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8.1 Γενικά.

Οη θαλφλεο πνπ δίλνληαη ζε απηή ηελ ελφηεηα ηζρχνπλ γηα ξάβδνπο λεπξνράιπβα, 

πιέγκαηα θαη πξνεληεηακέλνπο ηέλνληεο πνπ ππφθεηληαη θπξίσο ζε ζηαηηθή θφξηηζε, θαη 

γηα ρξήζε ηνπο ζε ζπλήζε θηίξηα θαη γέθπξεο. Ίζσο λα κελ είλαη επαξθείο γηα :

ζηνηρεία ππνθείκελα ζε δπλακηθή θφξηηζε πξνθαινχκελε απφ ζεηζκηθά θνξηία ή 

δνλήζεηο κεραλεκάησλ, ή ππνθείκελα ζε θξνπζηηθά θνξηία

ηνηρεία πνπ ελζσκαηψλνπλ εηδηθά βακκέλεο, επηθαιπκκέλεο κε έπνμπ ή 

επηςεπδαξγπξσκέλεο ξάβδνπο

Οη ξάβδνη ηνπ νπιηζκνχ κπνξνχλ, ππφ θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο, λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

δέζκεο.

Δπίζεο ππάξρνπλ πξφζζεηνη θαλφλεο γηα ξάβδνπο κεγάιεο δηακέηξνπ.



8.2 Αποστάσεις μεταξύ των οπλισμών

Πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξφπν ψζηε ην ζθπξφδεκα λα εγρέεηαη θαη λα ζπκππθλψλεηαη

ηθαλνπνηεηηθά, έηζη ψζηε λα αλαπηχζζεηαη επαξθήο ζπλάθεηα κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ

νπιηζκνχ.

Η θαζαξή απφζηαζε (νξηδνληίσο θαη θαζέησο) κεηαμχ κεκνλσκέλσλ παξάιιεισλ

ξάβδσλ ή νξηδφληησλ ζηξψζεσλ παξάιιεισλ ξάβδσλ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ

ίζε κε :

Smin = max {k1.θ ; dg + k2; 20} (mm)

φπνπ :

dg ε κεγαιχηεξε δηάζηαζε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ αδξαλψλ

θ ε δηάκεηξνο ηεο ξάβδνπ

πληζηψκελεο ηηκέο k1 = 1, k2 = 5 mm ή Δζληθφ Πξνζάξηεκα (ΔΠ)

Όηαλ ππάξρνπλ πνιιαπιέο ζηξψζεηο νπιηζκνχ, νη ξάβδνη ησλ δηαθφξσλ ζηξψζεσλ ζα 

πξέπεη λα δηαηάζζνληαη θαηαθφξπθα, ε κηα πάλσ απφ ηελ άιιε. 

ε ππεξθαιππηφκελεο ξάβδνπο κπνξεί λα επηηξέπεηαη ε κεηαμχ ηνπο επαθή εληφο ηνπ 

κήθνπο ππεξθάιπςεο. 



8.3 Επιτρεπόμενες διάμετροι καμπύλωσης

Δπηβάιιεηαη ειάρηζηε δηάκεηξνο θακπχισζεο, θm,min , ψζηε λα απνθεχγνληαη:

Κακπηηθέο ξσγκέο ζηνλ νπιηζκφ ιφγσ ηεο θακπχισζεο

ε αζηνρία ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζην εζσηεξηθφ ηεο θακπχισζεο

Έλαληη ξεγκάησζεο ηνπ νπιηζκνύ (ζπληζηώκελεο ηηκέο ή ΔΠ)

Πίλαθαο 8.1Ν
α) γηα ξάβδνπο θαη θαιψδηα

ή ή

d < 3φ ή ζπγθφιιεζε εληφο ηεο θακπήο : 20φ
5 θ

d ≥ 3φ : 5φ

εκείσζε: Η δηάκεηξνο ηεο θακπχισζεο γηα ζπγθφιιεζε εληφο ηεο δψλεο θακπήο κπνξεί λα 

κεηψλεηαη ζε 5φ εάλ ε ζπγθφιιεζε έρεη γίλεη ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ ISO 17660 Παξάξηεκα Β.

Διάρηζηε δηάκεηξνο θακπχισζεο

d

Γηάκεηξνο ξάβδνπ

Διάρηζηε δηάκεηξνο θακπχισζεο γηα θάκςεηο, 

άγθηζηξα θαη αλαβνιείο (βι ρήκα 8.1)

φ ≤ 16 mm 4 φ

φ > 16 mm 7 φ

β) γηα θακπχισζε ζπγθνιιεηνχ νπιηζκνχ θαη ζπγθνιιεηά δνκηθά πιέγκαηα πνπ θάκπηνληαη κεηά ηε ζπγθφιιεζε



Έλαληη αζηνρίαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζην εζσηεξηθό ηεο θακπύιεο

Η δηάκεηξνο θακπχισζεο θm ΓΔΝ ρξεηάδεηαη λα ειέγρεηαη έλαληη αζηνρίαο ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο ζην εζσηεξηθφ ηεο θακπχιεο εάλ ηζρχνπλ νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:

Η δηάκεηξνο θακπχισζεο είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ηηο πξνηεηλφκελεο ηηκέο ηνπ Πίλαθα 

8.1Ν

Η αγθχξσζε ηεο ξάβδνπ δελ απαηηεί κήθνο κεγαιχηεξν απφ 5θ κεηά ην πέξαο ηεο 

θακπχισζεο.

Η ξάβδνο δελ είλαη ηνπνζεηεκέλε ζε άθξν (δειαδή, ε εμσηεξηθή άληπγα ηνπ θακπχινπ 

ηκήκαηνο ηεο ξάβδνπ δε βξίζθεηαη θνληά ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο) 

θαη ππάξρεη θάζεηα σο πξνο απηήλ, ηνπνζεηεκέλε εληφο ηεο θακπχισζεο, ξάβδνο κε 

δηάκεηξν ≥ θ.



Αιιηψο ε ειάρηζηε δηάκεηξνο θακπχισζεο, θm,min , πξέπεη λα απμάλεηαη ζχκθσλα κε ηελ 

έθθξαζε:

θm,min ≥ Fbt ((1/ab) + 1/(2θ)) / fcd ( 8.1 )

φπνπ:

Fbt ε εθειθπζηηθή δχλακε πνπ αζθείηαη ζηε ξάβδν ή ζηε δέζκε ξάβδσλ ζηελ αξρή 

ηεο θακπχιεο ιφγσ ησλ θνξηίσλ αζηνρίαο

ab ην κηζφ ηεο απφζηαζεο κεηαμχ ησλ θέληξσλ βάξνπο γεηηνληθψλ ξάβδσλ (ή 

νκάδαο ξάβδσλ) θαζέησο πξνο ην επίπεδν ηεο θακπχισζεο. Γηα ξάβδνπο (ή νκάδεο 

ξάβδσλ) παξαθείκελεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ κέινπο, ν ζπληειεζηήο  πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη σο  = επηθάιπςε + θ/2.

fcd ε αληνρή ζρεδηαζκνχ ηνπ ζθπξνδέκαηνο  fcd = acc fck / γc. 

φπνπ:

αcc = 1.0 (εθιακβαλφκελε σο ηνπηθή θέξνπζα ηάζε)

fck ε ραξαθηεξηζηηθή αληνρή θπιηλδξηθνχ δνθηκίνπ ζθπξνδέκαηνο, πάλησο φρη 

κεγαιχηεξε απφ 50 MPa.



ηνλ παξαθάησ Πίλαθα δίλνληαη νη ειάρηζηεο δηάκεηξνη θακπχισζεο ξάβδσλ ράιπβα 

πνηφηεηαο S500, γηα δηάθνξεο θαηεγνξίεο αληνρήο ζθπξνδέκαηνο θαη απνζηάζεηο κεηαμχ 

γεηηνληθψλ ξάβδσλ.

20 25 30 35 40 45 50 ≥ 55

2φ 25,6 20,5 17,1 14,6 12,8 11,4 10,2 9,3

3φ 21,3 17,0 14,2 12,1 10,6 9,5 8,5 7,7

4φ 19,2 15,4 12,8 11,0 9,6 8,6 7,7 7,0

5φ 18,0 14,4 12,0 10,2 9,0 8,0 7,0 6,5

10φ 15,4 12,3 10,3 8,8 7,7 6,8 6,1 5,6

εκείσζε:

Καηεγνξία ζθπξνδέκαηνο (Mpa)

Οη ηηκέο ηνπ πίλαθα, πξνθχπηνπλ ζεσξψληαο φηη ε ηάζε ηεο ξάβδνπ είλαη ίζε κε fy k/γs, εδψ 

500/1,15 Mpa. Οη ηηκέο ηνπ πίλαθα κπνξνχλ λα πνιιαπιαζηάδνληαη κε ην ιφγν Α s, reqd/As, prov ided

ab

Διάρηζηε δηάκεηξνο θακπύισζεο ξάβδνπ, σο πνιιαπιάζην ηεο δηακέηξνπ απηήο



8.4  Αγκύρωση διαμήκους οπλισμού

Οπιηζκνί, θαιψδηα ή πιέγκαηα πξέπεη λα αγθπξψλνληαη έηζη ψζηε λα κεηαθέξνπλ ηηο 

δπλάκεηο αγθχξσζεο αζθαιψο ζην ζθπξφδεκα ρσξίο ηελ δεκηνπξγία δηακεθψλ ξσγκψλ 

ή ηελ εθηίλαμε ηεο επηθάιπςεο.

Οη ζπλεζέζηεξεο κέζνδνη αγθχξσζεο, πέξαλ απηήο ηεο επζχγξακκεο ξάβδνπ, 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 

ε ξάβδνπο νπιηζκνχ πνπ ππφθεηληαη ζε ζιίςε, θακππιψζεηο θαη άγθηζηξα ζηα άθξα 

ηνπο  δε ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αγθχξσζε ηνπο. 

ρ. 8.1 Μνξθέο αγθχξσζεο δηαθνξεηηθέο ηεο επζχγξακκεο



8.4.2  Οξηαθή ηάζε ζπλάθεηαο

Η νξηαθή αληνρή ζπλάθεηαο κεηαμχ ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ηνπ νπιηζκνχ ζα πξέπεη λα

είλαη επαξθήο ψζηε λα απνθεπρζεί αζηνρία ηεο ζπλάθεηαο θαη νιίζζεζε ηνπ νπιηζκνχ

εληφο ηνπ ζθπξνδέκαηνο.

Η κέγηζηε ηάζε ζπλάθεηαο κεηαμχ ηνπ νπιηζκνχ θαη ηνπ ζθπξνδέκαηνο εμαξηάηαη θπξίσο

απφ ηελ εθειθπζηηθή αληνρή ηνπ ζθπξνδέκαηνο (fctk) θαη ηε ζέζε ηεο ξάβδνπ εληφο

απηνχ. Αλάινγα κε ηε ζέζε ηεο ξάβδνπ ζεσξνχκε θαη ηηο αληίζηνηρεο «ζπλζήθεο

ζπλάθεηαο». ρ. 8.2



Η ηηκή ζρεδηαζκνχ ηεο νξηαθήο ηάζεο ζπλάθεηαο γηα λεπξνράιπβεο πξνθχπηεη απφ ηε 

ζρέζε:

fbd = 2.25 n1 n2 fctd

φπνπ:

fctd = fctk,0.05/γc. Η ηηκή ζρεδηαζκνχ ηεο εθειθπζηηθήο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Η

ηηκή ηεο fctk,0.05, πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηελ ηηκή γηα ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C60/75,

εθηφο αλ κπνξεί λα επηβεβαησζεί φηη ε κέζε αληνρή ζπλάθεηαο απμάλεη πάλσ απφ

απηφ ην φξην.

n1 ζπληειεζηήο εμαξηψκελνο απφ ηηο ζπλζήθεο ζπλάθεηαο θαη ηε ζέζε ηεο ξάβδνπ

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζθπξνδέηεζεο:

n1 = 1.0, γηα «επλντθέο» ζπλζήθεο ζπλάθεηαο θαη

n1 = 0.7, γηα θάζε άιιε πεξίπησζε θαη γηα ξάβδνπο ζε δνκηθά ζηνηρεία 

θαηαζθεπαζκέλα κε νιηζζαίλνληεο μπιφηππνπο, εθηφο αλ κπνξεί λα απνδεηρζεί φηη 

ηζρχνπλ «επλντθέο» ζπλζήθεο ζπλάθεηαο.

n2 ζπληειεζηήο εμαξηψκελνο απφ ηε δηάκεηξν ηεο ξάβδνπ:

n2 = 1.0 γηα θ ≤ 32mm

n2 = (132 – θ)/100 γηα θ > 32mm.

( 8.2 )



lb,rqd = (θ/4) (ζsd / fbd)

8.4.3  Βαζηθό κήθνο αγθύξσζεο

Σν βαζηθφ απαηηνχκελν κήθνο αγθχξσζεο, lb,rqd, είλαη ην κήθνο αγθχξσζεο γηα πιήξε

εθκεηάιιεπζε ηεο αληνρήο ηεο ξάβδνπ.

Μεηξάηαη θαηά κήθνο ηνπ θεληξνβαξηθνχ άμνλα ηεο ξάβδνπ.

