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Σσεδιαζμόρ ζςμμίκηυν δομικών ζηοισείυν 

ζύμθυνα με ηον EC4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φαίδσλ . Καξπδάθεο  
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Οι ζύμμικηερ καηαζκεςέρ είναι: 

 θαηαζθεπέο από ζπλεξγαδόκελα ζηνηρεία ράιπβα θαη 

ζθπξνδέκαηνο. 

 

 ζηα νπνία έρεη  εμαζθαιηζηεί ε ζπλεξγαζία ησλ δύν πιηθώλ θαη ε 

δηακήθεο δηαηκεηηθή ηνπο ζύλδεζε κε κεραληθά κέζα 

(δηαηκεηηθνύο ζπλδέζκνπο) θαη όρη κε ζπλάθεηα,  

 

 ώζηε λα απνθεύγεηαη ε ζρεηηθή νιίζζεζε ζηελ δηεπηθάλεηα ησλ 

πιηθώλ θαη λα δηαηεξείηαη ε επηπεδόηεηα ησλ δηαηνκώλ ζηελ 

θακπηηθή (θύξηα) αιιά θαη ηελ ζιηπηηθή ιεηηνπξγία. 

 

 

Οη ζύκκηθηνη θνξείο, πνπ ζα αληηκεησπίδνληαλ ζην ζύλνιν ηνπο από έλαλ 

θαλνληζκό, ζα απνηεινύλην: 

 

από ηα επί κέξνπο ζύκκηθηα δνκηθά ζηνηρεία 

 

* πιάθεο 

* δνθνί  

* ζηύινη 

* ζύλδεζκνη αθακςίαο  

          

θαη ηνπο ζύκκηθηνπο θόκβνπο.   
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Σηην ζημεπινή ηος μοπθή, ο EC4, δελ θαιύπηεη ην ζέκα ησλ θόκβσλ,  

 

θαη γεληθόηεξα ε έλλνηα ηνπ ζύκκηθηνπ θόκβνπ, κε ζπλεξγαζία ράιπβα θαη 

ζθπξνδέκαηνο αληηκεησπίδεηαη ζε εηδηθέο κόλν πεξηπηώζεηο ζε εξεπλεηηθό 

επίπεδν,  

 

επνκέλσο όηαλ αλαθεξόκαζηε ζε ζύκκηθηεο θαηαζθεπέο, ελλννύκε θαηαζθεπέο 

κε κεηαιιηθνύο θόκβνπο θαη ζύκκηθηα ζπλδεόκελα ζηνηρεία 

 

θαη ζπαληόηεξα, ζύκκηθηα δνκηθά ζηνηρεία ζπλδεδεκέλα κε θόκβνπο από 

ζθπξόδεκα.  

ηνλ ρξόλν πνπ έρνπκε ζήκεξα ζηελ δηάζεζε καο, ζα αζρνιεζνύκε κε ηνλ 

ζρεδηαζκό (αλάιπζε θαη δηαζηαζηνιόγεζε) 

ησλ βαζηθώλ  επί κέξνπο δνκηθώλ ζηνηρείσλ: 

 

  δνθώλ ζε θάκςε θαη δηάηκεζε 

   ζε   πιαζηηθό ζρεδηαζκό 

     ειαζηηθό ζρεδηαζκό 

 

  ζπλήζσλ δηαηκεηηθώλ ζπλδέζκσλ 

  (ήινη θεθαιήο) 

 

  πιαθώλ επί εηδηθώλ ραιπβδνειαζκάησλ  

 

  ζηύισλ ζε   ζιίςε θαη ιπγηζκό  

      θάκςε  

      θαη αιιειεπίδξαζε    

      θάκςεο θαη ζιίςεο. 
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Σύμμικηερ δοκοί (ηςπικέρ μοπθέρ): 

 

νη ζύκκηθηεο δνθνί απνηεινύληαη από: 

 

ηελ ζπλεξγαδόκελε πιάθα ζθπξνδέκαηνο 

ζπλήζσο ζην πάλσ πέικα ηεο δνθνύ ε ζε θάπνηα απόζηαζε από απηό  

(πνπ ζπλήζσο δεκηνπξγείηαη από ην ραιπβδνέιαζκα) 

     

   ηελ ραιύβδηλε δνθό νιόζσκε ε δηθηπσηή 

 

      ηνπο δηαηκεηηθνύο ζπλδέζκνπο πνπ  

      εμαζθαιίδνπλ ηελ απνθπγή ηεο  

      ζρεηηθήο νιίζζεζεο ζηελ 

δηεπηθάλεηα ησλ δύν πιηθώλ 
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Σύμμικηερ δοκοί (ηςπικέρ μοπθέρ): 

 

ε κηα ηππηθή δηάηαμε ζύκκηθηεο δνθνύ,  

πάλσ ζηελ κεηαιιηθή δνθό,  

εδξάδεηαη ε ζύκκηθηε  πιάθα από ζθπξόδεκα ζε ραιπβδνέιαζκα 

(πνπ ιεηηνπξγεί ζαλ παξακέλσλ μπιόηππνο θαη ζπλειθόκελνο 

νπιηζκόο)  

 

ηελ πεξίπησζε απηή, ζηελ εγθάξζηα δηεύζπλζε, 

1. ε πιάθα έρεη ελεξγό πάρνο ζθπξνδέκαηνο ην ζύλνιν ηνπ ύςνπο 

ηνπ ζθπξνδέκαηνο,  

 

2. ελώ ζηελ δηακήθε δηεύζπλζε ηεο δνθνύ κόλν ην 

ζπκπαγέο πάρνο πάλσ από ην ραιπβδνέιαζκα. 
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Σύμμικηερ δοκοί (ηςπικέρ μοπθέρ): 

 

 

ε κηα ηππηθή δηάηαμε ελόο 

κεηαιιηθνύ δαπέδνπ, κε: 

 ηηο θύξηεο δνθνύο ζηελ κία    

δηεύζπλζε. 

 

 ηηο δηαδνθίδεο ζηελ άιιε, 

 

ηνπνζεηείηαη έλα : 

 

 ηξαπεδνεηδέο ραιπβδνέιαζκα,  θαη γεκίδεη κε ζθπξόδεκα,  

 

Αλ ηνπνζεηήζνπκε δηαηκεηηθνύο ζπλδέζκνπο, θαη εμαζθαιίζνπκε 

κεραληθά ηελ δηακήθε δηαηκεηηθή ζύλδεζε, 

 

ε ιεηηνπξγία ησλ δνθώλ θαη ησλ δνθίδσλ γίλεηαη ζύκκηθηε θαη ε 

αληνρή αιιά θαη ε αθακςία απμάλεηαη ζεκαληηθά. 

 

Καη εθηόο από ηελ αύμεζε ηεο αληνρήο ζε θάκςε, έρνπκε ηελ 

εμαζθάιηζε ζε ζηξεπηνθακπηηθό ιπγηζκό ησλ δνθώλ θαη δνθίδσλ θαη 

ηελ πξόζζεηε δηαθξαγκαηηθή ιεηηνπξγία.  

 

Οη δηαηκεηηθνί ζύλδεζκνη ειεθηξνζπγθνιιώληαη ζηηο δνθνύο,  

ζπλήζσο θαη κε ην ραιπβδνέιαζκα, θαη παξέρνπλ ηελ απαηηνύκελε 

ζύλδεζε γηα ηελ ζύκκηθηε ιεηηνπξγία.  
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Σύμμικηερ δοκοί (ηςπικέρ μοπθέρ): 

 

 

Γηα ζεηηθέο ξνπέο, όπνπ ην ζθπξόδεκα ζιίβεηαη,  

θαη κε ηελ δηαηκεηηθή  δηαζύλδεζε  

εμαζθαιίδεηαη ε επηπεδόηεηα ηεο θακπηόκελεο δηαηνκήο,  

ε δνθόο ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ ζύκκηθηε  

κε ηελ ζπλεξγαζία ησλ δύν πιηθώλ. 

 

 

 

  
 

 

Αληίζεηα όηαλ ην ζθπξόδεκα εθειθύεηαη,  

ξεγκαηώλεηαη, δελ κπνξεί λα κεηαθέξεη εθειθπζηηθέο δπλάκεηο,  

θαη δελ ζπκκεηέρεη ζηελ δηαηνκή,  

νπόηε ε ελεξγόο δηαηνκή είλαη κόλε ηεο ε κεηαιιηθή δνθόο.   
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Σύμμικηερ δοκοί (διαζηαζιολόγηζη ζε πλαζηική ποπή): 

 

νη ηάζεηο ζρεδηαζκνύ πνπ κπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ ζηα πιηθά πνπ 

απαξηίδνπλ κηα ζύκκηθηε δνθό, ζύκθσλα κε ηνλ ηζρύνληα EC4, είλαη: 

 

γηα ηελ ραιύβδηλε δηαηνκή: 

 

fad= fy/1.1    (π.ρ. γηα ράιπβα S355,  

           fad=35.5/1.1=32.28 kN/cm
2
)    

 

γηα ηνλ ζπλειθόκελν ράιπβα: 

 

fsd= fsy/1.15  (π.ρ. γηα ράιπβα S500,  

     fad=50/1.15=43.47 kN/cm
2
)  

 

γηα ην ζθπξόδεκα: 

 

fcd= 0.85*fck/1.5 (π.ρ. γηα ζθπξόδεκα C20/25,  

     fcd= 0.85*2.0/1.5= 1.13 kN/cm
2
) 
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Σύμμικηερ δοκοί (διαζηαζιολόγηζη ζε πλαζηική ποπή): 

