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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Ο χάλυβας αποτελεί το βασικότερο δοµικό υλικό σύνθεσης του φέροντος οργανισµού, είτε αυτός 
κατασκευάζεται από οπλισµένο σκυρόδεµα είτε από πρότυπες διατοµές (ΙΡΕ, ΗΕΑ, ΗΕΒ) χάλυβα. Η 
εξέλιξη της τεχνολογίας των κραµάτων του χάλυβα (π.χ χάλυβες υψηλής αντοχής και ολκιµότητας) 
όπως επίσης και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών επεξεργασίας, κοπής και διαµόρφωσης των 
µεταλλικών στοιχείων επέτρεψε την δηµιουργία κατασκευών οποιουδήποτε δοµοστατικού 
συστήµατος σε κάτοψη και καθ΄ύψος. Βασικά πλεονεκτήµατα του χάλυβα αποτελούν:  

• Η ασφάλεια της κατασκευής κατά την διάρκεια λειτουργίας λόγω αυξηµένης οµοιογένειας του 
υλικού καθώς και της εγγυηµένα ελεγχόµενης ποιότητας του χάλυβα (βιοµηχανικό προϊόν). 

• Καλή συµπεριφορά σε δυναµικές φορτίσεις καθώς και σε φαινόµενα κόπωσης (σύνηθες σε 
περιπτώσεις κτιρίων µε γερανογέφυρα). 

• Αυξηµένη αντοχή σε σχέση µε το ίδιο βάρος, µε αποτέλεσµα την κατασκευή ελαφρότερων 
δοµικών στοιχείων, µικρότερες διατοµές κ.τ.λ. 

• Κάλυψη µεγάλων ανοιγµάτων µε οικονοµικό τρόπο. 
• Μειωµένο µόνιµο (νεκρό) φορτίο, µε αποτέλεσµα οικονοµικότερη θεµελίωση και ευνοϊκότερη 

συµπεριφορά σε προβληµατικά εδάφη θεµελίωσης. 
• Ταχύτητα κατασκευής και ανέγερσης 
• Αυξηµένη δυνατότητα µελλοντικών επεµβάσεων (προσθήκες, αναρτήσεις) σύµφωνα µε τις 

νέες λειτουργικές ανάγκες. 
• Επανάχρηση των δοµικών στοιχείων στην ίδια ή σε άλλη κατασκευή. 
• Τυποποίηση των φορέων και διασφάλιση της ποιότητας. 
• Απόλυτη στεγανότητα κατά περίπτωση (π.χ. δεξαµενές). 
Μειονεκτήµατα του χάλυβα αποτελούν η µειωµένη αντίσταση έναντι διάβρωσης καθώς και το 
πρόβληµα της συµπεριφοράς των µεταλλικών στοιχείων σε υψηλές θερµοκρασίες (500-600 Co). 
 
 Στην Ελλάδα οι µεταλλικές κατασκευές χρησιµοποιούνται κυρίως στα βιοµηχανικά κτίρια, τα 
οποία ωστόσο αποτελούν ειδική κατηγορία κατασκευών ως προς τον σχεδιασµό την µόρφωση και τον 
υπολογισµό. Πολυώροφα κτίρια σχεδιάζονται και κατασκευάζονται σπανιότερα αν και αποτελούν 
ενδεδειγµένη λύση για σεισµικά ενεργές περιοχές. Γενικά, κατά την µόρφωση των κτιριακών 
µεταλλικών κατασκευών διακρίνουµε δύο κυρίους  τύπους συστηµάτων, λόγω της διαφορετικής 
στατικής αλλά και αρχιτεκτονικής λειτουργίας, το µονώροφο βιοµηχανικό κτίριο και το πολυώροφο 
κτίριο.    
 
Τα βιοµηχανικά  κτίρια1 αποτελούν µια  κατηγορία δοµηµάτων  µε ιδιαίτερα λειτουργικά 
χαρακτηριστικά και απαιτήσεις λόγω του ότι σχεδιάζονται για να εξυπηρετούν εξειδικευµένες 
χρήσεις. Στα βιοµηχανικού τύπου κτίρια συµπεριλαµβάνονται εµπορικές ή αγροτικές αποθήκες, 
µονάδες παραγωγής ή επεξεργασίας προϊόντων, εκθεσιακοί χώροι παρουσιάσεων. Βασικό παράγοντα 
σχεδιασµού των παραπάνω δοµηµάτων αποτελεί το γεγονός ότι εκτός των “στατικών” θέσεων 
εργασίας υπάρχει µια “δυναµική” συνεχής τεχνολογική ή παραγωγική ροή. Η ποικιλοµορφία των 
χρήσεων στις περισσότερες των περιπτώσεων αναδεικνύει την µοναδικότητα αυτών των κτιρίων, διότι 
σε κάθε περίπτωση η παραγωγική διαδικασία, η οποία στεγάζεται στο κτίριο, απαιτεί και 
επιβάλλει τη σχεδιαστική λύση. Τα κτίρια αυτού του τύπου είναι κυρίως µονώροφα, µε µεγάλα 



ανοίγµατα και χωρίς ενδιάµεσες στηρίξεις για την ελεύθερη διακίνηση υλικών, προϊόντων. Ο 
χάλυβας αποτελεί το  πλέον χρησιµοποιούµενο δοµικό υλικό στην κατασκευή βιοµηχανικών χώρων 
λόγω πλεονεκτηµάτων έναντι του οπλισµένου και προεντεταµένου σκυροδέµατος. 
 
Στα πολυώροφα κτίρια η δοµοστατική λειτουργία του συστήµατος είναι τελείως διαφορετική 
συγκριτικά µε το µονώροφο κτίριο λόγω κυρίως της σεισµικής καταπόνησης, σε αντίθεση µε το 
βιοµηχανικό  κτίριο το οποίο καταπονείται κυρίως από τα φορτία ανέµου και χιόνος. Έχει αποδειχθεί 
από την συσσωρευµένη εµπειρία παρατήρησης της συµπεριφοράς των κατασκευών ότι εν γένει οι 
µεταλλικοί φορείς είναι ασφαλέστεροι συγκριτικά µε τους φορείς από οπλισµένο ή προεντεταµένο 
σκυρόδεµα καθώς και την τοιχοποιία. Σε χώρες µε έντονη σεισµική δραστηριότητα όπως η Ιαπωνία 
και η Η.Π.Α. (π.χ. πολιτεία της Καλιφόρνια) οι πλειοψηφία των δηµόσιων και ιδιωτικών κτιρίων 
αυξηµένης σπουδαιότητας κατασκευάζονται από χάλυβα ή ακολουθώντας σύµµεικτες λύσεις 
(χάλυβας και σκυρόδεµα). Ο Έλληνας µηχανικός µελετητής φαίνεται αρκετά “αποξενωµένος” 
από τον χάλυβα, κυρίως όσο αφορά την διαστασιολόγηση των µεταλλικών στοιχείων καθώς και 
την κατασκευαστική σύνθεση των λεπτοµερειών του φορέα, επιδεικνύοντας αρνητική τάση σε 
ένα υλικό µε άριστες µηχανικές ιδιότητες. Από την άλλη πλευρά οι αρχιτεκτονικές λύσεις που 
µπορεί να προσφέρει ο χάλυβας σε συνδυασµό µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα έναντι του 
σκυροδέµατος (ταχύτητα κατασκευής ανεξάρτητα καιρικών συνθηκών, µεγάλα ύψη κατασκευών σε 
δύσκολο έδαφος θεµελίωσης, ανακυκλώσιµο υλικό κ.τ.λ.) θέτει τις προϋποθέσεις για ευρύτερη χρήση 
του χάλυβα στην Ελλάδα, Σχ.1. 
 
Είναι χρήσιµο να αναφερθούν και να αιτιολογηθούν οι λόγοι για τους οποίους παρατηρήθηκε 
παρατεταµένη στασιµότητα στον τοµέα επιλογής του χάλυβα ως βασικού δοµικού υλικού 
µόρφωσης φορέων. Βασικό πρόβληµα αποτέλεσε η διαφορά κόστους µεταξύ του χάλυβα και του 
σκυροδέµατος, έχοντας ως άµεση συνέπεια το υψηλό κόστος κατασκευής. Το πρώτο ήταν εισαγόµενο 
υλικό µε υψηλούς δασµός (έως και το 1970) ενώ το δεύτερο εγχώριο και προστατευµένο προϊόν. 
Βέβαια ως αντισταθµιστικοί παράγοντες µπορούν να αναφερθούν η ταχύτητα κατασκευής, η 
προσφερόµενη αντισεισµική ασφάλεια, µε άµεσες συνέπειες στην εθνική οικονοµία, ωστόσο 
παρόµοιοι παράγοντες µόλις τα τελευταία χρόνια λαµβάνονται υπόψη στην Ελληνική 
κατασκευαστική αγορά. Στη συνέχεια η έλλειψη Ελληνικών κανονισµών σε συνδυασµό µε τον κύριο 
προσανατολισµό πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης του µηχανικού προς τις κατασκευές οπλισµένου 
σκυροδέµατος δηµιούργησε ένα κλίµα ανασφάλειας και αποµάκρυνσης των πολιτικών µηχανικών από 
τα κτίρια µε χαλύβδινο σκελετό. Επιπρόσθετα, η µειωµένη εµπειρία και τεχνογνωσία του 
κατασκευαστικού δυναµικού της χώρας στα έργα από χάλυβα αποτέλεσε ένα ακόµη φράγµα για την 
επιλογή των µεταλλικών κατασκευών. 
 
Σήµερα όλα τα ανωτέρω θέµατα έχουν ρυθµιστεί ως ένα ορισµένο βαθµό (χαµηλή τιµή χάλυβα, 
εγχώρια πρότυπα ελάσµατα, πλαίσιο κανονισµών κ.τ.λ.), βέβαια είναι γεγονός ότι υπάρχει περαιτέρω 
ανάγκη ενηµέρωσης και διασαφήνισης των προβληµάτων που αφορούν τον σχεδιασµό και την 
κατασκευή των µεταλλικών κτιρίων. 
 
Στόχος του άρθρου είναι να παρουσιάσει βασικά θέµατα που αφορούν την µόρφωση, τον σχεδιασµό 
και το πλαίσιο κανονισµών, όπως αυτό ορίζεται, µε βάση τον διαχωρισµό µεταξύ του µονώροφου 
βιοµηχανικού κτιρίου και του πολυώροφου κτιρίου. Παράλληλα παρουσιάζεται η   συµπεριφορά των 
µεταλλικών κατασκευών σε ισχυρούς σεισµούς, όπως αυτή προέκυψε από την εµπειρία αστοχιών και 
καταρρεύσεων και παράλληλα επικεντρώνεται στα βασικά θέµατα µόρφωσης και σχεδιασµού των 
αντισεισµικών φορέων από δοµικό χάλυβα. Επίσης προσεγγίζει νέες τεχνολογίες βελτίωσης της 
αντισεισµικής συµπεριφοράς εφαρµοσµένες στα µεταλλικά κτίρια.  
 