Όπνπ

θ       ε δηάκεηξνο ηεο ξάβδνπ

ζsd ηηκή ζρεδηαζκνχ ηάζεσο ηεο ξάβδνπ ζηελ νξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο

ζsd = (As,req / As,prov). fyd 

fbd νξηαθή ηάζε ζπλάθεηαο

(8.3)



lbd = α1 α2 α3 α4 α5 lb,rqd ≥ lb,min

8.4.4 (1) Μήκος αγκύρωσης σχεδιασμού

Σν βαζηθφ κήθνο αγθχξσζεο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα ιεθζνχλ ππφςε

επεξγεηηθνί παξάγνληεο φπσο ην ζρήκα ηεο ξάβδνπ, ην πάρνο ηεο επηθάιπςεο

ζθπξνδέκαηνο, ε χπαξμε εγθάξζηνπ νπιηζκνχ ή εγθάξζηαο πίεζεο.

φπνπ

α1 ζπληειεζηήο επίδξαζεο ηνπ ζρήκαηνο ησλ ξάβδσλ

α2 ζπληειεζηήο επίδξαζεο ηεο ειάρηζηεο επηθάιπςεο ζθπξνδέκαηνο

α3 ζπληειεζηήο επίδξαζεο ηεο πεξίζθηγμεο ιφγσ ηνπ εγθάξζηνπ νπιηζκνχ

α4 ζπληειεζηήο επίδξαζεο ηεο χπαξμεο κηαο ή πεξηζζφηεξσλ εγθάξζησλ ξάβδσλ 

(θt > 0.6θ) ζπγθνιιεκέλσλ εληφο ηνπ απαηηνχκελνπ κήθνπο αγθχξσζεο lbd

α5 ζπληειεζηήο εμαξηψκελνο απφ ηελ εγθάξζηα πίεζε ζην επίπεδν ηνπ απαηηνχκελνπ                                  

κήθνπο αγθχξσζεο  

Πξέπεη ην γηλφκελν (α2 α3 α5) ≥ 0,7 ( 8.5 )

lb,rqd είλαη ην βαζηθφ κήθνο αγθχξσζεο ( απφ εμ. 8.3 )

lb,min είλαη ην ειάρηζην κήθνο αγθχξσζεο. Αλ δελ ππάξρνπλ άιινη πεξηνξηζκνί:

Γηα αγθπξψζεηο ξάβδσλ ζε εθειθπζκφ:  lb,min > max {0,3 lb,rqd; 10θ; 100 mm}          ( 8.6 )

Για αγκυρϊςεισ ράβδων ςε κλίψθ: lb,min > max {0,6 lb,rqd; 10θ; 100 mm} ( 8.7 )

( 8.4 )



Πίλαθαο 8.2: Σηκέο ησλ ζπληειεζηώλ α1, α2, α3, α4 θαη α5

ζε εθειθπζκφ ζε ζιίςε

επζχγξακκε α1 = 1,0 α1 = 1,0

α1 = 0,7 εάλ cd > 3φ

αιιηψο α1 = 1,0

(βιέπε ρήκα 8.5 γηα ηηο ηηκέο ηνπ cd)

α2 = 1 - 0,15 (cd - φ)/φ

≥ 0,7

≤ 1,0

α2 = 1 - 0,15 (cd - 3φ)/φ

≥ 0,7

≤ 1,0

(βιέπε ρήκα 8.5 γηα ηηο ηηκέο ηνπ cd)

α3 = 1 - Κ ι

≥ 0,7

≤ 1,0

α5 = 1 - 0,04p

≥ 0,7

≤ 1,0

φπνπ:

ι = (Αst - Αst,min)/As

Αst

Αst,min

= 0,25 Αs γηα δνθνχο θαη 0 γηα πιάθεο

Αs

K

p ε εγθάξζηα πίεζε [MPa] ζηελ νξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο θαηά κήθνο ηνπ lbd

Γηα άκεζεο ζηεξίμεηο ην lbd κπνξεί λα ιακβάλεηαη κηθξφηεξν απφ ην lb,min 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ κηα εγθάξζηα ξάβδνο 

ζπγθνιιεκέλε εληφο ηεο ζηήξημεο. Απηή ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε 

απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 15 mm απφ ηελ αξρή ηεο ζηήξημεο.

* Βιέπε επίζεο 8.6:

ην εκβαδφλ ηνπ εγθάξζηνπ νπιηζκνχ θαηά κήθνο ηνπ απαηηνχκελνπ κήθνπο αγθχξσζεο lbd

ην εκβαδφλ ηνπ ειάρηζηνπ εγθάξζηνπ νπιηζκνχ

ην εκβαδφλ ηεο δηαηνκήο ηεο ξάβδνπ κε ηε κεγαιχηεξε δηάκεηξν

ηηκέο πνπ δίλνληαη ζην ρήκα 8.4

Σχπνο αγθχξσζεο

επζχγξακκε

Όινη νη ηχπνη

Όινη νη ηχπνη

Ράβδνο νπιηζκνχ

α1 = 1,0

α2 = 1,0

α2 = 1,0

α3 = 1,0

α4 = 0,7 α4 = 0,7

-

Όινη νη ηχπνη, ζέζε 

θαη κέγεζνο φπσο 

νξίδεηαη ζην ρήκα 

8.1e

Όιεο εθηφο ηεο 

επζχγξακκεο (βιέπε 

ρήκα 8.1b, c,d)

Όιεο εθηφο ηεο 

επζχγξακκεο (βιέπε 

ρήκα 8.1b, c,d)

Πεξίζθημε ιφγσ 

εγθάξζηαο πίεζεο

Παξάγνληαο επεξεαζκνχ

ρήκα ξάβδνπ

Δπηθάιπςε 

ζθπξνδέκαηνο

Πεξίζθημε ιφγσ 

εγθάξζηνπ νπιηζκνχ κε 

ζπγθνιιεκέλνπ ζηνλ 

θχξην νπιηζκφ

Πεξίζθημε ιφγσ 

ζπγθνιιεκέλνπ 

εγθάξζηνπ νπιηζκνχ*



ρήκα 8.3 : Σηκέο ηνπ cd γηα δνθνύο θαη πιάθεο

ρήκα 8.4  : Σηκέο ηνπ Κ γηα δνθνύο θαη πιάθεο



Μηα απινπνηεκέλε ελαιιαθηηθή ζηελ παξαπάλσ κέζνδν ππνινγηζκνχ ηνπ κήθνπο αγθχξσζεο

ζπγθεθξηκέλσλ ζρεκάησλ ξάβδσλ, πνπ θαίλνληαη ζην ρήκα 8.1, ζε εθειθπζκφ, κπνξεί λα δίλεηαη

σο έλα ηζνδχλακν κήθνο αγθχξσζεο, lb,eq , φπσο νξίδεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν ζρήκα, θαη κπνξεί λα

ιακβάλεηαη σο:

 lb,eq = α1lb,rqd γηα ηα ζρήκαηα ξάβδσλ :   ( νη ηηκέο α1 απφ ηνλ Πίλαθα 8.2 )

 lb,eq = α4lb,rqd γηα ζρήκα ξάβδσλ 

:

8.4.4 (2) Ισοδύναμο μήκος αγκυρώσεως

( νη ηηκέο α4 απφ ηνλ Πίλαθα 8.2 )



8.5  Αγκύρωση συνδετήρων και οπλισμού διάτμησης

Η αγθχξσζε ησλ ζπλδεηήξσλ θαη ηνπ νπιηζκνχ δηάηκεζεο γίλεηαη:

Γηα ζπλδεηήξεο ζε δνθνχο, ππνζηπιψκαηα θαη ηνηρψκαηα κε απμεκέλεο απαηηήζεηο

πιαζηηκφηεηαο (EC8 – 5.6.1 ):

Για ηα γ) και δ) η επικάλςτη δε θα ππέπει να είναι μικπόηεπη από 3θ ή 50 mm.

ρήκα 8.5  : Αγθύξσζε ζπλδεηήξσλ



Fbtd = ltd θt  ζtd , αλλά όσι μεγαλύηεπη από Fwd ( 8.8Ν ή ΔΠ )

φπνπ:

Fwd είλαη ε αληνρή ζρεδηαζκνχ ζε δηάηκεζε ηεο ζπγθφιιεζεο

ltd είλαη ην κήθνο ζρεδηαζκνχ ηεο εγθάξζηαο ξάβδνπ : ltd = 1.16 θt (fyd/ζtd)
0.5 ≤lt

lt είλαη ην κήθνο ηεο εγθάξζηαο ξάβδνπ, αιιά φρη κεγαιχηεξν απφ ηελ εγθάξζηα απφζηαζε

κεηαμχ ησλ πξνο αγθχξσζε ξάβδσλ

θt είλαη ε δηάκεηξνο ηεο εγθάξζηαο ξάβδνπ

ζtd είλαη ε ηάζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο : ζtd = (fctd + ζcm )/ y ≤ 3fcd

ζcm είλαη ε ζιίςε ζην ζθπξφδεκα, θαζέησο θαη πξνο ηηο δπν ξάβδνπο (κέζε ηηκή, ζεηηθή γηα

ζιίςε)

y είλαη κηα ζπλάξηεζε: y = 0.015 + 0.14 e(-0.18x)

x είλαη κηα ζπλάξηεζε πνπ εηζάγεη ηε γεσκεηξία ηεο πεξηνρήο: x = 2 (c / θt) + 1

c είλαη ε επηθάιπςε ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαζέησο πξνο ηηο δπν ξάβδνπο.

Η ηθαλφηεηα αγθχξσζεο κηαο εγθάξζηα ζπγθνιιεκέλεο ξάβδνπ (δηακέηξνπ 14mm – 32mm) Fbtd :

8.6  Αγθύξσζε κε ζπγθόιιεζε ξάβδσλ

Όηαλ γίλεηαη ρξήζε εγθάξζηνπ νπιηζκνχ γηα ηελ αγθχξσζε κηαο ξάβδνπ, ε ηηκή ηεο ηάζεο 

ζρεδηαζκνχ ζsd πνπ ππεηζέξρεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ βαζηθνχ κήθνπο αγθχξσζεο ( εμ. 8.3 ) 

κπνξεί λα κεηψλεηαη θαηά Fbtd / As

ρήκα  8.6



Fbtd = Fwd ≤ 16 As fcd θt / θl ( 8.9 )

Δάλ δπν ξάβδνη ίδηαο δηακέηξνπ ζπγθνιινχληαη αληηθξηζηά ζε αληηθξηζηέο παξεηέο ηεο

πξνο αγθχξσζε ξάβδνπ, ε ηθαλφηεηα αγθχξσζεο πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ Δμηζ. 8.8Ν

κπνξεί λα δηπιαζηάδεηαη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε επηθάιπςε ζθπξνδέκαηνο ηεο

ξάβδνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ εμσηεξηθή παξεηά είλαη επαξθήο.

Αληίζηνηρα, αλ δπν ξάβδνη ζπγθνιινχληαη ζηελ ίδηα παξεηά ηεο πξνο αγθχξσζε ξάβδνπ,

κε ειάρηζηε κεηαμχ ηνπο απφζηαζε 3θ, ε ηθαλφηεηα αγθχξσζεο πξέπεη λα

πνιιαπιαζηάδεηαη επί 1.41.

Γηα ξάβδνπο δηακέηξνπ 12mm θαη ιηγφηεξν, ε ηθαλφηεηα αγθχξσζεο κηα εγθάξζηα

ζπγθνιιεκέλεο ξάβδνπ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ αληνρή ζρεδηαζκνχ ηεο ζπγθφιιεζεο.

Μπνξεί λα ππνινγίδεηαη σο :

φπνπ:

Fwd είλαη ε αληνρή ζρεδηαζκνχ τθσ ςυγκόλλθςθσ ζε δηάηκεζε

θt είλαη ε νλνκαζηηθή δηάκεηξνο ηεο εγθάξζηαο ξάβδνπ: θt ≤ 12mm

θl είλαη ε νλνκαζηηθή δηάκεηξνο ηεο πξνο αγθχξσζε ξάβδνπ: θl ≤ 12mm

Δάλ ρξεζηκνπνηνχληαη δχν ζπγθνιιεηέο εγθάξζηα ξάβδνη κε ειάρηζηε κεηαμχ ηνπο

απφζηαζε θt, ην κήθνο αγθχξσζεο πνπ δίλεηαη απφ ηελ Δμηζ. 8.9 πξέπεη λα

πνιιαπιαζηάδεηαη επί 1,41.



8.7  Ενώσεις

8.7.1 Γενικά

θνπόο: ε κεηαθνξά ησλ δπλάκεσλ απφ ηε κηα ξάβδν ζηελ άιιε.

Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ:

ηεο ππεξθάιπςεο (κάηηζκα) ησλ ξάβδσλ, κε ή ρσξίο θακππιψζεηο ή άγθηζηξα ζηα 

άθξα ηνπο

ηεο ζπγθφιιεζεο ησλ ξάβδσλ

ηεο ρξήζεο κεραληθψλ ζπλδέζκσλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε κεηαθνξά ησλ θνξηίσλ ζε 

εθειθπζκφ θαη ζιίςε ή κφλν ζε ζιίςε.

