επξσθψδηθαο θαιχπηεη ηέζζεξηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ειέγρσλ ζε ΝΘΙ νη νπνίεο είλαη: 

  Ξεξηνξηζκφο ησλ ηάζεσλ 

  Θχξησζε θνξκνχ 

  Ξαξακνξθψζεηο θαη ηαιαληψζεηο 

  Έιεγρνο ξεγκαηψζεσο ζθπξνδέκαηνο 

Ζ ζχκκηθηε γέθπξα (ή κεκνλσκέλα ζηνηρεία ηεο) πξέπεη λα θαηαηάζζεηαη ζε  πεξηβαιινληηθέο 

θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 2.12 θαη επίζεο νη θάζεηο θαηαζθεπήο πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ππφςε θαηά ηνπο ειέγρνπο. 

4.8.1. ΔΙΔΓΣΝΠ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝ ΡΥΛ ΡΑΠΔΥΛ 

Θαηά ησλ ππνινγηζκφ ησλ ηάζεσλ γηα δνθνχο ζηελ νξηαθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθφηεηαο ιακβάλνληαη 

ππφςε νη αθφινπζεο επηξξνέο: 

 Γηαηκεηηθή πζηέξεζε.  

 Δξππζκφ θαη ζπζηνιή μήξαλζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

 Οεγκάησζε θαη   αχμεζε ηεο δπζθακςίαο ιφγσ ζπλεξγαζίαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηαμχ 

ξσγκψλ.  

 Γηαδνρηθέο θάζεηο θαηαζθεπήο .  

 Απμεκέλε επθακςία νθεηιφκελε ζε ζεκαληηθή αηειή αιιειεπίδξαζε ιφγσ νιίζζεζεο ηεο 

δηαηκεηηθήο ζχλδεζεο.   

 Αλειαζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ράιπβα θαη ηνπ νπιηζκνχ, εθφζνλ ππάξρεη.   

 Πηξεπηηθή θαη παξακνξθσηηθή ζηξέβισζε, εάλ ππάξρεη.  

 Ζ εθειθπζηηθή αληνρή ηνπ ζθπξνδέκαηνο αγλνείηαη ζηελ αλάιπζε ηεο δηαηνκήο 

4.8.1.1. ΔΙΔΓΣΝΠ ΡΑΠΔΥΛ ΠΘΟΝΓΔΚΑΡΝΠ ΘΑΗ ΣΑΙΒΑ ΝΞΙΗΠΚΝ 

Γηα ηηο ηάζεηο ζην ζθπξφδεκα θαη ζην ράιπβα νπιηζκνχ ηζρχνπλ νη 2.7.1.2 θαη 2.7.1.3. 

4.8.1.2. ΔΙΔΓΣΝΠ ΡΑΠΔΥΛ ΓΝΚΗΘΝ ΣΑΙΒΑ 

Νη νλνκαζηηθέο ηάζεηο ζEd,ser θαη ηEd,ser ζην δνκηθφ ράιπβα πνπ απνξξένπλ απφ ραξαθηεξηζηηθνχο 

ζπλδπαζκνχο θνξηίσλ ιακβάλνληαο ππφςε επηδξάζεηο ιφγσ δηαηκεηηθήο πζηέξεζεο ζε πέικαηα θαη 

δεπηεξνγελείο επηξξνέο ιφγσ κεηαηνπίζεσλ (πρ. δεπηεξνγελείο ξνπέο ζε δηθηπψκαηα) πξέπεη λα 

πεξηνξίδνληαη σο αθνινχζσο: 

y
Ed,ser

M,ser

f



  (4.72) 

y
Ed,ser

M,ser

f

3



  (4.73) 

y2 2
Ed,ser Ed,ser

M,ser

f
3 


   (4.74) 

Όπνπ 

Mser  = 1,00 
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Ρν εχξνο νλνκαζηηθήο ηάζεο Γζfre, ιφγσ ζπρλνχ ζπλδπαζκνχ θνξηίσλ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζην 

1,5fy/γM,ser 

4.8.1.3. ΘΟΡΥΠΖ ΘΝΟΚΝ 

Ζ ιπγεξφηεηα ηεο πιάθαο θνξκνχ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ψζηε λα απνθεχγεηαη εθηεηακέλε χβσζε, 

πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη αζηνρία ζε θφπσζε ζηε ζέζε ή θνληά ζηε ζχλδεζε θνξκνχ-πέικαηνο. 

Ζ χβσζε θνξκνχ κπνξεί λα αγλνεζεί ζε θαηλψκαηα θνξκψλ ρσξίο δηακήθεηο εληζρχζεηο ή ζε 

ππνθαηλψκαηα θνξκψλ κε εληζρχζεηο, γηα ηα νπνία ηζρχνπλ ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

b/t  30 + 4,0 L  300 γηα νδνγέθπξεο (4.75) 

φπνπ L είλαη ην κήθνο αλνίγκαηνο ζε  m, αιιά φρη κηθξφηεξν ησλ 20 m. 

Δάλ δελ ηθαλνπνηείηαη ε απαιαθηηθή ζρέζε (4.75) ε χβσζε θνξκνχ ζα ειέγρεηαη σο εμήο: 

2 2

x,Ed,ser x,Ed,ser

E E

1,1
1,1

k k 

 

 

   
       

   

 (4.76) 

φπνπ  

x,Ed,ser,  Ed,ser είλαη νη ηάζεηο γηα ην ζπρλφ ζπλδπαζκφ θνξηίσλ. Αλ νη ηάζεηο δελ είλαη νκνηφκνξθεο 

θαηά κήθνο ηνπ θαηλψκαηνο ν ππνινγηζκφο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ 4.6(3) ηνπ EN 

1993-1-5 

k, k είλαη νη γξακκηθνί ζπληειεζηέο ειαζηηθνχ ιπγηζκνχ γηα απιή ζηήξημε άθξσλ ηνπ 

θαηλψκαηνο, βιέπε EN 1993-1-5 

ζΔ 190000*(t/b)2 [N/mm2] 

bp  είλαη ε ειάρηζηε εθ ησλ δηαζηάζεσλ a θαη b 

4.8.2. ΔΙΔΓΣΝΠ ΞΑΟΑΚΝΟΦΥΠΔΥΛ 

4.8.2.1. ΒΔΙΖ 

Ρα βέιε ζα ππνινγίδνληαη κε ρξήζε ειαζηηθήο αλάιπζεο θαη ζπρλνχ ζπλδπαζκνχ δξάζεσλ. Νη 

παξακνξθψζεηο θαηά ηελ θαηαζθεπή ζα ειέγρνληαη νχησο ψζηε ην ζθπξφδεκα λα κελ πθίζηαηαη 

δεκηέο θαηά ηελ ζθπξνδέηεζε θαη ζθιήξπλζε απφ κε ειέγμηκεο κεηαθηλήζεηο θαη γηα λα επηηπγράλεηαη ε 

επηδησθφκελε ηειηθή γεσκεηξία. 

Γεληθά ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη ππεξβνιηθά βέιε φπνπ είλαη δπλαηφλ λα: 

 Θέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ θπθινθνξία ιφγσ εγθάξζηαο θιίζεο φηαλ ε επηθάλεηα είλαη παγσκέλε. 

 Δπεξεάζνπλ ηε δπλακηθή ζπκπεξηθνξά πξνθαιψληαο αίζζεκα αλαζθάιεηαο ζηνπο ρξήζηεο 

 Νδεγήζνπλ ζε ξεγκάησζε ηεο αζθαιηφζηξσζεο 

 Δπεξεάζνπλ δπζκελψο ηελ απνζηξάγγηζε λεξνχ απφ  ην θαηάζηξσκα. 

4.8.2.2. ΡΑΙΑΛΡΥΠΔΗΠ 

Γηα ηελ νξηαθή θαηάζηαζε ηαιαληψζεσο πξέπεη λα γίλεη ππνινγηζκφο θαηά πεξίπησζε γηα θνξηία 

αλέκνπ θαη θπθινθνξίαο  

4.8.3. ΔΙΔΓΣΝΠ ΟΖΓΚΑΡΥΠΖΠ 

Ν πεξηνξηζκφο ηνπ εχξνπο ησλ ξσγκψλ εμαξηάηαη απφ ηελ θαηεγνξία έθζεζεο ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 

2.9.  

Νη επηδξάζεηο ηεο ζεξκφηεηαο ελπδάησζεο ηνπ ηζηκέληνπ θαη ηεο αληίζηνηρεο ζεξκηθήο ζπζηνιήο 

μήξαλζεο ιακβάλνληαη ππφςε κφλν θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ψζηε ε νξηαθή θαηάζηαζε 

ιεηηνπξγηθφηεηαο λα νξίδεη ηηο πεξηνρέο φπνπ αλακέλεηαη λα εκθαληζηεί εθειθπζκφο. 
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Γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επηδξάζεσλ ηεο ζεξκφηεηαο ελπδάησζεο ηνπ ηζηκέληνπ, θαη γηα ιφγνπο 

απινχζηεπζεο, ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο κεηαμχ ηνπ ηκήκαηνο ζθπξνδέκαηνο θαη ηνπ ηκήκαηνο 

ράιπβα, ζα ιακβάλεηαη σο ζηαζεξή γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ξεγκαησκέλσλ πεξηνρψλ θαη γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ εχξνπο ξεγκάησζεο θαη ίζε κε 20Θ. 

Υο απινπνηεηηθή θαη ζπληεξεηηθή ελαιιαθηηθή ιχζε ν πεξηνξηζκφο ησλ ξσγκψλ ζε απνδεθηφ εχξνο 

κπνξεί λα επηηεπρζεί εμαζθαιίδνληαο έλαλ ειάρηζην νπιηζκφ Αs ν νπνίνο δίλεηαη απφ ηε ζρέζε (4.77) 

scteffct,css /AfkkkA   (4.77) 

φπνπ: 

fct,eff  είλαη ε κέζε ηηκή ηεο εθειθπζηηθήο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ηνλ ρξφλν φπνπ αλακέλεηαη 

γηα πξψηε θνξά ε εκθάληζε ησλ  ξσγκψλ . Νη ηηκέο ηεο  fct,eff  κπνξνχλ λα ιεθζνχλ σο 

εθείλεο ηεο  fctm, βιέπε  EN 1992-1-1, Ξίλαθα 3.1, ή σο  flctm, βιέπε  Ξίλαθα  11.3.1, φπνηα 

ηζρχεη , ιακβάλνληαο σο θαηεγνξία ηελ αληνρή θαηά ηνλ ρξφλν πνπ αλακέλεηαη λα ζπκβεί ε 

ξεγκάησζε. Νηαλ ε ειηθία ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαηά ηε ξεγκάησζε δελ κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζζεί κε εκπηζηνζχλε φληαο κηθξφηεξε ησλ 28 εκεξψλ, κπνξεί λα ιακβάλεηαη κία 

ειάρηζηε εθειθπζηηθή αληνρή ίζε κε  3 N/mm2.  

k είλαη έλαο ζπληειεζηήο πνπ ιακβάλεη ππφςε ηελ επηξξνή ησλ κή-νκνηφκνξθσλ απην-

ηζνξξνπνχκελσλ ηάζεσλ , ν νπνίνο κπνξεί λα ιακβάλεηαη ίζνο κε  0,8. 

ks είλαη έλαο ζπληειεζηήο πνπ ιακβάλεη ππφςε ηελ επηξξνή ηεο κείσζεο ηεο νξζήο δχλακεο 

ζηελ πιάθα ζθπξνδέκαηνο ιφγσ ηεο αξρηθήο ξεγκάησζεο θαη ηεο ηνπηθήο νιίζζεζεο ηεο 

δηαηκεηηθήο ζχλδεζεο, ν νπνίνο κπνξεί λα ιακβάλεηαη ίζνο κε  0,9. 

kc είλαη έλαο ζπληειεζηήο πνπ ιακβάλεη ππφςε ηελ θαηαλνκή ησλ ηάζεσλ κέζα ζηε δηαηνκή 

ακέζσο πξίλ ηε ξεγκάησζε θαη δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 

0,13,0
)2(/1

1

oc

c 



zh

k

 
(4.78) 

hc είλαη ην πάρνο ηνπ πέικαηνο ζθπξνδέκαηνο, εθηφο απιαθψζεσλ ή ηπρφλ εληζρπηηθψλ 

δηνγθψζεσλ. 

zo είλαη ε θαηαθφξπθε απφζηαζε κεηαμχ κεηαμχ ησλ θέληξσλ βάξνπο ηνπ κή-ξεγκαησκέλνπ 

πέικαηνο ζθπξνδέκαηνο θαη ηεο κή-ξεγκαησκέλεο ζχκκηθηεο δηαηνκήο , ππνινγηδφκελε 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ζπληειεζηή ηζνδπλακίαο n0  γηα βξαρππξφζεζκε θφξηηζε.   

s είλαη ε κέγηζηε ηάζε πνπ επηηξέπεηαη ζηνλ νπιηζκφ ακέζσο κεηά ηε ξεγκάησζε. Απηή κπνξεί 

λα ιακβάλεηαη σο ε ραξαθηεξηζηηθή αληνρή δηαξξνήο fsk. Σακειφηεξε ηηκή , εμαξηψκελε απφ 

ην κέγεζνο ησλ ξάβδσλ , κπνξεί φκσο λα απαηηείηαη ψζηε λα ηθαλνπνηεί ηα απαηηνχκελα φξηα 

εχξνπο ησλ ξσγκψλ. Ζ ηηκή απηή δίλεηαη ζηνλ Ξίλαθα 4.17.  

