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Εκπαιδευτικές ∆ιαφάνειες
για τη χρήση των Ευρωκωδίκων

ΕΝ 1990 : Βάσεις Σχεδιασµού
ΕΝ 1991 : ∆ράσεις στις Φέρουσες Κατασκευές
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Συνοπτικό ιστορικό των Ευρωκωδίκων

Οδηγία δηµοσίων προµηθειών (1971) – ∆ιορισµός
Επιτροπής Καθοδήγησης για την εξέταση της
σκοπιµότητας ανάπτυξης ενός κοινού ευρωπαϊκού
συνόλου τεχνικών κειµένων που να καλύπτουν το
σχεδιασµό ευρέος φάσµατος έργων
Σύνταξη του πρώτου συνόλου τεχνικών κειµένων υπό
την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – ∆ιεθνής
έρευνα (1980) – Ενιαία Πράξη και Νέα Προσέγγιση (1207-86) – Οδηγία Προϊόντων του Κατασκευαστικού
Τοµέα (1989) - Μεταβίβαση στη CEN
Μετατροπή από τη CEN των πρώτων Ευρωκωδίκων
σε ∆οκιµαστικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ENVs)
Μετατροπή των ∆οκιµαστικών Ευρωπαϊκών
Προτύπων (ENV) σε Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN
-;

«Συντήρηση», διάδοση και εξέλιξη των Ευρωκωδίκων

Οι Ευρωκώδικες :
• 10 αυτοτελείς κανονισµοί
σχεδιασµού/µελέτης
• 58 Μέρη
• σχεδόν 5000 σελίδες

Ευρωκώδικες
ΕΝ 1990 Ευρωκώδικας : Βάσεις Σχεδιασµού
(1 Μέρος)
ΕΝ 1991 Ευρωκώδικας 1: ∆ράσεις στους φορείς
(10 Μέρη)
ΕΝ 1992 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασµός Φορέων από Σκυρόδεµα (4 Μέρη)
ΕΝ 1993 Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασµός Φορέων από Χάλυβα (20 Μέρη)
ΕΝ 1994 Ευρωκώδικας 4: Σχεδιασµός Σύµµικτων Φορέων από Χάλυβα
και Σκυρόδεµα
(3 Μέρη)
ΕΝ 1995 Ευρωκώδικας 5: Σχεδιασµός Ξύλινων Φορέων
(3 Μέρη)
ΕΝ 1996 Ευρωκώδικας 6: Σχεδιασµός Φορέων από Τοιχοποιία (5 Μέρη)
ΕΝ 1997 Ευρωκώδικας 7: Γεωτεχνικός Σχεδιασµός
(3 Μέρη)
(6 Μέρη)
ΕΝ 1998 Ευρωκώδικας 8: Αντισεισµικός Σχεδιασµός
ΕΝ 1999 Ευρωκώδικας 9: Σχεδιασµός Φορέων από Αλουµίνιο (3 Μέρη)

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΚΩ∆ΙΚΩΝ

EN 1992
EN 1995

EN 1997

EN 1990

Ασφάλεια,
λειτουργικότητα και
ανθεκτικότητα στο χρόνο
των φορέων/κατασκευών

EN 1991

∆ράσεις στους
φορείς

EN 1993 EN 1994
EN 1996 EN 1999

Σχεδιασµός και
κατασκευαστικές
λεπτοµέρειες

EN 1998

Γεωτεχνικός και
αντισεισµικός
σχεδιασµός

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΚΩ∆ΙΚΩΝ
Χρήση των Ευρωκωδίκων ως κειµένων αναφοράς για τους ακόλουθους
σκοπούς :
ως µέσο συµµόρφωσης των κτιριακών και λοιπών έργων Πολ.
Μηχ/κού προς τις Ουσιώδεις Απαιτήσεις (ΟΑ) (Essential Requirements ER) της Οδηγίας 89/106/ΕΚ, (Οδηγία ∆οµικών Προϊόντων (Ο∆Π) Construction Products Directive- CPD) ιδιαίτερα των απαιτήσεων :



ΟΑ (ER) 1 – Μηχανική αντίσταση (αντοχή) και ευστάθεια
και µέρους της ΟΑ (ΕR) 2 – Ασφάλεια έναντι πυρκαγιάς
ως βάση σύνταξης συµβατικών τευχών για την εκτέλεση έργων και
σύναψη συναφών υπηρεσιών Πολ. Μηχ/κού (σχετίζεται Οδηγίες
Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων λ.χ. 2004/17 & 18)



ως πλαίσιο σύνταξης εναρµονισµένων τεχνικών προδιαγραφών για
τα κατασκευαστικά προϊόντα



Τι είναι CPD (Construction Products Directive)
– Ο∆Π (Οδηγία ∆οµικών Προϊόντων 89/106)
Η

CPD (Ο∆Π) είναι µια από τις πλέον των 20 Οδηγιών της
«Νέας Προσέγγισης» (New Approach Directives), η οποία
αποσκοπεί στην άρση των τεχνικών εµποδίων στην
ελεύθερη διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών και εµπορευµάτων
εντός του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου.
Προέκυψε µε την Απόφαση του Συµβουλίου το 1985 για τη
«Νέα Προσέγγιση» και αφορά τα «διακινούµενα στην αγορά
προϊόντα».
Πρόβλεψη σήµανσης CE για τη συµµόρφωση των
προϊόντων
Εχει ήδη συζητηθεί στο Ευρ. Κοινοβούλιο η πρόταση της
Ε.Ε. για «Κανονισµό» ∆οµικών Προϊόντων (Κ∆Π – CPR

ΟΙ ΕΞΙ ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ









Μηχανική αντίσταση (αντοχή) και ευστάθεια
Ασφάλεια έναντι πυρκαγιάς
Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον
Ασφάλεια κατά τη χρήση
Αντιθορυβική προστασία
Οικονοµία ενέργειας και θερµοµόνωση
Αειφόρος χρήση των φυσικών πηγών (προσθήκη 7ης
ουσιώδους απαίτησης µε τον προτεινόµενο Κανονισµό CPR)

Εφαρµογή των Ευρωκωδίκων
Ευρωκώδικας
Τυποποιητικό µέρος
(χωρίς επιλογή)

Μέρος ανοιχτό
σε επιλογές

Μετατροπή σε Εθνικό
Πρότυπο

Επιλογές στο
Εθνικό
Προσάρτηµα

(Εθνικό)

Επιλογές «για το
συγκεκριµένο έργο»,
εθνικές οδηγίες κλπ.