 
 



2. ΜΟΝΩΡΟΦΟ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 
    2.1 Χαρακτηριστικά ∆οµικού Συστήµατος 
 
Κατά κανόνα στα βιοµηχανικά κτίρια ο φέρον οργανισµός αποτελείται από τυποποιηµένα δοµικά 
στοιχεία τα οποία συνθέτουν επίπεδους φορείς κατά την κύρια (εγκάρσια), και δευτερεύουσα 
(διαµήκη) διεύθυνση. Λόγω αυξηµένης τυποποίησης η διάταξη του δοµικού συστήµατος γίνεται σε 
κάνναβο µε ανοίγµατα που κυµαίνονται µεταξύ 12-30m, κατά την εγκάρσια διεύθυνση, ενώ κατά την 
διαµήκη µεταξύ 5-7.50m. 
Σε περιπτώσεις στέγασης χώρων όπου απαιτούνται ελεύθερα ανοίγµατα µεγαλύτερα των 35m 
χρησιµοποιούνται χωρικά συστήµατα (π.χ. χωροδικτυώµατα) διότι οι επίπεδοι φορείς δεν αποτελούν 
οικονοµική λύση. Ωστόσο, τα συνήθη βιοµηχανικά κτίρια παρουσιάζουν απλού ορθογωνικού 
σχήµατος και επιµήκης κατόψεις, ενώ χωροδικτυώµατα εφαρµόζονται κυρίως σε εµπορικά κέντρα  ή 
χώρους παρουσιάσεων λόγω αυξηµένης αισθητικής εµφάνισης. 
Το βασικό δοµικό σύστηµα των βιοµηχανικών κτιρίων µε σκελετό από χάλυβα2 αποτελείται από τα :  

• Εγκάρσιο πλαίσιο (πρωτεύων φορέας) που παραλαµβάνει τα κατακόρυφα φορτία, 
µεταβιβάζοντας τα προς την θεµελίωση, ενώ η ανάληψη των οριζόντιων φορτίων γίνεται µέσω 
πλαισιακής λειτουργίας των εγκάρσιων πλαισίων. Ο πρωτεύων φορέας µπορεί να είναι ενός, 
δύο ή περισσοτέρων ανοιγµάτων, µε ελεύθερα ανοίγµατα που κυµαίνονται µεταξύ 12-30m, 
ανάλογα µε τις λειτουργικές απαιτήσεις, χωρίς βέβαια να αποκλείονται και ακόµη µεγαλύτερα 
ανοίγµατα. Τα εγκάρσια πλαίσια διατάσσονται παράλληλα κατά την µικρή διεύθυνση, και σε 
αποστάσεις 5-7.5m. Tα βασικά δοµικά στοιχεία (δοκοί, υποστυλώµατα) που συνθέτουν το 
εγκάρσιο πλαίσιο µπορεί να είναι ολόσωµα, δικτυωτά µέλη ή σπανιότερα κιβοτοειδή 
ολόσωµα µέλη. Κατά κανόνα στα συνήθη βιοµηχανικά κτίρια διακρίνουµε δύο λύσεις : 
ολόσωµα υποστυλώµατα σταθερής ή µεταβλητής διατοµής µε ζευκτό (δικτυωτή δοκό) ή 
εξ ολοκλήρου ολόσωµα µε σταθερή ή µεταβλητής διατοµής δοκούς και υποστυλώµατα 
(Πίνακας1), Σχ. 1,2,3. Στις περιπτώσεις ισχυρών ασύµµετρων ή πλευρικών φορτίσεων 
εφαρµόζονται δικτυωτά υποστυλώµατα σύνθετων διατοµών. 

• ∆ιαµήκες πλαίσιο (∆ευτερεύων φορέας) που παραλαµβάνει τα οριζόντια φορτία από διαµήκη 
άνεµο, σεισµό και από φορτία γερανογέφυρας όπως τροχοπέδηση, εκκίνηση. Επίσης, ο ρόλος 
του είναι να συνδέει τα εγκάρσια πλαίσια µεταξύ τους δηµιουργώντας πλαισιακή λειτουργία. 
Έτσι λοιπόν, το διαµήκες πλαίσιο σχηµατίζεται από τους κατακόρυφους αντιανέµιους 
συνδέσµους καθώς και τις δευτερεύουσες δοκούς µεταξύ των εγκάρσιων φορέων. Οι 
αντιανέµιοι σύνδεσµοι είναι κυρίως χιαστί µορφής (Χ)  (οικονοµικότεροι), ενώ σε 
περιπτώσεις που απαιτείται ελεύθερη διέλευση εφαρµόζονται σύνδεσµοι µορφής λάµδα  (Λ) 
ή γοτθικού τόξου, καθώς και σπανιότερα εξ ολοκλήρου πλαίσιο ακαµψίας (αυξηµένο 
κόστος). Για την µόρφωση των διατοµών χρησιµοποιούνται κλειστές διατοµές (ορθογωνικές, 
κοίλες), σύνθετες ([ ] ,  ) ή ακόµη και συρµατόσχοινα, λαµβάνοντας υπόψη το επίπεδο 
αξονικής καταπόνησης. Οι αντιάνεµιοι κατακόρυφοι σύνδεσµοι διατάσσονται είτε στα δύο 
ακραία διαµήκη φατνώµατα  είτε περί το µέσον του µήκους του κτιρίου. Η πρώτη λύση 
εφαρµόζεται σε περιπτώσεις που δεν παρουσιάζονται θερµικές µεταβολές ενώ η δεύτερη 
επιβάλλεται για την αποφυγή αυτεντατικών καταπονήσεων λόγω θερµικών µεταβολών (π.χ. 
κτίρια µε γερανογέφυρα). Οι δευτερεύουσες δοκοί πρέπει να µορφώνονται µε τέτοιο τρόπο 
έτσι ώστε να εξασφαλίζουν την πλαισιακή λειτουργία καθώς και την µεταβίβαση των 
οριζόντιων δυνάµεων στα αντιανέµια χωρίς πρόωρη αστοχία, η οποία θα οδηγούσε σε 
εξαιρετικά επικίνδυνη κατάρρευση. 

• ∆ιάφραγµα στέγης που παραλαµβάνει τα φορτία ανέµου (από τα µέτωπα, επικάλυψη), 
µεταβιβάζοντας τα στους εγκάρσιους και διαµήκης φορείς, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει και 
την διαφραγµατική λειτουργία. Η λειτουργία δίσκου είναι απαραίτητη για την ανάληψη 
σεισµικών φορτίων. Το σύστηµα αποτελείται από τους οριζόντιους αντιανέµιους συνδέσµους 
που δρουν ως επίπεδο δικτύωµα στο οριζόντιο επίπεδο της στέγης. ∆ιατάσσονται είτε 
περιµετρικά σε όλο το επίπεδο της στέγης µε συνδέσµους χιαστί και λάµδα κατά την διαµήκη 
διεύθυνση (δύσκαµπτο διάφραγµα), είτε µόνο εγκάρσια στα ακραία φατνώµατα και στο 



φάτνωµα των κατακόρυφων συνδέσµων ακαµψίας (εύκαµπτο διάφραγµα). Σε περιπτώσεις 
όπου υπάρχουν αεραγωγοί, εξαεριστήρες ή άλλες συσκευές που εµποδίζουν την εφαρµογή 
συνδέσµων θα πρέπει να γίνεται ειδική µελέτη έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή 
µεταβίβαση των δυνάµεων. Επίσης, οι τεγίδες αποτελούν στοιχείο της στέγης έχοντας ως 
σκοπό την στήριξη της επικάλυψης καθώς και την εξασφάλιση των πελµάτων του ζυγώµατος 
(π.χ. ολόσωµη δοκός) από πλευρική αστάθεια (σύστηµα άντωσης). Ωστόσο, το δεύτερο 
εξαρτάται σηµαντικά από την ακαµψία της τεγίδας. Η διατοµή των τεγίδων µπορεί να είναι 
από πρότυπα ελάσµατα (IPE, HEA), από σύνθετη διατοµή δηµιουργώντας δικτύωµα, σε 
περίπτωση ανοιγµάτων µεγαλύτερων των 7.50µ., καθώς και από λεπτότοιχες διατοµές 
διαµορφωµένες εν ψυχρώ ( [, Ζ ). Μεταξύ τους οι τεγίδες στερεώνονται µε ντίζες, ενώ στο 
ζύγωµα στερεώνονται είτε µε ειδικά τεµάχια είτε µε γωνιακά. 

• Στοιχεία πλήρωσης που περιλαµβάνουν την επικάλυψη, πλαγιοκάλυψη, περιµετρικό 
σκελετό και τις µηκίδες. Ο περιµετρικός σκελετός αποτελείται από υποστυλώµατα τα οποία 
διατάσσονται σε ενδιάµεσες αποστάσεις, στις πλάγιες όψεις, πάνω στα οποία θα στηριχθούν οι 
µηκίδες. Οι µηκίδες είναι διαµήκη στοιχεία µορφής [ ή Ζ (πρότυπα ελάσµατα  ή ψυχρής 
έλασης) στα οποία στερεώνονται οι πλαγιοκαλύψεις. 

• Θεµελίωση, όπου στα βιοµηχανικά κτίρια συνήθως αποτελείται από µεµονωµένα πέδιλα, τα 
οποία εξωτερικά και περιµετρικά µπορεί και να συνδέονται µε συνδετήριες δοκούς. Στις 
περιπτώσεις µεγάλης ροπής ανατροπής (π.χ κτίρια µε γερανογέφυρα) στο φάτνωµα των 
υποστυλωµάτων που περιέχονται οι κατακόρυφοι σύνδεσµοι ακαµψίας κατασκευάζονται 
πεδιλοδοκοί, για την ασφαλή παραλαβή της αυξηµένης ροπής. 