ε δνκηθά ζηνηρεία κε απμεκέλεο απαηηήζεηο πιαζηηκφηεηαο απαγνξεχεηαη ε έλσζε 

νπιηζκψλ κέζσ ζπγθφιιεζεο εληφο ησλ θξίζηκσλ πεξηνρψλ ηνπο.( EC8 – 5.6.3 )

ε ππνζηπιψκαηα θαη ηνηρψκαηα κε απμεκέλεο απαηηήζεηο πιαζηηκφηεηαο ε έλσζε ηνπ 

δηακήθνπο νπιηζκνχ ηνπο κε ηε βνήζεηα κεραληθψλ ζπλδέζκσλ επηηξέπεηαη κφλν εάλ 

απηνί θαιχπηνληαη απφ θαηάιιειεο δνθηκέο ππφ ζπλζήθεο ζπκβαηέο κε ηελ επηιεγκέλε 

θαηεγνξία πιαζηηκφηεηαο.( EC8 – 5.6.3 )



8.7.2. Υπερκαλύψεις

Πξέπεη: 

λα εμαζθαιίδεηαη ε κεηαθνξά ησλ δπλάκεσλ απφ ηε κηα ξάβδν ζηελ άιιε

λα κελ πξνθιεζεί απνθινίσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ πεξηνρή ηεο ζχλδεζεο 

λα απνθεχγεηαη ε δεκηνπξγία κεγάισλ ξσγκψλ πνπ ζα επεξεάζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά 

ηεο θαηαζθεπήο.



Δπηβάιιεηαη νη ελψζεηο κε ππεξθάιπςε :

•λα δηαηάζζνληαη θαηά απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο

•λα απνθεχγεηαη ε ηνπνζέηεζε ηνπο ζε πεξηνρέο πςειήο έληαζεο

•λα δηαηάζζνληαη ζπκκεηξηθά εληφο ηεο δηαηνκήο θαη παξάιιεια πξνο ηηο παξεηέο ηνπ 

ζηνηρείνπ.

Θα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην ζρήκα:

Όηαλ ηθαλνπνηνχληαη νη παξαπάλσ θαλφλεο, ην επηηξεπφκελν πνζνζηφ εθειθπφκελσλ

ππεξθαιππηφκελσλ ξάβδσλ ζε κηα δηαηνκή, ηνπνζεηεκέλεο ζε κηα ζηξψζε, είλαη 100%.

Αληίζηνηρα, φηαλ δηαηάζζνληαη ζε παξαπάλσ ηεο κηαο ζηξψζε, ην πνζνζηφ πξέπεη λα

κεηψλεηαη ζην 50%. Ράβδνη ππνθείκελεο ζε ζιίςε θαη δεπηεξεχσλ νπιηζκφο (δηαλνκήο)

κπνξνχλ λα ελψλνληαη κε ππεξθάιπςε ζην ζχλνιν ηνπο εληφο ηεο ίδηαο δηαηνκήο.

ρήκα 8.7



8.7.3  Μήκος υπερκάλυψης

Σν απαηηνχκελν κήθνο ππεξθάιπςεο, l0, πξνθχπηεη κεηαηξέπνληαο ηε ζρέζε

ππνινγηζκνχ ηνπ βαζηθνχ κήθνπο αγθχξσζεο:

l0 = α1 α2 α3 α5 α6 lb,rqd ≥ l0,min ( 8.10 )

φπνπ:

lb,rqd είλαη ην βαζηθφ κήθνο αγθχξσζεο (απφ εμ. 8.3 )

l0,min > max{0.3 α6 lb,rqd ; 15θ ; 200 mm}

Οη ηηκέο ησλ α1, α2, α3 θαη α5  κπνξνχλ λα ιακβάλνληαη απφ ηνλ Πίλαθα 8.2 

Όκσο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ α3, ην ΣΑst,min πξέπεη λα ιακβάλεηαη ίζν κε 

1.0Αs(ζsd/fyd), φπνπ Αs είλαη ην εκβαδφλ ηεο δηαηνκήο κηαο ππεξθαιππηφκελεο 

ξάβδνπ. 

α6 =(π1 /25)0.5 αιιά φρη κεγαιχηεξν απφ 1,5 ή κηθξφηεξν απφ 1,0, φπνπ π1 είλαη ην

πνζνζηφ ηνπ νπιηζκνχ πνπ ελψλεηαη κε ππεξθάιπςε εληφο κήθνπο 0,65 l0 απφ ην

κέζν ηνπ ζεσξνχκελνπ κήθνπο ππεξθάιπςεο (βιέπε ρήκα 8.8). Σηκέο ηνπ α6

δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 8.3.

Πνζνζηφ ησλ ππεξθαιππηφκελσλ ξάβδσλ 

πξνο ην ζπλνιηθφ νπιηζκφ ηεο δηαηνκήο

<25% 33% 50% >50%

α6 1 1.15 1.4 1.5

εκείσζε: Δλδηάκεζεο ηηκέο κπνξνχλ λα πξνζδηνξίδνληαη κε γξακκηθή παξεκβνιή

Πίλαθαο 8.3: Σηκέο ηνπ ζπληειεζηή α6



ρήκα 8.8: Πνζνζηό ππεξθαιππηόκελσλ ξάβδσλ ζε έλα εμεηαδόκελν ηκήκα



8.7.4.1  Εγκάρσιος οπλισμός στη περιοχή υπερκάλυψης 

εφελκυόμενων ράβδων

 Γηα θ < 20mm ή ην πνζνζηφ ησλ ππεξθαιππηφκελσλ ξάβδσλ ζηε δηαηνκή <25% :

Αξθεί ν ππάξρσλ εγθάξζηνο νπιηζκφο 

 Γηα θ ≥ 20mm :

Απαηηείηαη εγθάξζηνο νπιηζκφο ζπλνιηθνχ εκβαδνχ Αst (ην άζξνηζκα ηνπ εκβαδνχ

ησλ δηαηνκψλ ησλ ξάβδσλ πνπ βξίζθνληαη ζε επίπεδν παξάιιειν ησλ νπιηζκνχ πνπ

ππεξθαιχπηεηαη), φρη κηθξφηεξν απφ ην εκβαδφλ, As, κηαο ππεξθαιππηφκελεο ξάβδνπ

(Αst ≥ 1,0 As).

Οη εγθάξζηεο ξάβδνη πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζηα εμσηεξηθά ηκήκαηα ησλ ελψζεσλ,

θαζέησο ζηε δηεχζπλζε ηνπ ππεξθαιππηφκελνπ νπιηζκνχ θαη κεηαμχ απηνχ θαη ηεο

εμσηεξηθήο επηθάλεηαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο.

Δάλ ζε θάπνην ζεκείν ππεξθαιχπηεηαη πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ηνπ νπιηζκνχ θαη ε

απφζηαζε, a, κεηαμχ γεηηνληθψλ ελψζεσλ ζε έλα ηκήκα είλαη ≤10θ (ζρ.8.7), ν εγθάξζηνο

νπιηζκφο ζα πξέπεη λα δηακνξθψλεηαη απφ ζπλδεηήξεο ή ξάβδνπο ζρήκαηνο U

αγθπξσκέλεο κέζα ζην ζψκα ηνπ ηκήκαηνο.

ρήκα 8.9 (a)



8.7.4.2 Εγκάρσιος οπλισμός στην περιοχή υπερκάλυψης μονίμως 

θλιβόμενων ράβδων

Ιζρχνπλ φινη νη παξαπάλσ θαλφλεο γηα ξάβδνπο ζε εθειθπζκφ.

Θα πξέπεη φκσο, επηπξνζζέησο, λα ηνπνζεηείηαη απφ κηα εγθάξζηα ξάβδνο, εμσηεξηθά,

θαη εληφο απφζηαζεο 4θ απφ θάζε άθξν ηνπ κήθνπο ππεξθάιπςεο.

ρήκα 8.9 ( b )



ε κέιε κε απμεκέλεο απαηηήζεηο πιαζηηκφηεηαο, πέξαλ ηνλ παξαπάλσ απαηηήζεσλ,

πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη θαη νη παξαθάησ απαηηήζεηο:( EC8 – 5.6.3 )

a)Δάλ νη ππεξθαιππηφκελεο ξάβδνη δηαηάζζνληαη ζε επίπεδν θάζεην πξνο απηφ ηνπ

εγθάξζηνπ νπιηζκνχ, ην εκβαδφλ ηνπ απαηηνχκελνπ εγθάξζηνπ νπιηζκνχ ζα πξέπεη λα

ππνινγίδεηαη ζηε βάζε ηνπ εκβαδνχ ηεο κεγαιχηεξεο απφ ηηο ππεξθαιππηφκελεο

δηακήθεηο ξάβδνπο, ΑsL

b)Δάλ νη ππεξθαιππηφκελεο ξάβδνη δηαηάζζνληαη ζε επίπεδν παξάιιειν πξνο απηφ ηνπ

εγθάξζηνπ νπιηζκνχ, ηφηε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ απαηηνχκελνπ εγθάξζηνπ νπιηζκνχ

ιακβάλεηαη ππφςε ην άζξνηζκα ηνπ εκβαδνχ φισλ ησλ ππεξθαιππηφκελσλ ξάβδσλ,

ΣΑsL.

c)Η απφζηαζε, s, κεηαμχ ησλ ξάβδσλ ηνπ εγθάξζηνπ νπιηζκνχ ζηε δψλε ππεξθάιπςεο 

(ζε ρηιηνζηά) δε ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ:

s = min {h/4 ; 100}

φπνπ h είλαη ε ειάρηζηε δηάζηαζε ηεο δηαηνκήο (ζε ρηιηνζηά).



Δηδηθφηεξα, γηα ππνζηπιψκαηα ή ηνηρψκαηα κε απμεκέλεο απαηηήζεηο πιαζηηκφηεηαο, ην 

απαηηνχκελν εκβαδφλ ηνπ εγθάξζηνπ νπιηζκνχ, Ast, εληφο ηεο δψλεο ππεξθάιπςεο ηνπ 

δηακήθνπο νπιηζκνχ πνπ ελψλεηαη ζηελ ίδηα πεξηνρή (φπσο νξίδεηαη ζηνλ EC2), 

ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε:

Ast = s (dbL/50) (fyld / fywd) ( EC8 – 5.52 )

φπνπ

Αst είλαη ην εκβαδφλ ηεο δηαηνκήο ελφο ζθέινπο ηνπ εγθάξζηνπ νπιηζκνχ

dbL είλαη ε δηάκεηξνο ηεο ξάβδνπ πνπ ελψλεηαη

s είλαη ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ ξάβδσλ ηνπ εγθάξζηνπ νπιηζκνχ

fyld είλαη ε ηηκή ζρεδηαζκνχ ηεο αληνρήο δηαξξνήο ηνπ δηακήθνπο νπιηζκνχ

fywd είλαη ε ηηκή ζρεδηαζκνχ ηεο αληνρήο δηαξξνήο ηνπ εγθάξζηνπ νπιηζκνχ.



8.7.5.1  Υπερκάλυψη κύριου οπλισμού συγκολλητών πλεγμάτων 

νευροχάλυβα 

Πξαγκαηνπνηείηαη κε: ( ρήκα 8.10 )

α) χκπιεμε β) παξάζεζε ζε ζηξψζεηο

 Γηα κέιε ππνθείκελα ζε  θνξηία πνπ 

πξνθαινχλ θφπσζε.

 Γηάηαμε θχξησλ ξάβδσλ ζχκθσλα κε 

§8.7.2.

 Δπεξγεηηθή επίδξαζε εγθάξζησλ ξάβδσλ 

αγλνείηαη → α3 = 1,0.

 Ιζρχνπλ νη ηηκέο ηνπ Πίλαθα 8.3

 Πξαγκαηνπνηείηαη ζε πεξηνρέο φπνπ ε 

έληαζε ζηελ ULS είλαη ≤80% ηεο αληνρήο 

ζρεδηαζκνχ. Αιιηψο ζα πξέπεη λα 

απνκεηψλεηαη ε ππνινγηδφκελε θακπηηθή 

αληνρή ηεο δηαηνκήο.

 Πξνζνρή ζηνλ έιεγρν έλαληη 

ξεγκάησζεο ζηα άθξα ηεο έλσζεο ιφγσ 

αζπλέρεηαο.

 Δπηηξεπφκελν πνζνζηφ ππεξθάιπςεο ζε 

θάζε δηαηνκή:

• (Αs/s)prov ≤ 1200 mm2/m → 100%

• (Αs/s)prov > 1200 mm2/m → 60%

 Γηα ελψζεηο ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο ζηξψζεο ε ειάρηζηε κεηαηφπηζε ηεο  

παξάζεζεο είλαη 1,3 l0.

 Δπηπξφζζεηνο εγθάξζηνο νπιηζκφο ζηελ πεξηνρή ηεο έλσζεο δελ είλαη απαξαίηεηνο.



8.7.5.2  Υπερκάλυψη δευτερεύοντα οπλισμού νευροχάλυβα ή 

οπλισμού διανομής συγκολλητών πλεγμάτων 

Μπνξεί ην 100% απηνχ λα ππεξθαιχπηεηαη ζηελ ίδηα πεξηνρή.

Οη ειάρηζηεο ηηκέο ηνπ κήθνπο ππεξθάιπςεο, l0, δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 8.4.

Γηάκεηξνο ξάβδσλ 

δεπηεξεχνληα 

νπιηζκνχ

φ  ≤ 6

6 < φ  ≤ 8,5

8,5 < φ  ≤ 12 ≥ 350 mm θαη ηνπιάρηζηνλ δχν εγθάξζηεο ξάβδνη 

≥ 150 mm θαη ηνπιάρηζηνλ κηα εγθάξζηα ξάβδνο εληφο ηνπ 

κήθνπο ππεξθάιπςεο

≥ 250 mm θαη ηνπιάρηζηνλ δχν εγθάξζηεο ξάβδνη 

Μήθνο ππεξθάιπςεο

Πίλαθαο 8.4 : Απαηηνύκελα κήθε ππεξθάιπςεο ηνπ δεπηεξεύνληα νπιηζκνύ (θαιώδηα ή πιέγκαηα)



8.8  Συμπληρωματικές διατάξεις για ράβδους μεγάλης διαμέτρου 

(φ > 32 mm ή ΕΠ)

Ιζρχνπλ νη θαλφλεο ησλ 8.4 θαη 8.7, επηπξνζζέησο φκσο:

Η ξεγκάησζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ειέγρεηαη είηε κε ηε ρξήζε επηθαλεηαθνχ νπιηζκνχ

είηε κε ππνινγηζκνχο.