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
(NATIONAL ANNEX)
Ενα Εθνικό Προσάρτηµα µπορεί να περιέχει
άµεση ή έµµεση (µέσω παραποµπών σε εθνικές
ρυθµίσεις) πληροφόρηση για εκείνες τις
παραµέτρους, για τις οποίες επιτρέπεται από το
κείµενο των Ευρωκωδίκων εθνική επιλογή. Αυτές
ονοµάζονται Εθνικά προσδιοριζόµενες
παράµετροι (Νationally Determined Parameters –
NDP) και µπορούν να χρησιµοποιούνται για το
σχεδιασµό των κτιριακών και λοιπών έργων
πολιτικού µηχανικού στη συγκεκριµένη Χώρα
Μέλος

ΕΙ∆Η ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ









Τιµές ή/και κατηγορίες, εφόσον προβλέπονται
εναλλακτικές επιλογές στους Ευρωκώδικες
Τιµές προς χρήση, όταν στους Ευρωκώδικες
δίδεται µόνον ένα σύµβολο
Ιδιαίτερα εθνικά δεδοµένα (γεωγραφικά,
κλιµατολογικά κλπ.), λ.χ. χάρτης ζωνών χιονιού
Η προς χρήση µέθοδος ή διαδικασία, όταν
δίδονται στον Ευρωκώδικα εναλλακτικές επιλογές

ΛΟΙΠΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ/ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ






Αποφάσεις για τη χρήση ή µη των πληροφοριακών
παραρτηµάτων
Παραποµπή σε µη αντικρουόµενες (προς τους
Ευρωκώδικες) συµπληρωµατικές διατάξεις (NonContradictory Complementary Information, NCCI)
προς υποβοήθηση του χρήστη των Ευρωκωδίκων
Ενα Εθνικό Προσάρτηµα µπορεί επίσης να χρειάζεται
να αναφέρεται σε (παραµένοντα σε ισχύ) εθνικά
πρότυπα, τα οποία αναφέρονται σε τοµείς που δεν
καλύπτουν οι Ευρωκώδικες

ΕΝ 1990 & EN 1991 (Εθνικά προσδιοριζόµενες παράµετροι –
Nationally Determined Parameters - NDP)
Μέρος Ευρωκώδικα
EN 1990
EN 1990 (Annex 2)

Τίτλος
Βάσεις σχεδιασµού
Βάσεις σχεδιασµούΠροσάρτηµα Α2

ΑΘΡΟΙΣΜ Α

Σελίδες

NDPs
9

87

37

28

46

115

15

43

10

59

23

55

EN 1991-1-3

Πυκνότητες, ίδια βάρη, φορτία
επιβαλλόµενα σε κτήρια
∆ράσεις σε κατασκευές
εκτιθέµενες σε πυρκαϊά
Φορτία χιονιού

EN 1991-1-4

∆ράσεις ανέµου

60

156

EN 1991-1-5

Θερµικές δράσεις

29

46

EN 1991-1-6

∆ράσεις κατά την ανέγερση

24

28

EN 1991-1-7

Τυχηµατικές δράσεις

20

69

EN 1991-2

Φορτία κυκλοφορίας γεφυρών

118

162

5

46

-

98

304

762

EN 1991-1-1
EN 1991-1-2

EN 1991-3
EN 1991-4
ΑΘΡΟΙΣΜ Α

∆ράσεις προερχόµενες από
γερανούς και µηχανήµατα
∆ράσεις σε σιλό και δεξαµενές

Κατανοµή των εθνικά προσδιορισµένων παραµέτρων
(NDP) στους διάφορους Ευρωκώδικες
EN Eurocodes NDPs (Expected 1334 clauses with NDPs)
EN 1997
6%

EN 1998
10%

EN 1996
4%

EN 1999
6%
EN 1990
4%

EN 1995
3%

EN 1990
EN 1991
EN 1992

EN 1994
4%

EN 1993
EN 1994
EN 1991
25%

EN 1995
EN 1996
EN 1997

EN 1993
21%

EN 1998
EN 1999

EN 1992
17%

ΕΝ 1990 : Βάσεις Σχεδιασµού
Φερουσών Κατασκευών

EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Για το σχεδιασµό των κτιρίων και των έργων Πολ.
Μηχ/κού κάθε Μέρος (Part) των Ευρωκωδίκων :



EN 1991- Ευρωκώδικας 1: ∆ράσεις στους φορείς
και
Ευρωκώδικες σχεδιασµού EN 1992 έως EN 1999
πρέπει να χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε τον
Ευρωκώδικα EN 1990 – Βάσεις Σχεδιασµού
Το EN 1990 παρέχει τις µη-εξαρτώµενες από τα δοµικά
υλικά πληροφορίες που απαιτούνται για το σχεδιασµό µε
βάση τους Ευρωκώδικες κτιρίων και έργων Πολ. Μηχ/κού

EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ








Πρόλογος
Μέρος 1ο – Γενικά
Μέρος 2ο – Απαιτήσεις
Μέρος 3ο – Αρχές σχεδιασµού µε βάση τις οριακές
καταστάσεις
Μέρος 4ο – Βασικές µεταβλητές
Μέρος 5ο – Ανάλυση του φορέα και σχεδιασµός µε την βοήθεια
δοκιµών
Μέρος 6ο – Ελεγχοι µε την µέθοδο των επιµέρους
συντελεστών

EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ








Παράρτηµα Α.1 (κανονιστικό) - Εφαρµογή σε κτίρια
Παράρτηµα Β (πληροφοριακό) - ∆ιαχείριση της δοµικής
αξιοπιστίας στις κατασκευές
Παράρτηµα Γ (πληροφοριακό) – Βάσεις για τον σχεδιασµό µε
την µέθοδο των επιµέρους συντελεστών και για την ανάλυση
της αξιοπιστίας
Παράρτηµα ∆ (πληροφοριακό) – Σχεδιασµός µε την βοήθεια
δοκιµών
Παράρτηµα Α.2 (κανονιστικό) – Εφαρµογή σε γέφυρες

EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Αντικείµενο του EN 1990: Βάσεις Σχεδιασµού
Το EN 1990 περιγράφει τις αρχές (principles) και τις
απαιτήσεις (requirements) για την

•
•
•

Ασφάλεια (Safety)
Λειτουργικότητα (Serviceability)
Ανθεκτικότητα (Durability)

των φορέων/κατασκευών

EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ







Θεµελιώδεις απαιτήσεις (ασφάλεια,
λειτουργικότητα και ανθεκτικότητα,
ευρωστία / στερρότητα : robustness)
∆ιαφοροποίηση αξιοπιστίας
∆ιάρκεια ζωής σχεδιασµού
Ανθεκτικότητα στο χρόνο (durability)
∆ιασφάλιση ποιότητας

EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
1.3 Παραδοχές
(1) Ο σχεδιασµός που κάνει χρήση των αρχών και των
κανόνων εφαρµογής θεωρείται ότι ικανοποιεί τις
απαιτήσεις υπό την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται οι
παραδοχές που παρατίθενται στα EN 1990 έως EN 1999
(βλ. Μέρος 2).
(2) Οι γενικές παραδοχές του EN 1990 είναι :
- η επιλογή του δοµικού συστήµατος και ο σχεδιασµός
του φορέα πραγµατοποιείται από κατάλληλα
καταρτισµένο και έµπειρο προσωπικό
- η εκτέλεση πραγµατοποιείται από προσωπικό το
οποίο διαθέτει τις κατάλληλες δεξιότητες και εµπειρία

EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

1.3 Παραδοχές (συν.)
- υπάρχει επαρκής επίβλεψη και έλεγχος ποιότητας κατά
τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, δηλαδή στα γραφεία
µελετών, στα εργοστάσια, στις εγκαταστάσεις
προκατασκευής/συναρµολόγησης και επί τόπου
- τα υλικά και προϊόντα κατασκευής χρησιµοποιούνται,
όπως καθορίζεται στο EN 1990 ή στα EN 1991 έως
EN 1999 ή στα σχετικά πρότυπα κατασκευής ή στις
προδιαγραφές αναφοράς των υλικών και των προϊόντων
- η κατασκευή (ο φορέας) θα συντηρείται επαρκώς
- η κατασκευή (ο φορέας) θα χρησιµοποιείται σύµφωνα
µε τις παραδοχές του σχεδιασµού του

EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
1.4 ∆ιάκριση µεταξύ Αρχών και Κανόνων Εφαρµογής
Οι Αρχές (διακριτικό γράµµα P, από το Principles)
περιλαµβάνουν:
• Γενικές διατυπώσεις και ορισµούς για τους οποίους δεν
υπάρχει άλλη επιλογή, καθώς επίσης
• Απαιτήσεις και προσοµοιώµατα για την ανάλυση, για τα
οποία δεν επιτρέπεται διαφορετική επιλογή, εκτός αν
αναφέρεται συγκεκριµένα
Επιτρέπεται η χρήση εναλλακτικών κανόνων σχεδιασµού
διαφορετικών από τους κανόνες εφαρµογής που δίδονται
στο EN 1990, υπό την προϋπόθεση να αποδεικνύεται ότι οι
εναλλακτικοί κανόνες είναι σε συµφωνία µε τις αντίστοιχες
αρχές και ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναµοι µε τους
Ευρωκώδικες, σ’ ότι αφορά την ασφάλεια, τη
λειτουργικότητα και την ανθεκτικότητα.

EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Το EN 1990 βασίζεται
– στην έννοια των «οριακών
καταστάσεων» (limit state concept)
σε συνδυασμό με
– τη μέθοδο των επιμέρους συντελεστών
(partial factor method)

EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Οριακές Καταστάσεις
Εκείνες οι καταστάσεις κατά τις οποίες ο φέρων
οργανισµός παύει να ανταποκρίνεται στα κριτήρια
αστοχίας ή λειτουργηκότητας
–Οριακή κατάσταση αστοχίας
Εκείνη η κατάσταση που σχετίζεται µε κατάρρευση ή µε
άλλες µορφές αστοχίας που θέτουν σε κίνδυνο την
ασφάλεια των χρηστών
–Οριακή κατάσταση λειτουργικότητας
Εκείνη η κατάσταη πέραν της οποίας υπάρχει υπέρβαση
των προδιαγεγραµµέων λειτουργικών απαιτήσεων.

EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Οι οριακές καταστάσεις αστοχίας (Ο.Κ.Α.) διακρίνονται σε:
• Απώλεια στατικής ισορροπίας ως στερεού (EQU)
•Αστοχία μέλους από υπέρβαση της αντοχής του υλικού ή από
υπερβολική παραμόρφωση (STR)
•Αστοχία εδάφους (GEO)
•Κόπωση (FAT)
Στις προαναφερόµενες Ο.Κ.Α. θα πρέπει να προστεθούν και δύο
ακόµη, οι αφορούν ιδιαίτερο τύπο αστοχίας του εδάφους.
Συγκεκριµένα :
•Απώλεια ισορροπίας της κατασκευής (ή του εδάφους) λόγω
υδατικών πιέσεων άνωσης ή επίπλευση (λ.χ. στεγανολεκάνης)
(UPL)
•Αστοχία υδραυλικού τύπου, όπως εσωτερική διάβρωση ή
διασωλήνωση του εδάφους λόγω ροής υδάτων µε µεγάλη
υδραυλική κλίση (HYD).

EQU

STR
GEO

FAT

EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Οριακή κατάσταση αστοχίας από εξάντληση της αντοχής

EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
(Παράδειγµα τυχηµατικής πρόσκρουσης σε βάθρα
γέφυρας)

Πολύ σοβαρό ατύχηµα

EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Οριακή κατάσταση αστοχίας από σεισµό

EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Οι οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας διακρίνονται
σε:
• Αναστρέψιμες
• Μη-αναστρέψιμες
Αφορούν: την λειτουργία υπό φυσιολογική χρήση, την
άνεση των χρηστών και την εξωτερική εμφάνιση της
κατασκευής:
• Παραμορφώσεις
• Δονήσεις
• Βλάβες

EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Καταστάσεις Σχεδιασµού
Οι καταστάσεις σχεδιασµού µπορούν να καταταγούν ως
εξής:
Παραµένουσες (µε διάρκεια) , που αναφέρονται στις συνθήκες
κανονικής χρήσης
 Παροδικές , που αναφέρονται σε παροδικές συνθήκες που
προκύτουν για το φορέα, λ.χ. κατά τη φάση ανέγερσης ή
επισκευής
 Τυχηµατικές , που αναφέρονται σε εξαιρετικές συνθήκες που
προκύπτουν για το φορέα ή στην έκθεσή του λ.χ. σε πυρκαγιά,
έκρηξη, πρόσκρουση ή τις συνέπειες τοπικής αστοχίας
 Σεισµικές , που αναφέρονται σε συνθήκες που προκύπτουν για το
φορέα υπό την επίδραση σεισµικών συµβάντων


EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Οι δράσεις κατατάσσονται ως εξής:
Ανάλογα µε τη µεταβολή τους στη διάρκεια του χρόνου :
µόνιµες (G), λ.χ. ίδιο βάρος του φορέα, επικαλύψεις,
διαχωριστικά, βοηθητικές κατασκευές και σταθερός
εξοπλισµός
-- µεταβλητές (Q), λ.χ. πρόσθετα µόνιµα, άνεµος ή χιόνι
- τυχηµατκές (A), λ.χ. εκρήξεις ή πρόσκρουση από
οχήµατα
-

Κατάταξη δράσεων (υπόµνηση από ΕΝ1990)
• Μόνιµες (G): ίδια βάρη, επικαλύψεις,
βοηθητικές κατασκευές, εξοπλισµός
• Μεταβλητές (Q): πρόσθετα µόνιµα,
άνεµος, χιόνι
• Τυχηµατικές: εκρήξεις, πρόσκρουση
Ω
µετ ς πρ
αβο ος τ
η
λή
στο
χρό
νο

• Άµεση: δύναµη επί του φορέα
• Έµεση: επιβαλλόµενη ή
παρεµποδιζόµενη παραµόρφωση
ή επιτάχυνση προκαλούµενη, π.χ.,
από θερµοκρασιακές µεταβολές,
µεταβολή της υγροµετρίας ή
άνισεςκαθιζήσεις ή σεισµό

δράσεις

τη
ς
ρ ο στ ο
π
Ως βολή ώρο
χ
τα
ε
µ

• Ελεύθερη
• Σταθερή

τον
ς
ο
ς
πρ
Ως πιβολή
οε
π
ό
τρ

Ως
π
φύ ρ ο ς τ
ση
τ ου η
ς

• Στατική
• ∆υναµική
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Μια δράση είναι :
- άµεση , δηλ. δύναµη (φορτίο) που επιβάλλεται στο
φορέα ή
- έµµεση , δηλ. επιβαλλόµενη ή παρεµποδιζόµενη
παραµόρφωση ή επιτάχυνση προκαλούµενη, λ.χ.,
από θερµοκρασιακές µεταβολές, µεταβολή της
υγροµετρίας ή άνισες καθιζήσεις ή σεισµό

EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Μια δράση κατατάσσεται, ανάλογα µε τη
µεταβολή της στο χώρο ως εξής :
σταθερή
ή
- ελεύθερη

-

EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Μια δράση κατατάσσεται, ανάλογα µε τη φύση
της ή/και την απόκριση του φορέα ως εξής :
στατική
ή
- δυναµική

-

EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Οριακές Καταστάσεις
Η οριακή κατάσταση που θα επιλεγεί θα πρέπει να
είναι αρκούντως σοβαρή (δυσµενής) και
µεταβαλλόµενη, ώστε να καλύπτει όλες τις
καταστάσεις που µπορεί ευλόγως να θεωρηθούν
ότι θα επισυµβούν κατά τη διάρκεια κατασκευής
και χρήσης του φορέα (της κατασκευής)

EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Ελεγχοι στατικής ισορροπίας και αντίστασης (αντοχής)
Εκτελούνται ξεχωριστοί έλεγχοι για τις:
Οριακές καταστάσεις (στατικής) ισορροπίας (EQU) :
Ed,dst ≤ Ed,stb
Οριακές καταστάσεις αντίστασης (STR/GEO) :
Ed ≤ Rd

EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Fd = γf Fk

∆ράσεις
Fk

F

Ed = γSdE(Fd ; ad)

Γεωµετρικά
δεδοµένα ad

X

Ed = E(γFFk ; ad)
Rd = R(Xk /γM ; ad)
Rd = (1/γRd)R(Xd ; ad)

Xk
Xd = (η/γm) Xk
Αντιστάσεις

Τιµές σχεδιασµού

EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Απεικόνιση των επιµέρους συντελεστών
Αβεβαιότητα για τις αντιπροσωπευτικές
τιµές των δράσεων
Αβεβαιότητα για το προσοµοίωµα των
δράσεων και των αποτελεσµάτων τους
Αβεβαιότητα για το υπολογιστικό
προσοµοίωµα των αντιστάσεων
Αβεβαιότητα για τις ιδιότητες των υλικών

γf

γF

γSd
γRd
γm

γM

EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Μειωτικοί συντελεστές (συντελεστές συνδυασµού) ψ
Οι (µειωτικοί) συντελεστές συνδυασµού (ψ)
εφαρµόζονται στις χαρακτηριστικές τιµές των
φορτίων, εφόσον χρειάζεται να ληφθούν υπόψη



Σπάνια
Συχνά

ή


Οιονεί-µόνιµα

γεγονότα
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Μειωτικοί συντελεστές (συντελεστές συνδυασµού) ψ

EN1990 : ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
Τιµές συντελεστών ψi
∆ράσεις

Επιβ. Φορτ. Κατ. A, B
Επιβ. Φορτ. Κατ. C, D
Επιβ. Φορτ. Κατ. E
Χιόνι
Ανεµος
Θερµοκρασία

Συνδυασµού

Συχνή

Οιονείµόνιµη

ψ0

ψ1

ψ2

0,7
0,7
1,0

0,5
0,7
0,9

0,3
0,6
0,8

0,5-0,7
0,6
0,6

0,2-0,5
0,2
0,5

0,0-0,2
0,0
0,0

EN1990 : ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
Οριακές Καταστάσεις Αστοχίας STR/GEO –
Θεµελιώδεις συνδυασµοί για µόνιµες και παροδικές
καταστάσεις σχεδιασµού
Εξίσωση (6.10) του EN 1990

∑γ
j ≥1

G, j

G k , j "+ " γ P P "+ " γ Q ,1Q k ,1 "+ " ∑ γ Q , iψ 0 , i Q k , i
i >1

Εξισώσεις (6.10α) και (6.10β) του EN 1990

∑ γ G , j Gk , j "+" γ P P"+" ∑ γ Q ,iψ 0 ,i Qk ,i
 j ≥1
i ≥1

∑ ξ j γ G , j Gk , j "+" γ P P"+" γ Q ,1Qk ,1 "+" ∑ γ Q ,iψ 0,i Qk ,i
i >1
 j ≥1
0,85 ≤ ξ ≤ 1,00

EN1990 : ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
Τυχηµατικές καταστάσεις σχεδιασµού :
Εξίσωση 6.11β του EN 1990

∑G

k, j

j ≥1

"+" P"+" Ad "+" (ψ 1,1 or ψ 2,1 )Qk ,1"+" ∑ψ 2,iQk ,i
i >1

Σεισµικές καταστάσεις σχεδιασµού :
Εξίσωση 6.12β του EN 1990

∑G

k, j

j≥1

"+"P"+"AEd"+"∑ψ2,iQk,i
i>1

EN1990 : ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
Οριακές Καταστάσεις Λειτουργικότητας (ΟΚΛ):
Συνδυασµοί δράσεων


Χαρακτηριστικός συνδυασµός (µη-αναστρέψιµη ΟΚΛ)

∑G

k, j

j ≥1



i >1

Συχνός συνδυασµός (αναστρέψιµη ΟΚΛ)

∑G
j ≥1



"+" P "+" Qk ,1 "+" ∑ψ 0,i Qk ,i

k, j

"+" P "+"ψ 1,1Qk ,1 "+" ∑ψ 2 , i Qk , i
i >1

Οιονεί-µόνιµος συνδυασµός (αναστρέψιµη ΟΚΛ)

∑G
j ≥1

k, j

"+" P "+" ∑ψ 2 ,i Qk ,i
i ≥1
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Ελεγχοι στατικής ισορροπίας και αντίστασης (αντοχής)
Εκτελούνται ξεχωριστοί έλεγχοι για τις:
Οριακές καταστάσεις (στατικής) ισορροπίας (EQU) :
Ed,dst ≤ Ed,stb
Οριακές καταστάσεις αντίστασης (STR/GEO) :
Ed ≤ Rd

Πιθανοτική ερµηνεία του συντελεστού ασφάλειας
(α) Καµπύλες κανονικών κατανοµών R και S

Πιθανοτική ερµηνεία του συντελεστού ασφάλειας
(β) Καµπύλη κατανοµής R – S, πιθανότητα αστοχίας

E

P σηµείο
υπολογισµού

σE
Ek

σE

=

E m + k Eσ E

Ed

σE

σE

γF

Σύνορο (επιφάνειας)
αστοχίας
Cd

Df

β : δείκτης αξιοπιστίας
Ck
Cm

Em

σE

Ds

γM

Rm

σR

Rd

Rd =

Rk

γM

Ed = γ F Ek
R

σR

σR

Rk

σR

=

Rm − k Rσ R

σR

γ F Ek ≤

Rk

γM

Κεντρικός συντελεστής
ασφαλείας

γ =

Συντελεστές
µεταβλητότητας

∆είκτης αξιοπιστίας
Χαρακτηριστικός
συντελεστής ασφαλείας
Ελεγχος µε επιµέρους
συντελεστές