 
Πίνακας 1. Τυπολογία εγκάρσιου πλαισίου βιοµηχανικών κτιρίων 

Στατικό σύστηµα Μορφολογία δοµικού 
συστήµατος 

Μόρφωση διατοµών 

  ∆οκοί Στύλοι 
 Εξ ολοκλήρου ολόσωµα πλαίσια 

µε στοιχεία σταθερής διατοµής IPE, συγκολλητές HEA, HEB, 
συγκολλητές 

  Πακτωµένα πλαίσια Ολόσωµα υποστυλώµατα και 
ζευκτό 

Κοίλες, σύνθετες, 
ορθωγωνικές 

HEA, HEB, 
συγκολλητές 

 ∆ικτυωτά υποστυλώµατα και 
ζευκτό 

Κοίλες, σύνθετες µε 
γωνιακά ή [, 
ορθογωνικές 

Σύνθετες 
συγκολλητές 

Αρθρωτά πλαίσια στη 
βάση Εξ ολοκλήρου ολόσωµα πλαίσια 

µε στοιχεία µεταβλητής 
διατοµής 

Κοπή ελασµάτων και 
συγκόλληση 

Κοπή 
ελασµάτων 

και 
συγκόλληση 

 Εξ ολοκλήρου ολόσωµα πλαίσια 
µε στοιχεία σταθερής διατοµής 
και ενισχύσεις στις συνδέσεις 
δοκου-στύλου και δοκού-δοκού 

IPE, συγκολλητές 
και ενισχύσεις µε 

ελάσµατα 

 
HEA, HEB, 
συγκολλητές 

 
Αρθρωτά πλαίσια µε 
αρθρώσεις στην 
σύνδεση δοκού-
υποστυλώµατος 

Ολόσωµα υποστυλώµατα και 
ζευκτό 

Κοίλες, σύνθετες µε 
γωνιακά ή [, 
ορθογωνικές 

HEA, HEB, 
συγκολλητές 

         
 
 
 
 

∆ικτυωτά υποστυλώµατα και 
ζευκτό 

Κοίλες, σύνθετες, 
ορθογωνικές 

Σύνθετες 
συγκολλητές 



 
 Σχ. 1 Εγκάρσιο πλαίσιο µεταβλητής διατοµής 

 
 
 
 

 
 

 
 

 Σχ. 2 Εξ ολοκλήρου ολόσωµα πλαίσια  
 
 
 



 
 

Σχ. 3 Πλαίσιο µε ολόσωµα υποστυλώµατα και δικτυωτή δοκό 
 
 
       2.2 Εκλογή και Μόρφωση του ∆οµικού Συστήµατος 
 
Γενικά, κατά την εκλογή της µορφολογίας του στατικού συστήµατος θα πρέπει να λαµβάνονται 
υπόψη τα παρακάτω :  

• Ύπαρξη γερανογέφυρας. Γίνεται σαφής διαχωρισµός, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα, των 
βιοµηχανικών κτιρίων µε ή χωρίς γερανογέφυρα. Στην µορφολογία του δοµικού συστήµατος 
θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η επιρροή της γερανογέφυρας ενώ κατά την ανάλυση του 
στατικού µοντέλου θα λαµβάνονται υπόψη τα κατακόρυφα, οριζόντια εγκάρσια  και οριζόντια 
διαµήκη φορτία σύµφωνα µε τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας ή εναλλακτικά 
σύµφωνα µε κάποιο έγκυρο κανονισµό. 

• Το στατικό σύστηµα των επίπεδων εγκάρσιων φορέων σύµφωνα µε την  σύνδεση δοκού –
υποστυλώµατος, υποστυλώµατος – θεµελίου (αµφίπακτα πλαίσια, πλαίσια αµφιαρθρωτά), 
Πίνακας1. Ανάλογα µε το στατικό σχήµα θα εκλέγεται η µορφολογία του εγκάρσιου πλαισίου 
(π.χ. αµφιαρθρωτό πλαίσιο µε άρθρωση στην σύνδεση υποστυλώµατος και θεµελίου → 
ολόσωµο πλαίσιο µεταβλητής διατοµής) σε συνδυασµό µε το επίπεδο των φορτίσεων καθώς 
και µε την ποιότητα του εδάφους θεµελίωσης (π.χ. το αµφίπακτο πλαίσιο έχει καλύτερη 
κατανοµή των εντατικών µεγεθών, αυξηµένη υπερστατικότητα αλλά µειωµένη συµπεριφορά 
σε µαλακά εδάφη θεµελίωσης). Επίσης το κόστος των κατασκευαστικών λεπτοµερειών για την 
εξασφάλιση των στηρίξεων παίζει σηµαντικό ρόλο. 

• Γενικά οι συνδέσεις πρέπει να είναι απλές και σαφείς ως προς την λειτουργία τους. Επίσης 
πρέπει να εξασφαλίζεται η επισκεψιµότητα σε ορισµένες συνδέσεις και σε ορισµένα 
σηµαντικά στοιχεία του φορέα έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ορθότερος έλεγχος κατά την 
συντήρηση ή επισκευή. 

• Η µορφή της διατοµή των δοµικών µελών πρέπει να λαµβάνει υπόψη το επίπεδο και το είδος 
της καταπόνησης (π.χ κλειστές διατοµές σε φαινόµενα στρέψης ή ισχυρής αξονικής δύναµης). 
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κατά την διαστασιολόγηση λεπτότοιχων διατοµών ψυχρής 
έλασης ως µέλη συνδέσµων ακαµψίας ή ζευκτών καθώς και κλειστών κοίλων  ή ορθογωνικών 
διατοµών ως µέλη δικτυωτών φορέων. 

Οι δικτυωτοί φορείς (ζευκτά), Σχ.3,  χρησιµοποιούνται συχνά ως λύση του ζυγώµατος των 
εγκάρσιων πλαισίων. Η µορφολογία τους εξαρτάται από τον τύπο της επικάλυψης, την κλίση καθώς 
και το ελεύθερο άνοιγµα. Γενικά το ύψος του ζευκτού στην στήριξη µπορεί να κυµαίνεται µεταξύ 
1/15…..1/20 του ανοίγµατος ενώ στη µέση περί του 1/7…..1/9 του ανοίγµατος. Για την αποφυγή πολύ 
πυκνών διαγωνίων µε κοµβοελάσµατα  µεγάλων διαστάσεων η κλίση των διαγώνιων µελών πρέπει να 
είναι µεταξύ 35ο……55ο. Το ζευκτό µπορεί να εδράζεται πάνω στο υποστύλωµα ή στο πέλµα του 



υποστυλώµατος. Συνίσταται η δεύτερη λύση, διότι σε περιπτώσεις ισχυρών σεισµικών δονήσεων είναι 
πιθανή η πτώση του  ζευκτού από την στήριξη. 
Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις εξ ολοκλήρου ολόσωµων φορέων, Σχ.2, το ζύγωµα κατασκευάζεται 
από υψίκορµους δοκούς σταθερής (IPE) ή µεταβλητής διατοµής. Στις συνδέσεις δοκού – 
υποστυλώµατος και δοκού – δοκού στον κορφιά εφαρµόζεται ενισχύσεις µήκους 1/10 του ανοίγµατος, 
στην πρώτη περίπτωση, και 1/25…..1/30 του ανοίγµατος στην δεύτερη περίπτωση. 
Η κλίση της στέγης για την απορροή των όµβριων υδάτων κυµαίνεται µεταξύ 4% και 20%. 
 
 
          2.3 Γενικά Προβλήµατα Σχεδιασµού 
 
Γενικά, ο χάλυβας λόγω ολκιµότητας προσδίδει στα δοµικά µέλη αυξηµένη αντίσταση έναντι των 
σεισµικών δράσεων. Σύµφωνα µε τον Ελληνικό Αντισεισµικό Kανονισµό (1995, 2000) που διέπει το 
σχεδιασµό των φορέων από χάλυβα θα πρέπει κατά την διαστασιολόγηση να εξασφαλίζονται τα 
κριτήρια του ικανοτικού σχεδιασµού, η υπεραντοχή των συνδέσεων καθώς και η απαραίτητη 
επάρκεια στροφής στις κρίσιµες περιοχές όπου αναµένεται σχηµατισµός πλαστικών αρθρώσεων. 
Τα παραπάνω καλύπτουν τόσο τα πολυόροφα µεταλλικά κτίρια όσο και τα βιοµηχανικού τύπου 
µονόροφα µε σκελετό από χάλυβα. Ωστόσο, είναι αξιοσηµείωτα κάποια ειδικά στοιχεία που 
παρουσιάζονται στα βιοµηχανικά κτίρια :  

• Γενικά, λόγω του ότι είναι ελαφρές κατασκευές δεν καταπονούνται ιδιαίτερα από τα σεισµικά 
φορτία. Σε πολλές περιπτώσεις καθοριστικός για την διαστασιολόγηση των κυρίως εγκάρσιων 
πλαισίων δεν είναι ο σεισµικός συνδυασµός αλλά συνδυασµός νεκρού βάρους, κινητού και 
γερανογέφυρας (ή νεκρού βάρους, χιονιού, ανέµου). 

• Πρέπει να γίνεται σαφής διαχωρισµός κατά τον δυναµικό υπολογισµό µεταξύ βιοµηχανικών 
κτιρίων µε ή χωρίς γερανογέφυρα. Στην πρώτη περίπτωση εκτός της µάζας στο επίπεδο στέγης 
επιπρόσθετα εφαρµόζονται µάζες και στο επίπεδο της γερανογέφυρας. 

• Ύπαρξη µεµονοµένων πεδίλων. 
• Επιµήκεις κατόψεις, χωρίς παρουσία αντισεισµικών αρµών. 
• ∆ιαφορετική λειτουργία των εγκάρσιων και των διαµήκεις φορέων. 
• Εξασφάλιση διαφραγµατικής λειτουργίας στο επίπεδο στέγης. 
Εν τούτοις πολλά από τα παραπάνω δεν λαµβάνονται υπόψη, δεν γίνεται διαχωρισµός µεταξύ 
βιοµηχανικών µονώροφων και πολυόροφων κτιρίων µε αποτέλεσµα πολλές διατάξεις να οδηγούν 
σε υπερδιαστασιολόγηση των φορέων. Συνεπώς, είναι αναγκαία η δηµιουργία ειδικών διατάξεων για 
τον σχεδιασµό των βιοµηχανικών κτιρίων όπου θα προδιαγράφονται µε ακρίβεια τα θέµατα 
αντοχής, ευστάθειας και πλαστιµότητας καθώς και των κατασκευαστικών λεπτοµερειών για την 
εξασφάλιση των παραπάνω. 
 