(εθ όζνλ νη δηαηνκή είλαη θαηεγνξία 1 ε 2) 

 

Ζ δηαηνκή, δηαηεξώληαο ηελ επηπεδόηεηα ηεο θαη ηελ θνηλή 

κεηαθίλεζε, ρσξίο ζρεηηθή νιίζζεζε, ζηελ δηεπηθάλεηα ησλ δύν 

πιηθώλ, παξακνξθώλεηαη κέρξη λα ηζνξξνπήζνπλ: 

 

 ε εθειπζηηθή δύλακε ηνπ εθειθπόκελνπ ηκήκαηνο 

 ηεο ραιύβδηλεο δηαηνκήο (PZa)θαη 

 

 ε ζιηπηηθή δύλακε ηνπ ζθπξνδέκαηνο,  

 θαη ηνπ ζπλειθόκελνπ νπιηζκνύ (PDc) 

 

 θαη ε ζιηπηηθή δύλακε ηνπ ζιηβόκελνπ ηκήκαηνο  

ηεο ραιύβδηλεο δηαηνκήο (εθ όζνλ ππάξρεη) (PDa) 

  

νπόηε ε πεξηζηξνθή ηεο δηαηνκήο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πιήξνπο 

πιαζηηθή ξνπήο, έρεη νινθιεξσζεί, πεξί ηνλ πιαζηηθό νπδέηεξν 

άμνλα. 
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Σύμμικηερ δοκοί (διαζηαζιολόγηζη ζε πλαζηική ποπή): 

(εθ όζνλ νη δηαηνκή είλαη θαηεγνξία 1 ε 2) 

 

 
 

PDc=PZa         

 

PZa =Aa*fad    

 

PDc =Ac*fcd= ze*bc*fcd    

 

ze = Aa*fad / bc*fcd    

 

γηα ην παξάδεηγκα  

 
IPE300    Aa=53.8 cm

2
     Ia=8360 cm

4   
Wael=557 cm

3
 Wapl=628 cm

3
 

 

Pdc
max

 = (200*15) * 1.13  = 3390 kN 

 

Pza
max

 = 53.8 * 32.28  = 1736 kN    (< Pdc
max

 ) 

 

Pdc = Pza
max

 = 1736 kN    

 

ze = 1736/(200*1.13) – 7.68 cm 

 

Mplrde = 1736 * (15.0 + 30.0/2 – 7.68/2) = 45409 kNcm = 454 kNm 

 

Mplrda = 625 * 32.28 = 17979 kNcm = 179.8 kNm 

 

Βιέπνπκε όηη ζεκαληηθό κέξνο ηνπ ζθπξνδέκαηνο κέλεη αλελεξγό θαη ν 

κνρινβξαρίνλαο γηα ηελ ξνπή είλαη κηθξόο 
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Σύμμικηερ δοκοί (διαζηαζιολόγηζη ζε πλαζηική ποπή): 

 

 
 

αλ ζηελ ραιύβδηλε δνθό πξνζζέζνπκε έλα έιαζκα ζην θάησ πέικα, 

(όπσο ζην ζρήκα) νη αληίζηνηρεο ηηκέο γίλνληαη: 

 
Aa = Aao + Af = 53.8 + 2.0*25.0 = 53.8+50.0 = 103.8 cm

2 

 

za = (53.8*30 + 50*(45 + 2.5/2)) / 103.8 = 37.82 cm 

 

Pdc
max

 = 3390 kN  

 

Pza
max

 = 103.8 *32.28 = 3350  (<Pdc
max

 = 3390 kN ) 

 

ze = 3350/(200*1.13) = 14.85 cm (< hc) 

 

Mpllrde = 3350 * (37.82 – 14.85/2) = 101368 kNcm = 1013 kNm 
 
ε δηαηνκή ηνπ ζθπξνδέκαηνο είλαη (ζρεδόλ) όιε ελεξγή,  

ν κνρινβξαρίνλαο απμάλεη  

θαη ε ξνπή ππεξδηπιαζηάδεηαη (Mplrd=1013 kN αληί 454 kΝ)  
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Σύμμικηερ δοκοί (διαζηαζιολόγηζη ζε πλαζηική ποπή): 

 

γηα ηελ ζύκκηθηε δηαηνκή ηνπ παξαδείγκαηνο: 

  

ε κέγηζηε πιαζηηθή ξνπή κε ηελ αξρηθή δηαηνκή ηνπ ράιπβα ΗΡΔ300 

είλαη:  

Mplrd=454 kNm 

 

ελώ ε αληίζηνηρε πιαζηηθή ξνπή κόλνλ γηα ηελ ραιύβδηλε δηαηνκή 

(ρσξίο ηελ ζπλεξγαζία ηεο πιάθαο ζθπξνδέκαηνο) είλαη: 

 

Maplrd=202 kNm       

 

Mplrd/Maplrd=2.24 kNm (αύμεζε 2.24 θνξέο) 

 

γηα ηελ εληζρπκέλε κε έιαζκα δηαηνκή ε πιαζηηθή ξνπή γηα ηελ 

ζύκκηθηε δηαηνκή είλαη:   

 

Mplrd=1018 kNm 

 

ελώ ε αληίζηνηρε πιαζηηθή ξνπή κόλνλ γηα ηελ ραιύβδηλε δηαηνκή 

είλαη: 

 

Maplrd=262 kNm      Mplrd/Maplrd=3.88 kNm (αύμεζε 3.88 θνξέο) 
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Σύμμικηερ δοκοί (διαζηαζιολόγηζη ζε ελαζηική ποπή): 

(εθ όζον οι διαηομή είναι καηηγοπία 3) 

 

Ζ δηαηνκή, δηαηεξώληαο πάιη ηελ επηπεδόηεηα ηεο θαη ηελ θνηλή κεηαθίλεζε 

ζηελ δηεπηθάλεηα ησλ δύν πιηθώλ, παξακνξθώλεηαη πεξί ην θέληξν βάξνπο κηαο 

ηζνδύλακεο δηαηνκήο, πνπ απνηειείηαη από έλα πιηθό (ζπλήζσο ηνλ ράιπβα). 

 

 
 
Γηα λα είλαη ηζνδύλακε ε δηαηνκή, θξαηώληαο ηα ίδηα γεσκεηξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, πξέπεη ε δηαηνκή ηνπ ζθπξνδέκαηνο λα αληηθαηαζηαζεί κε κία 

ηζνδύλακε ραιύβδηλε δηαηνκή, πνπ ζα θαηαιακβάλεη ηελ ζπλνιηθή επηθάλεηα 

ηνπ ζθπξνδέκαηνο, αιιά κε κία πην «αξαηή» ππθλόηεηα πιηθνύ, ώζηε λα δίλεη 

γηα ηελ πξαγκαηηθή παξακόξθσζε ηελ αληίζηνηρε δύλακε πνπ ζα έδηλε ην 

αξρηθό πιηθό. 

 
ε δηαηνκή ηνπ ζθπξνδέκαηνο αληηθαζίζηαηαη κε κία αξαηόηεξε δηάηαμε ράιπβα, 

κε ηα ίδηα όκσο γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά (επηθάλεηα, θέληξν βάξνπο, ξνπή 

αδξαλείαο) 

 

όπνπ ε ηζνδύλακε επηθάλεηα ηνπ, δίλεη ηελ δύλακε πνπ ζα έδηλε ην ζθπξόδεκα 

γηα ηελ αληίζηνηρε παξακόξθσζε: 
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Σύμμικηερ δοκοί (διαζηαζιολόγηζη ζε ελαζηική ποπή): 

 

Φαληαζηείηε όηη ν ηζνδύλακνο ράιπβαο θαηαιακβάλεη όιε ηελ επηθάλεηα ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο, κε έλα αξαηόηεξν “raster”, θαηά n θνξέο 

 

Αξρηθή επηθάλεηα ζθπξνδέκαηνο (ζε θάζε 

ζεκείν) Ac 

 

Αξρηθή δύλακε ζθπξνδέκαηνο (ζην ίδην 

ζεκείν) PDc=Ac*Ec*ε 

 

Ηζνδύλακε δύλακε ράιπβα (ζην ίδην 

ζεκείν) PDa=Aac*Ea*ε 

 

PDa = PDc άξα  

 

Ac*Ec*ε = Aac*Ea*ε 

 

θαη 

 

Ac*Ec = Aac*Ea  θαη   Ac = Aac*Ea /Ec  θαη Aac = Ac/(Ea /Ec) 

 

(Ea /Ec)=n θαη ηέινο Aac = Ac/n  

 

Ζ ζπλνιηθή ηζνδύλακε επηθάλεηα ηεο δηαηνκήο αλεγκέλε ζε ράιπβα γίλεηαη: 

 

Ae=Aao+Aac=Aao+Ac/n (όπνπ n=Ea/Ec) 

 

Ζ ζέζε ηνπ θέληξνπ βάξνπο ηεο ηζνδύλακεο δηαηνκήο:  

 

ze=(Aao*za+Aac*zc)/Ae  

 

Καη ε ηζνδύλακε ξνπή αδξαλείαο αληίζηνηρα: 

 

Ie=Iao+Iaco+Aao*(ze-zao)
2
+Aac*(ze-zc)

2 

 

Ie=Iao+Ico/n+Aao*(ze-zao)
2
+(Ac/n)*(ze-zc)

2 
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Σύμμικηερ δοκοί (διαζηαζιολόγηζη ζε ελαζηική ποπή) 

 

 
 
IPE300    Aa=53.8 cm

2
     Ia=8360 cm

4   
Wael=557 cm

3
 Wapl=628 cm

3
 

 