Act είλαη ε επηθάλεηα ηεο εθειθπζηηθήο δψλεο (πξνθαινχκελε απφ ηελ άκεζε θφξηηζε θαη ηηο 

θχξηεο επηξξνέο ηεο ζπζηνιήο μήξαλζεο) ακέζσο πξίλ ηε ξεγκάησζε ηεο δηαηνκήο. Γηα 

απινχζηεπζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε επηθάλεηα ηεο δηαηνκήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο κέζα ζην 

ελεξγφ πιάηνο. 
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Ξίλαθαο 4.17 Κέγηζηεο δηάκεηξνη ξάβδσλ γηα ξάβδνπο πςειήο ζπλάθεηαο 

Ράζεηο ράιπβα  

s   (N/mm2) 

Κέγηζηε δηάκεηξνο ξάβδνπ * (mm) γηα εχξνο 

ζρεδηαζκνχ  ξσγκήο  wk 

wk=0,4mm wk=0,3mm wk=0,2mm 

160 40 32 25 

200 32 25 16 

240 20 16 12 

280 16 12 8 

320 12 10 6 

360 10 8 5 

400 8 6 4 

450 6 5 - 

 

Ζ κέγηζηε δηάκεηξνο ξάβδσλ γηα ηνλ ειάρηζην νπιηζκφ  κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ζηελ ηηκή    πνπ 

δίλεηαη απφ ηε ζρέζε (4.79) 

  =  * fct,eff / fct,o (4.79) 

φπνπ:  

* είλαη ε κέγηζηε δηάκεηξνο ξάβδνπ πνπ δίλεηαη ζηνλ Ξίλαθα 4.17 

fct,0 είλαη κία αληνρή αλαθνξάο ίζε κε 2,9 N/mm2. 

Ρνπιάρηζηνλ ην ήκηζπ ηνπ απαηηνχκελνπ ειάρηζηνπ νπιηζκνχ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη κεηαμχ ηνπ 

κέζνπ πάρνπο ηεο πιάθαο θαη ηεο επηθάλεηαο πνπ ππφθεηηαη ζηε κεγαιχηεξε εθειθπζηηθή κήθπλζε. 

Oπνπ πξνβιέπεηαη ηνπιάρηζηνλ ν ειάρηζηνο νπιηζκφο , ν πεξηνξηζκφο  ηνπ εχξνπο ησλ ξσγκψλ ζε 

απνδεθηέο ηηκέο κπνξεί γεληθψο λα επηηεπρζεί πεξηνξίδνληαο ηηο απνζηάζεηο ησλ ξάβδσλ ή ηηο 

δηακέηξνπο ησλ ξάβδσλ. Ζ κέγηζηε δηάκεηξνο ξάβδσλ θαη ε κέγηζηε απφζηαζε ξάβδσλ εμαξηψληαη 

απφ ηελ ηάζε s ζηνλ νπιηζκφ θαη ην εχξνο ζρεδηαζκνχ ηεο ξσγκήο.  Κέγηζηνη δηάκεηξνη ξάβδσλ 

δίλνληαη ζηνλ Ξίλαθα 4.17 θαη κέγηζηεο απνζηάζεηο ξάβδσλ ζηνλ Ξίλαθα 4.18. 

 

Ξίλαθαο 4.18 Κέγηζηεο απνζηάζεηο ξάβδσλ πςειήο ζπλάθεηαο 

Ράζε ράιπβα 

s (N/mm2) 

Κέγηζηε απφζηαζε ξάβδσλ  (mm) γηα εχξνο 

ζρεδηαζκνχ ξσγκήο wk 

wk=0,4mm wk=0,3mm wk=0,2mm 

160 300 300 200 

200 300 250 150 

240 250 200 100 

280 200 150 50 

320 150 100 - 

360 100 50 - 
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Νη εζσηεξηθέο δπλάκεηο ζα πξνζδηνξίδνληαη κε ειαζηηθή αλάιπζε ιακβάλνληαο ππφςε ηελ επηξξνή ηεο 

ξεγκάησζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Νη ηάζεηο ζηνλ νπιηζκφ ζα πξνζδηνξίδνληαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

επηξξνή ηεο αχμεζεο ηεο δπζθακςίαο ιφγσ ζπλεξγαζίαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηαμχ ξσγκψλ. 
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5 ΠΚΚΗΘΡΖ ΓΔΦΟΑ ΡΟΗΥΛ ΑΛΝΗΓΚΑΡΥΛ 

5.1. ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

Δμεηάδεηαη κηα ηππηθή γέθπξα άλσ δηαβάζεσο ζπλνιηθνχ κήθνπο 104.0m ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηξία 

(3) αλνίγκαηα 32m+40m+32m. Ρν νδφζηξσκα έρεη ζπλνιηθφ πιάηνο 9.5m, θαη πξνβιέπνληαη 

εθαηέξσζελ πεδνδξφκηα πιάηνπο 2m κε ζηεζαίν αζθαιείαο θαη θηγθιίδσκα. Ρν ζπλνιηθφ πιάηνο ηεο 

γέθπξαο είλαη 13.5m. . H επηθάλεηα ηεο νδνχ έρεη ακθηθιηλή επίθιηζε 4%. Ν θνξέαο ηεο γέθπξαο 

πξνβιέπεηαη ζπλερήο, ζχκκηθηνο κνξθήο αλεζηξακκέλνπ U κε δχν παξάιιειεο ραιχβδηλεο δνθνχο 

κνξθήο Η παξάιιεια ηνπνζεηεκέλεο σο πξνο ηνλ άμνλα ζπκκεηξίαο ηεο δηαηνκήο θαη κε απφζηαζε 7.5 

κέηξσλ. Νη δηαδνθίδεο είλαη ακθηπξνέρνπζεο απφ ηηο θχξηεο δνθνχο θαη εθηείλνληαη θαζ φιν ην πιάηνο 

ηνπ θνξέα ελψ θαηά ηε δηακήθε θαηεχζπλζε ηνπνζεηνχληαη αλά 4 κέηξα. Ν θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηα 

αθξφβαζξα θαη ζηα κεζφβαζξα κέζσ ειαζηνκεηαιιηθψλ εθεδξάλσλ.  

Ρν πάρνο ησλ αζθαιηηθψλ ζεσξείηαη ίζν κε 10cm (5cm αζθαιηηθή ηζνπεδσηηθή ζηξψζε θαη 5cm 

αληηνιηζζεξή ζηξψζε). Ζ κφξθσζε ηεο εγθάξζηαο θιίζεο ηνπ νδνζηξψκαηνο επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο πξνζηαζίαο κφλσζεο, πνπ έρεη ειάρηζην πάρνο 5cm. Ρν θξάζπεδν έρεη χςνο 15cm. 

5.2. ΓΔΓΝΚΔΛΑ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ 

Άλνηγκα 1 = 32 m 

Άλνηγκα 2 = 40 m 

Άλνηγκα 3 = 32 m 

Νδφζηξσκα = 9.50 m πιάηνο, δχν ισξίδεο θπθινθνξίεο θαη δχν βνεζεηηθέο 

Ξεδνδξφκηα = 0.75 m 

Θέζε = Αηηηθή ζε απφζηαζε απφ ηελ αθηή > 10km 

Πηάζκε = 10 m απφ ηε ζηάζκε ηνπ εδάθνπο 

Θεξκνθξαζίεο = Ζ ζεξκνθξαζία κειέηεο ιήθζεθε απφ ηηο “Δθπαηδεπηηθέο Πεκεηψζεηο 

γηα ρξήζε ησλ επξσθσδίθσλ ΔΛ1991-1-5: Γεληθέο Γξάζεηο – Θεξκηθέο 

δξάζεηο, Λίθνο Καιαθάηαο – Θψζηαο Ρξέδνο”. 
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5.3. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΚΔΙΔΡΖΠ 

Ζ κειέηε ηεο γέθπξαο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο επξσπατθνχο θαλνληζκνχο. Αλαιπηηθφηεξα 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη παξαθάησ θαλνληζκνί θαη ηα αληίζηνηρα εζληθά πξνζαξηήκαηα: 

ΔΛ 1990:2002 Βάζεηο ζρεδηαζκνχ 

EN 1990:2002/A1 Ξαξάξηεκα Α2 

ΔΛ 1991-1-1:2002 Γεληθέο δξάζεηο – Ξπθλφηεηεο, ίδηνλ βάξνο, 

επηβαιιφκελα θνξηία ζε θηήξηα 

ΔΛ 1991-1-4:2005 Γξάζεηο αλέκνπ 

EN 1991-1-5:2003 Θεξκηθέο δξάζεηο 

EN 1991-2:2003 Φνξηία θπθινθνξίαο ζε γέθπξεο 

EN 1992-1-1:2004 Πρεδηαζκφο θνξέσλ απφ Πθπξφδεκα – 

Κέξνο 1-1: Γεληθνί Θαλφλεο θαη Θαλφλεο γηα θηίξηα 

ΔΛ 1992-2:2005 Πρεδηαζκφο θνξέσλ απφ ζθπξφδεκα  - 

Γέθπξεο απφ ζθπξφδεκα - 

Πρεδηαζκφο θαη θαλφλεο δηακφξθσζεο 

ΔΛ 1993-1-1:2005 Πρεδηαζκφο θαηαζθεπψλ απφ ράιπβα – Γεληθνί 

θαλφλεο θαη θαλφλεο γηα θηίξηα 

ΔΛ 1993-1-5:2006 Πρεδηαζκφο θαηαζθεπψλ απφ ράιπβα – Κέιε απφ 

επίπεδα ειάζκαηα 

ΔΛ 1993-1-9:2005 Πρεδηαζκφο θαηαζθεπψλ απφ ράιπβα – Θφπσζε 

ΔΛ 1993-1-10:2005 Πρεδηαζκφο θαηαζθεπψλ απφ ράιπβα – Αληνρή ζε 

ςαζπξή ζξαχζε θαη ηδηφηεηεο θαηά 

ηελ έλλνηα ηνπ πάρνπο 

ΔΛ 1993-2:2006 Πρεδηαζκφο θαηαζθεπψλ απφ ράιπβα – 

Σαιχβδηλεο γέθπξεο 

ΔΛ 1994-1-1:2004 Πρεδηαζκφο ζπκκίθησλ θαηαζθεπψλ απφ ράιπβα 

θαη ζθπξφδεκα – Γεληθνί θαλφλεο θαη θαλφλεο γηα 

θηίξηα 

prEN 1994-2:2005 Πρεδηαζκφο ζπκκίθησλ θαηαζθεπψλ απφ ράιπβα 

θαη ζθπξφδεκα – Γεληθνί θαλφλεο θαη θαλφλεο γηα 

γέθπξεο 

5.4. ΓΗΑΡΝΚΔΠ 

Θαηά ηελ πξνκειέηε νξίζηεθαλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξεηο ραιχβδηλεο δηαηνκέο. Γηα ηελ 

πξνθαηαξθηηθή επηινγή ησλ κεγεζψλ ηεο δηαηνκήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη νδεγίεο πνπ θαη νη ζρέζεηο 

πνπ δίλνληαη ζηα θεθάιαηα 2.2.4 θαη 3.2.1 ηνπ «Steel-Concrete Composite Bridges – Sustainable 

Design Guide» ηνπ Setra. Νη ραιχβδηλεο δηαηνκέο απέρνπλ 7.5m θαη είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζπκκεηξηθά 

σο πξνο ηνλ άμνλα ζπκκεηξίαο ηεο γέθπξαο φπσο θαίλεηαη ζην Πρήκα 5.1. 
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Πρήκα 5.1 Ρππηθή δηαηνκή κνξθήο αλεζηξακκέλνπ U 

ΓΗΑΡΝΚΖ 1 

Ζ δηαηνκή 1 ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο ζέζεηο ησλ αλνηγκάησλ (Αλαιπηηθά:  = 0 έσο  = 23m, Y = 41.5m 

έσο  = 62.5m, Y = 81m έσο  = 104m). Ρν ζρέδην ηεο ραιχβδηλεο δηαηνκήο θαίλεηαη ζην Πρήκα 5.2 

θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δίλνληαη ζηνλ Ξίλαθα 5.1. 