         2.4 Πυρασφάλεια και Πυροπροστασία 
 
Είναι γνωστό ότι η φέρουσα ικανότητα των δοµικών στοιχείων από χάλυβα µειώνεται µε την αύξηση 
της θερµοκρασίας, περί τους 600-700Co τα στοιχεία δεν µπορούν να φέρουν το ίδιο βάρος τους, ενώ 
περί τους 1200Co πρακτικά µηδενίζεται η αντοχής τους. Τα προβλήµατα που πρέπει να 
αντιµετωπιστούν είναι από την µια το χρονικό διάστηµα που χρειάζεται έτσι ώστε το στοιχείο να 
αναπτύξει την κρίσιµη θερµοκρασία, ενώ από την άλλη η προστασία του έτσι ώστε να αυξηθεί ο 
παραπάνω χρόνος. Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι το δοµικό στοιχείο είτε προστατευµένο είτε 
απροστάτευτο σε κάποιο χρονικό διάστηµα θα κατάρρευση από τα φορτία στα οποία υπόκειται εάν 
δεν γινει η κατάσβεση της φωτιάς.. Συνήθως οι προδιαγραφές προσδιορίζουν το απαραίτητο µέγιστο 
χρονικό διάστηµα που ονοµάζεται δείκτης πυραντίστασης. Στον πίνακα  2 δίνονται τα ελάχιστα όρια 
του δείκτη πυραντίστασης σύµφωνα µε το Π.∆. 71/88 που ισχύει γενικά για βιοµηχανικά κτίρια και 
αποθήκες. Ωστόσο, προδιαγραφές για τον υπολογισµό του δείκτη πυραντίστασης στοιχείων από 
χάλυβα δεν υπάρχει στην Ελλάδα, συνεπώς ο µελετητής θα πρέπει να προσφύγει σε ξένους 
κανονισµούς (π.χ. BS 5950 Part 8, DIN 18230) ή στον Ευρωκώδικα 3 Μέρος 1-2 ( δεν αποτελεί 



εθνικό κείµενο εφαρµογής). Γενικά ο έλεγχος επάρκειας στοιχείων από χάλυβα σε συνθήκες φωτιάς 
µπορεί να γίνεται µε σύγκριση χρόνων, αναφορικά µε τις οριακές απαιτήσεις, µε σύγκριση 
θερµοκρασιών, αναφορικά µε την οριακή θερµοκρασία, καθώς και µε σύγκριση των αντοχών, 
αναφορικά µε την φέρουσα ικανότητα του µέλους στην ανάλογη θερµοκρασία. 
Οι έλεγχοι µπορεί να γίνονται µε βάση απλοποιηµένες µεθόδους, µε βάση τα πειραµατικά 
αποτελέσµατα πιστοποιηµένων εργαστηρίων ή τέλος µε εµπειρικές σχέσεις. 
Είναι φανερό ότι η αντοχή οποιουδήποτε µεταλλικού στοιχείου αυξάνεται ή µειώνεται ανάλογα µε τις 
διαστάσεις της διατοµής. Προφανώς, διατοµές µε χοντρά τοιχώµατα εξαντλούν την αντοχή τους σε 
µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα συγκριτικά µε στοιχεία λεπτότερης διατοµής. Έτσι, µπορεί να οριστεί ο 
συντελεστής διατοµής ως το πηλίκο της εκτεθειµένης περιµετρικής επιφάνειας του στοιχείου στη 
φωτιά, Α, προς τον όγκο του µέλους, V. Για µικρές τιµές του συντελεστή διατοµής, A/V, ο ρυθµός 
ανόδου της θερµοκρασίας είναι µικρότερος, συνεπώς το αντίστοιχο δοµικό στοιχείο απαιτεί 
µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα µέχρι την ανάπτυξη της κρίσιµης θερµοκρασίας που θα οδηγήσει σε 
κατάρρευση. Σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα 3 Μέρος 1-2 ως κρίσιµη θερµοκρασία µπορεί να 
θεωρηθεί για εφελκυόµενο ή καµπτόµενο µέλος οι 530 Co ενώ για τα θλιβόµενα µέλη οι 490 Co. 
Γενικά οι πρότυπες διατοµές εµπορίου (Ι, Η) διαθέτουν συντελεστή διατοµής που κυµαίνεται µεταξύ 
40-300m-1. Για την αύξηση της αντοχής σε συνθήκες φωτιάς εφαρµόζονται πυροπροστατευτικά 
υλικά σε ανάλογο πάχος στρώσης, έτσι ώστε να επιβραδύνουν τον ρυθµό ανάπτυξης της 
θερµοκρασίας στα επιθυµητά ή προκαθορισµένα όρια, Πίνακας 3. Κατά κανόνα τα 
πυροπροστατευτικά υλικά διατίθενται σε3 :  

• Χρώµατα (thin film coating), πάχους 100-1000µm. Προσφέρουν προστασία σε πλήρως 
εκτεθειµένα στοιχεία περί την 1 ώρα. Το πάχος στρώσης του υλικού εξαρτάται από τον 
συντελεστή διατοµής του στοιχείου και την απαιτούµενη πυροπροστασία. Εφαρµόζονται 
γρήγορα, προσφέρουν αισθητική αλλά µερικές φορές πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση. 

• Κονιάµατα εφαρµοζόµενα  µε εκτόξευση, πάχους 10-50mm. Προσφέρουν προστασία της 
τάξεως των 4 ωρών. Αποτελούν λύσεις χαµηλού κόστους και γρήγορης εφαρµογής, ωστόσο η 
εξωτερική εµφάνιση των στοιχείων παρέχει µειωµένη αισθητική, Σχ.4. 

• Πλάκες (ορυκτές ίνες, ορυκτοβάµβακα, γύψου). Προσφέρουν προστασία µέχρι και 4 ώρες 
ανάλογα µε το υλικό και το πάχος. Είναι κατάλληλες για εµφανείς και εξωτερικές επιφάνειας, 
εφαρµόζονται σχετικά γρήγορα αλλά απαιτούν στερέωση οδηγώντας σε ακριβότερες 
οικονοµικά λύσεις συγκρινόµενος µε τα χρώµατα. 

• Αυτοκόλλητες µεµβράνες. Προσφέρουν προστασία της τάξεως των 4 ωρών, εφαρµόζονται 
γρήγορα αλλά είναι αρκετά ακριβές λύσεις, Σχ. 5. 

Τα παραπάνω αποτελούν θέµατα παθητικής πυροπροστασίας. Σε πολλές περιπτώσεις βιοµηχανικών 
κτιρίων είναι απαραίτητη και η εφαρµογή ενεργειακών µέτρων πυροπροστασίας, συστηµάτων που 
αυξάνουν την υγρασία του χώρου (sprinklers) επιµηκύνοντας τον συνολικό χρόνο προστασίας των 
δοµικών στοιχείων. 
 
Πίνακας 2. Ελάχιστα  επιτρεπόµενοι δείκτες πυραντίστασης σύµφωνα µε το Π.∆. 71/88 
Πυροθερµικό φορτίο Μονόροφα Με εγκατάσταση καταιονιστήρων* 
Βιοµηχανίες 

Ζ1** Χωρίς απαίτηση 0.50 (µειωτικός συντελεστής) 
Ζ2** 60sec 0.60 (µειωτικός συντελεστής) 
Ζ3** 60sec 0.70 (µειωτικός συντελεστής) 

Αποθήκες 
Ζ1 (≤ 1000Μ/m2) 60sec 0.5 (µειωτικός συντελεστής) 

Ζ2 (1000-2000 Μ/m2) 120sec 0.5 (µειωτικός συντελεστής) 
Ζ3 (≥ 2000 Μ/m2) 180sec 0.5 (µειωτικός συντελεστής) 

* Στην περίπτωση εγκατάστασης καταιονιστήρων (sprinklers) ο δείκτης πυραντίστασης µειώνεται µε 
τον κατάλληλο συντελεστή. 



** Η πυκνότητα του πυροθερµικού φορτίου (Ζ1-Ζ3) ορίζεται από την 17483/78 απόφαση του Υπ. 
Βιοµηχανίας.  
 
Πίνακας 3. Χρόνος πυροποροστασίας από εφαρµογή εκτοξευµένου υλικού ορυκτών ινών 
Συντελεστής 
διατοµής 

Α/V 

 
Πάχος στρώσης σε mm για την αντίστοιχη πυροπροστασία 

 60sec 1h 1h 30sec  2h 3h 4h 
30 10 12 12 12 17 25 
70 10 12 15 21 34 46 
110 10 12 20 29 46 64 
150 10 14 24 35 56 - 
190 10 16 28 40 64 - 
230 10 17 30 43 70 - 
270 10 18 33 47 - - 
310 10 19 35 50 - - 

 

 
 
 

Σχ. 4 Εκτοξευµένο κονίαµα για την πυροπροστασία µεταλλικών στοιχείων 
 

 
 

Σχ. 5 Αυτοκόλλητες µεµβράνες για την αύξηση του χρόνου προστασίας 
 

          2.5 Στοιχεία Πλήρωσης Βιοµηχανικώ Κτιρίων 
 
Στοιχεία πλήρωσης, στους βιοµηχανικούς χώρους αποτελούν κυρίως οι επικαλύψεις, πλαγιοκαλύψεις, 
οι µηκίδες, ο βοηθητικός περιµετρικός σκελετός στήριξης των πλαγιοκαλύψεων καθώς και τα ειδικά 
τεµάχια για καλύτερη στεγάνωση και απορροή. Παλαιότερα η κάλυψη και η στέγαση επιτυγχάνονταν 
µε την χρήση απλών υλικών όπως φύλλα κυµατοειδούς λαµαρίνας ή τοιχοποιίες. Σήµερα, λόγω των 
υψηλών απαιτήσεων τόσο της αισθητικής όσο και της θερµοµόνωσης και στεγάνωσης, 
χρησιµοποιούνται σύνθετα υλικά για την επίτευξη των παραπάνω στόχων. 



Κατά κανόνα για επικάλυψη εφαρµόζονται θερµοµονωτικά πανώ αποτελούµενα από δύο µεταλλικά 
φύλλα τραπεζοειδούς µορφής ανάµεσα στα οποία υπάρχει µονωτικό υλικό (κυρίως πολυουρεθάνη ή 
πετροβάµβακας).  
Το πάχος του πανώ κυµαίνεται µεταξύ 30-80mm ενώ οι εξωτερικές επιφάνειες είναι γαλβανισµένες 
και βάφονται σε διάφορους χρωµατισµούς. Εναλλακτικά διατίθενται και πανώ µε εξωτερικό 
χαλυβδόφύλλο µόνο, ενώ εσωτερικά στην επιφάνεια του µονωτικού υλικού εφαρµόζεται laminate 
αλουµίνιο – χαρτί ή πλαστικοποιηµένο χαρτί, κ.τ.λ. 
Για πλαγιοκάλυψη χρησιµοποιούνται παρόµοια θερµοµονωτικά πανώ πάχους από 30mm για απλή 
θερµοµόνωση που µπορεί να φθάνει έως και 180-200mm για ειδικές χρήσεις (π.χ. ψυκτικούς 
θαλάµους). 
Εναλλακτικά χρησιµοποιούνται ελαφρές τοιχοποιίες ή σπανιότερα προκατασκευασµένα πανώ από 
σκυρόδεµα. 
Για καλύτερη στεγάνωση και απορροή στα <<ευαίσθητα>> σηµεία (κορφιάς, µέτωπο στέγης, γωνίες 
συναρµογής) χρησιµοποιούνται ειδικά τεµάχια όπως συµπληρωµατικά µεταλλικά φύλλα στον 
κορφιά, κορνίζες, υδρορροές.  
Λόγω ειδικών λειτουργικών απαιτήσεων στις στέγες κατασκευάζονται είτε φωταγωγοί από 
διαφώτιστα πλαστικά πάνελ, θόλοι ή πυραµίδες σε συγκεκριµένη διάταξη, είτε ειδικοί αεραγωγοί 
που µπορεί να αποτελούν προσάρτηµα στην στέγη ή σπανιότερα τµήµα του µεταλλικού φορέα. 
Συµπληρωµατικά στοιχεία  στην πλήρωση των βιοµηχανικών χώρων  είναι οι πόρτες, ποικίλλων 
διαστάσεων και τυπολογίας (πτυσσόµενες, κυλιόµενες), πυράντοχες, καθώς και τα υαλοστάσια-
υαλοπετάσµατα στις εξωτερικές όψεις για αύξηση της αισθητικής των κτιρίων.   
 