Ea = 21000 kN/cm
2 

Ea / Ec = 21000/2900 = n = 7.24 

 

Ec = 2900 kN/cm
2 

 

Ae  = Ac/n + Ae = (200*15)/7.24 + 53.8 = 414.3 + 53.8 = 468.1 cm
2
 

 

ze = ((414.3*15/2)+(53.8*(15+30/2))) / 468.1 = 4720 / 468.1 = 10.08 cm 

 

Ie = ((15
3 
* 200)/12)/7.24 + 8360 + 414.3*(10.08 -15/2)

2
 + 53.8*(10.08-30)

2
 

 

    = 7769 + 8360 + 2757 + 21348 = 40325 cm
4 

 

Wo
a
 = 40325/10.08 = 3991 cm

3
  Wo

c
 = Wo

a
 * n = 3991 * 7.24 = 28994 cm

3 

 

Wu
a
 = 40325/(45-10.08) = 1152 cm

3
  

  

Γηα ηελ δηαηνκή πνπ εμεηάζακε πξνεγνύκελα, εθαξκόδνληαο ηε κεζνδνινγία 

ηεο ηζνδύλακεο δηαηνκήο έρνπκε: 

 

Ae=468 cm
2
, ze=10.08 cm θαη Ie=40325 cm

4
 

 

H ξνπή αδξαλείαο ηεο δηαηνκήο απμήζεθε από 8360 cm
4
, γηα ηελ ακηγώο 

ραιύβδηλε δηαηνκή, ζε 40325 cm
4
 γηα ηελ ζύκκηθηε,  

4.8 θοπέρ. 

 

Γηα ηελ ξνπή αληηζηάζεσο απηή είλαη:  

Weo
a
=Ie/ze (αλεγκ. ζε ράιπβα) θαη Weo

c
=(Ie/ze)*n (αλ. ζε ζθπξόδεκα) 

Weu
a
=Ie/(htot-ze) ζηελ θάησ ίλα ηεο ραιύβδηλεο δηαηνκήο  
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Σύμμικηερ δοκοί (διαζηαζιολόγηζη ζε ελαζηική ποπή): 

 

Δίλαη πξνθαλέο όηη ε κέγηζηε ειαζηηθή ξνπή είλαη απηή πνπ νδεγεί ηελ 

δπζκελέζηεξε αθξαία ίλα ζηελ αληίζηνηρε ηάζε ζρεδηαζκνύ: 

 

είηε ηελ πάλσ ίλα ηνπ ζθπξνδέκαηνο:  ζo
c
=fcd 

 

είηε ηελ θάησ ίλα ηνπ ράιπβα:   ζu
a
=fad 

 

Ζ κέγηζηε ξνπή γηα εμάληιεζε ηεο αληνρήο ηεο αθξαίαο άλσ ίλαο ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο είλαη:  

 

Mmaxo
c
=327 kNm  

 

Καη γηα εμάληιεζε ηεο αληνρήο ηεο αθξαίαο θάησ ίλαο ηνπ  ζθπξνδέκαηνο: 

 

Mmaxu
a
=371 kNm  

 

Ζ δηαηνκή αζηνρεί ειαζηηθά ζε 327 kNm, ιόγσ εμάληιεζεο ηεο ειαζηηθήο 

αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

 

Ζ αληίζηνηρε πιαζηηθή αληνρή ηεο δηαηνκήο ήηαλ 454 kNm  

 

ε κέγηζηε ειαζηηθή αληνρή ηεο κεηαιιηθήο δνθνύ είλαη 180 kNm.  
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Σύμμικηερ δοκοί (διαζηαζιολόγηζη ζε ελαζηική ποπή): 

 

 
 
Γηα ηελ εληζρπκέλε κε έιαζκα δηαηνκή έρνπκε: 

 

Ae=518 cm
2
, ze=13.56 cm θαη Ie=98897 cm

4 

 

H ξνπή αδξαλείαο ηεο δηαηνκήο απμήζεθε από 15124 cm4, γηα ηελ ακηγώο 

ραιύβδηλε δηαηνκή,  

 

ζε 98897 cm4 γηα ηελ ζύκκηθηε, 6.5 θοπέρ. 

 

Ζ κέγηζηε ξνπή γηα εμάληιεζε ηεο αληνρήο ηεο αθξαίαο άλσ ίλαο ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο είλαη:  

 

Mmaxo
c
= 596 kNm (ξνπή αζηνρίαο )  

 

Καη γηα εμάληιεζε ηεο αληνρήο ηεο αθξαίαο θάησ ίλαο ηνπ  ζθπξνδέκαηνο 

Mmaxu
a
= 940 kNm  

 

Ζ αληίζηνηρε πιαζηηθή αληνρή ηεο δηαηνκήο ήηαλ 1018 kNm. 

 

όπσο θάλεθε ζηηο πξνεγνύκελεο αλαιύζεηο: 

 

 ε αληνρή κηαο ζύκκηθηεο δνθνύ απμάλεηαη ζεκαληηθά (2.5-5.0 θνξέο), 

 

 θαη ε αθακςία αθόκε πεξηζζόηεξν (4,0-7,5 θνξέο). 

 

 

Με δεδνκέλε ηελ ζύκκηθηε ιεηηνπξγία κόλνλ ζηηο ζεηηθέο ξνπέο θαη ηελ 

ιεηηνπξγία ζηηο αξλεηηθέο ξνπέο, κόλνλ ηεο κεηαιιηθήο δηαηνκήο ζε 

ππεξζηαηηθνύο θνξείο, ζηα ζεκεία πνπ αλαπηύζζνληαη νη κέγηζηεο ξνπέο 

(ζηεξίμεηο) έρνπκε ηελ ειάρηζηε αληνρή, θαη ηα πιενλεθηήκαηα ησ ζύκκηθησλ 

δηαηνκώλ εμαθαλίδνληαη, ζε απιέο ειαζηηθέο αλαιύζεηο. 
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Σύμμικηερ δοκοί (διαζηαζιολόγηζη ζε ελαζηική ποπή): 

 

ηελ ειαζηηθή αλάιπζε, παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ε ηζηνξία ηεο 

θόξηηζεο, θάηη πνπ δελ ζπκβαίλεη ζηελ πιαζηηθή αλάιπζε.  
 

 

Πεξίπησζε 1. 

θπξνδέηεζε ζε κε ππνζηεξηδόκελν μπιόηππν 

πνπ θέξεηαη από ηελ κεηαιιηθή δνθό 

 
Αξρηθά ε κεηαιιηθή δνθόο αλεγείξεηαη θαη επάλσ ηεο ηνπνζεηείηαη ν 

παξακέλσλ μπιόηππνο, θαη γίλεηαη ε ζθπξνδέηεζε.  

 

Σα αξρηθά θνξηία παξαιακβάλνληαη από ηελ κεηαιιηθή δνθό κόλν. (θάζε 1) 

 

ηελ ζπλέρεηα ε δνθόο ιεηηνπξγεί ζαλ ζύκκηθηε, θαη ηα ππόινηπα θνξηία, 

πξόζζεηα κόληκα, θαη θηλεηά παξαιακβάλνληαη από ηελ ζύκκηθηε πηα 

δνθό.(θάζε 2) 

 

Σα ηειηθά εληαηηθά κεγέζε, πξνθύπηνπλ από ην άζξνηζκα ησλ δύν θάζεσλ. 
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Σύμμικηερ δοκοί (διαζηαζιολόγηζη ζε ελαζηική ποπή): 

 
Πεξίπησζε 2. 

θπξνδέηεζε ζε ππνζηεξηδόκελν μπιόηππν 

πνπ δελ θέξεηαη από ηελ κεηαιιηθή δνθό 

 
Αληίζεηα αλ ε δνθόο θαη ν μπιόηππνο ππνζηεξηρζεί ζηελ αξρηθή θάζε,  

ε δνθόο γηα ην ζύλνιν ησλ θνξηίσλ ιεηηνπξγεί ζαλ ζύκκηθηε  

θαη ε ηειηθή εηθόλα είλαη πνιύ δηαθνξεηηθή.  
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Σύμμικηερ δοκοί (διαζηαζιολόγηζη ζε ελαζηική ποπή): 

 
Έζησ όηη έρνπκε ηελ δνθό ηνπ ζρήκαηνο, ακθηέξεηζηε κε άλνηγκα  10 m:  

 

ga=0.41 kN/m  g=8.0 kN/m    gsd= 10.8 kN/m  

gc=7.50 kN/m  g1=3.0 kN/m     g1sd= 4.05 kN/m  

g1=3.0 kN/m  q  = 8.0 kN/m    qsd = 15.0 kN/m  

q = 8.0 kN/m            psd= 26.85 kN/m 

 

Φάζε 1   ζν=ζu=24.3 kN/cm
2
 

 

Φάζε 2   Γζν = 0.69 kΝ/cm
2
 Γζua =17.43 kN/cm

2
 

     ζν  = 0.69 kN/cm
2
 

     ζνa= 19.0  kN/cm
2
 ζua = 41.0 kN/cm

2
 

 

Αληίζηνηρα ζε κία θάζε 

 
 νc   =1.16 kN/cm

2
 

 νa =  4.19 kN/cm
2 
 

 ζua=  29.13 kN/cm
2
 

 

Θέιεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ε ιεηηνπξγηθόηεηα (βέινο) αιιά θύξηα ε επζηάζεηα ηεο 

κεηαιιηθήο δνθνύ ζηηο θάζεηο πξηλ ηελ ζθπξνδέηεζε. 