Πξέπεη λα αγθπξώλνληαη κε κεραληθνύο ζπλδέζκνπο. Δλαιιαθηηθά κπνξνχλ λα

αγθπξψλνληαη σο επζχγξακκεο ξάβδνη, κε ηελ πξνζζήθε ζπλδεηήξσλ γηα πεξίζθηγμε

επηπξφζζεηα ηνπ ππάξρνληνο νπιηζκνχ δηάηκεζεο, νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλσλ ζην

κήθνο αγθχξσζεο θαη ζε κεηαμχ ηνπο απνζηάζεηο ≤ 5θlong , κε εκβαδφ κεγαιχηεξν απφ :

Παξάιιεια κε ηελ εθειθπφκελε επηθάλεηα:

Αsh = 0,25 As n1 ( 8.12 )

Κάζεηα πξνο απηή:

Αsv= 0,25 As n2 ( 8.13 )

φπνπ:

Αs είλαη ην εκβαδφλ ηεο δηαηνκήο κηαο πξνο αγθχξσζε ξάβδνπ

n1 είλαη ν αξηζκφο ησλ ζηξψζεσλ ξάβδσλ πνπ αγθπξψλνληαη ζην ίδην ηκήκα

n2 είλαη ν αξηζκφο ησλ ξάβδσλ πνπ αγθπξψλνληαη ζε θάζε ζηξψζε.

Γελ επηηξέπεηαη ε έλσζε κε ππεξθάιπςε, εθηόο εάλ:

Min δηάζηαζε ηεο δηαηνκήο = 1,0 m.

Η έληαζε είλαη ≤ 80% ηεο έληαζεο ζηε νξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο.



Παξάδεηγκα: ηελ αξηζηεξή πεξίπησζε n1=1, n2=2 

θαη ζηε δεμηά πεξίπησζε n1=2, n2=2.

ρήκα 8.11



8.9  Δέσμες ράβδων

 Ιζρχνπλ νη θαλφλεο ησλ κεκνλσκέλσλ ξάβδσλ.

 Όιεο νη ξάβδνη πξέπεη λα έρνπλ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά θαη θmax/θmin ≤ 1,7.

 ην ζρεδηαζκφ ιακβάλνπκε ηδεαηή ξάβδν κε ηζνδχλακε δηάκεηξν δηαηνκήο:

θn = θ ≤ 55mm ( 8.14 )

φπνπ:

nb είλαη ν αξηζκφο ησλ ξάβδσλ ηεο δέζκεο, ν νπνίνο πεξηνξίδεηαη ζηηο:

nb ≤ 4 γηα θαηαθφξπθεο ξάβδνπο ζε ζιίςε θαη ξάβδνπο ζε αξκφ κε ππεξθάιπςε,

nb ≤ 3 γηα  θάζε άιιε πεξίπησζε.

 Δθειθπφκελεο δέζκεο κε θn < 32 mm δε ρξεηάδεηαη λα θιηκαθψλνληαη ζηαδηαθά.

 Δθειθπφκελεο δέζκεο κε θn ≥ 32 mm πνπ αγθπξψλνληαη θνληά ζε ζηεξίμεηο 

επηβάιιεηαη λα θιηκαθψλνληαη ζηαδηαθά.

 Θιηβφκελεο δέζκεο δε ρξεηάδεηαη λα θιηκαθψλνληαη ζηαδηαθά.

 ε ζιηβφκελεο δέζκεο κε θn ≥ 32 mm, ζα πξέπεη ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη 

ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο ζπλδεηήξεο κε ειάρηζηε δηάκεηξν δηαηνκήο 12mm ζηα άθξα 

απηψλ. Έλαο αθφκα ζπλδεηήξαο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ακέζσο κεηά ην ηέινο ηεο 

θιηκαθνχκελεο ξάβδνπ.

ρήκα 8.12



 Σν κήθνο ππεξθάιπςεο ππνινγίδεηαη φπσο θαη γηα κεκνλσκέλεο ξάβδνπο , 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θn ζηνλ ππνινγηζκφ απηνχ.

 Γηα δέζκεο πνπ απνηεινχληαη απφ κφιηο δχν ξάβδνπο θαη κε θn < 32mm, νη ξάβδνη 

κπνξνχλ λα ελψλνληαη κε ππεξθάιπςε ρσξίο ηε ζηαδηαθή δηαθνπή ηεο θάζε ξάβδνπ 

μερσξηζηά.

 Γηα δέζκεο πνπ απνηεινχληαη απφ δχν ξάβδνπο θαη κε θn ≥ 32 mm ή απνηεινχληαη 

απφ ηξεηο ξάβδνπο, ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζεκείσλ έλαξμεο ηνπ κήθνπο 

ππεξθάιπςεο γηα θάζε κηα ξάβδν μερσξηζηά δε ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ 1,3l0 

φπσο θαίλεηαη θαη ζην ρήκα 8.13, φπνπ ην l0  ππνινγίδεηαη βάζεη κηαο κεκνλσκέλεο 

ξάβδνπ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε ξάβδνο Νν.4 ρξεζηκνπνηείηαη σο ε ξάβδνο 

ππεξθάιπςεο. 

Πξνζνρή ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο κε χπαξμεο πεξηζζφηεξσλ ησλ 

ηεζζάξσλ ξάβδσλ ζε θάζε δηαηνκή εληφο ηνπ κήθνπο ππεξθάιπςεο. Γέζκεο 

απνηεινχκελεο απφ πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο ξάβδνπο δε ζα πξέπεη λα ελψλνληαη κε 

ππεξθάιπςε.

ρήκα 8.13



ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9

Καλόλεο δηακόξθσζεο 

θαη 

θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο 

δνκηθώλ ζηνηρείσλ



φπνπ 

l0t είλαη ε απφζηαζε κεηαμχ δηαδνρηθψλ πεξηνξηζκέλσλ ζε ζηξέςε δηαηνκψλ ηεο 

δνθνχ.

Γηα  δνθνχο κε απμεκέλεο απαηηήζεηο πιαζηηκφηεηαο (κέζεο θαη πςειήο θαηεγνξίαο 

πιαζηηκφηεηαο, DCM θαη DCH αληίζηνηρα) ηζρχνπλ νη παξαθάησ δηαηάμεηο:

Η εθθεληξφηεηα ηνπ δηακήθνπο άμνλα κηαο δνθνχ θαη ηνπ ππνζηπιψκαηνο ζην νπνίν 

ζηεξίδεηαη ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ bc/4.( φπνπ, bc είλαη ε κέγηζηε πιεπξά ηνπ 

ππνζηπιψκαηνο θάζεηε πξνο ηνλ δηακήθε άμνλα ηεο δνθνχ )

9.2    Δοκοί

Γεσκεηξηθά ζηνηρεία ( EC8 – 5.4.1.2.1, 5.5.1.2.1 )

και  h/b ≤ 3,5 ( 5.40b )

Δπηπιένλ ,γηα δνθνχο πςειήο θαηεγνξίαο πιαζηηκφηεηαο (DCH) πξέπεη λα 

δηαζθαιίδεηαη φηη:

• ην πιάηνο ηνπο είλαη κεγαιχηεξν απφ 200mm

• ν ιφγνο πιάηνο πξνο χςνο ηεο δνθνχ ηθαλνπνηεί ηε ζρέζε:

Σν πιάηνο ησλ θχξησλ ζεηζκηθά δνθψλ :    bw ≤ min { bc + hw ; 2bc }     ( EC8 – 5.6 )



Κξίζηκεο πεξηνρέο ( EC8 – 5.4.3.2.1, 5.5.3.1.3 )

lcr = hw (hw = χςνο δνθνχ) εθαηέξσζελ ησλ παξεηψλ ηνπ θφκβνπ δνθνχ-ππνζηπιψκαηνο,

θαζψο θαη ζε θάζε πεξηνρή πνπ είλαη πηζαλφο ν ζρεκαηηζκφο πιαζηηθήο άξζξσζεο θαηά

ηε δηάξθεηα ζεηζκηθήο θφξηηζεο.( γηα δνθνχο κέζεο θαηεγνξίαο πιαζηηκφηεηαο DCΜ )

Γηα δνθνχο πςειήο θαηεγνξίαο πιαζηηκφηεηαο (DCH) ην κήθνο ησλ θξίζηκσλ πεξηνρψλ

απμάλεηαη ζε 1,5hw.

Όηαλ ε δνθφο ππνζηεξίδεη ζηνηρεία πνπ δε ζπλερίδνπλ θάησζελ απηήο (θπηεπηά

ππνζηπιψκαηα, ηνηρψκαηα), νη θξίζηκεο πεξηνρέο ηηο δνθνχ εθαηέξσζελ ησλ παξεηψλ ηνπ

δηαθνπηφκελνπ απηνχ ζηνηρείνπ ζα πξέπεη λα απμάλνληαη ζε lcr = 2hw-.



9.2.1 Γηακήθεο νπιηζκόο

9.2.1.1 Διάρηζηα θαη κέγηζηα πνζνζηά νπιηζκώλ

Διάρηζηνο δηακήθεο εθειθπφκελνο νπιηζκφο:

As,min = 0,26        bt d ≥ 0,0013bt d ( 9.1Ν ή ΕΠ )

φπνπ:

bt ππνδειψλεη ην κέζν πιάηνο ηεο εθειθπφκελεο πεξηνρήο. Γηα πιαθνδνθφ φπνπ ην

πέικα (πιάθα) είλαη ζε ζιίςε, ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ bt ιακβάλεηαη ππφςε κφλν ην

πιάηνο ηνπ θνξκνχ.

Κατηγορία 

αντοχήσ C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 C28/35 C32/40

As,min ωσ 

ποςοςτό 

του bt d

0,13 0,13 0,13 0,135 0,151 0,166 0,182 0,198 0,213 0,145 0,156



ξmax = ξ΄ + 

ρmin = 0,5 (fctm / fyk) 

ηηο ζηεξίμεηο κνλνιηζηθψλ θαηαζθεπψλ φπνπ θαηά ην ζρεδηαζκφ έρνπλ εθιεθζεί σο

απιέο ζηεξίμεηο, πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη έλαο ειάρηζηνο νπιηζκφο Αst,sup ίζνο κε ην 15%

ή ΔΠ ηνπ νπιηζκνχ πνπ ηνπνζεηείηαη ζην άλνηγκα, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο κεξηθήο

αθακςίαο.

Μέγηζηνο ζπλνιηθφο δηακήθεο νπιηζκφο (εθηφο ησλ πεξηνρψλ ησλ ππεξθαιχςεσλ):

Αs,max = 0,04Ac

Γηα δνθνχο κε απμεκέλεο απαηηήζεηο πιαζηηκφηεηαο:  ( EC8 – 5.4.3.2.1 )

Αλ ε εθειθπφκελε πεξηνρή πεξηιακβάλεη θαη ηελ πιάθα, ν νπιηζκφο απηήο πνπ είλαη 

ηνπνζεηεκέλνο παξάιιεια ζην δηακήθε άμνλα ηεο δνθνχ θαη εληφο ηνπ ζπλεξγαδφκελνπ 

πιάηνπο ηνπ πέικαηνο ηεο δνθνχ πξνζκεηξάηαη ζην π.  

ή ΔΠ

( EC8 – 5.12 )

( EC8 – 5.11 )

,

0,0018 cd

sy d yd

f

f 




Ο ζιηβφκελνο νπιηζκφο δνθψλ κε απμεκέλεο απαηηήζεηο πιαζηηκόηεηαο δε ζα πξέπεη 

λα είλαη ιηγφηεξνο απφ ην 50% ηνπ εθειθπφκελνπ νπιηζκνχ πνπ πξνθχπηεη ζηελ νξηαθή 

θαηάζηαζε αζηνρίαο ηεο αλάιπζεο ππφ ζεηζκηθά θνξηία:

Δπηπιένλ, ζε δνθνχο πςειήο θαηεγνξίαο πιαζηηκφηεηαο (DCH) ζα πξέπεη:

( EC8 – 5.5.3.1.3 )

• λα ηνπνζεηνχληαη ηνπιάρηζηνλ απφ δπν ξάβδνη νπιηζκνχ πςειήο ζπλάθεηαο κε 

δηάκεηξν db = 14mm ζην πάλσ θαη ζην θάησ κέξνο ηεο, πνπ ζα ηε δηαηξέρνπλ θαζ’ 

φιν ην κήθνο ηεο.

• ην 25% ηνπ κέγηζηνπ άλσ νπιηζκνχ ησλ ζηεξίμεσλ ζα πξέπεη λα δηαηξέρεη νιφθιεξν 

ην κήθνο ηεο δνθνχ.

Αs,comp ≥  As, tension / 2



9.2.1.2 Άιιεο δηαηάμεηο ιεπηνκεξεηώλ

 ηηο ελδηάκεζεο ζηεξίμεηο ησλ ζπλερψλ δνθψλ, ν ζπλνιηθφο εθειθπφκελνο νπιηζκφο 

As ζε κηα δηαηνκή πιαθνδνθνχ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη θπξίσο εληφο ηνπ πιάηνπο 

ηνπ θνξκνχ ηεο δνθνχ. Μφλν κέξνο ηνπ κπνξεί λα θαηαλέκεηαη εθηφο ηνπ πιάηνπο ηνπ 

θνξκνχ, αιιά εληφο ηνπ ζπλεξγαδφκελνπ πιάηνπο, beff, ηεο δνθνχ.