       2.6 Ειδικά Στοιχεία Βιοµηχανικών Κτιρίων 
 
Εξειδικευµένα θέµατα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής αποτελούν τα διάφορα ανυψωτικά 
συστήµατα, τα µεταλλικά πατάρια ή πλατφόρµες καθώς και τα βιοµηχανικά δάπεδα, διότι δεν 
συναντώνται σε άλλους τύπους κτιρίων. 
Ανυψωτικά συστήµατα, τα οποία είτε µπορεί να στηρίζονται στα κύρια υποστυλώµατα 
(γερανογέφυρες), µεγάλης ανυψωτικής ικανότητας από 5-100 tn (συνήθως 10-30 tn), είτε µπορεί να 
είναι αναρτηµένα από την στέγη η κάποιο τµήµα του σκελετού, µειωµένης ανυψωτικής ικανότητας 
(µέχρι 5 tn). Κατά κανόνα στα βιοµηχανικά κτίρια λειτουργούν γερανογέφυρες, οι οποίες κινούνται 
επάνω σε ειδικές δοκούς (γερανοδοκούς). Ειδικότερη προσοχή χρειάζεται στην διαστασιολόγηση του 
συστήµατος κύλισης, διότι αποτελεί στοιχείο που υπόκειται συνεχώς στα µέγιστα φορτία µε 
εναλλαγές των τάσεων, εξαιρετικά ευαίσθητο στα φαινόµενα κόπωσης. 
Πατάρια ή Πλατφόρµες κατασκευασµένες µέσα στον κύριο χώρο του βιοµηχανικού κτιρίου για την 
εξυπηρέτηση ειδικών λειτουργικών αναγκών. Αποτελούνται από πλαισιακούς φορείς µε 
κατακόρυφους ή/και οριζόντιους επίπεδους συνδέσµους ακαµψίας, στατικός ανεξάρτητα ή και 
εξαρτηµένα από τον κύριο φορέα. Μπορεί να υπόκεινται σε µεγάλα σηµειακά καθώς και σε 
εναλλασσόµενα δυναµικά φορτία όταν φέρουν µηχανές. Σε περιπτώσεις που είναι αναγκαία η 
διέλευση σωληνώσεων συχνά χρησιµοποιούνται κυψελοειδής δοκοί. 
Βιοµηχανικά δάπεδα. Κατά κανόνα τα βιοµηχανικά δάπεδα αποτελούνται από το υπόστρωµα, τη 
βάση και την τελική επιφάνεια. Η ποιότητα του βιοµηχανικού δαπέδου εξαρτάται από την ποιότητα 
της υποδοµής-θεµελίωσης. Το έδαφος πρέπει να συµπυκνώνεται και να αποστραγγίζεται µέχρι βάθους 
περί τα 15-20cm., µε χρήση χονδρόκοκκου υλικού, ενώ επάνω από αυτό το στρώµα εφαρµόζεται 
λεπτή άµµος πάχους 5cm. για την αποφυγή τριβών δαπέδου-εδάφους. Λαµβάνοντας υπόψη το είδος 
χρήσης διακρίνουµε δάπεδα µιας στρώσης για ελαφρά εµπορική και βιοµηχανική χρήση µε ελάχιστο 
πάχος 13cm.,  για βαριά εµπορική χρήση µε ελάχιστο πάχος 15cm., καθώς και δάπεδα δύο 
συγκολλητών στρώσεων για τραχεία βιοµηχανική χρήση µε ελάχιστο πάχος άνω στρώσης 2cm. και 
κάτω στρώσης 13cm.. Λόγω των ειδικών απαιτήσεων η βάση καθώς και η τελική επιφάνεια πρέπει να 
εξασφαλίζουν αυξηµένη µηχανική αντοχή, αντοχή σε περιβαλλοντικές δράσεις (π.χ υγρασία, υψηλές 
θερµοκρασίες), επιπεδότητα, αντιολισθητικότητα,  καθώς και ανθεκτικότητα στον χρόνο. Για την 
καλύτερη συµπεριφορά των δαπέδων πρέπει να προβλέπονται αρµοί διαχωρισµού (σε σηµεία επαφής 



µε τοίχους, υποστυλώµατα, κτλ),  αρµοί συστολής (ανά 4-6m) πλάτους 3-6mm και βάθος το ¼ του 
πάχους, και  κατασκευαστικοί αρµοί λόγω των µεγάλων επιφανειών σκυροδέτησης. Κύριο υλικό του 
στρώµατος βάσης αποτελεί το σκυρόδεµα (συνήθως C25-30, ενώ για βαριά κυκλοφορία C35-50) 
οπλισµένο ή σπανιότερα άοπλο, ενώ σηµαντικό ρόλο παίζουν τα υλικά επιφανειακής επεξεργασίας 
(ρητίνες, ειδικά βερνίκια, κτλ) και επίστρωσης των επιφανειών (ειδικά πλακίδια, εποξειδικά,  
ασφαλτικά) για την εξασφάλιση των απαιτήσεων λειτουργίας. 
  
3. ΠΟΛΥΩΡΟΦΟ  ΚΤΙΡΙΟ 

    3.1 Συµπεριφορά Μεταλλικών Κτιρίων σε Ισχυρούς Σεισµούς 
 
Καταγράφοντας την συµπεριφορά των κτιρίων από χάλυβα µετά από ισχυρές σεισµικές εδαφικές 
διεγέρσεις, βασιζόµενοι σε στοιχεία σεισµικής αποτίµησης συµπεριφοράς κτιρίων από όλο τον κόσµο, 
παρατηρήθηκε ότι ολικές καταρρεύσεις µεταλλικών κτιρίων παρουσιάζονται σπανιότατα4,5,6. 
Ειδικότερα κτίρια κατασκευασµένα την τελευταία εικοσιπενταετία (µετά την εισαγωγή σύγχρονων 
κανονισµών) εµφάνισαν εξαιρετική συµπεριφορά έναντι ολικής κατάρρευσης εξασφαλίζοντας εξ’ 
ολοκλήρου την προστασία της ανθρώπινης ζωής καθώς και των αποθηκευµένων αγαθών και 
αξιών. Ως άµεση συνέπεια µπορεί να θεωρηθεί ότι η αποφυγή καταρρεύσεων δεν προκαλεί 
συναίσθηµα πανικού στον πληθυσµό και διακοπή της οικονοµικής δραστηριότητας. Έτσι, 
διασφαλίζεται η κοινωνικοοικονοµική ζωή µιας χώρας. Πρέπει να σηµειωθεί ότι την τελευταία 
εικοσιπενταετία έχει καταγραφεί µια µόνο κατάρρευση µεταλλικού κτιρίου στον σεισµό του Μεξικού 
το 1985, το κτίριο Pino Suarez Building.  
 
Οι βλάβες που εµφανίζονται κυρίως στα κτίρια µε σκελετό από χάλυβα είναι τοπικού 
χαρακτήρα: στις συνδέσεις δοκού-υποστυλώµατος, λύγισµο των κατακόρυφων συνδέσµων 
δυσκαµψίας, στην βάση των υποστυλωµάτων, κ.τ.λ. Στους πρόσφατους σεισµούς της Καλιφόρνια 
(Northridge, 1994) και στο Kobe  της Ιαπωνίας (1995) παρατηρήθηκαν πολλές αστοχίες τοπικού 
χαρακτήρα, κυρίως στις συνδέσεις δοκού-υποστυλώµατος, ωστόσο συγκριτικά µε τα κτίρια 
οπλισµένου σκυροδέµατος παρατηρήθηκε σαφέστερα καλύτερη συµπεριφορά, Σχ.5.  
Η πλεονεκτική αντισεισµική συµπεριφορά των µεταλλικών κατασκευών έναντι των κατασκευών από 
τα άλλα δοµικά υλικά µόρφωσης φορέων, σκυρόδεµα, ξύλο, τοιχοποιία, οφείλεται κυρίως στους 
παρακάτω λόγους :  
• Η ολκιµότητα του χάλυβα αποτελεί “κλειδί” της καλής αντισεισµικής απόκρισης, διότι όταν ο 
φορέας υπερφορτισθεί από τις σεισµικές δράσεις υφίσταται βαθµιαία πλαστικές παραµορφώσεις 
χωρίς απότοµη ψαθυροί θραύση. Με την βοήθεια της ολκιµότητας του χάλυβα µορφώνονται πλάστιµα 
δοµικά στοιχεία (δοκοί, υποστυλώµατα) για την ανάπτυξη ενός αξιόπιστου ελαστοπλαστικού 
µηχανισµού ο οποίος θα επιτρέψει την ανακατανοµή των τάσεων καθώς και την ανάληψη 
µεγαλύτερων φορτίων από αυτά που ίσως ο φορέας είχε αρχικά σχεδιασθεί. Η συνολική ενεργοποίηση 
των δοµικών στοιχείων που συνθέτουν των φορέα δηµιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για αποφυγή 
ολικής κατάρρευσης. 
• Αυξηµένη αντοχή σε σχέση µε το ίδιο βάρος µε αποτέλεσµα την κατασκευή ελαφρότερων 
δοµικών στοιχείων και συνεπώς µείωση των αδρανειακών δυνάµεων. Παράλληλα η ευκαµψία των 
µεταλλικών φορέων προκαλεί µείωση της σεισµικής φόρτισης. 
• Η οµοιογένεια του δοµικού χάλυβα καθώς και η δυνατότητα µόρφωσης απλών συµµετρικών 
φορέων µε σαφή ροή των δυνάµεων προς το έδαφος θεµελίωσης, δηµιουργούν ευνοϊκότερες 
συνθήκες αντισεισµικής συµπεριφοράς.  
• Μεγάλη ικανότητα απορρόφησης σεισµικής ενέργειας υπό ανακυκλιζόµενη φόρτιση λόγω της 
δυνατότητας των µεταλλικών στοιχείων να υφίστανται µεγάλες πλαστικές παραµορφώσεις χωρίς 
απότοµη ψαθυρή θραύση. Οι αστοχίες των χαλύβδινων δοµικών στοιχείων, συνήθως, προκαλούνται 
από την διαρροή του χάλυβα, τυπική µορφή πλάστιµης αστοχίας, καθώς και λυγισµού των µελών. 
Ωστόσο από την αποτίµηση της συµπεριφοράς των µεταλλικών φορέων σε ισχυρούς σεισµούς 
(Northridge, Kobe) αποδείχθηκε ότι και στην περίπτωση ψαθυρών αστοχιών στις συνδέσεις ο φέρων 