Ζ ζσζηή ζύλδεζε κε ην ραιπβδνέιαζκα πξνζθέξεη ζεκαληηθή πξόζζεηε 

επζηάζεηα.  
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Σύμμικηερ δοκοί 

(πλαζηική και ελαζηική ανάλςζη, ανακαηανομή ποπών): 

 
 ε κηα ζπλερή δνθό δύν αλνηγκάησλ, κε απιή ειαζηηθή αλάιπζε, κε ΔΗ 

ζηαζεξό ζε όιν ην κήθνο ηεο δνθνύ (όπσο ζην ζρήκα) έρνπκε γηα νκνηόκνξθν 

θνξηίν 10 kN/m: 

 

 

 

 

 

 

 

Μ1     = -61.25 kNm  

 

Mmax=  49.37 kNm  

 

 

Αληίζηνηρα γηα κία δνθό κε ηελ δηαηνκή πνπ εμεηάζακε πξηλ νη αληίζηνηρεο 

αληνρέο είλαη: 

 

Μplrda   =   262 kNm        (=4.27*61,25)  

Mplrde     = 1018 kNm     (=20.61*49,37)  

 

Ζ εμάληιεζε ηεο αληνρήο ηεο δνθνύ ζα γίλεη γηα θνξηίν qsd=42.7 kN/m,  

 

Οπόηε ε ξνπή ηεο ζηήξημεο θηάλεη ζηελ ξνπή αληνρήο ηεο κεηαιιηθήο δηαηνκήο. 

 

ηελ ίδηα ζηηγκή γηα ην άλνηγκα έρνπκε: 

  

Μmax=211 kNm<< Meplrd= 1018 kNm  

 

Η ανηοσή ηηρ δοκού εξανηλείηαι ζηην ζηήπιξη  

και η δοκόρ ζηο άνοιγμα ςπολειηοςπγεί ζσεδόν ζηο 20% ηηρ ζύμμικηηρ 

ανηοσήρ 
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Σύμμικηερ δοκοί  

(πλαζηική και ελαζηική ανάλςζη,ανακαηανομή ποπών): 

 

 
 

ηελ ίδηα δνθό κπνξνύκε λα θάλνληαο κηα πην αθξηβή αλάιπζε,  

ηελ «ξεγκαησκέλε αλάιπζε»,  

όπνπ ε αθακςία θαηά κήθνο ηεο δνθνύ κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ην αλ 

ζπκκεηέρεη ην ζθπξόδεκα,  

ε αλ ιόγσ εθειθπζκνύ έρεη ξεγκαησζεί. 

 

 
 

ύκθσλα κε ηνλ EC4, ζε απνζηάζεηο 0.15L, εθαηέξσζελ ησλ ζηεξηγκάησλ 

ζεσξνύκε ακηγώο κεηαιιηθή δηαηνκή ιόγσ ξεγκαηώζεσλ, θαη ζηελ ππόινηπε 

ηελ αθακςία ηεο ζύκκηθηεο δηαηνκήο.  
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Σύμμικηερ δοκοί 

(πλαζηική και ελαζηική ανάλςζη, ανακαηανομή ποπών): 

 
Κάλνληαο «ξεγκαησκέλε αλάιπζε», κε ΔΗ πνπ αληηζηνηρνύλ: 

1. ζηελ κεηαιιηθή ζηαζεξό ζηελ πεξηνρή ηεο ζηήξημεο 

2. ζηελ ζύκκηθηε δνθό ζην ππόινηπν κήθνο (όπσο ζην ζρήκα) έρνπκε: 
   

 

 

 

 

 

 

 

Μ1     = -40.98 kNm  

Mmax=  59.51 kNm  

 

 

Αληίζηνηρα γηα κία δνθό κε ηελ δηαηνκή πνπ εμεηάζακε πξίλ ε αληίζηνηρεο 

αληνρέο είλαη: 

 

Μplrda   =   262 kNm        (=6.37*61,25)  

Mplrde     = 1018 kNm       (=17.10*49,37) 

 

Ζ εμάληιεζε ηεο αληνρήο ηεο δνθνύ ζα γίλεη γηα θνξηίν qsd=63.7 kN/m,  

νπόηε ε ξνπή ηεο ζηήξημεο θηάλεη ζηελ ξνπή αληνρήο ηεο κεηαιιηθήο δηαηνκήο. 

 

θαη ζην άλνηγκα έρνπκε πάιη: 

  

Μmax=379 kNm<< Meplrd= 1018 kNm  

 

Η ανηοσή ηηρ δοκού εξανηλείηαι ζηην ζηήπιξη  

και η δοκόρ ζηο άνοιγμα ςπολειηοςπγεί ζσεδόν ζηο 37% ηηρ ζύμμικηηρ 

ανηοσήρ 
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Σύμμικηερ δοκοί 

(πλαζηική και ελαζηική ανάλςζη, ανακαηανομή ποπών): 
 

 
 

Γηα λα θαιύςεη ην πξόβιεκα απηό ν EC4 επηηξέπεη ηελ αλαθαηαλνκή ησλ 

ξνπώλ, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηεο δνθνύ ζύκθσλα κε ηνλ αθόινπζν 

πίλαθα: 

 

Καηεγνξία Αξεγκάησηε αλάιπζε Ρεγκαησκέλε αλάιπζε 

1 40% 25% 

2 30% 15% 

3 20% 10% 

4 10% 0 % 
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Σύμμικηερ δοκοί 

(πλαζηική και ελαζηική ανάλςζη, ανακαηανομή ποπών): 

 

 
 
Αληίζηνηρα ην κέγηζην θνξηίν ηεο δνθνύ γηα ηηο αληίζηνηρεο πεξηπηώζεηο ζα 

ήηαλ: 

 

Καηεγνξία Αξεγκάησηε αλάιπζε Ρεγκαησκέλε αλάιπζε 

Υσξίο αλαθαηαλνκή (0%)   42.7 kN/m (0%)   62.7 kN/m 

1 (40%)  71.2 kN/m (25%)  85.2 kN/m 

2 (30%)  61.1 kN/m (15%)   75.2 kN/m 

3 (20%)  53.4 kN/m (10%)  71.0 kN/m 

4 (10%) 47.5 kN/m (0 %)  62.7 kN/m 

 

Ζ νηθνλνκηθόηεξε αλάιπζε είλαη: γηα ξεγκαησκέλε αλάιπζε,  

κε αλαθαηαλνκή 25%, θαη θνξηίν ζρεδηαζκνύ 85.2 kN/m,  

πάιη αθήλεη ηελ ζύκκηθηε δνθό λα αλαπηύζζεη ξνπή ζην άλνηγκα  

Mmax=748 kNm, έλαληη ηεο αληίζηνηρεο ξνπήο αληνρήο Μplrd=1018 kNm,  

αθόκε θαη κε ηελ επκελέζηεξε αλαθαηαλνκή, 

 

η ζύμμικηη δοκόρ ςπολειηοςπγεί ζηο 73%. 
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Σύμμικηερ δοκοί  

(πλαζηική και ελαζηική ανάλςζη, ανακαηανομή ποπών): 

 

Δθ όζνλ ε δνθόο καο είλαη (ζην ζεκείν αλαθαηαλνκήο) θαηεγνξία 1,  

 

ηόηε είλαη δπλαηόλ λα θάλνπκε πλήπη πλαζηική ανάλςζη, 

 

θαη όρη ειαζηηθή αλάιπζε κε αλαθαηαλνκή θαη πιαζηηθή δηαζηαζηνιόγεζε 

όπσο κέρξη ηώξα. 

 

ηελ πιαζηηθή αλάιπζε, ην ζηήξηγκα αλαπηύζζεη ηελ πιαζηηθή ξνπή θαη 

δεκηνπξγεί πιαζηηθή άξζξσζε  

 

θαη αθήλεη ηελ δνθό λα ιεηηνπξγεί γηα ηα επηπιένλ θνξηία ζαλ δύν 

ακθηέξεηζηεο,  

 

κέρξη λα δεκηνπξγεζεί πξόζζεηε πιαζηηθή άξζξσζε ζην άλνηγκα  

 

θαη ν θνξέαο λα γίλεη κεραληζκόο, εμαληιώληαο ην ζύλνιν ηεο αληνρήο ηνπ, θαη 

ζην άλνηγκα θαη ην ζηήξηγκα. 

 

 

 

ην ζηήξηγκα αλαπηύζζεηαη 

ξνπή: 

 

Μaplrd=462 kNm  

 

ην άλνηγκα:  

Meplrd=1018 kN/m  

 

 

Καη ην αληίζηνηρν θνξηίν ζρεδηαζκνύ  

 

Psd=143 kN/m (68% πεξηζζόηεξν)  

 

 

  



28 
 

Σύμμικηερ δοκοί  

(πλαζηική και ελαζηική ανάλςζη, ανακαηανομή ποπών): 

 
Πην ξηδνζπαζηηθά,  

αλ ζρεδηάζνπκε από ηελ αξρή ηηο δύν δνθνύο ρσξίο ζπλέρεηα, 

ζαλ δύν ακθηέξεηζηεο,  

ηόηε ε ξνπή ζην άλνηγκα κπνξεί αλεμάξηεηα ηεο θαηεγνξίαο ζην ζηήξηγκα λα 

θηάζεη ηελ πιαζηηθή ξνπή αληνρήο,  

 

 
ην άλνηγκα:  

Meplrd=1018 kN/m  

 

Καη ην αληίζηνηρν θνξηίν ζρεδηαζκνύ  

 

Psd=127 kN/m (49% πεξηζζόηεξν) (πνιύ θνληά ζηελ πιήξε πιαζηηθή αλάιπζε) 

 

Είναι λοιπόν ζςνήθηρ ππακηική ζηιρ ζύμμικηερ δοκούρ  

(όπυρ και ζηιρ ζύμμικηερ πλάκερ)  

να ζσεδιάζοςμε αμθιέπειζηα δομικά ζηοισεία.  
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Σύμμικηερ δοκοί (ηςπικέρ μοπθέρ):  

 
Εθαπμογή ζςμμίκηυν ολόζυμυν και δικηςυηών δοκών και ηεγίδυν, ζηην 

θάζη ηηρ ανέγεπζηρ  

 

Γηάηαμε ζπκκίθηνπ θνξέα, 

κε: 

Ακθηέξεηζηεο ηεγίδεο (ρσξίο 

ηδηαίηεξε κόξθσζε 

άξζξσζεο) 

 

Ακθηέξεηζηεο θύξηεο δνθνί 

(κε εηδηθή δηακόξθσζε 

άξζξσζεο) 

 

Πιαηζηαθέο θύξηεο δνθνύο 

κε κηθξή ζύκκηθηε 

ιεηηνπξγία γηα θαηαθόξπθα 

θνξηία θαη ζεκαληηθή 

κεηαιιηθή θνκβηθή ζύλδεζε 

γηα ζεηζκηθά θνξηία. 