 Ο νπνηνζδήπνηε ζιηβφκελνο δηακήθεο νπιηζκφο (δηακέηξνπ θ) ν νπνίνο

πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο αληνρήο ηεο δηαηνκήο ζα πξέπεη λα

ζπγθξαηείηαη απφ εγθάξζην νπιηζκφ ηνπνζεηεκέλν αλά απφζηαζε φρη κεγαιχηεξε

ηνπ 15θ.

ρήκα 9.1



 Σν ζπλεξγαδφκελν πιάηνο, beff, ησλ δνθψλ κε απμεκέλεο απαηηήζεηο πιαζηηκφηεηαο

ιακβάλεηαη: ( EC8 – 5.4.3.1.1 )

a) ηηο αθξαίεο ζηεξίμεηο θχξησλ ζεηζκηθά δνθψλ φπνπ ζην ππνζηχισκα δε ζπληξέρεη

θαζέησο πξνο απηέο άιιε δνθφο, ην beff ιακβάλεηαη ίζν κε ην πιάηνο ηνπ

ππνζηπιψκαηνο, bc (βιέπε ρήκα 5.5b). Αλ ζπληξέρεη θαζέησο πξνο απηή θαη άιιε

δνθφο, ίζνπ κε απηή χςνπο, ην ζπλεξγαδφκελν πιάηνο ηεο δνθνχ απμάλεηαη θαηά 2hf

εθαηέξσζελ ηνπ θνξκνχ ηεο (βιέπε ρήκα 5.5a).

b) ηηο ελδηάκεζεο ζηεξίμεηο ηα παξαπάλσ πιάηε απμάλνληαη έθαζην θαηά 2hf,

εθαηέξσζελ ηνπ θνξκνχ ηεο δνθνχ (βιέπε ρήκα 5.5c θαη 5.5d αληίζηνηρα).

ρήκα EC8 – 5.5



9.2.1.3  Κιηκαθνύκελνο δηακήθεο εθειθπόκελνο νπιηζκόο

ρήκα 9.2



Απφ ην ζεκείν θαη έπεηηα πνπ ν νπιηζκφο θξίλεηαη πεξηηηφο, κπνξεί λα θιηκαθψλεηαη, 

εμαζθαιίδνληαο  φηη ζα αγθπξψλεηαη επαξθψο. 

Γηα θεθακκέλεο ξάβδνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαιαβή ησλ δηαηκεηηθψλ δπλάκεσλ, 

ην κήθνο αγθχξσζεο δε ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν απφ 1,3 lbd ζηηο πεξηνρέο 

εθειθπζκνχ, θαη 0,7 lbd ζηηο πεξηνρέο ζιίςεο. Απηφ κεηξάηαη απφ ην ζεκείν ηεο ηνκήο 

ησλ αμφλσλ ηεο θεθακκέλεο ξάβδνπ θαη ηνπ δηακήθνπο νπιηζκνχ. 

ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αληνρήο ηεο δνθνχ κπνξεί λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε ζπκκεηνρή 

ηνπ κήθνπο αγθχξσζεο ησλ ξάβδσλ, ζεσξψληαο κηα γξακκηθή κεηαβνιή ηεο δχλακεο. 

πληεξεηηθά, ε ζπκκεηνρή απηή κπνξεί λα αγλνείηαη.

 Γηα κέιε ρσξίο νπιηζκφ δηάηκεζεο:

al = d

 Γηα κέιε κε νπιηζκφ δηάηκεζεο:

al = z (cot θ – cot α)/2
φπνπ:

α είλαη ε γσλία πνπ ζρεκαηίδεη ν νπιηζκφο δηάηκεζεο κε ηνλ άμνλα ηεο δνθνχ θαζέησο ζηε δηαηκεηηθή δχλακε

θ είλαη ε γσλία πνπ ζρεκαηίδεη ην ζιηβφκελν κέινο ηνπ δηθηπψκαηνο ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε ηνλ άμνλα ηεο δνθνχ

θαζέησο ζηε δηαηκεηηθή δχλακε

z είλαη ν κνρινβξαρίνλαο ησλ εζσηεξηθψλ δπλάκεσλ, γηα κέινο κε ζηαζεξφ χςνο, Διιείςεη αμνληθήο θφξηηζεο,

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ε πξνζεγγηζηηθή ηηκή

z = 0,9d.

Γηα θάζε άιιε πεξίπησζε, πιελ απηψλ πνπ ε ηηκή ηεο δηαηκεηηθήο δχλακεο είλαη πνιχ

πςειή, κπνξνχλ λα ιακβάλεηαη ε ηηκή al = 1,25z.



9.2.1.4  Αγθύξσζε θάησ νπιηζκνύ ζε αθξαίεο ζηεξίμεηο

Γηα αθξαίεο ζηεξίμεηο πνπ έρνπλ ζεσξεζεί σο απιέο ζηεξίμεηο, ηνπιάρηζηνλ ην 25% (ή

ΔΠ ) ηνπ νπιηζκνχ ηνπ αλνίγκαηνο ζα πξέπεη λα ζπλερίδεηαη έσο ηε ζηήξημε. Ο νπιηζκφο

ζα πξέπεη λα αγθπξψλεηαη έλαληη εθειθπζηηθήο δχλακεο ίζεο κε :

FE = l VEd l al /z + NEd

φπνπ:

lVEdl είλαη ε απφιπηε ηηκή ηεο δηαηκεηηθήο δχλακεο 

al είλαη ε κεηαηφπηζε ηεο πεξηβάιινπζαο ησλ ξνπψλ

NEd είλαη ε αιγεβξηθή ηηκή ηεο αμνληθήο δχλακεο, εάλ ππάξρεη, πνπ πξνζηίζεηαη ή 

αθαηξείηαη απφ ηελ εθειθπζηηθή δχλακε.

Σν κήθνο αγθχξσζεο lbd κεηξάηαη απφ ην ζεκείν επαθήο κεηαμχ ηεο δνθνχ θαη ηεο

ζηήξημεο. Η εγθάξζηα πίεζε κπνξεί λα ιακβάλεηαη ππφςε γηα άκεζεο ζηεξίμεηο.

ρήκα 9.3



9.2.1.5  Αγθύξσζε θάησ νπιηζκνύ ζε ελδηάκεζεο ζηεξίμεηο

ηηο ελδηάκεζεο ζηεξίμεηο, πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 25% (ή ΔΠ) ηνπ θάησ νπιηζκνχ ηνπ αλνίγκαηνο 

ζα πξέπεη λα ζπλερίδεηαη κέρξη ηε ζηήξημε. 

Σν ειάρηζην κήθνο αγθχξσζεο απηνχ, κεηξνχκελν απφ ηελ παξεηά ηεο ζηήξημεο, είλαη:

10θ, γηα επζχγξακκεο ξάβδνπο 

ίζν κε ηε δηάκεηξν ηεο θακπχισζεο, γηα ξάβδνπο δηακέηξνπ θ ≥ 16 mm, κε άγθηζηξα ή

θακππιψζεηο ζηα άθξα ηνπο

ίζν κε ην δηπιάζην ηεο δηακέηξνπ θακπχισζεο, γηα θάζε άιιε πεξίπησζε. 

Παξ’ φια απηά, δελ είλαη απαξαίηεην νη ελδηάκεζεο ζηεξίμεηο λα έρνπλ πιάηνο κεγαιχηεξν ηνπ 20θ,

κηαο θαη νη ξάβδνη πνπ εηζέξρνληαη ζε απηή εθαηέξσζελ, κπνξνχλ λα αγθπξψλνληαη κέζσ

ππεξθάιπςεο (βιέπε (b) ή (c)) .

πλίζηαηαη λα παξέρεηαη ζπλερφκελνο νπιηζκφο γηα ηελ αληίζηαζε ζε ηπρεκαηηθέο δξάζεηο (π.ρ.

ππνρψξεζε ηεο ζηήξημεο, έθξεμε θιπ).

ε δνθνχο κε απμεκέλεο απαηηήζεηο πιαζηηκφηεηαο επζχγξακκνη άλσ ή θάησ νπιηζκνί πνπ

δηέξρνληαη απφ ηνλ θφκβν πξέπεη λα δηαθφπηνληαη ζε απφζηαζε φρη κηθξφηεξε απφ lcr απφ ηελ

απέλαληη παξεηά. ( EC8 – 5.6.2.2 )
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 Ο δηακήθεο νπιηζκφο ησλ δνθψλ πνπ αγθπξψλεηαη κε θακπχιε εληφο αθξαίσλ 

θφκβσλ δνθνχ - ππνζηπιψκαηνο, πξέπεη λα  ηνπνζεηείηαη πάληα εζσηεξηθά ησλ 

ζπλδεηήξσλ ηνπ ππνζηπιψκαηνο.(EC8 – 5.6.2.2 )

 ε θαηαζθεπέο πςειήο θαηεγνξίαο πιαζηηκφηεηαο (DCH) ην κήθνο αγθχξσζεο ησλ 

ξάβδσλ ηνπ δηακήθνπο νπιηζκνχ, πνπ αγθπξψλνληαη εληφο ηνπ θφκβνπ κεηξάηαη απφ 

ζεκείν εληφο ηνπ θφκβνπ, ζε απφζηαζε 5dbL απφ ηελ παξεηά απηνχ. 

 Γηα ηελ απνθπγή αζηνρίαο ηεο ζπλάθεηαο, ε δηάκεηξνο, dbL, ηνπ δηακήθνπο νπιηζκνχ 

ησλ δνθψλ (φρη φκσο θαη ηνπ δηαγψληνπ) πνπ δηέξρεηαη δηακέζνπ θφκβσλ πξέπεη λα 

πιεξνί ηελ ζρέζε:

a)ε ελδηάκεζνπο θφκβνπο: b) ε αθξαίνπο θφκβνπο:

φπνπ

vd είλαη ε αλεγκέλε αμνληθή δχλακε ζην ππνζηχισκα, ιακβάλνληαο ηελ ειάρηζηε

ηηκή ηεο γηα ην ζεηζκηθφ ζπλδπαζκφ θφξηηζεο (vd = NEd/fcd ·Ac)

kd ζπληειεζηήο πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ θαηεγνξία πιαζηηκφηεηαο, ιακβάλεη ηελ

ηηκή 1 γηα DCH θαη 2/3 γηα DCM

γRd ζπληειεζηήο αβεβαηφηεηαο ηεο ππεξαληνρήο ηνπ ράιπβα: 1,2 γηα DCH θαη 1,0

γηα DCM.

Αγθύξσζε δηακήθνπο νπιηζκνύ δνθώλ ζε θόκβνπο κε απμεκέλεο 

απαηηήζεηο πιαζηηκόηεηαο

( EC8 – 5.50a ) ( EC8 – 5.50b )



 Δάλ ε παξαπάλσ απαίηεζε δελ ηθαλνπνηείηαη ζε αθξαίνπο θφκβνπο δνθνχ –

ππνζηπιψκαηνο ιφγσ κηθξνχ πιάηνπο, hc, ηνπ ππνζηπιψκαηνο παξάιιεια πξνο ηηο

ξάβδνπο ηνπ δηακήθνπο νπιηζκνχ ηεο ξάβδνπ, γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε επαξθήο

αγθχξσζε ησλ ηειεπηαίσλ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα αθφινπζα κέηξα:

a) Η δνθφο ή πιάθα κπνξεί λα επηκεθχλεηαη νξηδνληίσο κε ηε κνξθή εμσηεξηθνχ

βξαρέσο πξνβφινπ (βιέπε ρήκα 5.13a).

b) Δπί θεθαιήο ξάβδνη ή κεηαιιηθή πιάθα αγθχξσζεο ζπγθνιιεκέλεο ζην άθξν ησλ

δηακήθσλ ξάβδσλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη (βιέπε ρήκα 5.13b).

c) Κακππιψζεηο ειάρηζηνπ κήθνπο 10dbL θαη εγθάξζηνο νπιηζκφο ηνπνζεηεκέλνο εληφο

απηψλ κπνξεί λα πξνζηίζεηαη (βιέπε ρήκα 5.13c).

Α κεηαιιηθή πιάθα αγθχξσζεο

Β θιεηζηνί ζπλδεηήξεο γχξσ απφ ηηο ξάβδνπο ηνπ ππνζηπιψκαηνο

ρήκα EC8 - 5.13: Δπηπξόζζεηα κέηξα αγθύξσζεο ζε αθξαίνπ θόκβνπο 

δνθνύ - ππνζηπιώκαηνο



9.2.2   Οπιηζκόο δηάηκεζεο

Ο νπιηζκφο δηάηκεζεο πξέπεη λα ζρεκαηίδεη γσλία α κεηαμχ 45ν θαη 90ν κε ην δηακήθε

άμνλα ηνπ κέινπο. Μπνξεί λα απνηειείηαη απφ έλαλ ζπλδπαζκφ απφ:

ζπλδεηήξεο

θεθθακέλεο ξάβδνπο

ζπζηήκαηα νπιηζκνχ δηάηκεζεο απφ θισβνχο θιπ. , ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη ρσξίο λα

πεξηθιείνπλ ην δηακήθε νπιηζκφ, αιιά αγθπξψλνληαη θαλνληθά ζηηο ζιηβφκελεο θαη

εθειθπφκελεο πεξηνρέο.