οργανισµός δεν οδηγείται σε ολική κατάρρευση. Επίσης δεν παρατηρήθηκαν φαινόµενα καθολικού 
λυγισµού (Ρ-∆), ενώ τα φαινόµενα τοπικού λυγισµού προκαλούν βλάβες οι οποίες µπορούν να 
αποκατασταθούν σχετικά γρήγορα µε µικρό κόστος. 
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Βαθµός Βλαβών που καταγράφηκαν στον σεισµό του Κόµπε (1995)

 

Κατ. Από Οπλισµ. Σκυρόδεµα
Μεταλλικές Κατασκευές

Σχ. 5 Καταγραφή βλαβών από τον σεισµό του Κόµπε, Ιαπωνία 
   3.2 ∆οµικά Συστήµατα Μεταλλικών Φορέων 
 
Γενικά, το δοµοστατικό σύστηµα, από οποιοδήποτε δοµικό υλικό, θα πρέπει να εξασφαλίζει την 
οµαλή ροή του συνόλου των δυνάµεων που ασκούνται στον φορέα (ίδιο βάρος, ωφέλιµο, σεισµός, 
άνεµος, χιόνι) προς την θεµελίωση και από εκεί στο έδαφος θεµελίωσης όπου γίνεται και η απόσβεση 
των δυνάµεων. Επιπτρόσθετα, είναι αναγκαία η δηµιουργία συστηµάτων χωρικής λειτουργίας έτσι 
ώστε να επιτυγχάνεται ενεργοποίηση του συνόλου των στοιχείων που συνθέτουν τον φορέα.  
Κατά την εκλογή του φέροντος οργανισµού θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω:  

- το σχήµα της κάτοψης του κτιρίου 
- οι λειτουργίες του δοµήµατος (κατοικία, γραφεία, ξενοδοχεία, νοσοκοµεία.) 
- το µέγεθος και η φύση των φορτίσεων. 
- το πλάτος /µήκος σε κάτοψη και τα ανοίγµατα του δοµήµατος.  
- ο τύπος του οργανισµού πλήρωσης 
- οι συνθήκες θεµελίωσης 
- οι διάφορες ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις. 
- ο τρόπος και η τεχνολογία κατασκευής του φορέα στο εργοστάσιο καθώς και η τεχνολογία 

ανέγερσης επί τόπου στο έργο.  
 

Τα παραπάνω ορίζουν τις βασικές αρχές. Αναλυτικότερα, εξετάζοντας την σύνθεση του στατικού 
συστήµατος των µεταλλικών φορέων διακρίνουµε :  
- Καθ’ύψος, Πίνακας 4:  
• Tυπικούς Πλαστικούς Φορείς (Frames), .  
• Πλαίσια µε Κεντρικούς και Έκκεντρους ∆ικτυωτούς Συνδέσµους (Braced Frames),.  
• Μικτά Συστήµατα,   
 
- Σε κάτοψη, Πίνακας 5 : 
• Πλαίσια διατεταγµένα στην εγκάρσια διεύθυνση για την παραλαβή των φορτίων.  
• Πλαίσια διατεταγµένα περιµετρικά, τόσο στην εγκάρσια όσο και στην διαµήκη διεύθυνση. 
• Πλαίσια διατεταγµένα είτε προς την κύρια διεύθυνση είτε περιµετρικά συνδεδεµένη µε κεντρικό 
πυρήνα από οπλισµένο σκυρόδεµα.  
 
Πιο συγκεκριµένα λαµβάνοντας υπόψη των συνδυασµό µόρφωσης των φορέων καθ’ύψος και σε 
κάτοψη,  είναι δυνατό να παρουσιάσουµε την παρακάτω ταξινόµηση, Πίνακας 4:  
 



   α) Τυπικά Πλαισιακά Συστήµατα :  
Ο µεταλλικός φορέας αποτελείται από δοκούς και υποστυλώµατα σχηµατίζοντας πλαίσια και στις δύο 
διευθύνσεις. Στην εγκάρσια διεύθυνση οι συνδέσεις δοκού-υποστυλώµατος είναι άκαµπτες (ικανές να 
µεταβιβάσουν καµπτικές ροπές) καθώς και η σύνδεση υποστυλώµατος µε την θεµελίωση. Στην 
διαµήκη διεύθυνση οι συνδέσεις δοκού-υποστυλώµατος είναι δυνατό να θεωρηθούν ως άκαµπτες, η 
σύνδεση όµως υποστυλώµατος – θεµελίωσης είναι αρθρωτή, λόγω της µειωµένης καµπτικής 
ικανότητας της διατοµής υποστυλώµατος εκτός του επιπέδου του εγκάρσιου πλαισίου. Τα τυπικά 
πλαισιακά συστήµατα χρησιµοποιούνται σε κτίρια µέχρι 10-15 ορόφους. Λόγω τις αυξηµένης 
ευκαµψίας του συστήµατος για την παραλαβή των πλευρικών µετακινήσεων, είναι δυνατό να 
προκύψουν αντιοικονοµικές διατοµές. Ωστόσο, βασικά πλεονεκτήµατα αποτελούν η άριστη 
αντισεισµική συµπεριφορά, ειδικά έναντι ολικής κατάρρευσης, και η αρχιτεκτονική ευελιξία λόγω της 
δυνατότητας µεγάλων ανοιγµάτων. Οικονοµικές λύσεις προκύπτουν για φορείς µέχρι 5-7 ορόφους 
(~15-20Kg/m3). 
 
      β) Πλαισιακοί φορείς µε ∆ικτυωτούς Συνδέσµους Ακαµψίας.  
• Πλαισιακοί φορείς κατά την εγκάρσια διεύθυνση και φορείς µε δικτυωτούς συνδέσµους ακαµψίας 
σε ορισµένα φατνώµατα, κατά την διαµήκη διεύθυνση. Τα πλαίσια στην κύρια διεύθυνση (εγκάρσια) 
παραλαβής οριζόντιων φορτίων µορφώνονται µε άκαµπτες συνδέσεις ενώ στην διαµήκη διεύθυνση 
είναι αρθρωτές.  
• Πλασιακοί φορείς µε δικτυωτούς συνδέσµους και στις δύο διευθύνσεις κυρίως σε ακραία και 
ενδιάµεσα φατνώµατα. 
Με την τοποθέτηση των δικτυωτών συνδέσµων αυξάνεται η ακαµψία των πλαισίων µειώνονται η 
πλευρικές µετατοπίσεις (π.χ. από την δράση σεισµού, ανέµου) προκύπτοντας µικρότερες διατοµές 
υποστυλωµάτων. Η τοποθέτηση κατακόρυφων συνδέσµων µπορεί να προκαλέσει αλλοίωση της 
αρχιτεκτονικής των όψεων,  γι’αυτό ανάλογα µε την απόσταση των στύλων και το ύψος ορόφου η 
συνδέσµου µπορεί να εκτείνονται και στον υπερκείµενο όροφο. 
 
     γ) Μικτός Φορέας 
Μεταλλικά πλαίσια, µε ή χωρίς δικτυωτούς συνδέσµους, συνδεµένα µε πυρήνα σκυροδέµατος 
τοποθετηµένο είτε σε µία από τις εξωτερικές πλευρές σε κάτοψη είτε στο κέντρο. Συνήθως ο πυρήνας 
εξυπηρετεί τον χώρο του κλιµακοστασίου, ανελκυστήρα ή άλλων ηλεκτροµηχανολογικών 
εγκαταστάσεων. Η αλληλεπίδραση που δηµιουργείται από τις διαφορετικές λειτουργίες του πυρήνα 
σκυροδέµατος (δύσκαµπτος φορέας) µε τον πλαισιακό φορέα (εύκαµπτος φορέας) δρα ευεργετικά 
στον συνολικό φορέα µειώνοντας της τελικές πλευρικές παραµορφώσεις. Η σύνδεση του πυρήνα µε 
το µεταλλικό πλαίσιο µπορεί να είναι αρθρωτή ή πακτωµένη.  
 
Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα επιµέρους δοµικά στοιχεία σύνθεσης του φέροντος οργανισµού :  
∆οκοί :   
Οι δοκοί καταπονούνται κυρίως σε κάµψη και σηµαντικό στοιχείο για την διαστασιολόγηση τους 
αποτελεί το βέλος κάµψης (h < 0.05L ή f < 0.02…0.04L)  και η ροπή αντίστασης, W. Για τις συνήθεις 
φορτίσεις και ανοίγµατα (έως και 10m) χρησιµοποιούνται ελατές διατοµές τύπου ΙΡΕ ή και 
σπανιότερα πλατύπελµες τύπου ΗΕΑ και ΗΕΒ. Σε ειδικές περιπτώσεις µπορεί να χρησιµοποιηθούν 
συγκολλητές διατοµές διπλού ταυ ή κοιλοδοκοί ορθογωνικής διατοµής. Για ανοίγµατα πέρα τον 10m 
χρησιµοποιούνται δικτυωτές δοκοί. Η χρήση σύνθετων ελατών διατοµών προκύπτει αντιοικονοµική 
διότι η κάµψη παραλαµβάνεται από τα πέλµατα, λαµβάνοντας υπόψη και την αναγκαία αύξηση τους 
ύψους, συνεπώς η πρόσθετη αύξηση του ιδίου βάρους από τον κορµό θεωρείται άσκοπη. 
Υποστυλώµατα :  
Τα υποστυλώµατα συνήθως υποβάλλονται σε σύνθετες καταπονήσεις (αξονική θλίψη µε κάµψη, 
µονοαξονική ή διαξονική). Η διαστασιολόγηση των υποστυλωµάτων προκύπτει από την αντοχή των 
µελών σε λυγισµό. Βασικούς παράγοντες επιρροής αποτελούν το µήκος λυγισµού, η ακτίνα 
αδράνειας, η επιρροή της ροπής, οι συνθήκες στήριξης και η θέση του υποστυλώµατος στον φορέα. 
Για την µόρφωση των υποστυλωµάτων χρησιµοποιούνται πλατύπελµοι δοκοί (ΗΕΑ, ΗΕΒ) για 



συνήθεις φορτίσεις καθώς και πλατύπελµοι  δοκοί βαρέου τύπου (ΗΕΜ) για ιδιαίτερα µεγάλες 
αξονικές φορτίσεις. Εναλλακτικά είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν κοιλοδοκοί τετραγωνικής 
διατοµής (άριστη συµπεριφορά σε διαξονική κάµψη) ή σύνθετα στοιχεία αποτελούµενα από 2 Ι-I, 
2 [ ],  ή 4 γωνιακά αντίστοιχα σε ορισµένη απόσταση7. 
 