 

Εθαπμογή ζςμμίκηυν ολόζυμυν και δικηςυηών δοκών και ηεγίδυν, και 

ζύμμικηηρ πλάκαρ, ζηην θάζη ηηρ ανέγεπζηρ και ζκςποδέηηζηρ.  
 

ύκκηθηε πιάθα επί 

ζπλεξγαδόκελνπ ηξαπεδνεηδνύο 

ραιπβδνειάζκαηαο . 

 

ύκηθηεο ηεγίδεο  

ππνζηεξίδνληαη ζηελ θάζε ηεο 

ζθπξνδέηεζεο έλαληη 

ζηξεπηνθακπηηθνύ ιπγηζκνύ από 

ηελ δηαθξαγκαηηθή αιιά θαη ηελ 

θακπηηθή ιεηηνπξγία 

ηνπ ραιπβδνειάζκαηνο. 

 

Ακθηαξζξσηέο ζύκκηθηεο 

δηθηπσηέο θύξηεο δνθνί 

ππνζηεξίδνληαη ζηελ θάζε ηεο 

ζθπξνδέηεζεο έλαληη  ζηξεπηνθακπηηθνύ ιπγηζκνύ από πξνζσξηλνύο 

νξηδόληηνπο ρηαζηί ζπλδέζκνπο δπζθακςίαο.  
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Σύμμικηερ δοκοί (καηηγοπίερ διαηομών): 

 
Μηα ζύληνκε αλαθνξά ζηηο θαηεγνξίεο δηαηνκώλ, όπσο ηζρύεη ηόζν ζηνλ EC3, 

όζν θαη ζηνλ EC4: 

 

 ζηελ θαηεγνξία 1, ε δηαηνκή είλαη ηόζν ζπκπαγήο (compact) πνπ κπνξεί 

λα ζηξαθεί κέρξη ηελ πιήξε πιαζηηθή ξνπή, θαη κεηά 

λα ζπλερίζεη λα ζηξέθεηαη ζαλ πιαζηηθή άξζξσζε, 

κέρξη ηελ ηειηθή πιαζηηθή θαηάξξεπζε ηνπ θνξέα, 

ρσξίο θαηλόκελα ηνπηθνύ ιπγηζκνύ. 

 

 ζηελ θαηεγνξία 2 ε δηαηνκή κπνξεί λα ζηξαθεί κόλνλ κέρξη ηελ 

αλάπηπμε ηεο πιήξνπο πιαζηηθήο ξνπήο, αιιά δελ 

δεκηνπξγεί πιαζηηθή άξζξσζε. 

 

 ζηελ θαηεγνξία 3 ε δηαηνκή κπνξεί λα ζηξαθεί κέρξη ην ζεκείν πνπ ε 

δπζκελέζηεξε αθξαία ίλα θηάζεη ην όξην δηαξξνήο, 

δειαδή αλαπηπρζεί ε ειαζηηθή ξνπή αληνρήο.  

 

 ζηελ θαηεγνξία 4 ήδε ζηελ ειαζηηθή ξνπή, ηκήκαηα ησλ ζιηβνκέλσλ 

ζηνηρείσλ (άθξα πεικάησλ, ηκήκα ηνπ θνξκνύ), έρνπλ 

εθηξαπεί ζε ηνπηθό ιπγηζκό, θαη είλαη αλελεξγά. 

 

ηηο ζύκκηθηεο δνθνύο ηα πξάγκαηα είλαη πην απιά:  

Γηα ζεηηθέο ξνπέο, πνπ ε δνθόο ιεηηνπξγεί ζαλ ζύκκηθηε 

 

Ζ ύπαξμε ηεο πιάθαο 

ζθπξνδέκαηνο, εμαζθαιίδεη  

(θαη ιόγσ ηεο ύπαξμεο ησλ 

δηαηκεηηθώλ ζπλδέζκσλ) 

ην άλσ πέικα από εθηξνπή θαη 

ηνπηθό ιπγηζκό. 

Ζ δηαηόκή είλαη πάληνηε ζρεδόλ 

θαηεγνξίαο 1,  

γηαηί ε κόλε αληίζεηε πεξίπησζε 

είλαη λα εθηξαπεί ηκήκα ηνπ 

ζιηβόκελνπ θνξκνύ,  

(ζπάλην ζε νηθνδνκηθά έξγα, 

ζπρλόηεξν ζηελ γεθπξνπνηία) 

 

Γηα ηηο αξλεηηθέο ξνπέο όπνπ ε δηαηνκή ζθπξνδέκαηνο δελ ιακβάλεηαη ππ’ όςε, 

ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ ΔC3  
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Σύμμικηερ δοκοί  (διαμήκηρ διαημηηική ζύνδεζη) 

    διαημηηικοί ήλοι κεθαλήρ: 

 

Γηα λα ηζρύνπλ όια απηά πνπ αλαθέξζεθαλ, πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεηαη: 

•  ε ζπλεξγαζία ησλ δύν πιηθώλ 

•  ε απνθπγή ηεο ζρεηηθήο νιίζζεζεο ζηελ δηεπηθάλεηα  
•  ε δηαηήξεζε ηεο επηπεδόηεηαο ησλ δηαηνκώλ 

 

Απηό επηηπγράλεηαη κε ρξήζε δηαηκεηηθώλ ζπλδέζκσλ, θαη ν 

ζπλεζέζηεξνο ηύπνο  ζήκεξα είλαη νη ήινη θεθαιήο. 

 

 

 
Οη δηαηκεηηθνί ήινη θεθαιήο, ραξαθηεξίδνληαη από: 

 

•  ηελ δηάκεηξν ηνπο d1, (ζπλήζεηο δηάκεηξνη  

           Φ13,Φ16,Φ19,Φ22) 

•  ην ύςνο ηνπο h 

•  ε θεθαιή ηνπο είλαη αλάινγα κεγαιύηεξε (d2)  

•  θαη ζηνλ πόδα ηνπο θέξνπλ κία αθίδα 

      πνπ βνεζά   ζηελ δηαδηθαζία ζπγθόιιεζεο  

•  ζπλνδεύνληαη από έλα θεξακηθό δαθηπιίδη, 

     πνπ πξνθπιάζζεη από ηελ νμείδσζε ζηελ 

      πςειήο ζεξκνθξαζία ηεο ηήμεο θαη ηεο  

   ζπγθόιιεζεο θαη βνεζάεη ζηελ δηακόξθσζε   

   ηεο ηειηθήο επηθαλείαο ζπγθόιιεζεο.  
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Σύμμικηερ δοκοί  (διαμήκηρ διαημηηική ζύνδεζη) 

    διαημηηικοί ήλοι κεθαλήρ: 

 

 

ηελ δηαδηθαζία 

ζπγθόιιεζεο, πνπ γίλεηαη κε 

εηδηθό ζπλήζσο εξγαιείν 

(πηζηόιη). 

  

 ηελ άθξε ηνπ νπνίνπ 

ηνπνζεηείηαη ν ήινο κε ην 

θεξακηθό δαθηπιίδη. 

 

 Με ηελ έλαξμε ηεο 

ζπγθόιιεζεο ν  

ήινο απνκαθξύλεηαη όζν 

ρξεηάδεηαη  

γηα ηελ δεκηνπξγία 

βνιηατθνύ ηόμνπ. 

 

 ηελ ζπλέρεηα ν ήινο θαη 

ην δαθηπιίδη πηέδνληαη  

ζην ιησκέλν   

κέηαιιν  

 

γηα ηελ ηειηθή    

κνξθνπνίεζε ηεο 

ζπγθόιιεζεο. 
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Σύμμικηερ δοκοί  (διαμήκηρ διαημηηική ζύνδεζη) 

    διαημηηικοί ήλοι κεθαλήρ: 

 

 
 
Οη δηαηκεηηθνί ζύλδεζκνη δηαηάζζνληαη ζε κία ε πεξηζζόηεξεο ζεηξέο, θαηά 

κήθνο ηεο δνθνύ. 