Σνπιάρηζηνλ φκσο ην 50% (ή ΔΠ ) ηνπ απαηηνχκελνπ νπιηζκνχ δηάηκεζεο ζα πξέπεη λα

έρεη ηε κνξθή ζπλδεηήξσλ.
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Σν πνζνζηφ ηνπ νπιηζκνχ δηάηκεζεο δίλεηαη απφ ηε ζρέζε:

πw = Asw / (s bw sinα) ( 9.4 )

φπνπ:

πw είλαη ην πνζνζηφ ηνπ νπιηζκνχ δηάηκεζεο

ην πw δε ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν απφ :

ρw,min = (0,08 ) / fyk ( 9.5Ν ή ΔΠ )

Asw είλαη ην εκβαδφλ ηνπ νπιηζκνχ δηάηκεζεο εληφο κήθνπο s

s είλαη ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ νπιηζκψλ δηάηκεζεο, κεηξνχκελν θαηά κήθνο ηνπ 

δηακήθε άμνλα ηνπ κέινπο 

bw είλαη ην πιάηνο ηνπ θνξκνχ ηνπ κέινπο

α είλαη ε γσλία κεηαμχ ηνπ νπιηζκνχ δηάηκεζεο θαη ηνπ δηακήθε άμνλα. 

Η απφζηαζε κεηαμχ ζπζηεκάησλ νπιηζκνχ δηάηκεζεο δε ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηελ 

ηηκή:

sl,max = 0,75d (1 + cot α ) ( 9.6Ν ή ΔΠ )

Η απφζηαζε κεηαμχ θεθθακέλσλ ξάβδσλ δε ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηελ ηηκή:

sb,max = 0,6d ( 1 + cot α ) ( 9.7Ν ή ΔΠ )

Η εγθάξζηα απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζθειψλ ησλ ζπλδεηήξσλ δε ζα πξέπεη λα μεπεξλά 

ηελ ηηκή:

st,max = 0,75d ≤ 600 mm ( 9.8Ν ή ΔΠ )



s = min {hw/4; 24dbw; 175; 6dbl }                  ( EC8 – 5.5.3.1.3 )

s = min {hw/4; 24dbw; 225; 8dbl }                  ( EC8 – 5.4.3.2.1 )

Δληφο ησλ θξίζηκσλ πεξηνρώλ πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη θιεηζηνί ζπλδεηήξεο πνπ λα 

ηθαλνπνηνχλ ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο:( EC8 – 5.4.3.2.1 )

a)Η δηάκεηξνο ησλ ζπλδεηήξσλ dbw δε ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ 6mm.

b)Η απφζηαζε, s, κεηαμχ ησλ ζπλδεηήξσλ (ζε ρηιηνζηά) δε ζα πξέπεη λα είλαη 

κεγαιχηεξε απφ:

•Γηα δνθνχο κέζεο θαηεγνξίαο πιαζηηκφηεηαο (DCM):

c) Ο πξψηνο ζπλδεηήξαο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε απφζηαζε φρη κεγαιχηεξε απφ 

50mm απφ ηελ παξεηά ηνπ ππνζηπιψκαηνο.

Γηα δνθνχο πςειήο θαηεγνξίαο πιαζηηκφηεηαο (DCΗ):

ρήκα EC8 – 5.6



9.2.3   Οπιηζκόο έλαληη ζηξέςεο

Σν απαηηνχκελν πιήζνο ζπλδεηήξσλ έλαληη δηάηκεζεο είλαη γεληθά επαξθέο γηα ηνλ

ειάρηζην απαηηνχκελν νπιηζκφ έλαληη ζηξέςεο.

Η κέγηζηε απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζπλδεηήξσλ έλαληη ζηξέςεο είλαη:

sl,max = min { u/8 ; 0,75d ( 1 + cot α ) ; h ; b } 

Οη ζπλδεηήξεο έλαληη ζηξέςεο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζρεκαηίδνληαο γσλία 90ν κε

ην δηακήθε άμνλα ηνπ κέινπο, λα θιείλνπλ θαη λα αγθπξψλνληαη κέζσ ππεξθάιπςεο ή κε

άγθηζηξα ζηα άθξα ηνπο. Πξέπεη λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ κηα ξάβδνο δηακήθνπο

νπιηζκνχ ζε θάζε γσλία, ελψ νη ππφινηπεο ζα πξέπεη λα δηαηάζζνληαη νκνηφκνξθα

γχξσ απφ ηελ εζσηεξηθή πεξηθέξεηα ησλ ζπλδεηήξσλ, ζε απνζηάζεηο φρη κεγαιχηεξεο

ησλ 350mm.

φπνπ:

u είλαη ε πεξίκεηξνο ηεο δηαηνκήο

d είλαη ην ζηαηηθφ χςνο ηεο δνθνχ

h είλαη ην χςνο ηεο δνθνχ

b είλαη ην πιάηνο ηεο δνθνχ
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9.2.4   Δπηθαλεηαθόο νπιηζκόο

Χξεζηκνπνηείηαη φηαλ: 

 c > 70 mm

 φ ή φn > 32 mm

Απνηειείηαη απφ πιέγκα ή ξάβδνπο κηθξήο δηακέηξνπ θαη ηνπνζεηείηαη εμσηεξηθά ησλ 

ζπλδεηήξσλ.

ηελ πεξίπησζε ρξήζεο επηθαλεηαθνχ νπιηζκνχ ιφγσ κεγάιεο επηθάιπςεο

ζθπξνδέκαηνο: Αs,surf,min = 0,005 Act,ext , ζε θάζε θαηεχζπλζε.

Η ειάρηζηε επηθάιπςε ηνπ επηθαλεηαθνχ νπιηζκνχ αθνινπζεί ηηο δηαηάμεηο ηεο 4.4

Οη δηακήθεηο ξάβδνη ηνπ επηθαλεηαθνχ νπιηζκνχ κπνξνχλ λα ζπλππνινγίδνληαη σο 

δηακήθεο θακπηφκελνο νπιηζκφο θαη νη εγθάξζηεο ξάβδνη σο νπιηζκφο δηάηκεζεο, κε 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο δηάηαμεο θαη αγθχξσζεο απηψλ ησλ 

ηχπσλ ηνπ νπιηζκνχ.



9.2.5   Έκκεζεο ζηεξίμεηο

Σνπνζεηείηαη νπιηζκφο, επηπιένλ απηνχ πνπ απαηηείηαη γηα άιινπο ιφγνπο, επαξθήο γηα

λα παξαιάβεη ηελ θνηλή αληίδξαζε. Ο νπιηζκφο απηφο κεηαμχ ησλ δχν δνθψλ ζα πξέπεη

λα απνηειείηαη απφ ζπλδεηήξεο πνπ ζα πεξηθιείνπλ ηνλ θχξην νπιηζκφ ηεο

ππνζηεξίδνπζαο δνθνχ. Κάπνηνη απφ ηνπο ζπλδεηήξεο κπνξνχλ λα δηαηάζζνληαη εθηφο

ηνπ θνηλνχ ηκήκαηνο ησλ δχν δνθψλ
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9.3  Ολόσωμες πλάκες

9.3.1   Οπιηζκόο θάκςεο

Σν ειάρηζην θαη κέγηζην εκβαδφλ ηνπ νπιηζκνχ θαηά ηελ θύξηα δηεύζπλζε φπιηζεο ηεο

πιάθαο είλαη ηα ίδηα κε ηα αληίζηνηρα ηνπ δηακήθνπο νπιηζκνχ ησλ δνθψλ.

Δλψ ε κέγηζηε απφζηαζε κεηαμχ ησλ ξάβδσλ ηνπ θχξηνπ νπιηζκνχ:

smax,slabs = min{ 3h ; 400mm} (ή ΔΠ)

Και ζε πεπιοσέρ μέγιζηηρ ένηαζηρ ή ύπαπξηρ ζςγκενηπυμένος θοπηίος:

smax,slabs = min{ 2h ; 250mm} (ή ΔΠ)

Ο δεπηεξεύσλ δηακήθεο νπιηζκφο είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζνο κε ην 20% ηνπ θχξηνπ.

Δλψ ε κέγηζηε απφζηαζε κεηαμχ ησλ ξάβδσλ ηνπ δεπηεξεχνληα νπιηζκνχ:

smax,slabs = min{ 3,5h ; 450mm} (ή ΔΠ)

Και ζε πεπιοσέρ μέγιζηηρ ένηαζηρ ή ύπαπξηρ ζςγκενηπυμένος θοπηίος:

smax,slabs = min{ 3h ; 400mm} (ή ΔΠ)



ηηο απιά ζηεξηδφκελεο πιάθεο, ν κηζφο νπιηζκφο ηνπ αλνίγκαηνο πξέπεη λα ζπλερίδεηαη 

κέρξη ηηο ζηεξίμεηο θαη λα αγθπξψλεηαη εθεί. 

ηηο ζηεξίμεηο φπνπ, αλ θαη ε πιάθα είλαη κεξηθψο παθησκέλε, ζηε ζηαηηθή αλάιπζε 

έρνπλ ιεθζεί σο απιέο ζηεξίμεηο, ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη άλσ νπιηζκφο ηθαλφο λα 

παξαιάβεη ην 25% ηεο κέγηζηεο ξνπήο ηνπ παξαθείκελνπ αλνίγκαηνο. Ο νπιηζκφο απηφο 

ζα πξέπεη λα εθηείλεηαη ηνπιάρηζηνλ 0,2 θνξέο ην κήθνο ηνπ αλνίγκαηνο απφ ηελ παξεηά 

ηεο ζηήξημεο. ηηο εζσηεξηθέο ζηεξίμεηο ζα πξέπεη λα είλαη ζπλερήο θαη ζηηο αθξαίεο 

ζηεξίμεηο λα αγθπξψλεηαη θαηαιιήισο.

Γηα ηελ θιηκάθσζε ηνπ δηακήθνπο νπιηζκνχ ζηηο νιφζσκεο πιάθεο ηζρχνπλ νη θαλφλεο

πνπ δίλνληαη ζηελ §9.2.1.3 γηα ηηο δνθνχο, κε αληηθαηάζηαζε ηνπ al κε d.



Γηα λα απαηηείηαη νπιηζκφο δηάηκεζεο πξέπεη ε πιάθα λα έρεη πάρνο h ≥ 200mm.

Ιζρχεη φ,ηη θαη ζηηο δνθνχο κε ηηο παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο:

Όπνπ lVEdl≤ 1/3 VRd,max : ν νπιηζκφο δηάηκεζεο κπνξεί λα απνηειείηαη εμ’ νινθιήξνπ 

απφ θεθθακέλεο ξάβδνπο ή ζπζηήκαηα νπιηζκνχ δηάηκεζεο (π.ρ. θισβνί).

Μέγηζηε απφζηαζε κεηαμχ ζπλδεηήξσλ:

smax = 0,75d ( 1 + cot α ) ( 9.9 )

Μέγηζηε απφζηαζε κεηαμχ θεθθακέλσλ ξάβδσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο νπιηζκφο 

δηάηκεζεο:

smax = d ( 9.10 )

Η κέγηζηε εγθάξζηα απφζηαζε ηνπ νπιηζκνχ δηάηκεζεο είλαη 1,5d.

9.3.1.4    Οπλισμός ελεύθερων άκρων

9.3.2    Οπλισμός διάτμησης

Καηά κήθνο ελφο ειεχζεξνπ (κε ζηεξηδφκελνπ) άθξνπ κηαο πιάθαο, ζα πξέπεη λα

ηνπνζεηνχληαη δηακήθεηο θαη εγθάξζηνη νπιηζκνί, κε δηάηαμε ηεο κνξθήο ηνπ ρήκαηνο

9.8. Ο ήδε ππάξρσλ, νπιηζκφο ηεο πιάθαο κπνξεί κε θαηάιιειε δηακφξθσζε λα

ιεηηνπξγεί θαη σο νπιηζκφο ειεχζεξνπ άθξνπ.
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9.4 Μπθεηνεηδείο πιάθεο

Σνπνζεηείηαη άλσ νπιηζκφο εκβαδνχ 0,5 Αt εληφο πιάηνπο ίζνπ κε ην άζξνηζκα ηνπ 

0,125 ηνπ πιάηνπο ησλ θαηλσκάησλ εθαηέξσζελ ηνπ ππνζηπιψκαηνο. Όπνπ At είλαη ην 

εκβαδφλ ηνπ νπιηζκνχ πνπ απαηηείηαη γηα λα παξαιάβεη ηε ζπλνιηθή αξλεηηθή ξνπή ηνπ 

αζξνίζκαηνο ηνπ εκίζεσο ησλ δπν θαηλσκάησλ εθαηέξσζελ ηνπ ππνζηπιψκαηνο

9.4.1  Πεξηνρή εζσηεξηθώλ ππνζηπισκάησλ

Σνπνζεηνχληαη επίζεο ηνπιάρηζηνλ δχν ξάβδνη θάησ νπιηζκνχ πνπ δηαπεξλνχλ ηελ 

πεξηνρή ηνπ ππνζηπιψκαηνο θαηά ηηο δπν δηεπζχλζεηο ρ θαη ς.

9.4.2  Πεξηνρή αθξαίσλ θαη γσληαθώλ ππνζηπισκάησλ

Σνπνζεηείηαη νπιηζκφο θαζέησο πξνο ην ειεχζεξν άθξν ηεο πιάθαο θαη εληφο πιάηνπο, 

be, ψζηε λα κεηαθέξνληαη νη θακπηηθέο ξνπέο απφ ηελ πιάθα ζε έλα αθξαίν ή γσληαθφ 

ππνζηχισκα.