 
∆ικτυωτοί Σύνδεσµοι :  
Οι δικτυωτοί σύνδεσµοι παραλαµβάνουν τα οριζόντια φορτία (ανεµοπίεση, σεισµό) εξασφαλίζοντας 
την ευστάθεια του δοµαστατικού συστήµατος και σε ορισµένες περιπτώσεις δηµιουργούν πρόσθετες 
συνθήκες απορρόφησης της σεισµικής ενέργειας (έκκεντροι σύνδεσµοι). Τοποθετούνται στο 
κατακόρυφο ή στο οριζόντιο επίπεδο των πλαισιακών φορέων. Οι σύνδεσµοι δυσκαµψίας 
διακρίνονται σε έκκεντρους (excentring bracing) και χωρίς εκκεντρότητα (concentric bracing) 
µορφής Κ, Χ, Λ. Βασική καταπόνηση αποτελεί η αξονική θλίψη και σε ορισµένες περιπτώσεις και η 
κάµψη (έκκεντροι σύνδεσµοι). Για την µόρφωση τους χρησιµοποιούνται κοιλοδοκοί τετραγωνικής 
ή κυκλικής διατοµής (συνίστανται λόγω καλής συµπεριφοράς σε θλίψη), πλατύπελµα τύπου 
ΗΕΑ ή ΗΕΒ καθώς και σύνθετες διατοµές µε γωνιακά ή δοκούς µορφής κλειστού [. 
 
Συνδέσεις :  
Οι συνδέσεις στους µεταλλικούς φορείς αποτελούν θεµελιώδεις στοιχείο µόρφωσης, λόγω της 
προκατασκευασµένης µορφής του φέροντος οργανισµού, αποκαθιστούν την συνέχεια και 
µεταβιβάζουν τις δυνάµεις – ροπές στα δοµικά στοιχεία. Ανάλογα µε το µέσω σύνδεση διακρίνουµε 
τους κοχλιωτές συνδέσεις, συγκολλητές συνδέσεις καθώς και τις συνδέσεις µε ήλους ή βλήτρα. 
Κύρια σηµεία σύνδεσης αποτελούν, Πίνακας 6 :  
- η σύνδεση ∆οκού – υποστυλώµατος 
-η σύνδεση κύριας δοκού – δευτερεύουσας δοκού 
-η σύνδεση υποστυλώµατος µε την θεµελίωση 
 
• Σύνδεση ∆οκού – Υποστυλώµατος :  
Γενικά, οι συνδέσεις αυτής της µορφής ταξινοµούνται ανάλογα µε την ακαµψία (αρθρωτές, άκαµπτες, 
ηµι-άκαµπτες) και την αντοχή (ονοµαστικά αρθρωτές, πλήρους αντοχής, µερικής αντοχής)8.  
Η ακαµψία των συνδέσεων εξαρτάται από την ικανότητα µεταβίβασης των δυνάµεων – ροπών ενώ η 
αντοχή εξασφαλίζει στην σύνδεση την ανάλογη ικανότητα στροφής. Γενικά, στις περιπτώσεις που ο 
κορµός και τα πέλµατα της δοκού συνδέονται πλήρως (είτε µε κοχλιώσεις είτε µε συγκόλληση) µε τα 
πέλµατα του στύλου, θεωρούµε ότι έχουµε πακτωµένη στήριξη. Αντίθετα όταν συνδέεται µόνο ο 
κορµός της δοκού θεωρούµε ότι έχουµε άρθρωση.  
Συνήθεις τύποι συνδέσεων δοκού–υποστυλώµατος αποτελούν οι κοχλιωτές συνδέσεις µε ή χωρίς 
προεξέχουσα µετωπική πλάκα, κοχλιωτές συνδέσεις µε γωνιακά ή ελάσµατα στήριξης των πελµάτων, 
πλήρως συγκολλητές συνδέσεις. Συνεπώς ανάλογα µε την µόρφωση οι συνδέσεις διαθέτουν 
διαφορετική ακαµψία και αντοχή. Πρέπει να σηµειωθεί ότι υπάρχει µεγάλη δυνατότητα σύνθεσης 
συνδέσεων ανάλογα µε τις δοµοστατικές ακόµη και τις αρχιτεκτονικές απαιτήσεις, γεγονός που 
δυσκολεύει ιδιαίτερα µια ευρεία τυποποίηση τους και παράλληλα τον υπολογισµό τους. 
 
• Σύνδεση υποστυλώµατος – θεµελίου: 
Η µόρφωση της σύνδεσης γίνεται µε την βοήθεια µεταλλικής πλάκας εδράσεως, αγκυρίων και 
πρόσθετων ελασµάτων (πτερυγίων) για την αποφυγή τοπικού λυγισµού της διατοµής του 
υποστυλώµατος καθώς και την οµαλή των δυνάµεων από την ανωδοµή. Τα αγκύρια τοποθετούνται 
πριν από την σκυροδέτηση και στην συνέχεια εφαρµόζεται ο στύλος µε την βοήθεια της µεταλλικής 
πλάκας. 
Ανάλογα µε τον εν γένει τρόπο µόρφωσης της σύνδεσης, των αριθµό των αγκυρίων και την 
τοποθέτηση πρόσθετων ελασµάτων δηµιουργούνται συνθήκες πάκτωσης ή άρθρωσης. 
 
 



• Σύνδεση κύριας ∆οκού – ∆ευτερεύουσας δοκού: 
Οι συνδέσεις κύριας δοκού µε την δευτερεύουσα κατασκευάζονται ως κοχλιωτές συνδέοντας τον 
κορµό της µια δοκού µε την άλλη µε την βοήθεια γωνιακών ελασµάτων. Σε αυτή την περίπτωση η 
δευτερεύουσα δοκός µεταξύ δύο κύριων δοκών, θεωρείται ότι λειτουργεί αµφιέρειστα. Εάν 
εφαρµοσθούν πρόσθετα ελάσµατα και στα πέλµατα τότε υπολογίζεται ως συνεχής δοκός. 
 
• Πατώµατα :  
Στα µεταλλικά κτίρια για την µείωση του ιδίου βάρους της κατασκευής χρησιµοποιούνται σύµµεικτα 
δάπεδα από τραπεζοειδή λαµαρίνα, η οποία αποτελεί ξυλότυπο και φέρων οργανισµό, πάνω στην 
οποία γίνεται η σκυροδέτηση, ενώ η πλάκα οπλίζεται ελαφρά µε πλέγµα, Πίνακας 5. Ανάλογα µε 
την µόρφωση των λεπτοµερειών του πατώµατος (ποσοστό οπλισµού, τύπο λαµαρίνας, χρήση ειδικών 
διατµητικών συνδέσµων) προκύπτουν πατώµατα πλήρους σύµµεικτης λειτουργίας ή απλά 
πατώµατα χωρίς να λαµβάνεται υπόψη στον υπολογισµό η αλληλεπίδραση χάλυβα – σκυροδέµατος,. 
 
 
     3.3 Κατευθύνσεις Αντισεισµικού Σχεδιασµού Μεταλλικών Φορέων 
 
Βασικές κατευθύνσεις για την µόρφωση αντισεισµικών µεταλλικών φορέων παραθέτονται στην 
συνέχεια :  
-Μετρίαση των παραµορφώσεων (Μετακινήσεων – Στροφών) 
• ∆ηµιουργία συµµετρικών φορέων καθ’ύψος και σε κάτοψη. 
• Αποφυγή φαινοµένων δευτέρας τάξεως (Ρ–∆) εξασφαλίζοντας τα υποστυλώµατα έναντι τοπικού 
και καθολικού λυγισµού. 
• Τοποθέτηση δικτυωτών συνδέσµων για την αύξηση της δυσκαµψίας, όπου αυτό κρίνεται 
απαραίτητο, όπως επίσης και σύνδεση των τυπικών πλαισιακών φορέων µε πυρήνες σκυροδέµατος ή 
πλήρωση µε τοιχία σκυροδέµατος.  
• ∆ιασφάλιση συνεργασίας κατακόρυφων και οριζόντιων στοιχείων, διαφραγµατικής λειτουργίας 
και όπου κρίνεται αναγκαίο τοποθέτηση οριζόντιων δικτυωτών συνδέσµων. 
• Αποσύνδεση φέροντος οργανισµού µε τον οργανισµό πλήρωσης.  
-  Εξασφάλιση ικανότητας απορρόφησης σεισµικής ενέργειας.  
• ∆ηµιουργία φορέων υψηλής υπερστατικότητας ενεργοποιώντας το σύνολο των δοµικών στοιχείων 
(δοκών, υποστυλωµάτων, συνδέσεων). 
• Σχηµατισµό πλαστικών αρθρώσεων στις δοκούς και στη βάση των υποστυλωµάτων. Αυτό 
επιτυγχάνεται µε την δηµιουργία φορέων µε ισχυρά υποστυλώµατα και ασθενείς δοκούς. Προς αυτή 
την κατεύθυνση θα πρέπει να γίνονται ικανοτικοί έλεγχοι έναντι τέµνουσας, να λαµβάνονται µέτρα 
για την µετρίαση του αξονικού φορτίου και την λυγηρότητα των υποστυλωµάτων.  
• Εξασφάλιση επάρκειας πλαστιµότητας δοκών και υποστυλωµάτων έτσι ώστε αντίστοιχα η 
πλάστιµη ικανότητα των δοµικών στοιχείων να είναι µεγαλύτερη από την απαιτούµενη9.  
• ∆ηµιουργία, όπου αυτό είναι δυνατό, υβριδικών φορέων χρησιµοποιώντας χάλυβα χαµηλότερης 
ποιότητας στις δοκούς αυξάνοντας την πλαστιµότητα (π.χ. Fe 235) και αύξηση της αντοχής των 
υποστυλωµάτων µε χρήση χάλυβα υψηλότερης ποιότητας (π.χ. Fe 510)10. 
• Χρήση πρόσθετων αποσβεστικών συστηµάτων µε την βοήθεια αποσβεστήρων τοποθετηµένων σε 
κρίσιµες περιοχές (Συνδέσεις, κατακόρυφους συνδέσµους κ.τ.λ.), Πίνακας 7β. 
Κατασκευή ειδικών διαµορφώσεων σε κρίσιµες περιοχές (περιοχή σύνδεσης δοκού– υποστυλώµατος, 
δοκού–πατώµατος) για την αποφυγή ψαθυρών θραύσεων καθώς και ταυτόχρονη αύξηση της 
πλαστιµότητας11,12, Πίνακας 7α. 
 