 

Γεληθά νη δηαηκεηηθνί ζύλδεζκνη ηζνθαηαλέκνληαη θαηά κήθνο ηεο δνθνύ, ζε 

απνζηάζεηο κεηαμύ ηνπο, πνπ πξέπεη λα είλαη: 

 

e>5 *d1  e<6*dc   b>2.5*d1 α<9*tf*ε (ε=(235/fy)
1/2

)  

   e<80 cm 

 

Σν ύςνο ησλ ζπλδέζκσλ επηιέγεηαη ιίγν κηθξόηεξν από ην πάρνο ηεο πιάθαο 

ζθπξνδέκαηνο,  

ώζηε λα θηάλεη κέζα ζηελ ελεξγό ζιηβόκελε δώλε, αιιά λα αθήλεη ηελ 

θαηάιιειε επηθάιπςε (αληίζηνηρε κε απηή ησλ ξάβδσλ νπιηζκνύ) 

 

 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ δηαηκεηηθώλ ζπλδέζκσλ πξνζνκνηάδεη κε απηή ησλ 

ζπλδεηήξσλ, πνπ κεηαθέξνπλ ηελ δηακήθε δηάηκεζε κε κία πξηνλσηή ηξνρηά, 

εθειθπζηηθώλ δπλάκεσλ ζηνπο ήινπο θαη ζιηβόκελσλ δηαγσλίσλ ζην 

ζθπξόδεκα. 
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Σύμμικηερ δοκοί  (διαμήκηρ διαημηηική ζύνδεζη) 

    διαημηηικοί ήλοι κεθαλήρ: 

 

 

 
Οη δηακήθεο δηαηκεηηθή δύλακε πνπ αλαπηύζζεηαη ζε θάζε ηκήκα ηεο δνθνύ, 

είλαη απηή πνπ απαηηείηαη γηα λα εμηζνξξνπεζεί ε κεηαβνιή ηεο ελεξγνύ 

ζιηπηηθήο δύλακεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζαπηό ην ηκήκα. 

 

Vl = PDcr - PDcl  

 

Ζ δύλακε απηή πξέπεη λα παξαιεθζεί από ην άζξνηζκα ησλ δηαηκεηηθώλ 

ζπλδέζκσλ.  

 

O αξηζκόο ησλ απαηηνύκελσλ δηαηκεηηθώλ ζπλδέζκσλ είλαη: 

 

n=Vl/Prd
(min)  

 

Μπνξνύκε λα έρνπκε πλήπη διαημηηική κάλςτη, 

  

αλ ε δηακήθεο δηαηκεηηθή δύλακε επαξθεί γηα λα αλαπηπρζεί ε ζιηπηηθή δύλακε 

ζην ζθπξόδεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πιήξνπο πιαζηηθήο ξνπήο. 

 

Αληίζεηα κπνξνύκε λα έρνπκε μεπική διαμηηική κάλςτη,  

 

αλ ε δηακήθεο δηαηκεηηθή δύλακε επαξθεί γηα λα αλαπηπρζεί ε ζιηπηηθή δύλακε 

ζην ζθπξόδεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ξνπήο ζρεδηαζκνύ. 

 

nκδθ=nπδθ*(Msd/Mplrd)  
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Σύμμικηερ δοκοί  (διαμήκηρ διαημηηική ζύνδεζη) 

    διαημηηικοί ήλοι κεθαλήρ: 

 

Έζησ ζύκκηθηε δνθόο ηνπ ζρήκαηνο κε PDc=3350 kN 

 

Γηαηκεηηθνί ήινη θεθαιήο: Φ22, S235, l=12.5 cm 

 

Prd=0.8*(π*ds
2
/4)*fua/γκ2 (αληνρή ήινπ ζε δηάηκεζε (;)) 

Prd=0.8*(3.14*2.2
2
/4)*(36/1.25)=87.53 kN 

 

Prd=0.29*α*(ds
2
)*(Ec*fck)

1/2
/ γκ2 (αληνρή ήινπ ζε 

ζύλζιηςε άληπγνο-beton) 

α=1 (γηα h/ds>4) 

Prd=0.29*1.0*(2.2
2
)*(2900*2.0)

1/2
/1.25)=85.51 kN 

 

min Prd=85.51kN 

 

n = PDc/ min Prd  

n = 3350 / 85.51 = 39.1 = 40 ήινη 

 

γηα ακθηέξεηζηνη δνθό κήθνπο 10 m, 40 ήινη, ζε θάζε κηζή δνθό  

 

ζε απόζηαζε (1000/2)/40=0,125 m   

 

Γl = 12.5 cm > 5*ds = 5*2.2 = 11 cm απόζηαζε από ην άθξν 

     < 6*dc = 6 *15= 90 cm > 9 * tf * ε = 9*1,07*,81 = 7,8 cm 

   < 80 cm 

 

ελαιιαθηηθά ζα κπνξνύζε λα είραλ ηνπνζεηεζεί: 

  

 2 ήινη αλά 25  cm > 5*ds = 5*2.2 = 11 cm   εγθάξζηα απόζηαζε  

     < 6*dc = 6 *15= 90 cm >2.5 ds = 2.5*2.2 = 5.5 cm 

   < 80 cm 

 

3 ήινη αλά 37.5  cm>5*ds = 5*2.2 = 11 cm  εγθάξζηα απόζηαζε  

     < 6*dc = 6 *15= 90 cm >2.5 ds = 2.5*2.2 = 5.5 cm 

   < 80 cm 
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Σύμμικηερ δοκοί  (διαμήκηρ διαημηηική ζύνδεζη) 

    διαημηηικοί ήλοι κεθαλήρ:  

 

 



37 
 

Σύμμικηερ πλάκερ (ηςπικέρ μοπθέρ) 

 

Ο ζπλήζεο ηύπνο ησλ ζπκκίθησλ πιαθώλ 

απνηειείηαη από έλα ηξαπεδνεηδέο ραιπβδνέιαζκα,  

κε θάπνην ζύζηεκα εγθαξζίσλ λεπξώζεσλ 

πνπ παξέρνπλ δηακήθε δηαηκεηηθή ζύλδεζε  

ζηελ δηεπηθάλεηα ζθπξνδέκαηνο ραιπβδνειάζκαηνο. 

 

Σν ραιπβδνέιαζκα έρεη ηελ δηπιή ιεηηνπξγία ηνπ παξακέλνληνο μπινηύπνπ, 

ζηελ θάζε ηεο ζθπξνδέηεζεο  

θαη ηνπ ζπλειθόκελνπ νπιηζκνύ, κεηά ηελ σξίκαλζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο.  

 
 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηύπνη εηδηθώλ ραιπβδνειαζκάησλ, κεξηθά από ηα νπνία 

πιένλ παξάγνληαη θαη ζηελ Διιάδα, κε πάρε ειάζκαηνο από 0,6 - 1,5 mm. 
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Σύμμικηερ πλάκερ (ηςπικέρ μοπθέρ) 

 

Σα ραιπβδνειάζκαηα ζαλ θακπηόκελα ζηνηρεία,  

είλαη ζπλήζσο θαηεγνξία 4,  

θαη γηαπηό ν έιεγρνο ηνπο ζε αληνρή θαη ιεηηνπξγηθόηεηα  

γίλεηαη ζπλήζσο κε ηελ βνήζεηα πηλάθσλ πνπ παξέρνπλ νη θαηαζθεπαζηέο. 
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Σύμμικηερ πλάκερ (ηςπικέρ μοπθέρ) 

Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ζηελ θάζε ηεο ζθπξνδέηεζεο, πνπ ζπλήζσο είλαη θαη 

ε δπζκελέζηεξε θάζε γηα ην ραιπβδνέιαζκα λα πεξηνξηζηνύλ ηα βέιε, ώζηε λα 

απνθεπρζεί ην θαηλόκελν ηεο ζπζζώξεπζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (ponding).  

 

To κέγηζην βέινο πξέπεη λα είλαη fmax<l/250 ε fmax<20 mm 

 

ηνλ έιεγρν απηό, όπσο θαη ζηνλ έιεγρν αληνρήο,  

ιακβάλνληαη ππ’ όςε νη δπζκελέζηεξνη ζπλδπαζκνί θνξηίζεσλ,  

θαη πξόζζεηα θνξηία ζθπξνδέηεζεο, 

 

0.75 kN/m
2
, ζε όζε επηθάλεηα είλαη δπζκελέο,  

θαη επηπξόζζεηα θνξηίν 0.75 kN/m
2
,  

ζε κία επηθάλεηα 3.0*3.0 m, ζηελ δπζκελέζηεξε ζέζε. 
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Σύμμικηερ πλάκερ (κάμτη – πλαζηική ανάλςζη) 

 

Ο ππνινγηζκόο ησλ πιαθώλ ζε θάκςε, είλαη αληίζηνηρνο κε απηόλ ησλ δνθώλ: 

 

Ζ ζιηπηηθή δύλακε ηεο ζιηβόκελεο δώλεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο,  

εμηζνξξνπεί ηελ εθειθπζηηθή δύλακε ηνπ εθειθπόκελνπ ραιπβδνειάζκαηνο.  

 

PDc=Ac*fcd   Ac=bc*zc   PDc=PZa   ze=Aap*fadp/bc*fcd  

 

PZa=Aap*fadp,  

 

Mplrd=Aap*fadp*(d-ze/2-zap)  

 

ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο,  

θξίζηκε γηα ηελ επηινγή ηνπ ραιπβδνειάζκαηνο  

είλαη ε θάζε ηεο ζθπξνδέηεζεο, 

  

θαη ζηελ θάκςε ην ραιπβδνέιαζκα, ζαλ ζπλειθόκελνο νπιηζκόο ππεξεπαξθεί. 

 

Αθόκε ζπλήζσο ππεξεπαξθεί θαη ε ζιίςε ηνπ ζθπξνδέκαηνο  

κε απνηέιεζκα κηθξά πάρε ζιηβόκελεο δώλεο.   
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Σύμμικηερ πλάκερ (διαμήκηρ διάημηζη) 

ε δηακήθε δηάηκεζε, πξέπεη νη κεραληθή ζύλδεζε λα επαξθεί γηα ηελ απνθπγή 

ηεο νιίζζεζεο ζηελ δηεπηθάλεηα. 