ρήκα 9.9



Οπιηζκόο δηάηξεζεο

Σνπνζεηείηαη κεηαμχ ηεο θνξηηδφκελεο επηθάλεηαο θαη ζε απφζηαζε 1,5d (ή ΔΠ)

εζσηεξηθά ηεο εμσηεξηθήο πεξηκέηξνπ ειέγρνπ, uout, πέξα απφ ηελ νπνία δε ρξεηάδεηαη 

νπιηζκφο, θαη πξέπεη λα απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ απφ δχν πεξηκέηξνπο κε κεηαμχ ηνπο 

απφζηαζε φρη κεγαιχηεξε ηνπ 0,75d .

ρήκα 9.10a



Σν απαηηνχκελν εκβαδφλ ελφο ζθέινπο ζπλδεηήξα (ή ηζνδχλακνπ νπιηζκνχ) έλαληη 

δηάηξεζεο Αsw,min, δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε:

Asw,min · ( 1,5 sinα + cosα )/( sr . st ) ≥ 0,08 / fyk ( 9.11 )

Όπος

α    γσλία κεηαμχ νπιηζκνχ δηαηξήζεσο θαη θπξίσο νπιηζκνχ

sr απφζηαζε ησλ ζπλδεηήξσλ δηάηξεζεο θαηά ηελ αθηηληθή δηεχζπλζε

st απφζηαζε ησλ ζπλδεηήξσλ δηάηξεζεο θαηά ηελ εθαπηνκεληθή δηεχζπλζε

Δπίζεο σο νπιηζκφο δηάηξεζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη θεθθακέλεο ξάβδνη 

πνπ δηέξρνληαη δηακέζνπ ηεο θνξηηδφκελεο επηθάλεηαο ή ζε απφζηαζε φρη κεγαιχηεξε 

ηνπ 0,25d απφ απηήλ.

ρήκα 9.10b



9.5 Τπνζηπιώκαηα

Γεσκεηξηθά ζηνηρεία

max δηάζηαζε h ≤ 4 ∙ min δηάζηαζε b

Γηα ππνζηπιψκαηα κέζεο θαηεγνξίαο πιαζηηκφηεηαο (DCM) νη δηαζηάζεηο ηεο δηαηνκήο

ηνπο δε ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξεο απφ ην 1/10 ηεο κεγαιχηεξεο απφζηαζεο κεηαμχ

ηνπ ζεκείνπ κεδεληζκνχ ησλ ξνπψλ θαη ησλ άθξσλ ηνπ ππνζηπιψκαηνο, γηα θάκςε

εληφο επηπέδνπ παξάιιεινπ πξνο ηελ εμεηαδφκελε δηεχζπλζε, παξά κφλνλ αλ ν

ζπληειεζηήο επαηζζεζίαο πιεπξηθήο παξακφξθσζεο είλαη θ ≤ 0,1.( EC8 – 5.4.1.2.2 )

Δπηπιένλ, γηα ππνζηπιψκαηα πςειήο θαηεγνξίαο πιαζηηκφηεηαο (DCH), ηζρχεη φηη ε

ειάρηζηε δηάζηαζε ηεο δηαηνκήο ηνπο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 250 mm.

( EC8 – 5.5.1.2.2 )

Κξίζηκεο πεξηνρέο

• Γηα ππνζηπιψκαηα κέζεο θαηεγνξίαο πιαζηηκφηεηαο (DCM):

lcr = max {hc ; lcl / 6 ; 0,45} (m)     ( EC8 – 5.14 ) hc= κέγηζηε δηάζηαζε ππνζηπιψκαηνο

hcl = θαζαξφ χςνο ππνζηπιψκαηνο

• Γηα ππνζηπιψκαηα πςειήο θαηεγνξίαο πιαζηηκφηεηαο (DCΗ):

lcr = max {1,5hc ; lcl / 6 ; 0,6} (m)  ( EC8 – 5.30 )

Δάλ ηζρχεη lc / hc < 3, νιφθιεξν ην χςνο ηνπ ππνζηπιψκαηνο ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη σο 

θξίζηκε πεξηνρή θαη ζα πξέπεη λα νπιίδεηαη αλαιφγσο. ( EC8 – 5.4.3.2.2 )



9.5.2    Γηακήθεο νπιηζκόο

Διάρηζηε δηάκεηξνο ησλ ξάβδσλ: Φmin = 8mm (ή ΕΠ)

Διάρηζην εκβαδφλ ηνπ νπιηζκνχ: As,min = 0,10 NEd / fyd ≥ 0,002 Ac (9.12Ν ) (ή ΕΠ)

Μέγ. εκβαδφλ ηνπ νπιηζκνχ (εθηφο ησλ πεξηνρψλ ππεξθάιπςεο): As,max = 0,04 Ac (ήΔΠ)

εληφο ησλ πεξηνρψλ ππεξθάιπςεο :  As,max = 0,08 Ac (ή ΔΠ)

Γηα ππνζηπιψκαηα κε απμεκέλεο απαηηήζεηο πιαζηηκφηεηαο:

Σν πνζνζηφ ηνπ δηακήθνπο νπιηζκνχ: 0,01 ≤ πl ≤ 0,04
ε ζπκκεηξηθέο δηαηνκέο πξέπεη ξ=ξ΄   (EC8 – 5.4.3.2.2 )

Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κήθνπο αγθχξσζεο ή ηνπ κήθνπο παξάζεζεο ησλ ξάβδσλ 

ηνπ δηακήθνπο νπιηζκνχ ησλ ππνζηπισκάησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ θακπηηθή αληνρή 

ησλ θξίζηκσλ πεξηνρψλ, ν ιφγνο ηνπ εκβαδνχ ηνπ απαηηνχκελνπ νπιηζκνχ πξνο ην 

παξερφκελν εκβαδφ ηνπ νπιηζκνχ, As,req/As,prov, πξέπεη λα ιακβάλεηαη ίζνο κε 1. 

(EC8 – 5.6.2.1 )

Δάλ, απφ ην ζπλδπαζκφ ζεηζκηθήο θφξηηζεο, ζε θάπνην ππνζηχισκα πξνθχπηεη 

εθειθπζηηθή αμνληθή δχλακε, ηα κήθε αγθχξσζεο πξέπεη λα απμάλνληαη θαηά 50% απφ 

απηά πνπ ππνινγίδνληαη απφ ηνλ Δπξσθψδηθα 2. (EC8 – 5.6.2.1 )



9.5.3  Δγθάξζηνο νπιηζκόο

Διάρηζηε δηάκεηξνο ησλ ζπλδεηήξσλ: Φmin = max {6mm ; ¼ θl,max}

Σε πεπίπηυζη σπήζηρ ζςγκολληηού πλέγμαηορ: Φmin = 5mm

Δγθάξζηα απφζηαζε κεηαμχ ηνπο: scl,tmax = min {20 θl,min ; min{b;h} ; 400mm}  (ή ΕΠ)

0,6 scl,tmax ζε πεξηνρέο:

I. εληφο απφζηαζεο ίζεο κε ηε 

κεγαιχηεξε δηάζηαζε ηεο δηαηνκήο ηνπ 

ππνζηπιψκαηνο άλσζελ ή θάησζελ 

κηαο δνθνχ ή πιάθαο

II. θνληά ζε ελψζεηο κε ππεξθάιπςε ηνπ 

δηακήθνπο νπιηζκνχ, εάλ ε κέγηζηε 

δηάκεηξνο ησλ ξάβδσλ απηνχ είλαη 

κεγαιχηεξε απφ 14 mm. Μηα ειάρηζηε 

πνζφηεηα ηξηψλ ζπλδεηήξσλ, ή 

ηζνδχλακνπ εγθάξζηνπ νπιηζκνχ 

άιιεο κνξθήο, απαηηείηαη λα 

ηνπνζεηείηαη νκνηφκνξθα εληφο ηνπ 

κήθνπο ππεξθάιπςεο.

Αλ νη ξάβδνη εθηξέπνληαη απφ ηελ θαηαθφξπθν κε θιίζε κεγαιχηεξε απφ 1 πξνο 12, ε 

δηάηαμε ηνπ εγθάξζηνπ νπιηζκνχ ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

εγθάξζηεο ζπληζηψζεο ησλ δπλάκεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη  ιφγσ ησλ ινμψλ ηκεκάησλ 

ησλ ξάβδσλ ηνπ δηακήθνπο νπιηζκνχ



I. Γηαηνκή νξζνγσληθή: 

αn = 1 -

αs = (1 – s / 2bo) (1 – s / 2ho)

νθείιεη λα ηθαλνπνηεί ηελ παξαθάησ ζρέζε:

α σwd ≥ 30κθ λd ∙ εsy,d ∙      - 0,035

ηηο θξίζηκεο πεξηνρέο ππνζηπισκάησλ κε απμεκέλεο απαηηήζεηο πιαζηηκφηεηαο, ην 

κεραληθφ νγθνκεηξηθφ πνζνζηφ ηνπ νπιηζκνχ πεξίζθηγμεο: (EC8 – 5.4.3.2.2 )

υwd =  

φπνπ:

φπνπ: μθ είλαη ε απαηηνχκελε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή πιαζηηκφηεηαο θακππινηήησλ

νd είλαη ε αλεγκέλε αμνληθή δχλακε ζρεδηαζκνχ (vd = NEd / Ac fcd)

εsy,d είλαη ε ηηκή ζρεδηαζκνχ ηεο αλεγκέλεο παξακφξθσζεο ηνπ ράιπβα θαηά ηε δηαξξνή

hc είλαη ην ζπλνιηθφ χςνο ηεο δηαηνκήο (παξάιιεια ζηελ νξηδφληηα δηεχζπλζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν

ζπληειεζηήο μθ)

ho είλαη ην χςνο ηνπ πεξηζθηγκέλνπ ππξήλα (κεηξεκέλν κέρξη ηνλ θεληξνβαξηθφ άμνλα ησλ ζπλδεηήξσλ)

bc είλαη ην ζπλνιηθφ πιάηνο ηεο δηαηνκήο

bo είλαη ην πιάηνο ηνπ πεξηζθηγκέλνπ ππξήλα (κεηξεκέλν κέρξη ηνλ θεληξνβαξηθφ άμνλα ησλ

ζπλδεηήξσλ)

α είλαη ν ζπληειεζηήο απνδνηηθφηεηαο ηεο πεξίζθηγμεο, ίζνο κε α = αn · αs , φπνπ

II. Γηαηνκή θπθιηθή 

(θπθιηθνί θιεηζηνί 

ζπλδεηήξεο) : 

αn = 1

αs = (1 – s / 2Do)2

III. Γηαηνκή θπθιηθή 

(ζπεηξνεηδείο ζπλδεηήξεο) : 

αn = 1

αs = (1 – s / 2Do)



• Γηα DCM: υwd ≥ 0,08 , ζηε βάζε ηνπ ππνζηπιψκαηνο.

• Γηα DCH: υwd ≥ 0,12 , ζηε βάζε ηνπ ππνζηπιψκαηνο

υwd ≥ 0,08 , ζε θάζε άιιε θξίζηκε πεξηνρή.

 Η δηάκεηξνο dbw ησλ ζπλδεηήξσλ: 

• Γηα DCM: dbw ≥ 6 mm

• Γηα DCH: dbw ≥ 0,4 ∙ dbl,max ∙ ( 5.31 )

 Η απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζπλδεηήξσλ, δελ

ππεξβαίλεη ηελ ηηκή:

• Γηα DCM: s = min {bo /2 ; 175; 8dbL } (5.18)

• Γηα DCH: s = min {bo /3 ; 125; 6dbL } (5.32)

 Η απφζηαζε κεηαμχ δηαδνρηθψλ ξάβδσλ ηνπ δηακήθνπο νπιηζκνχ πνπ δεζκεχνληαη

απφ θιεηζηνχο ζπλδεηήξεο ή εγθάξζηνπο ζπλδέζκνπο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα:

• Γηα DCM: 200mm,

(ιακβάλνληαο φκσο ππφςε ηελ απαίηεζε ηνπ ΔΝ 1992-1-1 γηα ηηο ξάβδνπο ηνπ

δηακήθνπο νπιηζκνχ εληφο ησλ πεξηνρψλ ζιίςεο ηεο δηαηνκήο, φπνπ δε ζα πξέπεη λα

βξίζθνληαη ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 150mm απφ δεζκεπκέλεο απφ ηνλ νπιηζκφ

πεξίζθηγμεο ξάβδνπο).(9.5.3(6) )

• Γηα DCH: 150mm

( EC8 – 5.4.3.2.2 , 5.5.3.2.2 )

ρήκα EC8-5.7



 lw / bwo > 4

 Γηα ηνηρψκαηα κε απμεκέλεο απαηηήζεηο πιαζηηκφηεηαο ην πάρνο ηνπ θνξκνχ, bwo, (ζε 

κέηξα) πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηελ παξαθάησ ζρέζε: (EC8 – 5.4.1.2.3 )

bwo ≥ max {0,15 ; hs /20} (EC8 – 5.7 )

Αιιά

2 · lw
hcr ≤ hs γηα n ≤ 6 νξφθνπο

2 · hs- γηα n ≥ 7 νξφθνπο

φπνπ hs είλαη ην θαζαξφ χςνο ηνπ νξφθνπ θαη

πνπ σο βάζε ηνπ ηνηρψκαηνο νξίδεηαη ε άλσ

ζηάζκε ηεο ζεκειίσζεο ή ε άλσ ζηάζκε ησλ

ππφγεησλ νξφθσλ πνπ έρνπλ πιάθα νξνθήο κε

δηαθξαγκαηηθή ιεηηνπξγία θαη πεξηκεηξηθά

ηνηρψκαηα.