VR =

β=

σR
σ
VE = E
µR
µE

µR − µE
σ +σ
2
R

µR
µE

2
E

γ k ==

=

γ −1
V +γ V
2
E

2

⇒ γ = f (β )
2
R

Rk µ R − k Rσ R
1 − k RVR
=γ ×
=
E k µ E + k Eσ E
1 + k EVE

γ F Ek ≤

Rk

γM

⇒ γ F ×γ M ≤ γ k

β → γ → γ k → (γ F , γ M ) / γ F × γ M ≤ γ k

Σχέση µεταξύ του β και της Pf
(Πιθανότητας Αστοχίας)

Pf

10-1

10-2

10-3

β = - Φ-1 (Pf )

β

1,28

2,32

3,09

10-4
ή

10-5

10-6

10-7

Pf = Φ (-β )
3,72

4,27

4,75

5,20

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Model-Code CEB 78 : Πιθανότητα αστοχίας σε 50 χρόνια (Ο.Κ.Α.)
Average number of
endangered people
Low (< 0,1)
Medium
High (> 10)

Economical consequences
Low
10-3
10-4
10-5

Considerable
10-4
10-5
10-6

Very great
10-5
10-6
10-7

∆ιαχείριση της δοµ(ητ)ικής αξιοπιστίας στους
Ευρωκώδικες (EN 1990 - Παράρτηµα B)
Το Παράρτηµα B επιτρέπει στο µελετητή να επιλέξει διάφορες στάθµες
αξιοπιστίας, λ.χ. για τη δοµ(ητ)ική ασφάλεια ή τη λειτουργικότητα,
λαµβάνοντας υπόψη :
– την αιτία ή/και τον τρόπο υπέρβασης µιας οριακής κατάστασης
– τις δυνατές συνέπειες της αστοχίας µε όρους απώλειας ζωής,
τραυµατισµού, δυνητικής οικονοµικής απώλειας
– τον τρόπο που προσλαµβάνει το κοινό την αστοχία
– τις δαπάνες και τα µέτρα που απαιτούνται για τη µείωση του κινδύνου
αστοχίας.
Το Παράρτηµα B για τη θεώρηση των συνεπειών αστοχίας ή δυσλειτουργίας
της κατασκευής ορίζει ποιοτικά 3 κατηγορίες συνεπειών (Consequences
Classes, CC). Κατ’ αντιστοιχία προς αυτές ορίζονται 3 κατηγορίες αξιοπιστίας
(Reliability Classes, RC), µε βάση την έννοια του δείκτη αξιοπιστίας β.

Ορισµός κατηγοριών συνεπειών
Κατηγορία
συνεπειών

Περιγραφή

Παραδείγµατα κτιριακών και
άλλων έργων Πολ. Μηχανικού

CC3

Υψηλές συνέπειες για απώλειες
ζωών ή πολύ µεγάλες
οικονοµικές, κοινωνικές ή
περιβαλλοντικές συνέπειες

Γέφυρες, χώροι συναθροίσεων,
δηµόσια κτίρια , όπου είναι
υψηλές οι συνέπειες λόγω
αστοχίας (λ.χ. θέατρο)

CC2

Μέσες συνέπειες για απώλειες
ζωών ή σηµαντικές οικονοµικές,
κοινωνικές ή περιβαλλοντικές
συνέπειες

Κτίρια κατοικιών και γραφείων,
δηµόσια κτίρια µε µέσες
συνέπειες λόγω αστοχίας (λ.χ.
γραφεία)

CC1

Μικρές συνέπειες για απώλειες
ζωών και µικρές ή αµελητέες
οικονοµικές, κοινωνικές ή
περιβαλλοντικές συνέπειες

Αγροτικά κτίρια όπου συνήθως
δεν µπαίνουν πρόσωπα (λ.χ.
αποθήκες, θερµοκήπια)

Αποδεκτοί κίνδυνοι θανάτου λόγω δοµ(ητ)ικής αστοχίας

Η πρόσληψη του κοινού δεν αποδέχεται, κατά τη διάρκεια
ζωής σχεδιασµού µιας κατασκευής, απώλειες ζωής ή και
τραυµατισµούς ακόµη εξαιτίας δοµ(ητ)ικής αστοχίας (λ.χ.
στο σπίτι, στη δουλειά, κατά τη διάρκεια ψυχαγωγίας ή
άλλων παρεµφερών δραστηριοτήτων), σε σύγκριση µε
απώλειες ζωής κλπ. εξαιτίας άλλων επικίνδυνων
καταστάσεων και γεγονότων.

Στάθµες αξιοπιστίας στο EN 1990
Στο EN 1990, γίνεται δεκτό ότι οι τιµές του β αντιστοιχούν, για τις
Οριακές Καταστάσεις Αστοχίας (Ο.Κ.Α.) στη στάθµη ασφαλείας της
κατηγορίας αξιοπιστίας 2 (Reliability Class RC2).
Ο σχεδιασµός που χρησιµοποιεί τις συνιστώµενες τιµές των επιµέρους
συντελεστών του παραρτήµατος Α1 (εφαρµογή για κτίρια) και των
λοιπών Ευρωκωδίκων θεωρείται γενικώς ότι οδηγεί σε µια κατασκευή
(έναν φορέα) µε τιµή β > 3,8 για διάρκεια ζωής 50 ετών.
(χωρίς τούτο να σηµαίνει κατ’ ανάγκην ότι αντιστοιχεί σε πραγµατικές
πιθανότητες αστοχίας που εξαρτώνται – εκτός των άλλων – και από
ανθρώπινα σφάλµατα)

ΜΕΣΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΟΜ(ΗΤ)ΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ
Τα κυριότερα µέσα που επιλέγονται στο Παράρτηµα Β του
EN1990 µε στόχο την διαχείριση της αξιοπιστίας είναι:
• διαφοροποίηση των τιµών του β (µε βάση
εξειδικευµένες θεωρήσεις)
• τροποποίηση των επιµέρους συντελεστών γ
• διαφοροποίηση της επίβλεψης της µελέτης
• επιθεωρήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής

∆ιαφοροποίηση των τιµών του β
Κατηγορίες αξιoπιστίας και ελάχιστες τιµές του β
Κατηγορία
Αξιοπιστίας

Ελάχιστες τιµές του (δείκτη αξιοπιστίας) β
Οριακή Κατάσταση
Αστοχίας
Περίοδος
επαναφοράς
1 έτους

Κόπωση

Οριακή Κατάσταση
Λειτουργικότητας

Περίοδος
Περίοδος
Περίοδος
Περίοδος
Περίοδος
επαναφοράς επαναφοράς επαναφοράς επαναφοράς επαναφοράς
50 ετών
1 έτους
50 ετών
1 έτους
50 ετών

RC3

5,2

4,3

RC2

4,7

3,8

RC1

4,2

3,3

1,5 to 3,8

2,9

1,5

∆ιαφοροποίηση της αξιοπιστίας µέσω
τροποποίησης των επιµέρους συντελεστών
Μπορεί να θεωρήσει κάποιος διαφοροποίηση της αξιoπιστίας
διακρίνοντας κατά κατηγορίες τους επιµέρους συντελεστές γF
που χρησιµοποιούνται στους βασικούς συνδυασµούς
δράσεων για παραµένουσες καταστάσεις σχεδιασµού.
Το Παράρτηµα Β του EN1990 προτείνει τη χρήση ενός
πολλαπλασιαστικού συντελεστή KFI που θα εφαρµόζεται επί
των συντελεστών γ των δυσµενών δράσεων : ίσο µε 1,0 για
κατηγορία αξιοπιστίας RC2 (β ≥ 3,8), 0,9 για κατηγορία
αξιοπιστίας RC1 και 1,1 για κατηγορία αξιοπιστίας RC3.

Συντελεστής KFI επί των (δυσµενών) δράσεων

Κατηγορία αξιοπιστίας

Συντελεστής KFI
επί των (δυσµενών) δράσεων
KFI

RC1

RC2

RC3

0,9

1,0

1,1

∆ιαφοροποίηση της αξιοπιστίας λόγω επίβλεψης
µελέτης / επιθεώρησης κατά την κατασκευή
Το Παράρτηµα Β του EN1990 επιτρέπει τη διασύνδεση
των κατηγοριών αξιοπισίας µε τις απαιτήσεις για
στάθµες ποιότητας για την επίβλεψη της µελέτης (DSL,
design supervision level) και τη διαδικασία κατασκευής
(IL, inspection level).
level)
Συναφώς προβλέπεται η δυνατότητα κατάταξης των
µελετητών/ελεγκτών σε κατηγορίες, ανάλογα µε την
εµπειρία, την ειδίκευσή τους και τις εσωτερικές σχετικές
διαδικασίες του επαγγελµατικού τους φορέα, για το
συγκεκριµένο είδος έργου.

ΕΝ 1991 : ∆ράσεις στις Φέρουσες
Κατασκευές












Μέρη του EN 1991-1
EN 1991-1-1 : Πυκνότητες, ιδ. βάρη, επιβαλλόµενα φορτία σε
κτίρια
EN 1991-1-2 : ∆ράσεις σε φέρουσες κατασκευές εκτιθέµενες σε
πυρκαγιά
EN 1991-1-3 : Φορτία χιονιού
EN 1991-1-4 : ∆ράσεις ανέµου
EN 1991-1-5 : Θερµικές δράσεις
EN 1991-1-6 : ∆ράσεις κατά τη φάση της ανέγερσης
EN 1991-1-7 : Τυχηµατικές δράσεις
EN 1991-2 : Φορτία κυκλοφορίας γεφυρών
EN 1991-3 : ∆ράσεις οφειλόµενες σε γερανούς και µηχανήµατα
EN 1991-4 : ∆ράσεις σε σιλό και δεξαµενές

EN 1991-1-1: Πυκνότητες, ίδ.β., επιβαλ. φορτία σε κτίρια










Πρόλογος
Μέρος 1ο – Γενικά
Μέρος 2ο – Κατηγοριοποίηση δράσεων
Μέρος 3ο – Καταστάσεις σχεδιασµού
Μέρος 4ο – Πυκνότητες υλικών κατασκευής και αποθηκευοµένων
υλικών
Μέρος 5ο – Ιδιον βάρος των κατασκευών
Μέρος 6ο – Επιβαλλόµενα φορτία σε κτίρια
Παράρτηµα Α (πληροφοριακό) – Πίνακες ονοµαστικής
πυκνότητας δοµικών υλικών και γωνίες εσωτ. τριβής
Παράρτηµα Β (πληροφοριακό) – Στηθαία για οχήµατα και
κιγκλιδώµατα για χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων

Αντικείµενο του EN 1991-1-1
• Κατευθυντήριες οδηγίες και δράσεις για το δοµοστατικό σχεδιασµό κτιρίων

•
•

και άλλων έργων ΠΜ, που καλύπτουν τα ακόλουθα :
- πυκνότητες δοµικών υλικών, πρόσθετων υλικών για γέφυρες και
αποθηκευόµενων υλικών (Κεφ. 4 & Παράρτηµα A),
- ίδια βάρη δοµικών υλικών (Κεφ. 5), και
- φορτία επιβαλλόµενα σε δάπεδα και οροφές κτιρίων (Κεφ. 6), ανάλογα µε
την κατηγορία χρήσης :
- χώροι διαµονής, κοινωνικών εκδηλώσεων, εµπορικών
καταστηµάτων και γραφείων
- χώροι στάθµευσης και κυκλοφορίας οχηµάτων (για µικτό βάρος
οχήµατος < 160 kN)
- χώροι αποθήκευσης και βιοµηχανικών δραστηριοτήτων
- στέγες
- χώροι προσγείωσης ελικοπτέρων
∆ράσεις σε σιλό και δεξαµενές προερχόµενες από το νερό ή άλλα υλικά
εξετάζονται στο EN 1991-4
Φορτία χιονιού σε στέγες εξετάζονται στο EN 1991-1-3