 

Ξίλαθαο 5.1 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά δηαηνκήο 1 

Α [cm2] It [cm
4] Iy/Iz [cm

4] ys/zs [cm] y-sc/z-sc [cm] Gam [kN/m] 

772.6 2404.9 
2821963.5 

178498.7 

0.000 

75.71 

0.000 

88.09 
6.06 

 

 

Πρήκα 5.2 Σαιχβδηλε δηαηνκή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε Γηαηνκή 1 
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ΓΗΑΡΝΚΖ 2 

Ζ δηαηνκή 2 ρξεζηκνπνηήζεθε σο κεηαβαηηθή αλάκεζα ζηε δηαηνκή 3 ησλ ζηεξίμεσλ θαη ηε δηαηνκή 1 

ησλ αλνηγκάησλ (Αλαιπηηθά:  = 23 έσο  = 28m, Y = 36m έσο  = 41.5m, Y = 62.5m έσο  = 68m, 

Y = 76m έσο Y = 81m). Ρν ζρέδην ηεο ραιχβδηλεο δηαηνκήο θαίλεηαη ζην Πρήκα 5.3 θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δίλνληαη ζηνλ Ξίλαθα 5.2. 

 

Ξίλαθαο 5.2 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά δηαηνκήο 2 

Α [cm2] It [cm
4] Iy/Iz [cm

4] ys/zs [cm] y-sc/z-sc [cm] Gam [kN/m] 

994 6205.4 
3764145.8 

254978.7 

0.000 

76.02 

0.000 

87.92 
7.8 

 

 

Πρήκα 5.3 Σαιχβδηλε δηαηνκή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηαηνκή 2 

ΓΗΑΡΝΚΖ 3 

Ζ δηαηνκή 3 ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ πεξηνρή ησλ ζηεξίμεσλ (Αλαιπηηθά:  = 28 έσο  = 36m, Y = 

68m έσο  = 76m). Ρν ζρέδην ηεο ραιχβδηλεο δηαηνκήο θαίλεηαη ζην Πρήκα 5.3 θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο δίλνληαη ζηνλ Ξίλαθα 5.3. 

 

Ξίλαθαο 5.3 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά δηαηνκήο 3 

Α [cm2] It [cm
4] Iy/Iz [cm

4] ys/zs [cm] y-sc/z-sc [cm] Gam [kN/m] 

1536 33306 
6004121 

458868 

0.000 

76.48 

0.000 

87.58 
12.06 
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Πρήκα 5.4 Σαιχβδηλε δηαηνκή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηαηνκή 3 

 

ΓΗΑΡΝΚΖ 4 

Ζ δηαηνκή 4 είλαη ΗΟΔ 450 θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο δηαδνθίδεο εθηφο απφ απηέο ησλ ζηεξίμεσλ. Ρα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δίλνληαη ζηνλ Ξίλαθα 5.4. Ζ δηαηνκή ζηα άθξα ησλ πξνβφισλ κεηαβάιιεηαη 

γξακκηθά κέρξη IPE 270. 

 

Ξίλαθαο 5.4 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά δηαηνκήο 4 

Α [cm2] It [cm
4] Iy/Iz [cm

4] ys/zs [cm] y-sc/z-sc [cm] Gam [kN/m] 

98.82 66.87 
33740 

1676 

0.000 

22.5 

0.000 

22.5 
0.776 

 

ΓΗΑΡΝΚΖ 5 

Ζ δηαηνκή 5 θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο δηαδνθίδεο ησλ ζηεξίμεσλ. Ρν ζρέδην ηεο δηαηνκήο θαίλεηαη ζην 

Πρήκα 5.5 θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δίλνληαη ζηνλ Ξίλαθα 5.5. 

 

Ξίλαθαο 5.5 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά δηαηνκήο 5 

Α [cm2] It [cm
4] Iy/Iz [cm

4] ys/zs [cm] y-sc/z-sc [cm] Gam [kN/m] 

247.5 385.6 
205265.5 

11268.3 

0.000 

35 

0.000 

35 
1.94 
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Πρήκα 5.5 Γηαηνκή 5 

ΓΗΑΡΝΚΖ 6 

Ζ δηαηνκή 6 θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ζηνπο ζπλδέζκνπο δπζθακςίαο. Ρν ζρέδην ηεο δηαηνκήο θαίλεηαη 

ζην θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δίλνληαη ζηνλ Ξίλαθα 5.6. 

Ξίλαθαο 5.6 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά δηαηνκήο 4 

Α [cm2] It [cm
4] Iy/Iz [cm

4] ys/zs [cm] y-sc/z-sc [cm] Gam [kN/m] 

16 222 
123.8 

218.8 

0.000 

35 

0.000 

35 
0.13 

 

 

Πρήκα 5.6 Γηαηνκή 6 - δηαηνκή ζπλδέζκνπ δπζθακςίαο 
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5.5. ΙΗΘΑ 

5.5.1. Πθπξφδεκα 

Θαηεγνξία C35/45 κε ηηο ηδηφηεηεο πνπ δίλνληαη ζηνλ Ξίλαθα 5.7 θαη ηε ζρέζε ηάζεσλ 

παξακνξθψζεσλ πνπ θαίλεηαη ζην Πρήκα 5.7 

 

Ξίλαθαο 5.7 Ηδηφηεηεο ζθπξνδέκαηνο C35/45 

fck 

[MPa] 

fctm 

[MPa] 

E 

[MPa] 

G 

[MPa] 

γ 

[kN/m3] 

εc2 

(‰) 

εcu2 

(‰) 

fcd,fat 

[MPa] 

α     

[1/νΘ] 

Ιφγνο 

Poisson 

35 3.2 33282 13868 25 2 3.5  1.00E-0.5 0.2 

 

 

Πρήκα 5.7 Γηάγξακκα  ηάζεσλ-παξακνξθψζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο 

C40/50 

Σάλςβαρ Νπλιζμού 

 Θαηεγνξίαο B500c κε ηηο ηδηφηεηεο πνπ δίλνληαη ζηνλ Ξίλαθα 5.8 θαη ηε ζρέζε ηάζεσλ 

παξακνξθψζεσλ πνπ θαίλεηαη ζην Πρήκα 5.8 

 

Ξίλαθαο 5.8 Ηδηφηεηεο ράιπβα Β500C 

fyk 

[MPa] 

ft  

[MPa] 

E 

[MPa] 

G 

[MPa] 

γ 

[kN/m3] 

εuk 

(‰) 
k1 

α     

[1/νΘ] 

Ιφγνο 

Poisson 

500 550 200000 76923 78.5 50 0.8 1.20E-0.5 0.3 
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Πρήκα 5.8 Γηάγξακκα  ηάζεσλ-παξακνξθψζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ράιπβα B500c 

 

Γομικόρ σάλςβαρ 

Θαηεγνξίαο S355NL/ML κε ηηο ηδηφηεηεο πνπ θαίλνληαη ζηνλ Ξίλαθα 5.9 θαη ηε ζρέζε ηάζεσλ 

παξακνξθψζεσλ πνπ θαίλεηαη ζην Πρήκα 5.9. 

 

Ξίλαθαο 5.9 Ηδηφηεηεο δνκηθνχ ράιπβα S355 

fyk 

[MPa] 

ft  

[MPa] 

E 

[MPa] 

G 

[MPa] 

γ 

[kN/m3] 

εuk 

(‰) 
k1 

α     

[1/νΘ] 

Ιφγνο 

Poisson 

355 510 210000 80769 78.5 100 - 1.20E-0.5 0.3 

 

 

 

Πρήκα 5.9 Γηάγξακκα  ηάζεσλ-παξακνξθψζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα δνκηθφ ράιπβα S355 
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Δπιμέποςρ ζςνηελεζηέρ αζθαλείαρ - ΝΘΑ 

Πθπξφδεκα  γc = 1.5 

Σάιπβαο νπιηζκνχ γs = 1.15 

Γνκηθφο ράιπβαο γΚ0= 1.00 

   γΚ1=1.10 

   γM2=1.25 

Δπιμέποςρ ζςνηελεζηέρ αζθαλείαρ - ΝΘΙ 

Πθπξφδεκα  γc = 1 

Σάιπβαο νπιηζκνχ γs = 1 

Γνκηθφο ράιπβαο γM = 1 

 

5.6. ΞΟΝΠΝΚΝΗΥΚΑ ΞΝΙΝΓΗΠΚΝ 

Ρν θαηάζηξσκα ηνπ θνξέα πξνζνκνηάδεηαη κε επηθαλεηαθά πεπεξαζκέλα ζηνηρεία ελψ νη δνθνί, 

δηαδνθίδεο θαη νη ζχλδεζκνη δπζθακςίαο κε ζηνηρεία δνθνχ. Ζ ζχλδεζε ηεο αλσδνκήο κε ηα βάζξα 

γίλεηαη παληνχ κέζσ ειαζηνκεηαιιηθψλ εθεδξάλσλ ηα νπνία έρνπλε πξνζνκνησζεί κε ειαηήξηα θαηά 

ηηο 3 θχξηεο δηεπζχλζεηο. Ζ δηαθνξά  ζηάζκεο κεηαμχ ησλ αμφλσλ ησλ θπξίσλ δνθψλ θαη ησλ 

εθεδξάλσλ εηζάγεηαη κε ηε βνήζεηα άθακπησλ ζηνηρείσλ. Κε απηφλ ηνλ ηξφπν γίλεηαη δπλαηή ε 

απνηχπσζε ησλ δηακήθσλ κεηαηνπίζεσλ ζηα εθέδξαλα πνπ πξνθαινχληαη ιφγσ ζηξνθήο ζ. 

 

 

Πρήκα 5.10 Ξξννπηηθή απεηθφληζε 
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Ζ θαηαζθεπή ηνπ θαηαζηξψκαηνο έγηλε ζε ελληά θάζεηο νη νπνίεο πξνζνκνηάζηεθαλ (φπσο θαίλνληαη 

ζηα παξαθάησ ζρήκαηα) θαη νη νπνίεο ιήθζεθαλ ππ‟ φςε ζην ζρεδηαζκφ. Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί 

δίλνληαη ην κήθνο ηεο θάζεο θαηαζθεπήο θαζψο θαη ην πφηε γίλεηαη ε ζθπξνδέηεζή ηεο. 

 

Ξίλαθαο 5.10 Φάζεηο θαηαζθεπήο 

Φάζε θαηαζθεπήο Y αξρήο [m] Y ηέινπο  [m] 
Ζκέξα 

ζθπξνδέηεζεο 

1ε 0 12 0 

2ε 12 24 3 

3ε 36 48 8 

4ε 48 56 11 

5ε 56 68 16 

6ε 92 104 21 

7ε 80 92 24 

8ε 68 80 29 

9ε 24 36 32 

 

Πηα ζρήκαηα θαίλνληαη ηα quads πνπ είλαη ελεξγά ζηελ αλάιπζε ζε θάζε θάζε ζθπξνδέηεζεο 

(δειαδή ην ζθπξφδεκα πνπ είλαη ζθιεξπλκέλν θαη αλαιακβάλεη ηάζεηο). 

 

 

Πρήκα 5.11 1ε θάζε ζθπξνδέηεζεο, 0 ≤  ≤ 12 

 

Πρήκα 5.12 2ε θάζε ζθπξνδέηεζεο, 12 ≤  ≤ 24 

 

Πρήκα 5.13 3ε θάζε ζθπξνδέηεζεο, 36 ≤  ≤ 48 
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Πρήκα 5.14 4ε θάζε ζθπξνδέηεζεο, 48 ≤  ≤ 56 

 

Πρήκα 5.15 5ε θάζε ζθπξνδέηεζεο, 56 ≤  ≤ 68 

 

Πρήκα 5.16 6ε θάζε ζθπξνδέηεζεο, 92 ≤  ≤ 104 

 

Πρήκα 5.17 7ε θάζε ζθπξνδέηεζεο, 80  ≤  ≤ 92 

 

Πρήκα 5.18 8ε θάζε ζθπξνδέηεζεο, 68 ≤  ≤ 80 

 

Πρήκα 5.19 9ε θάζε ζθπξνδέηεζεο, 24 ≤  ≤ 36 
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5.7. ΔΞΗΘΑΙΤΔΗΠ 

Ζ νλνκαζηηθή επηθάιπςε ησλ νπιηζκψλ ε νπνία ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ζπλάθεηαο θαη 

πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ δίλεηαη απφ ηε ζρέζε 5.1. 

nom min devc c c   (5.1) 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ έγηλαλ νη παξαθάησ παξαδνρέο: 

 Νπιηζκφο δηακέηξνπ 28mm 

 Θαηαζθεπή θαηεγνξίαο 4 

 Θαηεγνξία εθζέζεσο ΣC3 

nomc 30mm 10mm 40mm    

5.8. ΓΟΑΠΔΗΠ ΞΝΙΝΓΗΠΚΝ 

5.8.1. ΚΝΛΗΚΔΠ ΓΟΑΠΔΗΠ 

Ρηο κφληκεο δξάζεηο ζπληζηνχλ ηα θνξηία ηα νπνία δξνπλ ζην θνξέα θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ. 

Απηά είλαη ην ίδην βάξνο, ηα πξφζζεηα κφληκα θαη ε δχλακε ηεο πξνέληαζεο.  

5.8.1.1. ΗΓΗΝ ΒΑΟΝΠ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ 

Ρν ίδην βάξνο, πνπ ζπκβνιίδεηαη κε Gk,1, ζεσξείηαη φηη αζθείηαη ζην θέληξν βάξνπο ηεο θάζε δηαηνκήο 

θαη ππνινγίδεηαη απηφκαηα απφ ην πξφγξακκα. Απηφ γηα ηηο ηξεηο δηαθνξεηηθέο δηαηνκέο πνπ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί δίλεη ηηο ηηκέο πνπ θαίλνληαη ζηνλ Ξίλαθα 5.11. 