9.6   Σνηρώκαηα

Γεσκεηξηθά ζηνηρεία

Κξίζηκεο πεξηνρέο          (EC8 – 5.4.3.4.2 )

(EC8 – 5.19a )hcr = max { lw ; hw /6 }

(EC8 – 5.19b )



Ο έιάρηζηνο νπιηζκφο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη θαηά ην ήκηζπ ζε θάζε παξεηά ηνπ 

ηνηρψκαηνο, φπνπ ε απφζηαζε κεηαμχ γεηηνληθψλ ξάβδσλ: 

smax = min { 3bw ; 400mm}

Οπιηζκόο θνξκνύ ηνηρσκάησλ ρσξίο απμεκέλεο απαηηήζεηο 

πιαζηηκόηεηαο

9.6.2  Καηαθόξπθνο νπιηζκόο

As,vmin ≤ As,v ≤ As,vmax

• As,vmin = 0,002 Αc (ή ΔΠ)

• A s,vmax= 0,04 Αc  (ή ΔΠ)

9.6.3  Οξηδόληηνο νπιηζκόο

As,h = max { 0,25 As,v ; 0,001 Αc } ( ή ΔΠ)

smax = 400mm

9.6.4  Δγθάξζηνο νπιηζκόο

Όταν: 
● ΣAs,v > 0,02 Αc   → Σνπνζεηνχληαη ζπλδεηήξεο φπσο νξίδεηαη ζηελ 9.5.3 γηα ηα 

ππνζηπιψκαηα

● όπου ο κατακόρυφοσ οπλιςμόσ ςχθματίηει τθν ζξω ςτρϊςθ , 
τοποκετοφνται 4 ςυνδετιρεσ / m2 επιφάνειασ τοιχϊματοσ



smax = min { 25θ ; 250mm}

8mm ≤ θ ≤ bw0 / 8

πh,min = πv,min = 0,002

Οπιηζκόο θνξκνύ ηνηρσκάησλ κε απμεκέλεο απαηηήζεηο πιαζηηκόηεηαο

Γηα ηνηρψκαηα DCH ηνπνζεηείηαη νπιηζκφο κε ηε κνξθή πιέγκαηνο ζε θάζε κηα απφ ηηο 

δχν θχξηεο παξεηέο : (EC8 – 5.5.3.4.5 )

Γηα λα αληηζηαζκηζηνχλ νη δπζκελείο επηπηψζεηο ησλ ξεγκαηψζεσλ ζηνπο αξκνχο  

δηαθνπήο εξγαζίαο θαη νη ζρεηηθέο αβεβαηφηεηεο, ζα πξέπεη λα παξέρεηαη κηα ειάρηζηε 

πνζφηεηα πιήξσο αγθπξσκέλνπ θαηαθφξπθνπ νπιηζκνχ θαηά κήθνο απηψλ. Σν 

ειάρηζην πνζνζηφ πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ επαλαθνξά ηεο αληνρήο ηνπ 

αξεγκάησηνπ ζθπξνδέκαηνο έλαληη δηάηκεζεο είλαη:

(1,3 · fctd – (NEd / Aw)) / (fyd · (1 + 1,5 ))
ρmin ≥

0,0025

(EC8 – 5.47 )

Με: 



Άθξα ηνηρσκάησλ κε απμεκέλεο απαηηήζεηο πιαζηηκόηεηαο
(EC8 – 5.4.3.4.2, 5.5.3.4.5 )

Γηαζηάζεηο πεξηζθηγκέλσλ άθξσλ

Τα άκρα των τοιχωμάτων κα πρζπει να διαμορφϊνονται και να οπλίηονται ςαν υποςτυλϊματα:
Κατά τθν κατακόρυφθ διεφκυνςθ:
•Για τοιχϊματα μζςθσ κατθγορίασ πλαςτιμότθτασ (DCM):

για φψοσ ίςο με αυτό τθσ κρίςιμθσ περιοχισ, hcr.
•Για τοιχϊματα υψθλισ κατθγορίασ πλαςτιμότθτασ (DCH):

για φψοσ ίςο με αυτό τθσ κρίςιμθσ περιοχισ, hcr, ςυν ζναν ακόμα όροφο πάνω από 
αυτι, όπου τοποκετείται τουλάχιςτον ο μιςόσ από τον οπλιςμό περίςφιγξθσ που 
απαιτείται ςτθν κρίςιμθ περιοχι.

Καηά ηελ νξηδφληηα δηεχζπλζε:

Σν κήθνο, lc , πξνθχπηεη απφ ην δηάγξακκα παξακνξθψζεσλ ηεο δηαηνκήο, φπνπ θαη΄ειάρηζηνλ 

lc> (0.15lw, 1.50bw)

ρήκα EC8 – 5.8



Δλψ ην πάρνο , bw (≥200mm):

ε ηνηρψκαηα πνπ ελψλνληαη εγθάξζηα κε πέικαηα κεγάινπ κεγέζνπο: 

bw0≥max{0.15,hs/20} (5.7)

ρήκα EC8 – 5.10

ρήκα EC8 – 5.9 (DCM) ρήκα EC8 – 5.11 (DCH)



α υwd ≥ 30μθ ( νd + υv ) εsy,d ·      - 0,035 (EC8 – 5.20 )

Οπιηζκόο πεξίζθηγμεο (EC8 – 5.4.3.4.2, 5.5.3.4.5 )

Όπνπ:

•Γηα ηνηρψκαηα κέζεο θαηεγνξίαο πιαζηηκφηεηαο (DCM): υwd ≥ 0,08

•Γηα ηνηρψκαηα πςειήο θαηεγνξίαο πιαζηηκφηεηαο (DCΗ): υwd ≥ 0,12

Η δηάκεηξνο dbw ησλ θιεηζηψλ ζπλδεηήξσλ θαη ησλ εγθάξζησλ ζπλδέζκσλ πξέπεη λα 

είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε:

•DCM:   dbw ≥ 6 mm

•DCH: dbw ≥ 0,4 ∙ dbl,max ∙ 

Η απφζηαζε, s, κεηαμχ ησλ ζπλδεηήξσλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ ηηκή:

•DCM: s = min {bo /2 ; 175; 8dbL } (mm)

•DCH: s = min {bo /3 ; 125; 6dbL } (mm)

Η απφζηαζε κεηαμχ δηαδνρηθψλ ξάβδσλ ηνπ δηακήθνπο νπιηζκνχ πνπ δεζκεχνληαη απφ

θιεηζηνχο ζπλδεηήξεο ή εγθάξζηνπο ζπλδέζκνπο δελ ππεξβαίλεη ηα:

•DCM: 200mm,

•DCH: 150mm

Καηαθόξπθνο νπιηζκόο 

πv,min = 0,005    όπος εc>0.002 (EC8 – 5.4.3.4.2(11) )

Γηα ηνηρψκαηα κε νξζνγσληθή δηαηνκή ην κεραληθφ νγθνκεηξηθφ πνζνζηφ ηνπ 

απαηηνχκελνπ νπιηζκνχ πεξίζθηγμεο υwd :



9.7  Υψίκορμες δοκοί

Γνθνί κε : l/h < 3

Δθηφο ηνπ θχξηνπ νπιηζκνχ ηνπνζεηείηαη νξζνγσληθή εζράξα νπιηζκνχ κε:

• Καηαθφξπθε δηεχζπλζε: 

As,dbmin,v = 0,001 b·l ≥ 150mm2/m (ή ΔΠ)

• Οξηδφληηα δηεχζπλζε:     

As,dbmin,h = 0,001 b·h ≥ 150mm2/m (ή ΔΠ)

smax = min { 2b ; 300mm}



9.8   Θεμελιώσεις

9.8.1   Κεθαιέο ησλ παζζάισλ

Η απφζηαζε απφ ην άθξν ηνπ παζζάινπ έσο ην 

άθξν ηεο θεθαιήο απηνχ πξέπεη λα είλαη επαξθήο 

γηα ηε ηθαλή αγθχξσζε ησλ εθειθπζηηθψλ 

δπλάκεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη εληφο ηεο 

θεθαιήο.

Ο θχξηνο εθειθπφκελνο νπιηζκφο πξέπεη λα  

ζπγθεληξψλεηαη ζηηο πεξηνρέο έληαζεο κεηαμχ 

ησλ θνξπθψλ ησλ παζζάισλ, κε ειάρηζηε 

δηάκεηξν ξάβδσλ 8mm (ή ΔΠ)

Γηα ηελ αγθχξσζε ηνπ εθειθπφκελνπ νπιηζκνχ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη  εγθάξζηα 

ζπγθνιιεηέο ξάβδνη. 

Η ζιηπηηθή έληαζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ αληίδξαζε ηεο ζηήξημεο ηνπ παζζάινπ, 

κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη εμαπιψλεηαη απφ ηελ θνξπθή ηνπ παζζάινπ θαη εληφο ηεο 

θεθαιήο απηνχ, ππφ γσλία 45ν . Η ζιηπηηθή απηή ηάζε κπνξεί λα ιακβάλεηαη ππφςε 

ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κήθνπο αγθχξσζεο ησλ νπιηζκψλ. 
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9.8.2   Θεκέιηα ππνζηπισκάησλ θαη ηνηρσκάησλ

9.8.2.1   Γεληθά

Σνπνζεηνχληαη ξάβδνη ειάρηζηεο δηακέηξνπ 8mm (ή ΔΠ), 

αγθπξσκέλεο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη 

ζηηο 8.4 θαη 8.5. 

ε πέικαηα θπθιηθήο δηαηνκήο, ν θχξηνο νπιηζκφο κπνξεί λα 

είλαη νξζνγσληθφο θαη λα ζπγθεληξψλεηαη ζην κέζν ηνπ 

πέικαηνο γηα έλα πιάηνο ηεο ηάμεο ηνπ 50%, κε απφθιηζε 

10%, ηεο δηακέηξνπ απηνχ.

9.8.2.2   Αγθύξσζε νπιηζκνύ

Η εθειθπζηηθή δχλακε πνπ θαιείηαη 

λα παξαιάβεη ν νπιηζκφο 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε ζπλζήθε 

ηζνξξνπίαο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη 

ηελ επίδξαζε ησλ ινμψλ ξσγκψλ.

Η εθειθπζηηθή δχλακε πνπ πξέπεη 

λα αγθπξσζεί ηζνχηαη κε :

Fs = R ∙ ze / zi ( 9.13 )
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9.8.3   πλδεηήξηεο δνθνί

bw,min = 0,25m 

hw,min = 0,4m, γηα n ≤ 3 φξνθνη

hw,min = 0,5m, γηα n ≥ 4 φξνθνη 

Διάρηζηεο δηαζηάζεηο: 

Ο νπιηζκφο έλαληη θάκςεο απνηειείηαη απφ ξάβδνπο ειάρηζηεο δηακέηξνπ 8 mm (ή ΔΠ)

Καζ’ φιν ην κήθνο, ηνπνζεηείηαη άλσ θαη θάησ δηακήθεο νπιηζκφο κε πb,min = 0,4%.

9.8.4  Πέικα ππνζηπιώκαηνο εδξαδόκελν ζε βξάρν

Σνπνζεηείηαη εγθάξζηνο νπιηζκφο φηαλ ε πίεζε ηνπ εδάθνπο ζηελ νξηαθή θαηάζηαζε 

μεπεξλά ηα 5 MPa (ή ΔΠ), κε ειάρηζηε δηάκεηξν 8 mm (ή ΔΠ), δηαηεηαγκέλνο 

νκνηφκνξθα θαηά ηε δηεχζπλζε ηεο δχλακεο δηάζπαζεο, εληφο χςνπο h

Fs = 0,25 (1 – c/h) NEd (9.14)

Η δχλακε δηάζπαζεο, Fs :

h = min { b, H }
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9.8.5  Δκπεγλπόκελνη πάζζαινη

ηνπο εκπεγλπφκελνπο παζζάινπο κε δηάκεηξν πνπ δελ μεπεξλά ηα 600 mm (ή ΔΠ)

ηνπνζεηείηαη ειάρηζηνο δηακήθεο νπιηζκφο, νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλνο θαηά κήθνο ηεο 

πεξηθέξεηαο ηνπ παζζάινπ, κε εκβαδφλ, As,bpmin:(ή ΔΠ)

Πίλαθαο 9.6Ν: πληζηώκελν ειάρηζην εκβαδόλ ηνπ δηακήθνπο νπιηζκνύ γηα 

εγρεόκελνπο επηηόπνπ εκπεγλπόκελνπο πάζζαινπο  

Δκβαδόλ δηαηνκήο 

παζζάινπ: Ac

Διάρηζηνο απαηηνύκελνο 

δηακήθεο νπιηζκόο: Αs,bpmin 

Ac ≤ 0,5 m2 As ≥ 0,005 Ac

0,5 m2 < Ac ≤ 1,0 m2 As ≥ 25 cm2

Ac > 1,0 m2 As ≥ 0,0025 Ac

Ο δηακήθεο νπιηζκφο ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ 6 ξάβδνπο, ειάρηζηεο 

δηακέηξνπ 16 mm θαη ε θαζαξή απφζηαζε κεηαμχ ηνπο, κεηξνχκελε θαηά κήθνο ηεο 

πεξηθέξεηαο ηνπ παζζάινπ δε ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηα 200 mm (ή ΔΠ) .



ΕΤΥΑΡΙΣΩ ΘΕΡΜΑ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΥΗ Α !