 

Ζ αληίζηαζε ζε δηακήθε δηάηκεζε δίλεηαη από ηελ ζρέζε: 

 

Vlrd=(b*dp)*((m*Ap/b*ls)+k)/yλ  όπνπ b: ην πιάηνο ηεο πιάθαο 

      dp: ην ζηαηηθό ύςνο ηεο πιάθαο   

      Αp: ην εκβαδόλ ηνπ ραιπβδόθπιινπ   

      γλ=1.25 

      ls: ην δηαηκηηθό άλνηγκα ηεο πιάθαο 

 

m θαη k δύν ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο,  

πνπ πξνζδηνξίδνληαη πεηξακαηηθά,  

θαη ραξαθηεξίδνπλ ηνλ ηύπν ηνπ ραιπβδνειάζκαηνο  

 

 

 

Σν δηαηκεηηθό άλνηγκα πιάθαο, ls  

 

είλαη ην κήθνο ζην νπνίν: 

  

έρνπκε ηελ ίδηα επηθάλεηα κε ην 

πξαγκαηηθό δηάγξακκα 

δiαηκεηηθώλ δπλάκεσλ (Αv), 

 

κε ζηαζεξή ηέκλνπζα ηελ Vmax  
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Σύμμικηερ πλάκερ (εγκάπζια διάημηζη) 

 

ε εγθάξζηα δηάηκεζε ε αληνρή ηεο πιάθαο δίλεηαη από: 

 

 Vrd= bp*dp*ηrd*kv*(1.2+40*ξ)   όπνπ  bp: ην πιάηνο ηεο θπςέιεο 

      dp: ην ζηαηηθό ύςνο ηεο πιάθαο 

      ηrd=0.25*fctk0.05/γc  

      ξ=Ap/(bp*dp)<2%  

              πνζνζηό δηακήθε νπιηζκνύ 

      kv=1.6-dp ζε κέηξα (m) 

 

 

Σππηθή δηάηαμε ζύκκηθηεο πιάθαο, κε ηξαπεδνεηδέο ραιπβδνέιαζκα, θαη 

δηαηκεηηθνύο ήινπο θεθαιήο, ζπγθνιιεκέλνπο ζηελ θύξηα δνθό, αιιά θαη ζηηο 

δνθίδεο, καδί κε ην ραιπβδνέιαζκα. 
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 π  

Υποζηςλώμαηα (ηςπικέρ μοπθέρ) 

ε αληίζεζε κε ηηο δνθνύο θαη ηηο πιάθεο, όπνπ ηα δύν πιηθά: 

 

Υάιπβαο θαη ζθπξόδεκα, 

ρξεζηκνπνηνύληαη αλάινγα κε ηελ κεγάιε νηθνλνκηθή ηνπο απόδνζε: 

 

 ράιπβαο        εθειθπζκόο 

 ζθπξόδεκα         ζιίςε 

 

ηε πεξίπησζε ησλ ππνζηπισκάησλ, (αθόκε θαη ζε θάκςε) 

ζεκαληηθό ηκήκα ηνπ ράιπβα ζπκκεηέρεη ζηελ παξαιαβή ζιηπηηθώλ δπλάκεσλ. 

 

Ξεθηλάκε ινηπόλ κε ηελ βαζηθή παξαηήξεζε όηη ηα ζύκκηθηα ππνζηπιώκαηα, 

ζε αληίζεζε κε ηηο δνθνύο θαη ηηο πιάθεο, 

δελ έρνπλ νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα,  

ζε ζρέζε κε αληίζηνηρα από ζθπξόδεκα θαη ηνλ ειάρηζην ζπλειθόκελν νπιηζκό. 

 

Ζ ρξήζε ηνπο ινηπόλ, πξέπεη λα αηηηνινγείηαη από άιινπο ιόγνπο, όπσο αλάγθε 

κεγάισλ θνξηίσλ κε κηθξέο δηαζηάζεηο θιπ 

 

Οη ζπλεζέζηεξεο πεξηπηώζεηο ζπκκίθησλ ππνζηπισκάησλ είλαη: 

 

 

Υαιύβδηλέο δηαηνκέο δηπινύ Σ,  

ελζσκαησκέλεο ζε ζθπξόδεκα, κε ε ρσξίο ζπλειθόκελν νπιηζκό. 

 

Κπθιηθνί ραιύβδηλνη ζσιήλεο, 

πιεξσκέλνη κε ζθπξόδεκα, κε ε ρσξίο ζπλειθόκελν νπιηζκό. 
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Υποζηςλώμαηα (ηςπικέρ μοπθέρ) 

 

Σα πιενλεθηήκαηα ζε θάζε πεξίπησζε είλαη ζεκαληηθά, ζε ζρέζε κε ηα 

αληίζηνηρα ζθέηα κεηαιιηθά ππνζηπιώκαηα: 

 

ηελ πεξίπησζε 

ησλ εγθηβσηηζκέλσλ ζε ζθπξόδεκα 

ραιύβδηλσλ δηαηνκώλ,  

 

απηέο πξνζηαηεύνληαη από ηνπηθό ιπγηζκό,  

 

θαη απνθηνύλ ηθαλό δείθηε ππξαληίζηαζεο.  

 

 

 

ηελ πεξίπησζε 

ησλ πιεξσκέλσλ κε ζθπξόδεκα ζσιήλσλ, 

  

απηνί πξνζηαηεύνληαη από ηνπηθό ιπγηζκό, 

  

πεξηζθίγγνπλ ηέιεηα ην ζθπξόδεκα, 

απμάλνληαο ηελ αληνρή ηνπο,  

 

ε πιήξσζε κε ζθπξόδεκα ηνπο δίλεη κεγάιε 

ζεξκνρσξεηηθόηεηα  

θαη ελ πάζεη πεξηπηώζεη κπνξεί λα 

ηνπνζεηεζεί πξόζζεηνο νπιηζκόο γηα ηελ θσηηά, 

 

Ο ζσιήλαο ιεηηνπξγεί θαη ζαλ μπιόηππνο,  

 

είλαη εύθνιε ε ζύλδεζε κε δνθνύο ε άιια κεηαιιηθά ζηνηρεία  

(πρ δαθηπιίδηα γηα ζηήξημε πιαθώλ ) 

 

Ηδαληθνί γηα Top down θαηαζθεπή. 
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Υποζηςλώμαηα (ηςπικέρ μοπθέρ) 

 

ύκκηθηα θπθιηθά ππνζηπιώκαηα, ζε ζύζηεκα θαηαζθεπήο “top down”. 

  

Καηαζθεπάδνληαη ζην ρώκα ζαλ πάζζαινη, θαη θέξνπλ ηελ πξώηε πιάθα πνπ 

ζθπξνδεηείηαη επί εδάθνπο, θαη αθνινπζεί ε εθζθαθή. 

 

 
 

ηελ ζπλέρεηα είλαη εύθνιν λα ηνπνζεηεζνύλ δαθηπιίδηα γηα ηελ,  

 

ρσξίο δνθνύο, ζύλδεζε ησλ ελδηακέζσλ πιαθώλ,  

 

ε ζπλδέζεηο κε κεηαιιηθέο δνθνύο  
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Υποζηςλώμαηα (πεπιοπιζμοί διαζηάζευν) 

 

 

cy > 40 mm 

cy < 0.4 b 

 

cz >40 mm, cz > b/6 

cz < 0.3 h  

 

0.3% < ξ = Αs/Ac < 4% 

 

b/t < 44 ε  γηα εγθηβσηηζκέλεο 

   δηαηνκέο 

b/t < 20 ε  γηα κε εγθηβ. δηαηνκέο 

 

 

νη ηάζεηο ζρεδηαζκνύ πνπ κπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ ζηα πιηθά  

ζύκθσλα κε ηνλ ηζρύνληα EC4, είλαη: 

 

γηα ηελ ραιύβδηλε δηαηνκή: 

 

fad= fy/1.1     (π.ρ. γηα ράιπβα S355,  

          fad=35.5/1.1=32.28 kN/cm
2
)    

 

γηα ηνλ ζπλειθόκελν ράιπβα: 

 

fsd= fsy/1.15   (π.ρ. γηα ράιπβα S500,  

    fsd=50/1.15=43.47 kN/cm
2
)  

 

γηα ην ζθπξόδεκα: 

 

fcd= 0.85 * fck/1.5  (π.ρ. γηα ζθπξόδεκα C20/25,  

     fcd= 0.85*2.0/1.5= 1.13 kN/cm
2
) 
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Υποζηςλώμαηα (θλίτη και λςγιζμόρ) 

 

Ζ αληνρή ζε ζιίςε ελόο ζύκκηθηνπ 

ππνζηπιώκαηνο, (ζαλ απηό ηνπ ζρήκαηνο) 

είλαη ην άζξνηζκα ησλ επη κέξνπο ζιηπηηθώλ 

αληνρώλ ησλ πιηθώλ πνπ ην ζπλζέηνπλ: 

 

Nplrd = Naplrd + Nsplrd + Ncplrd  

 

Nplrd = Aa* fac+ As* fsd + Ac* fcd  

 

 

 

 

Ζ αληνρή ζε ιπγηζκό ελόο ζπκκίθηνπ ππνζηπιώκαηνο εμαξηάηαη από ηελ 

ελεξγό δπζθακςία ηνπ: 

 

(ΔΗ)e = Ea*Ia + (0.8/1.35)*Ec*Ic + Es*Is 

 

Ncr = π
2
 * (EI)e / lk

2 
  θαη ι = (Νplrd/Ncr)

1/2
 

 

Ο κεησηηθόο ζπληειεζηήο ρ, γηα ηνλ ιπγηζκό πξνθύπηεη: 

 

από ηελ θακπύιε b (ζπληειεζηήο αηέιεηαο 0.34) γηα ηνλ ηζρπξό άμνλα y-y 

από ηελ θακπύιε c (ζπληειεζηήο αηέιεηαο 0.49) γηα ηνλ αζζελή άμνλα z-z  
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Υποζηςλώμαηα (κάμτη Mpl, N=0) 

 
Έλα ππνζηύισκα θαηαπνλείηαη ζε θαζαξή ξνπή, (Ν=0) 

 

ηξέθεηαη πεξί ηνλ πιαζηηθό νπδέηεξν άμνλα,  

ζε απόζηαζε e, από ηνλ άμνλα ζπκκεηξίαο. 