 

Ξίλαθαο 5.11 Ίδηα βάξε δηαηνκψλ θνξέα 

Γηαηνκή 
Ίδην βάξνο, Gk,1  

[kN/mκήθνπο] 

Πθπξφδεκα 84.375 

Σαιχβδηλε δηαηνκή 1 6.06*2=12.2 

Σαιχβδηλε δηαηνκή 2 7.8*2=15.6 

Σαιχβδηλε δηαηνκή 3 12.06*2=24.12 

Γηαδνθίδα ζηεξίμεσο 1.94 

ΖΔ 400Α 1.25 

ΖΔ 360Α 1.12 

ΖΔ 300Β 1.17 

ΖΔ 260Β 0.93 

Γηαηνκή ζπλδέζκσλ δπζθακςίαο 0.41 

 

5.8.1.2. ΞΟΝΠΘΔΡΑ ΚΝΛΗΚΑ 

Ρα  πξφζζεηα κφληκα θνξηία είλαη φκνηα κε απηά πνπ πεξηγξάθεθαλ γηα ηελ πξνεληεηακέλε γέθπξα 

ζηελ ελφηεηα 3.8.1.2. Νπφηε ιακβάλεηαη απ‟ επζείαο ε ηηκή Gk,2 = 70kN/mκεθνπο 
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5.8.2. ΚΔΡΑΒΙΖΡΔΠ ΓΟΑΠΔΗΠ 

5.8.2.1. ΘΑΡΑΘΝΟΦΔΠ ΓΟΑΠΔΗΠ ΦΝΟΡΗΥΛ ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΠ 

Ρα θαηαθφξπθα θνξηία θπθινθνξίαο είλαη φπσο πεξηγξάθεθαλ ζηελ ελφηεηα 3.8.2.1 θαζψο ηα 

γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νδνχ είλαη ίδηα. Ρα θνξηία ηνπνζεηήζεθαλ αξρηθά κε ηε κέγηζηε 

δπλαηή εθθεληξφηεηα έηζη ψζηε λα πξνθχςεη ε κέγηζηε ζηξεπηηθή ξνπή γηα ηηο θχξηεο δνθνχο, θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηνπνζεηήζεθαλ θεληξηθά έηζη ψζηε λα πξνθχςεη ην δπζκελέζηεξν απνηέιεζκα γηα ηελ πιάθα 

ηνπ θαηαζηξψκαηνο. Ζ εγθάξζηα δηάηαμε πνπ θαίλεηαη ζην Πρήκα 5.24 ηειηθψο δίλεη επκελέζηεξα 

απνηειέζκαηα απφ απηήλ ζην Πρήκα 5.25 

 

Πρήκα 5.20 Γηακήθεο θφξηηζε γηα κέγηζηε ζεηηθή ξνπή ζην άλνηγκα 

 

Πρήκα 5.21 Γηακήθεο θφξηηζε γηα κέγηζηε αξλεηηθή ξνπή ζηε ζηήξημε 

 

Πρήκα 5.22 Γηακήθεο θαζνιηθή θφξηηζε 

 

Πρήκα 5.23 Δγθάξζηα δηάηαμε θνξηίσλ γηα κέγηζηε ζεηηθή θάκςε ζηελ πιάθα ηνπ θαηαζηξψκαηνο 

αλάκεζα ζηηο ζηδεξνδνθνχο 
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Πρήκα 5.24 Δγθάξζηα δηάηαμε θνξηίσλ γηα κέγηζηε θάκςε 

 

 

Πρήκα 5.25 Δγθάξζηα δηάηαμε θνξηίσλ γηα κέγηζηε έληαζε ζηε ζηδεξνδνθφ 

 

5.8.2.2. ΝΟΗΕΝΛΡΗΔΠ ΓΛΑΚΔΗΠ ΞΔΓΖΠΖΠ ΘΑΗ ΔΞΗΡΑΣΛΠΖΠ 

Όκνηα κε ηελ 3.8.2.2 

5.8.2.3. ΦΓΝΘΔΛΡΟΔΠ ΓΛΑΚΔΗΠ 

Όκνηα κε ηελ 3.8.2.3 

5.8.2.4. ΑΛΔΚΝΠ 

Ζ ηειηθή ηηκή ηνπ ηεο θφξηηζεο είλαη Fw = 2.98kN/mκήθνπο ηεο γέθπξαο. Απηή ε ηηκή πξνθχπηεη σο ε 

δπζκελέζηεξε εθ ησλ πεξηπηψζεσλ αλέκνπ κε θπθινθνξία θαη ρσξίο. 

5.8.2.5. ΘΔΟΚΝΘΟΑΠΗΑΘΔΠ ΓΟΑΠΔΗΠ 

Νη κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίαο ππφ ζθηάλ κε πεξίνδν επαλαθνξάο 50 ρξφληα, δειαδή νη Tmin,50 

Tmax,50 , ιήθζεθαλ απφ ηηο “Δθπαηδεπηηθέο Πεκεηψζεηο γηα ρξήζε ησλ επξσθσδίθσλ ΔΛ1991-1-5: 

Γεληθέο Γξάζεηο – Θεξκηθέο δξάζεηο, Λίθνο Καιαθάηαο – Θψζηαο Ρξέδνο”.  
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Ξαξαδνρέο: 

 Ζ αξρηθή ζεξκνθξαζία δνκηθνχ ζηνηρείνπ, Ρ0 ειιείςεη άιισλ ζηνηρείσλ ιακβάλεηαη 10
oC. 

 Tmin,50 = -10 oC  θαη Tmax,50 = 45 oC  ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ηξνπνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Δπξσθψδηθα έηζη ψζηε λα αληηζηνηρνχλ ζε πεξίνδν επαλαθνξάο 100 ρξφλσλ. 

 Ξάρνο επηθαλεηαθήο ζηξψζεο 150mm 

 

Ξίλαθαο 5.12 Θεξκνθξαζηαθέο δξάζεηο 

Tmax,50 Tmin,50 Tmax,100 Tmin,100 Te,max Te,min ΓΡN,exp/ΓΡN,con ΓΡM,heat/ΓΡM,cool σN/σM 

45 -10 47.2 -11.1 50 -7 40/14 15.5/16.2 0.35/0.75 

Ξξνθχπηνπλ νρηψ ζπλδπαζκνί θφξηηζεο νη νπνίνη δίλνληαη απφ ηηο ζρέζεηο 5.2 θαη 5.3 

ΓΡM,heat (ή ΓΡM,cool) + σΛ ΓΡΛ,exp (ή ΓΡN,con) (5.2) 

σΚ ΓΡM,heat (ή ΓΡM,cool) + ΓΡΛ,exp (ή ΓΡN,con) (5.3) 

5.9. ΠΛΓYΑΠΚΝΗ ΦΝΟΡΗΠΔΥΛ  

5.9.1. ΝΟΗΑΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΑΠΡΝΣΗΑΠ (ΝΘΑ) 

Όκνηα κε ηελ 3.9.1 

5.9.2. ΝΟΗΑΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΝΡΖΡΑΠ (ΝΘΙ) 

Όκνηα κε ηελ 3.9.2 

5.10. ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΝΓΟΚΑΚΚΑΡΝΠ 

5.10.1. ΦΝΟΡΗΠΔΗΠ 

Νη νκάδεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πξνζνκνίσκα είλαη: 

Group 0  Θχξηεο δνθνί 

Group 1  Γηαδνθίδεο 

Group 2  Διαηήξηα 

Group 4  Πχλδεζκνη δπζθακςίαο 

Group 10 Πθπξφδεκα 1εο θάζεο ζθπξνδέηεζεο 

Group 11 Πθπξφδεκα 2εο θάζεο ζθπξνδέηεζεο 

Group 12 Πθπξφδεκα 3εο θάζεο ζθπξνδέηεζεο 

Group 13 Πθπξφδεκα 4εο θάζεο ζθπξνδέηεζεο 

Group 14 Πθπξφδεκα 5εο θάζεο ζθπξνδέηεζεο 

Group 15 Πθπξφδεκα 6εο θάζεο ζθπξνδέηεζεο 

Group 16 Πθπξφδεκα 7εο θάζεο ζθπξνδέηεζεο 

Group 17 Πθπξφδεκα 8εο θάζεο ζθπξνδέηεζεο 

Group 18 Πθπξφδεκα 9εο θάζεο ζθπξνδέηεζεο 

 

Δπηιχζεηο γίλνληαη γηα ηηο παξαθάησ θνξηίζεηο 

LC 1  Ίδην βάξνο πξψηεο θάζεο θαηαζθεπήο 

LC 2  Ίδην βάξνο δεχηεξεο θάζεο θαηαζθεπήο 
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LC 3  Ίδην βάξνο ηξίηεο θάζεο θαηαζθεπήο 

LC 4  Ίδην βάξνο ηέηαξηεο θάζεο θαηαζθεπήο 

LC 5  Ίδην βάξνο πέκπηεο θάζεο θαηαζθεπήο 

LC 6  Ίδην βάξνο έθηεο θάζεο θαηαζθεπήο 

LC 7  Ίδην βάξνο έβδνκεο θάζεο θαηαζθεπήο 

LC 8  Ίδην βάξνο φγδνεο θάζεο θαηαζθεπήο 

LC 9  Ίδην βάξνο έλαηεο θάζεο θαηαζθεπήο 

LC 20-27 Θεξκνθξαζηαθέο δξάζεηο 

LC 30  Δξππζκφο 

LC 51-59 Ππζηνιή μήξαλζεο θάζε θάζεο ζθπξνδέηεζεο  

LC 60   Ππζηνιή μήξαλζεο απφ ην ηέινο ηεο θαηαζθεπήο έσο t = ∞ 

LC 107-109,114-119,127-129 Θαηαλεκεκέλα θαηαθφξπθα θνξηία ηεο ΞΦ1 

LC 200-303,400-503  Πχζηεκα δηδχκσλ αμφλσλ ηεο ΞΦ1 

LC 600  Άλεκνο 

LC 601  Tξνρνπέδεζε 

LC 602  Ξξφζζεηα κφληκα 

LC 1000 Ίδην βάξνο ζηδεξνδνθψλ  

5.10.2. ΞΑΟΑΓΝΣΔΠ 

5.10.2.1. ΔΟΞΠΚΝΠ 

Ν εξππζκφο ιήθζεθε ππ‟ φςε κε ηελ παξαδνρή ηζνδχλακεο γξακκηθήο θαζ‟ χςνο ζεξκνθξαζηαθήο 

κεηαβνιήο ΓΡ ε νπνία ππνινγίζηεθε απφ ηελ παξαθάησ ζρέζε . («Πχκκηθηεο Γέθπξεο», Ησάλλεο 

Βάγηαο, Άξεο Ζιηφπνπινο). Ζ δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο επηβάιιεηαη κφλν ζηηο αξεγκάησηεο πεξηνρέο ηνπ 

θνξέα. 

t
a t i,P 1 i,0

M h 1 1

E I (t ) I




 
    

 
 

 (5.4) 

Όπνπ 

Κ ε ξνπή ε νπνία πξνθαιεί εξππζκφ 

h χςνο δηαηνκήο 

αt ζπληειεζηήο ζεξκηθήο δηαζηνιήο 

Δa κέηξν ειαζηηθφηεηαο ράιπβα 

Ii,p(t1) Ονπή αδξάλεηαο ζχκκηθηεο δηαηνκήο ζε ρξφλν t1 (ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο ζπληειεζηέο 

ηζνδπλακίαο) 

Ii,0 Ονπή αδξάλεηαο ζχκκηθηεο δηαηνκήο ζε ρξφλν 0 

5.10.2.2. ΟΖΓΚΑΡΥΚΔΛΔΠ ΞΔΟΗΝΣΔΠ 

Ν ΔΛ1994-2 επηηξέπεη φπνπ νη ιφγνη κήθνπο γεηηνληθψλ αλνηγκάησλ (κηθξφηεξν/κεγαιχηεξν) κεηαμχ 

ζηεξίμεσλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζνη κε 0.6 ε επίδξαζε ηεο ξεγκάησζεο κπνξεί λα ιεθζεί ππ‟ φςε 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε ξεγκαησκέλε δπζθακςία ε νπνία ζηελ κειέηε απηή πξνθχπηεη ην 0,5 ηεο 

αξεγκάησηεο δπζθακςίαο. 
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5.10.3. ΔΙΔΓΣΝΗ 

5.10.3.1. ΔΟΔΠΖ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ ΓΗΑΡΝΚΥΛ 

Γηαηνκή 1 

Θνξκφο   :c/t = 62.73 < 83*ε = 66.42 Άξα θαηεγνξία 2 

Ξέικαηα : To πάλσ πέικα ιφγσ ηεο δηαηκεηηθήο ζχλδεζεο κε ηελ πιάθα ηνπ θαηαζηξψκαηνο 

θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία 1 ην ίδην θαη ην θάησ ιφγσ ηνπ φηη βξίζθεηαη κφλν ζε 

πεξηνρέο ζεηηθψλ ξνπψλ. 