 
 
 
 



Πίνακας 4. ∆οµοστατικά Συστήµατα, καθ ύψος, Μεταλλικών Πολυώροφων Φορέων 
Πλαισιακό Σύστηµα 

  
 

Πλαισιακοί Φορείς µε ∆ικτυωτούς Συνδέσµους 
(Κεντρικούς ή Έκκεντρους) 

 
 

 

Τυπολογία ∆ικτυωτών Φορέων 

 
Μικτοί Φορείς- Πυρήνα, Τοχείου 

 
 

 

 



Πίνακας 5. ∆οµοστατικά Συστήµατα, σε κάτοψη, Μεταλλικών Πολυώροφων Φορέων 
Πλαίσια διατεταγµένα προς την κύρια διεύθυνση και περιµετρικά  

 

 
 

Πλαίσια διατεταγµένα  περιµετρικά 
 

 
 
                                Σύµµεικτα ∆άπεδα   (Σύνηθες περίπτωση για την µείωση του νεκρού φορτίου) 

 

 
 

 
 



Πίνακας 6. Συνδέσεις Μεταλλικών ∆οµικών Στοιχείων 
Συνδέσεις ∆οκών - Υποστυλωµάτων 

 

 
 
 
 

 

 
Σύνδεση Υποστυλώµατος στην βάση µε την θεµελίωση  

 

 
 

Συνδέσεις Κύριας και ∆ευτερεύουσας ∆οκού 
 

 
 
 
 
 
 
 



       4.  ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 
 
Λόγω του γεγονότος ότι ένας από τις παράµετρους της αδράνειας που παρατηρήθηκε στην χώρα µας, 
στον τοµέα των µεταλλικών κατασκευών, αποτέλεσε το ασαφές πλαίσιο κανονισµών, κρίνεται 
απαραίτητο να γίνει µια ανασκόπηση στην παρελθούσα καθώς και στην τρέχουσα κατάσταση.  
Ως γνωστόν η Ελλάδα στερήθηκε από εγχώριους κανονισµούς σιδηρών κατασκευών και για τα πρώτα 
έργα της δεκαετίας του΄50-΄60 χρησιµοποιήθηκε ο γερµανικός κανονισµός DIN 1000, DIN 4114, µε 
βάση την µέθοδο των επιτρεπόµενων τάσεων. Έτσι, οι σιδηρές κατασκευές ταυτίστηκαν µε τα 
γερµανικά DIN , λαµβάνοντας υπόψη την επιστηµονική ανωτερότητα της συγκεκριµένης χώρας 
καθώς και το γεγονός ότι πολλοί Έλληνες µηχανικοί σπούδασαν σε γερµανικά πανεπιστήµια. Ωστόσο, 
µε Προεδρικό ∆ιάταγµα (Π.∆. 696/1973) θεσπίστηκε η εφαρµογή και άλλων κανονισµών όπως BS-
449 (για τον υπολογισµό κοίλων διατοµών) καθώς και συστάσεων AISC-1973. Ωστόσο πρέπει να 
σηµειωθεί ότι αυτή την περίοδο δεν υπάρχει κανονισµός για τον αντισεισµικό υπολογισµό των 
σιδηρών κατασκευών.  
Περί το 1980 εµφανίζονται οι Ευρωπαϊκές Συστάσεις Σιδηρών Κατασκευών (ERSC) της 
Ευρωπαϊκής Σύµβασης Σιδηρών ∆οµικών Έργων (ECCS) πάνω στις οποίες βασίστηκε ο 
Γερµανικός κανονισµός DIN 18800 (1980) και οι τροποποιήσεις του, κανονισµός ο οποίος 
εφαρµόσθηκε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Παράλληλα δηµιουργείται και ο Ευρωκώδικας 38 ο 
οποίος βασίστηκε και αυτός στις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Συστάσεων οι οποίες εισάγουν την 
µέθοδο των οριακών καταστάσεων. Επιπρόσθετα δηµιουργείται και ο Ευρωκώδικας 8 στον οποίο 
περιέχονται συστάσεις για τον αντισεισµικό υπολογισµό µεταλλικών στοιχείων καθώς και ο 
Ελληνικός Αντισεισµικός κανονισµός (ΝΕΑΚ 1995), ο οποίος  πλέον περιέχει αντίστοιχα κεφάλαια. 
Ήδη παρατηρείτε ένα ασαφές πλέγµα κανονισµών.  
Σήµερα έχουν δηµιουργηθεί οι βάσεις για τον υπολογισµό των µεταλλικών κτιρίων. Στην χώρα για τα 
έργα από χάλυβα µας ισχύουν :  
• Ισχύει ο Kανονισµός Φορτίσεων (Β.∆. 10/31 ∆εκ. 1945, ΦΕΚ 235 Α) ο οποίος οπωσδήποτε 
πρέπει να εκσυγχρονιστεί. Επικουρικά χρησιµοποιείτε ο Ευρωκώδικας 1, ωστόσο µέχρι σήµερα δεν 
έχει εγκριθεί Εθνικό κείµενο εφαρµογής και ο DIN 1055. 
Έχει εγκριθεί ως Εθνικό Kείµενο Eφαρµογής ο Ευρωκώδικας 3 ΕΝV 1993-1-1/19928, το Μέρος 1-1: 
Υπολογισµός κατασκευών από χάλυβα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ακόµη δεν ρυθµίζονται ειδικά 
θέµατα κτιρίων βιοµηχανικού τύπου (π.χ. γερανογέφυρες). Παράλληλα µε χαρακτήρα πληροφοριακό 
ή κανονιστικό  (όχι όµως και κείµενο εθνικής εφαρµογής) ο µελετητής µπορεί να πληροφορηθεί 
λεπτοµερειακώς για τις συνδέσεις δοκού – υποστυλώµατος (παράρτηµα J του Ευροκώδικα 3), 
συνδέσεις δικτυωτών δοκών από κοίλες διατοµές (παράρτηµα Κ), πλευρικό – στρεπτικό λυγισµό 
(παράρτηµα F), κ.τ.λ. 
• Επιπρόσθετα στο Μέρος 1-2 προδιαγράφεται η αντοχή σε συνθήκες φωτιάς ενώ στο Μέρος 1-3 
δίνονται συστάσεις για την διαστασιολόγηση των λεπτότοιχων διατοµών ψυχρής έλασης 
• Για την αντισεισµική µόρφωση και τον υπολογισµό του φορέα ισχύει ο ΕΑΚ 2000 (ειδικές 
διατάξεις παράρτηµα Γ,  § 4.16). 
 
    5. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
 
Από την απόκτηση εµπειριών από παρατηρήσεις αστοχιών στους µεταλλικούς φορείς αλλά 
παράλληλα και από περιπτώσεις καλής απόκρισης σε ισχυρούς σεισµούς, το τελευταίο διάστηµα, 
έχουν προταθεί, κυρίως στις ΗΠΑ, Ιαπωνίας, νέες τεχνολογίες µε βάση είτε απλές 
κατασκευαστικές λεπτοµέρειες, είτε ειδικά συστήµατα απορρόφησης σεισµικής ενέργειας.  
Οικονοµικές λύσεις για αύξηση της πλαστιµότητας µε παράλληλα ελεγχόµενο σχηµατισµό πλαστικού 
µηχανισµού είναι δυνατό να επιτευχθεί µε κατάλληλη µείωση ή αύξηση της καµπτικής ροπής 
αντίστασης στις κρίσιµες περιοχές σχηµατισµού των πλαστικών αρθρώσεων11,12 (άκρα των δοκών), 
περιορίζοντας την καταπόνηση των συνδέσεων, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 7α.  



Ακριβές λύσεις αποτελούν η τοποθέτηση στον φορέα ειδικών ιξωελαστικών αποσβεστήρων, Πίνακας 
7β, ή άλλων κατάλληλων διατάξεων µε χρήση µολύβδου καθώς και µεταλλικών στοιχείων µε ειδική 
διαµόρφωση από χάλυβα µε χαµηλή αντοχή διαρροής. 
 
Πίνακας 7. Νέες Τεχνολογίες Βελτίωσης της Αντισεισµικής Απόκρισης 

Α)  Συµβατικές Μέθοδοι Ελέγχου της Ελαστοπλαστικής Απόκρισης του Φορέα 
 

 
 

 

 
Πίνακας 7. Νέες Τεχνολογίες Βελτίωσης της Αντισεισµικής Απόκρισης 

Β) Τοποθέτηση Ιξοελαστικών Συστηµάτων Απόσβεσης της Σεισµικής Ενέργειας 
 

 
 

 

 

 
  6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Σήµερα τα βιοµηχανικά κτίρια µε σκελετό από χάλυβα αποτελούν την πιο ενδεδειγµένη λύση για 
στέγαση βιοµηχανικών χώρων λόγω των τεχνικοοικονοµικών πλεονεκτηµάτων που παρουσιάζουν 
έναντι των άλλων υλικών. Στεγάζουν οικονοµικότερα µεγάλα ελεύθερα ανοίγµατα, συνήθη στα 
βιοµηχανικά κτίρια, ενώ παράλληλα εµφανίζουν άριστη συµπεριφορά έναντι ισχυρών σεισµικών 
δράσεων, σε µια χώρα µε υψηλή σεισµικότητα. Μπορούν να εξασφαλίσουν τις βέλτιστες λειτουργίες 
και κατασκευαστικές απαιτήσεις ενώ ταυτόχρονα µε την χρήση των σύγχρονων υλικών 
επιτυγχάνονται και αισθητικά προσιτές λύσεις. Παράλληλα ο χάλυβας είναι 100% ανακυκλώσιµος 
αποτελεί δηλαδή οικολογικό προϊόν. Συνεπώς µπορεί να θεωρηθεί ότι οι θεµελιώδης αρχές του 
Βιτρούβιου (Σταθερότητα – Λειτουργικότητα – Κάλλος) είναι δυνατό να επιτευχθούν µε την 
κατασκευή µεταλλικών κτιρίων.  
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