 

Τπάξρεη ζιηβόκελν ηκήκα ζθπξνδέκαηνο,  

ζιηβόκελν ηκήκα ράιπβα, θαη  

εθειθπόκελν ηκήκα ράιπβα.  

 

Σν εθειθπόκελν ηκήκα ζθπξνδέκαηνο ζεσξείηαη αδξαλέο. 

 

Σν ζιηβόκελν ηκήκα ηνπ ράιπβα Da,  

δίλεη δύλακε ίζε κε ην Εa1,  

θαη ην ζιηβόκελν ηκήκα ηνπ ζθπξνδέκαηνο δίλεη δύλακε ίζε κε ην Za2.  

 

PDa+PDc=PZa1+PZa2,   Mplrd=(Wapl-tw*2e
2
/4)*fad+PDc*((h/2-e)/2+e) 

PDa=PZa1  PDc=PZa2  

PDc=(Ac/2-e*(b-tw))*fcd  

PZa2=2e*tw*fad    

e=(Ac*fcd)/(2*(2*tw*fad+(b-tw)fcd)) 
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Υποζηςλώμαηα (κάμτη M=Mmax) 

 
 

Έλα ππνζηύισκα θαηαπνλείηαη θαη ζηξέθεηαη κε ηνλ πιαζηηθό νπδέηεξν άμνλα, 

λα ηαπηίδεηαη κε ηνλ άμνλα ζπκκεηξίαο. 

 

Τπάξρεη ζιηβόκελν ηκήκα ζθπξνδέκαηνο,  

ζιηβόκελν ηκήκα ράιπβα, θαη  

εθειθπόκελν ηκήκα ραιπβα.  

 

Σν εθειθπόκελν ηκήκα ζθπξνδέκαηνο ζεσξείηαη αδξαλέο. 

 

 

 

Σν ζιηβόκελν ηκήκα ηνπ ράιπβα PDa,  

δίλεη δύλακε ίζε κε ην PΕa, θαη  

ην ζιηβόκελν ηκήκα ηνπ ζθπξνδέκαηνο δίλεη δύλακε ίζε κε ην PDc/2.  

 

PDa=PZa     Mmax=Wapl*fad +  (Wc*/2)*fcd  

 

PDc=(Ac/2)*fcd    N    =(Ac/2)*fcd  
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Υποζηςλώμαηα (κάμτη) 

 
Έλα ππνζηύισκα θαηαπνλείηαη θαη ζηξέθεηαη κε ηνλ πιαζηηθό νπδέηεξν άμνλα, 

ζπκκεηξηθό κε ηνλ πιαζηηθό άμνλα ηεο θαζαξήο θάκςεο. 

 

Τπάξρεη ζιηβόκελν ηκήκα ζθπξνδέκαηνο,  

ζιηβόκελν ηκήκα ράιπβα, θαη  

εθειθπόκελν ηκήκα ράιπβα.  

 

Σν εθειθπόκελν ηκήκα ζθπξνδέκαηνο ζεσξείηαη αδξαλέο. 

 
 

Σν ζιηβόκελν ηκήκα ηνπ ράιπβα PDa1,  

δίλεη δύλακε ίζε κε ην PΕa, θαη  

ην ζιηβόκελν ηκήκα ηνπ ράιπβα PDa2  

δύλακε ίζε κε ηελ ζιηβόκελε δύλακε ηνπ ζθπξνδέκαηνο γηα ηελ θαζαξή 

πιαζηηθή ξνπή. PDc/2.  

PDa1=PZa1        M =M (PDc1,PDa,PZa) = Μplrd  

PDc1=PDa2 (PDc1=PDc πιαζηηθήο ξνπήο)  N = 2 * N (Mmax)  

N = PDc1 + PDc2 + PDa2 = 

     = (PDc1 + PDc2/2) + (PDc2/2 + PDc1) = 2*(PDc1+PDc2/2)=2*N(M
max

) 
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Υποζηςλώμαηα (αλληλεπίδπαζη κάμτηρ και θλίτηρ) 

 

πγθεληξώλνληαο όιεο ηηο πξνεγνύκελεο πεξηπηώζεηο έρνπκε ην δηάγξακκα 

αιιειεπίδξαζεο ηνπ EC4: 

 

 

•  γηα θαζαξή ζιίςε ηελ Νplrd 

= Nmax  

 

 

 

 

 

 

• γηα θάκςε Μplrd  

• θαη Ν=2Ν(Μmax 

 

 

 

 

 

 

• γηα θάκςε Μmax  

• γηα θαζαξή θάκςε Μplrd  
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Σύμμικηα ζηοισεία – δοκοί  (ζςμπεπιθοπά ζε θυηιά) 

 

 

ηελ θσηηά (όπσο θαη ζηνλ ζεηζκό), 

 

oη ζύκκηθηεο θαηαζθεπέο  

ζπκπεξηθέξνληαη αληίζηνηρα κε ηηο κεηαιιηθέο, αθνύ: 

ην κεηαιιηθό ηκήκα ράλεη αλάινγα κε ηελ έθζεζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ  

ζε ζεξκνθξαζία, ηελ αληνρή ηνπ. 

 

Σν ελδηαθέξνλ ζηηο ζύκκηθηεο πξνθύπηεη, από ηελ ελίνηε ππεξδηαζηαζηνιόγεζε 

ηνπ κεηαιιηθνύ ηκήκαηνο,  

από ηελ αξρηθή θάζε ηεο ζθπξνδέηεζεο ρσξίο αθόκε ηελ ζύκκηθηε ιεηηνπξγία. 

 

Ζ ππεξδηαζηαζηνιόγεζε απηή, καδί κε ηελ κεησκέλε θόξηηζε ηνπ ηπρεκαηηθνύ 

ραξαθηήξα ηεο θσηηάο, κπνξεί λα δώζεη ηθαλνπνηεηηθή επάξθεηα ζην ζύκκηθην 

ζηνηρεία. 

 

Mηα ζύκκηθηε δνθόο  

(ζε πιήξε επαθή κε ηελ πιάθα από 

ζθπξόδεκα), 

έσεη γηα ηελ κεηαβνιή ηεο αύμεζεο 

ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα ζε 

θιεηζηό ρώξν, 

δηάθνξε ζε θάζε ζηνηρείν,  

ιόγσ δηαθνξεηηθήο επηθαλεηαθήο 

έθζεζεο ζην πεξηβάιινλ: 

 

•  θάησ πέικα (ζρεηηθά παρύ) 

•  θνξκόο (ιεπηόο) 

•  άλσ πέικα, (κεξηθά          

πξνζηαηεπκέλν από ηελ επαθή 

κε ην ζθπξόδεκα) 

 

Γηα κηθξνύο ρξόλνπο είλαη δπλαηό ε 

αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

Γηαθνξεηηθή ζε θάζε ηκήκα: 

 

•  θάησ πέικα 

•  θνξκόο  

• άλσ πέικα 
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Να νδεγήζεη ζε απώιεηα αληνρήο, 

 πνπ θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ γηα ηηο κεησκέλεο απαηηήζεηο ηεο 

ηπρεκαηηθήο θόξηηζεο ηεο θσηηάο. 

 

πληειεζηέο γηα θνξηία: 

 

Μόληκα   1 (αληί 1.35) 

Κηλεηά    ς2 (αληί 1.5)  

 

 

Σύμμικηα ζηοισεία – δοκοί  (ζςμπεπιθοπά ζε ζειζμό) 

 

Γηα ηελ ζεηζκηθή θόξηηζε: 

  

ε ζύκκηθηεο θαηαζθεπέο  

εθ όζνλ δελ ππάξρνπλ ζύκκηθηνη θόκβνη, πνπ είλαη ηα θαη εμνρή 

θαηαπνλνύκελα ζε ζεηζκό ζηνηρεία κηαο θαηαζθεπήο,  

iζρύνπλ όηη πεξηιακβάλεηαη αληίζηνηρα ζηνπο επξσθώδηθεο: 

 

θύξηα ησλ κεηαιιηθώλ θαηαζθεπώλ (EC3),  

θαη ιηγόηεξν ηνπ ζθπξνδέκαηνο (EC2). 

 

Απηό πνπ έρεη λόεκα λα θξαηήζνπκε 

είλαη ε ηδηόηεηα ησλ ζπκκίθησλ λα έρνπλ ζεκαληηθά κεγάιε αληνρή ζην θέληξν 

ησλ δνθώλ,  

 

πνπ καο επηηξέπεη λα αθήλνπκε ηνπο θόκβνπο κε ζεκαληηθά πεξηζώξηα 

αλαθαηαλνκήο  πνπ λα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε ζεηζκηθέο θνξηίζεηο.  

 