Άξα ε δηαηνκή ζπλνιηθά θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία 2 

Γηαηνκή 2 

Θνξκφο : c/t = 56.25 < 72*ε = 58.32 Άξα θαηεγνξία 1 

Ξέικαηα  : To πάλσ πέικα ιφγσ ηεο δηαηκεηηθήο ζχλδεζεο κε ηελ πιάθα ηνπ θαηαζηξψκαηνο 

θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία 1. Γηα ην θάησ πέικα c/t = 6.96 < 9*ε = 7.29 Άξα 

θαηεγνξία 1 

Άξα ε δηαηνκή ζπλνιηθά θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία 1 

Γηαηνκή 3 

Θνξκφο : c/t = 48.85 < 72*ε = 58.32 Άξα θαηεγνξία 1 

Ξέικαηα  : To πάλσ πέικα ιφγσ ηεο δηαηκεηηθήο ζχλδεζεο κε ηελ πιάθα ηνπ θαηαζηξψκαηνο 

θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία 1. Γηα ην θάησ πέικα c/t = 3.86 < 9*ε = 7.29 Άξα 

θαηεγνξία 1 

Άξα ε δηαηνκή ζπλνιηθά θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία 1 

Γηαηνκή 4  

Θαηεγνξία 2 

Γηαηνκή 5 

Θνξκφο : c/t = 43.33 < 72*ε = 58.32 Άξα θαηεγνξία 1 

Ξέικαηα : To πάλσ πέικα ιφγσ ηεο δηαηκεηηθήο ζχλδεζεο κε ηελ πιάθα ηνπ θαηαζηξψκαηνο 

θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία 1. Γηα ην θάησ πέικα c/t = 5.7< 9*ε = 7.29 Άξα 

θαηεγνξία 1 

Άξα ε δηαηνκή ζπλνιηθά θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία 1 

Γηαηνκή 6 

c/t = 12 < 33*ε = 26.73 Άξα θαηεγνξία 1 

5.10.3.2. ΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΠΛΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝ ΞΙΑΡΝΠ 

 

Ξίλαθαο 5.13 Ππλεξγαδφκελν πιάηνο 

 
Αθξαίν άλνηγκα 

(=0 έσο  = 24m) 

Πηήξημε 

(Y = 24m έσο Y = 42m) 

Κεζαίν άλνηγκα 

(Y = 42m έσο Y = 62m) 

beff [cm] 518 505 650 
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5.10.3.3. ΔΙΔΓΣΝΠ ΠΔ ΝΟΗΑΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΑΠΡΝΣΗΑΠ – ΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ 

ΝΞΙΗΠΚΝ ΦΝΟΔΑ 

 

(LC 1-9 θαη LC 1000)*(1.35 ή 1.00) Ίδην βάξνο 

3101-3112 (beams) 

3121-3132 (quads) 

LC 602*(1.35 ή 1.00) Ξξφζζεηα κφληκα 

(LC 51-60)*(1.00 ή 0.0) Ππζηνιή μήξαλζεο 

LC30  Δξππζκφο 

LC601 Ρξνρνπέδεζε 

LC600*(1.5 ή 0.6 ή 0) Άλεκνο 

LC20-27*(1.5 ή 1.5*0.6) Θεξκνθξαζία 

(LC 107-109,114-119,127-129)*(1.35 ή 

1.0) 

Νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλν 

θνξηίν ΞΦ1 (UDL) 

(LC 200-303,400-503)*(1.35 ή 1.0) Πχζηεκα δηδχκσλ αμφλσλ 

ΞΦ1 (TS) 

 

5.10.3.4. ΔΙΔΓΣΝΠ ΑΛΡΝΣΖΠ ΠΔ ΘΑΡΑΘΝΟΦΖ ΓΗΑΡΚΖΠΖ 

Tα βαζηθά κεγέζε πνπ αθνξνχλ ηηο θχξηεο δνθνχο δίλνληαη ζηνλ Ξίλαθα 5.14 

 

Ξίλαθαο 5.14 Βαζηθά κεγέζε ειέγρνπ δηάηκεζεο θπξίσλ δνθψλ 

Θέζε ειέγρνπ 

[m] 
Γηαηνκή 

VEd  

[kN] 

Vpl,Rd  

[kN] 
hw/t Όξην hw/t 

23 1 2780 3956.84 62.73 48.6 

28 2 3602 5515.61 56.25 48.6 

32 3 4385 8793.9 49.61 48.6 

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα φιεο νη δηαηνκέο πξέπεη λα ειεγρζνχλ ζε θχξησζε θνξκνχ 

θαη ζηηο ζηεξίμεηο ζα πξέπεη λα εληζρπζνχλ κε εγθάξζηεο λεπξψζεηο. 

Πηελ αληνρή ζε θχξησζε ιακβάλεηαη ππ‟ φςε κφλν ε ζπλεηζθνξά ηνπ θνξκνχ ελψ αγλνείηαη απηή ησλ 

πεικάησλ. 

Γηαηνκή 1 

w
w w

h
0,896 άξα ρ 0.9

86.4 t



  

 
 

Απφ απηά ην Vbw,Rd πξνθχπηεη 5091 > 3956.84 άξα ηειηθψο Vpl,Rd = 3956.84 > 2780 = VEd 

Γηαηνκή 2 

w
w w

h
0,804 άξα ρ 1

86.4 t



  

 
 

Απφ απηά ην Vbw,Rd πξνθχπηεη 6036 > 5515.61 άξα ηειηθψο Vpl,Rd = 5515.61 > 3602 = VEd 
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Γηαηνκή 3 

w
w w

h
0,709 άξα ρ 1.0

86.4 t



  

 
 

Απφ απηά ην Vbw,Rd πξνθχπηεη 6249.4 < 8793.9 άξα ηειηθψο Vpl,Rd = 6249.4 > 4385 = VEd 

 

 

Ρα βαζηθά κεγέζε πνπ αθνξνχλ ηηο δηαδνθίδεο δίλνληαη ζηνλ Ξίλαθα 5.15 

 

Ξίλαθαο 5.15 Βαζηθά κεγέζε ειέγρνπ δηάηκεζεο δηαδνθίδσλ 

Θέζε ειέγρνπ 

[m] 
Γηαηνκή 

VEd  

[kN] 

Vpl,Rd  

[kN] 
hw/t Όξην hw/t 

32 5 808 1189.68 43.33 48.6 

68 4 601.8 774.69 27.09 48.6 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα νη δηαηνκέο δε ρξεηάδεηαη λα ειεγρζνχλ ζε θχξησζε θνξκνχ 

θαη ν έιεγρνο ηθαλνπνηείηαη. 
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Πρήκα 5.26 Θαηαθφξπθε δηάηκεζε ζηε δπζκελέζηεξε δηαδνθίδα ηνπ αλνίγκαηνο 

 

 

Πρήκα 5.27 Θαηαθφξπθε δηάηκεζε ζηε δπζκελέζηεξε δηαδνθίδα ζηεξίμεσο 
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5.10.3.5. ΔΙΔΓΣΝΠ ΠΔ ΘΑΚΤΖ 

Θχξηεο δνθνί 

Απφ ηνλ Ξίλαθα 5.14 πξνθχπηεη φηη ε επηξξνή ηεο θαηαθφξπθεο δηάηκεζεο ζηελ θακπηηθή αληνρή ζα 

έπξεπε λα ιεθζεί  ππφςε ζε φιεο ηηο δηαηνκέο κέζσ ηνπ ζπληειεζηή ξ φκσο ε θακπηηθή αληνρή ησλ 

δηαηνκψλ ζηελ παξνχζα κειέηε πξνθχπηεη κφλν απφ ηε ζπλεηζθνξά ησλ πεικάησλ θαη ζπλεπψο δε 

ρξεηάδεηαη λα γίλεη θάπνηνο ππνινγηζκφο απνκείσζεο ηεο αληνρήο ζρεδηαζκνχ ηνπ ράιπβα ηνπ θνξκνχ. 

 

Ξίλαθαο 5.16 Βαζηθά κεγέζε θάκςεο γηα θχξηεο δνθνχο 

Θέζε ειέγρνπ 

[m] 
Γηαηνκή 

ΚEd  

[kNm] 

Κpl,Rd  

[kNm] 

12 1 11897 14044 

68 2 -11441 18580 

32 3 -23022 29747 

 

Άξα ν έιεγρνο ζε απιή θάκςε ηθαλνπνηείηαη 

 

 

Πρήκα 5.28 Γηάγξακκα ξνπψλ θάκςεο ζε ΝΘΑ 

 

 

 



162    

Πχγθξηζε πξνεληεηακέλεο θαη ζχκκηθηεο ιχζεο γηα νδηθή γέθπξα ηξηψλ αλνηγκάησλ 

5.10.3.6. ΔΙΔΓΣΝΠ ΠΔ ΠΛΓΑΠΚΝ ΘΑΚΤΖΠ ΘΑΗ ΘΙΗΤΖΠ 

Θέζε ειέγρνπ 

[m] 
Γηαηνκή 

ΚEd  

[kNm] 

Κpl,Rd  

[kNm] 

NEd  

[kN] 

Npl,Rd  

[kN] 

36 2 -11190 18580 12806 32079 

32 3 -23022 29747 14877 49577 

 

Ed
2

pl,Rd

N
n 0,4

N
    

Ed
3

pl,Rd

N
n 0,3

N
    

f
2

A 2 b t
a 0.326

A


  
   

f
3

A 2 b t
a 0.215

A


  
   

2
pl,Rd EdN,Rd

1 n
M M 13319kNm M 11190kNm

1 0.5 a

 
     

 
 

3
pl,Rd EdN,Rd

1 n
M M 23331kNm M 23022kNm

1 0.5 a

 
      

   

 

 

Πρήκα 5.29 Γηάγξακκα αμνληθψλ δπλάκεσλ πνπ αληηζηνηρεί ζην δηάγξακκα ξνπψλ ηνπ Πρήκαηνο 5.22 

 

Γηαδνθίδεο 

Απφ ηνλ Ξίλαθα 5.15 πξνθχπηεη φηη ε επηξξνή ηεο θαηαθφξπθεο δηάηκεζεο ζηελ θακπηηθή αληνρή ζα 

πξέπεη λα ιεθζεί  ππφςε ζε φιεο ηηο δηαηνκέο κέζσ ηνπ ζπληειεζηή ξ.  

 

Ξίλαθαο 5.17 Βαζηθά κεγέζε θάκςεο γηα δηαδνθίδεο 

Θέζε ειέγρνπ 

[m] 
Γηαηνκή 

ΚEd  

[kNm] 

Κpl,Rd  

[kNm] 

NEd  

[kN] 

Npl,Rd  

[kN] 

32 5 867.9 2145 -1306 7987.5 

68 4 -420.3 826.73 -1219 5130 
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Γηαηνκή 4  

Ξξνθχπηεη ξ = 0.307 νπφηε ε ξνπή αληνρήο ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηάζε θνξκνχ ίζε κε 

0,693*fy. H ξνπή αληνρήο ηεο δηαηνκήο πξνθχπηεη 762.45kNm. 

Δμεηάδεηαη αλ ππάξρεη αλάγθε απνκείσζεο ιφγσ αμνληθήο: 

0

ed pl,Rd

w w y
ed

M

N 1219 0.25 N 1282.5kN

h t f
N 1219 1522.95



   

 
  

  

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη δελ ππάξρεη αλάγθε λα γίλεη απνκείσζε ηεο ξνπήο θάκςεο ιφγσ ηεο 

παξνπζίαο αμνληθήο θαη ζπλεπψο ν έιεγρνο ηθαλνπνηείηαη. 

Γηαηνκή 5  

Ξξνθχπηεη ξ = 0.128 νπφηε ε ξνπή αληνρήο ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηάζε θνξκνχ ίζε κε 

0.872*fy. H ξνπή αληνρήο ηεο δηαηνκήο πξνθχπηεη 2078kNm. 

Δμεηάδεηαη αλ ππάξρεη αλάγθε απνκείσζεο ιφγσ αμνληθήο: 

0

ed pl,Rd

w w y
ed

M

N 1306 0.25 N 1996.87kN

h t f
N 1306 3461kN



   

 
  

  

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη δελ ππάξρεη αλάγθε λα γίλεη απνκείσζε ηεο ξνπήο θάκςεο ιφγσ ηεο 

παξνπζίαο αμνληθήο θαη ζπλεπψο ν έιεγρνο ηθαλνπνηείηαη. 

 

 

Πρήκα 5.30 Γηάγξακκα θακπηηθψλ ξνπψλ θαη αληίζηνηρσλ αμνληθψλ δπλάκεσλ ζηε δπζκελέζηεξε 

δηαδνθίδα ηνπ αλνίγκαηνο 
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Πρήκα 5.31 Γηάγξακκα θακπηηθψλ ξνπψλ θαη αληίζηνηρσλ αμνληθψλ δπλάκεσλ ζηε δπζκελέζηεξε 

δηαδνθίδα ζηεξίμεσο 

 

5.10.3.7. ΔΙΔΓΣΝΠ ΠΔ ΠΡΟΔΞΡΝΘΑΚΞΡΗΘΝ ΙΓΗΠΚΝ 

Θχξηεο δνθνί 

ΦΑΠΖ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ 

Ζ κέγηζηε ξνπή πξνθχπηεη ζηε ζέζε Y = 12m φπνπ MEd = 5330kNm. Ζ δηαηνκή ζε εθείλε ηε ζέζε ε 

δηαηνκή ηνπ θνξέα είλαη  ε Γηαηνκή 1.  

Θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Mb,Rd έγηλαλ νη παξαθάησ παξαδνρέο: 

 C1 = 1 

 C2 = 0 

 C3 = 1 

 k = 1 

 kw = 1 

 Κήθνο ιπγηζκνχ 4m 

 Θακπχιε ιπγηζκνχ d 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη Mcr = 192403kNm. Ρν ιLT = 0.27 θαη ην ρLT = 0.946.  

Νπφηε ηειηθψο πξνθχπηεη Mb,Rd = ρLT* Κpl,Rd = 12076kNm > MEd = 5309kNm 
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Πρήκα 5.32 Ονπή θάκςεο ζηε θάζε θαηαζθεπήο 

 

ΦΑΠΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 

Ζ κέγηζηε ξνπή πξνθχπηεη ζηε ζέζε Y = 32m φπνπ MEd = -23022kNm. Ζ δηαηνκή ζε εθείλε ηε ζέζε ε 

δηαηνκή ηνπ θνξέα είλαη  ε Γηαηνκή 3.  

Θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Mb,Rd έγηλαλ νη παξαθάησ παξαδνρέο: 

 C4 = 8.2 

 Κήθνο ιπγηζκνχ 4m 

 Θακπχιε ιπγηζκνχ d 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη cζ = 708.897, Mcr =  44377162kNm θαη ηειηθά ιLT = 0.26.  

Ξξνθχπηεη ρLT = 0.95. 

Νπφηε ηειηθψο πξνθχπηεη Mb,Rd = ρLT* Κpl,Rd = -28259.65kNm > MEd = -23022kNm 

Γηαδνθίδεο 

ΦΑΠΖ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ 

Ζ κέγηζηε ξνπή πξνθχπηεη ζηε δηαδνθίδα πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε Y = 15m θαη είλαη MEd = 80.9kΛm. H 

δηαηνκή ζε εθείλε ηε ζέζε είλαη HE 400A.  

Θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Mb,Rd έγηλαλ νη παξαθάησ παξαδνρέο: 

 C1 = 1 

 C2 = 0 

 C3 = 1 

 k = 1 

 kw = 1 

 Κήθνο ιπγηζκνχ 7.5m 

 Θακπχιε ιπγηζκνχ a. 
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Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη Mcr = 867.13kNm. Ρν ιLT = 0.98 θαη ην ρLT = 0.68.  

Νπφηε ηειηθψο πξνθχπηεη Mb,Rd = ρLT* Κpl,Rd = 512.6kNm > MEd = 80.9kNm 

Πρήκα 5.33 Ονπή θάκςεο ζηε δπζκελέζηεξε δηαδνθίδα ζηε θάζε θαηαζθεπήο 

5.10.3.8. ΔΙΔΓΣΝΠ ΠΔ ΘΑΚΞΡΗΘΝ ΙΓΗΠΚΝ ΙΝΓΥ ΘΙΗΞΡΗΘΖΠ ΓΛΑΚΖΠ 

O έιεγρνο απηφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηνπο ρηαζηί ζπλδέζκνπο. Ζ κέγηζηε ζιηπηηθή θαηαπφλεζε 

ζηνπο ζπλδέζκνπο δπζθακςίαο είλαη 562kN.  

Θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Λb,Rd έγηλαλ νη παξαθάησ παξαδνρέο: 

 Θακπχιε ιπγηζκνχ c 

 Ρν ηζνδχλακν κήθνο ιπγηζκνχ ηνπ ζπλδέζκνπ είλαη 5.48m φζν θαη ην πξαγκαηηθφ κήθνο  

Ξξνθχπηεη  

cr

1

L 1
1.354

i



   ην νπνίν δίλεη 1.538  θαη 0.44   

Ρειηθά ε Nb,Rd = ρ*Λpl,Rd = -740kΛ > -498 = NEd 
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5.10.3.9. ΔΙΔΓΣΝΠ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝ ΡΥΛ ΡΑΠΔΥΛ 

ΔΙΔΓΣΝΠ ΡΑΠΖΠ ΠΘΟΝΓΔΚΑΡΝΠ, ΝΞΙΗΠΚΥΛ ΘΑΗ ΓΝΚΗΘΝ ΣΑΙΒΑ ΞΝ ΡΝ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΝ 

ΠΛΓΑΠΚΝ 

πφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ζπλδπαζκφ ζα πξέπεη ε ηάζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο λα κελ ππεξβαίλεη ην 0.6fck 

θαη ε ηάζε Von Misses ηνπ δνκηθνχ ράιπβα λα κελ μεπεξλά ηελ ηηκή fy/γM,ser . H ηάζε fy γηα ηνπο 

θνξκνχο θαζψο θαη γηα ηα πέικαηα φισλ ησλ δηαηνκψλ εθηφο ηεο 2 θαη ηεο 3 λα κελ μεπεξλά ηα 

355ΚPa . H ηάζε ησλ πεικάησλ ησλ Γηαηνκψλ 2 θαη 3 λα κελ μεπεξλά ηα 335MPa. Ζ ηάζε ηνπ 

ραιαξνχ νπιηζκνχ λα κελ ππεξβαίλεη ην 0.8*fyk = 400ΚPa. 

 

LC 1-9 θαη LC 1000 Ίδην βάξνο 

3001-3012 (beams) 

3021-3032 (quads) 

LC 602 Ξξφζζεηα κφληκα 

(LC 51-60)*(1.00 ή 0.0) Ππζηνιή μήξαλζεο 

LC30  Δξππζκφο 

LC601 Ρξνρνπέδεζε 

LC600*(1.0 ή 0.6 ή 0) Άλεκνο 

LC20-27*(1.0 ή 0) Θεξκνθξαζία 

(LC107-109,114-119,127-129)*(1.0 

ή 0.4) 

Νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλν 

θνξηίν ΞΦ1 (UDL) 

(LC 200-303,400-503)*(1.0 ή 0.75) Πχζηεκα δηδχκσλ αμφλσλ ΞΦ1 

(TS) 

 

 

Πρήκα 5.34 Ράζε Von Misses ζην θάησ πέικα ηεο δπζκελέζηεξεο θχξηαο δνθνχ 
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Πρήκα 5.35 Ράζε Von Misses ζην άλσ πέικα ηεο δπζκελέζηεξεο θχξηαο δνθνχ 

 

Πρήκα 5.36 Κέγηζηε ζιηπηηθή ηάζε ζθπξνδέκαηνο ππφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ζπλδπαζκφ 
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O ραιαξφο νπιηζκφο ππνινγίζηεθε θαη πξνζαπμήζεθε θαηάιιεια έηζη ψζηε λα ηθαλνπνηείηαη ν 

πεξηνξηζκφο ηεο ηάζεο. 

 

ΔΙΔΓΣΝΠ ΡΑΠΖΠ ΠΘΟΝΓΔΚΑΡΝΠ ΞΝ ΡΝΛ ΝΗΝΛΔΗ ΚΝΛΗΚΝ ΠΛΓΑΠΚΝ-ΞΑΟΑΓΝΣΖ ΔΟΞΠΚΝ 

πφ ηνλ νηνλεί κφληκν ζπλδπαζκφ ε ηάζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 0.45fck γηα 

λα ηζρχεη ε παξαδνρή ηνπ γξακκηθνχ εξππζκνχ. 

 

LC 1-9 θαη LC 1000 Ίδην βάξνο 

3301-3312 (beams) 

3321-3332 (quads) 

LC 602 Ξξφζζεηα κφληκα 

(LC 51-60)*(1.00 ή 0.0) Ππζηνιή μήξαλζεο 

LC30  Δξππζκφο 

LC20-27*(0.5) Θεξκνθξαζία 

 

 

Πρήκα 5.37 Κέγηζηε ζιηπηηθή ηάζε ζθπξνδέκαηνο ππφ ηνλ νηνλεί κφληκν ζπλδπαζκφ 
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5.10.3.10. ΔΙΔΓΣΝΠ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝ ΡΖΠ ΟΖΓΚΑΡΥΠΖΠ – ΠΣΛΝΠ ΠΛΓΑΠΚΝΠ 

Κε παξαδνρή θαηεγνξίαο πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ XC3, νξίδεηαη ζπληζηψκελν εχξνο ξσγκήο ππφ 

ην ζπρλφ ζπλδπαζκφ δξάζεσλ wmax = 0.3mm.     

 

  

LC 1-9 θαη LC 1000  Ίδην βάξνο 

3201-3212 (beams) 

3221-3232 (quads) 

 

LC 602 Ξξφζζεηα κφληκα 

(LC 51-60)*(1.00 ή 0.0) Ππζηνιή μήξαλζεο 

LC30  Δξππζκφο 

LC601 Ρξνρνπέδεζε 

LC600*(0.2) Άλεκνο 

LC20-27*(0.5 ή 0.6) Θεξκνθξαζία 

(LC 107-109,114-119,127-129)*0.4 
Νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλν 

θνξηίν ΞΦ1 (UDL) 

(LC 200-303,400-503)*(0.75) Πχζηεκα δηδχκσλ αμφλσλ ΞΦ1  

 

Διέγρεηαη ην εχξνο ξεγκάησζεο ζηε δηαηνκή ηεο ζηήξημεσο 

Ονπή ππφ ην ζπρλφ ζπλδπαζκφ  :14595kNm 

Άλσ νπιηζκφο    :26.95cm2/mπιάηνπο 

Θάησ νπιηζκφο    :21.64cm2/mπιάηνπο 

Ονπή αδξάλεηαο ραιχβδηλεο  : 6004121 cm4 

Ονπή αδξάλεηαο ραιχβδηλεο+νπιηζκψλ  : 7825792.2 cm4 

Δπαχμεζε ηεο ηάζεο ηνπ ράιπβα ιφγσ  

ζπκκεηνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηαμχ  

ησλ ξσγκψλ    :42 MPa 

ειαζηηθή ηάζε ζε άλσ νπιηζκφ  :166 MPa 

Ππλνιν     :208 MPa 

Άπφ ηνπο πίλαθεο ιακβάλεηαη κέγηζηε δηάκεηξνο νπιηζκνπ Φ = 16mm 

5.10.3.11. ΓΗΑΡΚΖΡΗΘΖ ΠΛΓΔΠΖ ΘΟΗΥΛ ΓΝΘΥΛ 

Ζ δηαζηαζηνιφγεζε ηεο δηαηκεηηθήο ζχλδεζεο ηνπ θνξέα πξνέθπςε σο ην δπζκελέζηεξν απφ ηνπο 

ειέγρνπο ζε νξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο θαη νξηαθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθφηεηαο. Ν θνξέαο ρσξίδεηαη 

ζε 13 ηκήκαηα, κήθνπο 8 κέηξσλ ην θάζε έλα,  κέζα ζηα νπνία νη απνζηάζεηο ησλ χισλ ζα 

δηαηεξεζνχλ ζηαζεξέο.  

ΝΟΗΑΘΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΠΡΝΣΗΑΠ 

Έγηλαλ νη παξαθάησ παξαδνρέο 

 Πηηο πεξηνρέο ησλ ζεηηθψλ ξνπψλ ε MEd είλαη κηθξφηεξε απφ ηε Mel,Rd θαη ζπλεπψο επηηξέπεηαη 

λα γίλεη ειαζηηθή αλάιπζε γηα ηε δηαζηαζηνιφγεζε. 

 Νη πξσηνγελείο επηξξνέο ηεο ζπζηνιήο μήξαλζεο πνπ ιακβάλεη ρψξα πξηλ ηελ νινθιήξσζε 

ησλ θάζεσλ ζθπξνδέηεζεο αγθπξψζεθαλ ζηα άθξα θάζε ηκήκαηνο ζθπξνδέηεζεο. Ζ 
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ζπγθεληξσκέλε δχλακε ιφγσ πξσηνγελψλ επηξξνψλ ηεο ζπζηνιήο μήξαλζεο, πνπ έιαβε 

ρψξα απφ ην ηέινο ηεο ζθπξνδέηεζεο έσο ρξφλν t = ∞, αγθπξψζεθε ζηα άθξα ηεο γέθπξαο. 

 

Νη ηέκλνπζεο δπλάκεηο θαη νη αληίζηνηρεο δηαηκεηηθέο ξνέο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Ξίλαθαο 5.18 Γηαηκεηηθή ξνή ζε ΝΘΑ 

Ππληεηαγκέλεο 

Θαηαθφξπθε δηαηκεηηθή δχλακε 

[kN] 

Ππλνιηθή 

δηαηκεηηθή 

ξνή ιφγσ 

θαηαθφξπθεο 

δηαηκεηηθήο 

δχλακεο 

[kN/cm] 

Γηαηκεηηθή 

ξνή ιφγσ 

ζπζηνιήο 

μήξαλζεο 

ζηηο θάζεηο 

θαηαζθεπήο 

[kN/cm] 

Ππλνιηθή 

δηαηκεηηθή 

ξνή 

[kN/cm] Κφληκα 
Ππζηνιή 

μήξαλζεο 
Θηλεηά 

0 εσο 8 1070 0 1667 18,25 1,84 20,09 

8 εσο 16 -353 -103 -829 7,99 0,65 8,64 

16 εσο 24 -1237 -103 -1528 17,81 1,78 19,59 

24 εσο 32 -2083 -104 -2220 25,21 0 25,21 

32 εσο 40 2014 2 2162 25,96 0 25,96 

40 εσο 48 1140 2 1473 17,35 1,67 19,02 

48 εσο 56 286 3 806 7,41 0,82 8,23 

56 εσο 64 -1140 7 -1473 17,35 1,48 18,83 

64 εσο 72 -2014 -6 -2162 25,96 1,48 27,44 

72 εσο 80 2083 106 2220 25,21 0 25,21 

80 εσο 88 1237 106 1528 17,81 1,22 19,03 

88 εσο 96 353 106 829 7,99 0,65 8,64 

96 έσο 104 -1070 0 -1667 18,25 1,33 19,58 

 

Ζ αμνληθή πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πξσηνγελείο επηδξάζεηο ηεο ζπζηνιήο μήξαλζεο πνπ ζπκβαίλεη απφ 

t=37 πνπ είλαη ην ηέινο ζθπξνδέηεζεο έσο t = ∞, αγθπξψλεηαη ζην πξψην θαη ζην ηειεπηαίν θνκκάηη 

ηεο γέθπξαο ζε κήθνο beff = 5.18m θαη πξνθαιεί κηα πξφζζεηε δηαηκεηηθή ξνή ίζε κε 8.88kN/cm. 

Δπηιέρζεθαλ ήινη θεθαιήο, ζπλνιηθνχ χςνπο h = 14cm θαη δηακέηξνπ d = 2.5cm απφ ράιπβα S355 (fu 

= 500 MPa). Ρειηθά πξνθχπηεη PRd = 156,49kN. Νη ήινη ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε ηξηάδεο ζηηο απνζηάζεηο 

πνπ δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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Ξίλαθαο 5.19 Απνζηάζεηο ήισλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο νξηαθέο θαηαζηάζεηο αζηνρίαο 

Ππληεηαγκέλεο Απνζηάζεηο κεηαμχ ήισλ 

0 εσο 8 16 

8 εσο 16 54 

16 εσο 24 24 

24 εσο 32 18 

32 εσο 40 18 

40 εσο 48 27 

48 εσο 56 57 

56 εσο 64 24 

64 εσο 72 17 

72 εσο 80 18 

80 εσο 88 24 

88 εσο 96 54 

96 έσο 104 16 

 

ΝΟΗΑΘΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΝΡΖΡΑΠ 

Απφ ηνλ θαλνληζκφ απαηηείηαη ππφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ζπλδπαζκφ ε αληνρή PRd ησλ ήισλ λα κελ 

μεπεξλά ην 0,75* PRd ηεο νξηαθήο θαηάζηαζεο αζηνρίαο. Νπφηε ηειηθά PRd = 117.37kN. Κε ηε 

κεησκέλε απηή αληνρή θαη θαηά ηα παξαπάλσ πξνθχπηνπλ νη αθφινπζεο απνζηάζεηο ήισλ: 

 

Ξίλαθαο 5.20 Γηαηκεηηθή ξνή ζε ΝΘΙ 

Ππληεηαγκέλεο 

Θαηαθφξπθε δηαηκεηηθή δχλακε 

[kN] 

Ππλνιηθή 

δηαηκεηηθή 

ξνή ιφγσ 

θαηαθφξπθεο 

δηαηκεηηθήο 

δχλακεο 

[kN/cm] 

Γηαηκεηηθή 

ξνή ιφγσ 

ζπζηνιήο 

μήξαλζεο 

ζηηο θάζεηο 

θαηαζθεπήο 

[kN/cm] 

Ππλνιηθή 

δηαηκεηηθή 

ξνή 

[kN/cm] Κφληκα 
Ππζηνιή 

μήξαλζεο 
Θηλεηά 

0 εσο 8 787 0 1264 13,68 1,84 15,52 

8 εσο 16 -268 -103 -678 6,55 0,65 7,20 

16 εσο 24 -923 -103 -1198 13,85 1,78 15,63 

24 εσο 32 -1549 -104 -1696 19,19 0 19,19 

32 εσο 40 1492 2 1592 19,16 0 19,16 

40 εσο 48 846 2 1098 12,91 1,67 14,58 

48 εσο 56 212 3 602 5,53 0,82 6,35 

56 εσο 64 846 7 1098 12,91 1,48 14,39 
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64 εσο 72 1492 -6 1592 19,16 1,48 20,64 

72 εσο 80 -1549 106 -1696 19,19 0 19,19 

80 εσο 88 -923 106 -1198 13,85 1,22 15,07 

88 εσο 96 -268 106 -678 6,55 0,65 7,20 

96 έσο 104 787 0 1264 13,68 1,33 15,01 

 

Νη ηειηθέο απνζηάζεηο ζπλνςίδνληαη ζηνλ Ξίλαθα 5.21 

Ζ αμνληθή πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πξσηνγελείο επηδξάζεηο ηεο ζπζηνιήο μήξαλζεο πνπ ζπκβαίλεη απφ 

t=37 πνπ είλαη ην ηέινο ζθπξνδέηεζεο έσο t = ∞, αγθπξψλεηαη ζην πξψην θαη ζην ηειεπηαίν θνκκάηη 

ηεο γέθπξαο ζε κήθνο beff = 5.18m θαη πξνθαιεί κηα πξφζζεηε δηαηκεηηθή ξνή ίζε κε 8.88kN/cm. 

 

Ξίλαθαο 5.21 Απνζηάζεηο ήισλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο νξηαθέο θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

Ππληεηαγκέλεο Απνζηάζεηο κεηαμχ ήισλ 

0 εσο 8 14 

8 εσο 16 48 

16 εσο 24 22 

24 εσο 32 18 

32 εσο 40 18 

40 εσο 48 27 

48 εσο 56 55 

56 εσο 64 24 

64 εσο 72 17 

72 εσο 80 18 

80 εσο 88 23 

88 εσο 96 48 

96 έσο 104 14 

 

Ρειηθά επηιέγνληαη νη απνζηάζεηο πνπ δίλνληαη ζηνλ Ξίλαθα 5.22 

Ξίλαθαο 5.22 Απνζηάζεηο ήισλ ζηηο θχξηεο δνθνχο 

Ππληεηαγκέλεο Απνζηάζεηο κεηαμχ ήισλ 

0 εσο 8 14,0 

8 εσο 16 48,0 

16 εσο 24 22,0 

24 εσο 32 18,0 

32 εσο 40 18,0 
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40 εσο 48 27,0 

48 εσο 56 55,0 

56 εσο 64 24,0 

64 εσο 72 17,0 

72 εσο 80 18,0 

80 εσο 88 23,0 

88 εσο 96 48,0 

96 έσο 104 14,0 

 

5.10.3.12. ΓΗΑΡΚΖΡΗΘΖ ΠΛΓΔΠΖ ΓΗΑΓΝΘΗΓΥΛ 

 

Γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δηαηκεηηθήο ζχλδεζεο ησλ δηαδνθίδσλ ειέγρζεθαλ ηα εμήο ζεκεία θαη 

ηειηθά ηνπνζεηήζεθαλ νη ήινη ζηελ κηθξφηεξε ησλ απνζηάζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ, γηα έιεγρν ζε 

νξηαθέο θαηαζηάζεηο αζηνρίαο θαη νξηαθέο θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγηθφηεηαο, απφ: 

 ηε δηαηκεηηθή ξνή ησλ δηαδνθίδσλ ησλ ζηεξίμεσλ πνπ ππφθεηληαη ζηε κέγηζηε θαηαπφλεζε 

 ηε δηαηκεηηθή ξνή ζε απφζηαζε beff απφ ηελ άθξε ηνπ πξνβφινπ φπνπ νη απνζηάζεηο ησλ 

ήισλ ζα πξνθχςνπλ απφ επαιιειία ηεο δηαηκεηηθήο ξνήο ιφγσ θαηαθφξπθεο δηάηκεζεο θαη  

ιφγσ αγθχξσζεο ηεο ζπγθεληξσκέλεο αμνληθήο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηηο πξσηνγελείο 

επηδξάζεηο ηεο ζπζηνιήο μήξαλζεο. 

 ηε δηαηκεηηθή ξνή ζην ππφινηπν ηκήκα ησλ δηαδνθίδσλ 

 

ΝΟΗΑΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΑΠΡΝΣΗΑΠ 

 

Ξίλαθαο 5.23 Γηαηκεηηθή ξνή ζε ΝΘΑ 

Ππληεηαγκέλεο 

[m] 

Θαηαθφξπθε δηαηκεηηθή δχλακε 

[kN] 
Ππλνιηθή 

δηαηκεηηθή 

ξνή 

[kN/cm] Κφληκα 
Ππζηνιή 

μήξαλζεο 
Θηλεηά 

Γηαδνθίδεο αλνίγκαηνο 

Σ = 0 έσο Σ = 1.7 θαη  

Σ = 11.8 έσο Σ = 13.5 

-91 -41.9 -72 15.18 

Γηαδνθίδεο αλνίγκαηνο  

Σ = 1.7 έσο Σ = 11.8 
168 14.4 385.2 28.91 

Γηαδνθίδεο ζηεξίμεσο 199 13.9 608.8 19.31 
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Ζ αμνληθή πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πξσηνγελείο επηδξάζεηο ηεο ζπζηνιήο μήξαλζεο πνπ ζπκβαίλεη απφ 

t=0 έσο t = ∞, αγθπξψλεηαη ζηα άθξα ησλ δηαδνθίδσλ ζε κήθνο beff = 1.7m θαη πξνθαιεί κηα 

πξφζζεηε δηαηκεηηθή ξνή ίζε κε 9.95kN/cm. 

 

Ξίλαθαο 5.24 Απνζηάζεηο ήισλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο νξηαθέο θαηαζηάζεηο αζηνρίαο 

Ππληεηαγκέλεο Απνζηάζεηο κεηαμχ ήισλ 

Γηαδνθίδεο αλνίγκαηνο 

Σ = 0 έσο Σ = 1.7 θαη  

Σ = 11.8 έσο Σ = 13.5 

18.0 

Γηαδνθίδεο αλνίγκαηνο  

Σ = 1.7 έσο Σ = 11.8 
19.0 

Γηαδνθίδεο ζηεξίμεσο 22.0 

 

ΝΟΗΑΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΝΡΖΡΑΠ 

 

Ξίλαθαο 5.25 Γηαηκεηηθή ξνή ζε νξηαθεο θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

Ππληεηαγκέλεο 

[m] 

Θαηαθφξπθε δηαηκεηηθή δχλακε 

[kN] 
Ππλνιηθή 

δηαηκεηηθή 

ξνή 

[kN/cm] Κφληκα 
Ππζηνιή 

μήξαλζεο 
Θηλεηά 

Γηαδνθίδεο αλνίγκαηνο 

Σ = 0 έσο Σ = 1.7 θαη 

Σ = 11.8 έσο Σ = 13.5 

-65.6 -39.2 -71.4 14.27 

Γηαδνθίδεο αλνίγκαηνο  

Σ = 1.7 έσο Σ = 11.8 
125 14.4 285 21.54 

Γηαδνθίδεο ζηεξίμεσο 147 14.4 482 15.16 

 

Ξίλαθαο 5.26 Απνζηάζεηο ήισλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο νξηαθέο θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

Ππληεηαγκέλεο Απνζηάζεηο κεηαμχ ήισλ 

Γηαδνθίδεο αλνίγκαηνο 

Σ = 0 έσο Σ = 1.7 θαη  

Σ = 11.8 έσο Σ = 13.5 

18.0 

Γηαδνθίδεο αλνίγκαηνο  

Σ = 1.7 έσο Σ = 11.8 
19.0 

Γηαδνθίδεο ζηεξίμεσο 22.0 
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Ρειηθά πξνθχπηνπλ νη απνζηάζεηο πνπ δίλνληαη ζηνλ Ξίλαθα 5.27. 

 

Ξίλαθαο 5.27 Απνζηάζεηο ήισλ ζηηο δηαδνθίδεο 

Ππληεηαγκέλεο Απνζηάζεηο κεηαμχ ήισλ 

Γηαδνθίδεο αλνίγκαηνο 

Σ = 0 έσο Σ = 1.7 θαη  

Σ = 11.8 έσο Σ = 13.5 

14 

Γηαδνθίδεο αλνίγκαηνο  

Σ = 1.7 έσο Σ = 11.8 
16 

Γηαδνθίδεο ζηεξίμεσο 16 

 

5.10.3.13. ΔΙΔΓΣΝΠ ΓΗΑΚΖΘΝΠ ΓΗΑΡΚΖΠΖΠ ΠΔ ΞΙΑΘΔΠ ΠΘΟΝΓΔΚΑΡΝΠ 

ΑΛΝΗΓΚΑ 

Θχξηεο δνθνί 

Ν έιεγρνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηε κέγηζηε δηαηκεηηθή ξνή ε νπνία έρεη ηηκή vL,Ed = 2897kN/m. 

Θα γίλεη έιεγρνο ζα γίλεη γηα ηηο δηαηκεηηθέο επηθάλεηεο a-a θαη b-b φπσο απηέο θαίλνληαη ζην Πρήκα 

4.14. 

πνινγηζκφο ηεο vEd  

cp,eff 2
Ed L,Ed

c,tot,eff a a

A 1 218 25 1
v v 2897 4876kN / m

A L 518 25 0.25


      


 a-a απφ ηε πιεπξά ηνπ πξνβφινπ 

cp,eff 2
Ed L,Ed

c,tot,eff a a

A 1 245 25 1
v v 2897 5480kN / m

A L 518 25 0.25


      


 

a-a απφ ηελ εζσηεξηθή πιεπξά 

2
Ed L,Ed

b b

1 1
v v 2897 3337kN / m

L 0.868

      b-b 

Γηα λα απνθεπρζεί ε ζπληξηβή ησλ ινμψλ ζιηπηήξσλ ζα πξέπεη: 

Ed cd f fv v f sin cos 6.02MPa     
 

Ν εγθάξζηνο νπιηζκφο αλά κέηξν κήθνπο Asf/sf γηα ηελ a-a είλαη: 

2sf Ed f

f yd f

A v h
31.51cm / m

s f cot


 


 

Ν εγθάξζηνο νπιηζκφο αλά κέηξν κήθνπο Asf/sf γηα ηελ b-b είλαη: 

2sf Ed f

f yd f

A v h
66.61cm / m

s f cot


 


 

Απφ ην Πρήκα 4.14 ν νπιηζκφο γηα ηελ επηθάλεηα b-b είλαη ίζνο κε 2 Abottom θαηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη 

Abottom = 33.3cm2/m

 

Ν Atop πξνθχπηεη σο ην κέγηζην ηνπ ειάρηζηνπ νπιηζκνχ θαη απηνχ πνπ ηνπνζεηείηαη γηα άιινπο 

ιφγνπο. 
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ΠΡΖΟΗΜΖ 

Θχξηεο δνθνί 

Ν έιεγρνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηε κέγηζηε δηαηκεηηθή ξνή ε νπνία έρεη ηηκή vL,Ed = 2744kN/m. 

Θα γίλεη έιεγρνο ζα γίλεη γηα ηηο δηαηκεηηθέο επηθάλεηεο a-a θαη b-b φπσο απηέο θαίλνληαη ζην Πρήκα 

4.14. 

πνινγηζκφο ηεο vEd  

sp 2
Ed L,Ed

s,tot a a

A 1
v v 4890kN / m

A L 

     a-a απφ ηε πιεπξά ηνπ πξνβφινπ 

Ρν ζπλεξγαδφκελν πιάηνο είλαη ίζν θαη απφ ηηο 2 πιεπξέο ηνπ θνξκνχ

 

2
Ed L,Ed

b b

1 1
v v 2744 3161kN / m

L 0.868

      b-b 

Γηα λα απνθεπγζεί ε ζπληξηβή ησλ ινμψλ ζιηπηήξσλ ζα πξέπεη: 

Ed cd f fv v f sin cos 6.02MPa     
 

Ν εγθάξζηνο νπιηζκφο αλά κέηξν κήθνπο Asf/sf γηα ηελ a-a είλαη: 

2sf Ed f

f yd f

A v h
28cm / m

s f cot


 


 

Ν εγθάξζηνο νπιηζκφο αλά κέηξν κήθνπο Asf/sf γηα ηελ b-b είλαη: 

2sf Ed f

f yd f

A v h
63cm / m

s f cot


 


 

Απφ ην Πρήκα 4.14 ν νπιηζκφο γηα ηελ επηθάλεηα b-b είλαη ίζνο κε 2 Abottom θαηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη 

Abottom = 31.5cm2/m

 

Ν Atop πξνθχπηεη σο ην κέγηζην ηνπ ειάρηζηνπ νπιηζκνχ θαη απηνχ πνπ ηνπνζεηείηαη γηα άιινπο 

ιφγνπο. 

 

Γηαδνθίδεο 

Ν έιεγρνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηε κέγηζηε δηαηκεηηθή ξνή ε νπνία έρεη ηηκή vL,Ed = 2891kN/m. 

Θα γίλεη έιεγρνο ζα γίλεη γηα ηηο δηαηκεηηθέο επηθάλεηεο a-a θαη b-b φπσο απηέο θαίλνληαη ζην Πρήκα 

4.14. 

πνινγηζκφο ηεο vEd  

cp,eff 2
Ed L,Ed

c,tot,eff a a

A 1 75 25 1
v v 2891 5101kN / m

A L 170 25 0.25


      


 a-a απφ ηε πιεπξά ηνπ πξνβφινπ 

Ρν ζπλεξγαδφκελν πιάηνο είλαη ίζν θαη απφ ηηο 2 πιεπξέο ηνπ θνξκνχ

 

2
Ed L,Ed

b b

1 1
v v 2891 5581kN / m

L 0.518

      b-b 

Γηα λα απνθεπγζεί ε ζπληξηβή ησλ ινμψλ ζιηπηήξσλ ζα πξέπεη: 

Ed cd f fv v f sin cos 6.02MPa     
 

Ν εγθάξζηνο νπιηζκφο αλά κέηξν κήθνπο Asf/sf γηα ηελ a-a είλαη: 
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2sf Ed f

f yd f

A v h
31.51cm / m

s f cot


 


 

Ν εγθάξζηνο νπιηζκφο αλά κέηξν κήθνπο Asf/sf γηα ηελ b-b είλαη: 

2sf Ed f

f yd f

A v h
66.49cm / m

s f cot


 


 

Απφ ην Πρήκα 4.14 ν νπιηζκφο γηα ηελ επηθάλεηα b-b είλαη ίζνο κε 2 Abottom θαηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη 

Abottom = 33.3cm2/m

 

Ν Atop πξνθχπηεη σο ην κέγηζην ηνπ ειάρηζηνπ νπιηζκνχ θαη απηνχ πνπ ηνπνζεηείηαη γηα άιινπο 

ιφγνπο. 

5.10.3.14.  ΔΙΔΓΣΝΠ ΠΔ ΘΝΞΥΠΖ 

Ν έιεγρνο ζε θφπσζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί γηα ην δνκηθφ ράιπβα, ζηηο ιεπηνκέξεηεο ζπγθφιιεζεο ηνπ 

θνξκνχ κε ην άλσ θαη ην θάησ πέικα. Απφ ηνλ Ξίλαθα 8.2 ηνπ EN1993-1-9 γηα δηαθνπηφκελεο 

δηακήθεηο εμσξαθέο ε θαηεγνξία ιεπηνκέξεηαο είλαη 80. 

πνινγηζκφο αληνρήο ζε θφπσζε 

Ν έιεγρνο ζα γίλεη λα 2x106 θχθινπο θφξηηζεο νπφηε απφ Πρήκα 4.16 ε αληνρή Γζc = 80 Λ/mm2. 

Ρν εχξνο θάησ απφ ην νπνίν έλα αλαθπθιηθφ θνξηίν δελ πξνθαιεί θφπσζε είλαη ΓζD = 58.96 Λ/mm2. 

 

πνινγηζκφο εχξνπο ηάζεσλ πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ ΞΦΘ3 κε βάζε ην ζπρλφ ζπλδπαζκφ 

Ρν κέγηζην εχξνο ηάζεσλ παξαηεξείηαη ζηε ζπγθφιιεζε ηνπ θνξκνχ κε ην θάησ πέικα θαη θαίλεηαη 

ζην Πρήκα 5.38. Ν έιεγρνο ζα γίλεη γηα ην ζεκείν ηνπ πξψηνπ αλνίγκαηνο φπνπ ππάξρεη ην κέγηζην 

εχξνο. 

 

Πρήκα 5.38 Δχξνο νξζψλ ηάζεσλ ζην ζεκείν ζπγθφιιεζεο ηνπ θάησ πέικαηνο κε ηνλ θνξκφ 
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πνινγηζκφο ζπληειεζηή ηζνδχλακεο βιάβεο ι 

ι = ι1 × ι2 × ι3 × ι4 

φπνπ 

ι1 = 2.33 κε παξαδνρή κήθνπο επηξξνήο ίζνπ κε 32m. 

ι2 = 1.16 ιακβάλνληαο Nobs = 1.05x106 

ι3 = 1 γηα tld = 100 ρξφληα 

ι4 = 1 

ιmax = 2 γηα L = 32 θαη ζέζε αλνίγκαηνο 

Άξα ηειηθά ι = 2.7 > ιmax θαη ζπλεπψο ι = ιmax = 2 

 

Άξα ηειηθά ην εχξνο ΓζΔ = ι*Γζ = 42 N/mm2 

To εχξνο είλαη κηθξφηεξν απφ ην ΓζD θαη ζπλεπψο δε ρξεηάδεηαη λα γίλεη πεξεηαίξσ έιεγρνο. 

5.11. ΞΟΝΚΔΡΟΖΠΖ 

Απφ ηνπο αλσηέξσ ειέγρνπο πξνθχπηνπλ νη παξαθάησ πνζφηεηεο δνκηθψλ πιηθψλ αλά ηεηξαγσληθφ 

κέηξν θάηνςεο θαηαζηξψκαηνο: 

Πθπξφδεκα  625kg/m2 

Σάιπβαο ραιαξνχ νπιηζκνχ  42.75kg/m2 

Γνκηθφο ράιπβαο 

Θχξηεο δνθνί 108.5kg/m2 

Γηαδνθίδεο 33.46kg/m2 

Πχλδεζκνη δπζθακςίαο 4.17kg/m2 
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6 ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΑ – ΔΞΗΙΝΓΝΠ 

Αληηθείκελν απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ ε παξάιιειε κειέηε θαη ζχγθξηζε δχν 

δηαθνξεηηθψλ ιχζεσλ γηα ηε γεθχξσζε ηνπ ίδηνπ αλνίγκαηνο. Κεηά ηε δηεθπεξαίσζε φισλ ησλ 

ειέγρσλ δηαπηζηψζεθε φηη ε πξνεπηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαηνκψλ ήηαλ επηηπρήο θαζψο νη 

πεξηζζφηεξνη έιεγρνη ηθαλνπνηήζεθαλ νξηαθά. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία είρε ηε ραξαθηήξα πξνρσξεκέλεο πξνκειέηεο πνπ ηειηθά νδήγεζε ζηηο 

παξαθάησ πνζφηεηεο πιηθψλ γηα θάζε ιχζε. 

 

ΞΟΝΔΛΡΔΡΑΚΔΛΖ ΓΔΦΟΑ  

Πθπξφδεκα 0.5804m3/m2 

Σάιπβαο πξνεληεηακέλνπ νπιηζκνχ 26.14kg/m2 

Σάιπβαο ραιαξνχ νπιηζκνχ 69kg/m2 

 

ΠΚΚΗΘΡΖ ΓΔΦΟΑ  

Πθπξφδεκα  0.25m3/m2 

Σάιπβαο ραιαξνχ νπιηζκνχ  42.75kg/m2 

Γνκηθφο ράιπβαο 

Θχξηεο δνθνί 108.5kg/m2 

Γηαδνθίδεο 33.46kg/m2 

Πχλδεζκνη δπζθακςίαο 4.17kg/m2 

 

Νη ηηκέο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εχξεζε ηνπ ηειηθνχ θφζηνπο αλά m2 θάηνςεο 

θαηαζηξψκαηνο δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
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ιηθφ Ρηκή 

Πθπξφδεκα 175 €/m3 

Κε-πξνεληεηακέλνο ράιπβαο 0.875 €/kg 

Ξξνεληεηακελνο ράιπβαο 3.125 €/kg 

Γνκηθφο ράιπβαο 1.1 €/kg 

 

Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη ζπλνιηθφ θφζηνο: 

Ξξνεληεηακέλε γέθπξα 244€/m2 

Πχκκηθηε γέθπξα 242€/m2 

 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε επηινγή ηεο πξνζθνξφηεξεο θαηά πεξίπησζε ιχζεο δελ εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά 

απφ ην άκεζν θφζηνο ησλ βαζηθψλ εξγαζηψλ θαζψο ππεηζέξρνληαη ζηα  θξηηήξηα ηεο επηινγήο θαη έλαο 

αξηζκφο άιισλ παξακέηξσλ φπσο νη ηνπηθέο ζπλζήθεο, ε δηαζέζηκε εκπεηξία, ην θφζηνο ζπληήξεζεο 

θαη άιια. Ρέινο ζεκεηψλεηαη φηη ζηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο θφζηνπο δελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ην θφζηνο 

ηεο ππνδνκήο (βάζξα, αθξφβαζξα) θαη ζεκειηψζεσο. 
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