Κατάταξη των δράσεων

(Υπενθύµιση από το ΕΝ 1990)
∆ιαφοροποίηση ανάλογα µε :

•
•
•
•

∆ιάρκεια : Μόνιµες, Μεταβλητές ή Τυχηµατικές
Προέλευση: Αµεσες ή Εµµεσες
Χώρο: Σταθερές ή Ελεύθερες
Φύση δοµ(ητ)ικής απόκρισης: Στατικές ή ∆υναµικές

Κατάταξη των δράσεων (συν.)

•
•
•
•

Ιδια βάρη στα δοµικά έργα: γενικά Μόνιµη Σταθερή
δράση, αλλά :
Αν είναι Μεταβλητή στο χρόνο τότε την εκφράζουν
άνω και κάτω χαρακτηριστικές τιµές, και
Αν είναι Ελεύθερη (λ.χ. κινητά διαχωριστικά
πετάσµατα) τότε αντιµετωπίζεται ως ένα πρόσθετο
µόνιµο φορτίο.
Ερµα και φορτία γαιών σε στέγες και εξώστες:
Μόνιµα, λαµβάνοντας υπόψη τυχόν µεταβολή
ιδιοτήτων (υγρασία, περιεκτικότητα, πάχος) κατά
τη διάρκεια της ζωής σχεδιασµού.

Κατάταξη των δράσεων (συν.)

•

•
•
•

Επιβαλλόµενα φορτία σε κτίρια : γενικά Μεταβλητές Ελεύθερες
δράσεις. Όµως : φορτία πρόσκρουσης σε κτίρια οφειλόµενα σε
οχήµατα ή τυχηµατικές δράσεις καθορίζονται στο EN 1991-1-7,
ενώ επιβαλλόµενα φορτία σε γέφυρες δίνονται στο EN 1991-2.
Επίσης :
Τα επιβαλλόµενα φορτία γενικά θεωρούνται ως Οιονεί-στατικές
δράσεις, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος συντονισµού.
∆ράσεις που προκαλούν σηµαντικές επιταχύνσεις σε δοµικά µέλη
κατατάσσονται στις ∆υναµικές και χρειάζεται να λαµβάνονται
υπόψη µέσω δυναµικής ανάλυσης
Μολαταύτα, για ανυψωτικά µηχανήµατα και ελικόπτερα τα
πρόσθετα αδρανειακά φορτία λόγω ανύψωσης και
απογείωσης/προσγείωσης, αντίστοιχα, λαµβάνονται υπόψη
µέσω ενός συντελεστή δυναµικής επαύξησης φ που εφαρµόζεται
στις κατάλληλες στατικές τιµές των φορτίων

Καταστάσεις σχεδιασµού –
Μόνιµα φορτία

•

Όταν εξετάζονται οι συνδυασµοί δράσεων το σύνολο του ιδίου
βάρους των δοµικών και µη-δοµικών µελών λαµβάνεται υπόψη
ως µία και µοναδική (µεµονωµένη) δράση

•

Εφόσον υπάρχει πρόθεση µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής
να προστεθούν ή να αφαιρεθούν δοµικά ή µη-δοµικά µέλη, πρέπει
να καθοριστούν και εξετασθούν κατάλληλες κρίσιµες περιπτώσεις
φορτίσεων.

•

Τόσο η στάθµη υδάτων, όσο και το ποσοστό υγρασίας
αποθηκευόµενων υλικών, θα λαβάνονται υπόψη για τον
προσδιορισµό αντίστοιχων καταστάσεων σχεδιασµού.

Καταστάσεις σχεδιασµού –
Επιβαλλόµενα φορτία

•

•

Σε περιπτώσεις όπου µια επιφάνεια πρόκειται να
υποβληθεί σε διαφορετικές κατηγορίες φόρτισης
πρέπει να προσδιοριστεί και να ληφθεί υπόψη η
κρίσιµη περίπτωση φόρτισης
Οταν επιβαλλόµενα φορτία δρούν ταυτόχρονα µε
άλλες µεταβλητές δράσεις (λ.χ. άνεµο, χιόνι,
γερανούς ή µηχανήµατα) είναι δυνατόν το σύνολο
των επιβαλλόµενων φορτίων να θεωρηθεί ως
(ενιαία) µεµονωµένη δράση. Πάντως για τις στέγες
των κτιρίων δεν πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η
ταυτόχρονη δράση των επιβαλλόµενων φορτίων
και του χιονίου ή του ανέµου.

Πιθανοτικές θεωρήσεις

•

Το ίδιο βάρος µπορεί συνήθως να προσδιορισθεί
ως γινόµενο του όγκου και της πυκνότητας, τα
οποία αµφότερα είναι τυχαίες µεταβλητές που
µπορούν να περιγραφούν από κανονικές
κατανοµές, µε µια µέση τιµή πολύ κοντά στην
ονοµαστική τους τιµή.

•

Τα επιβαλλόµενα φορτία περιγράφονται συνήθως
από κατανοµές Gumbel, µολονότι µπορεί να
χρησιµοποιηθούν επίσης κατανοµές Γάµµα για τα
παραµένοντα (µακροχρόνιας διάρκειας) φορτία και
εκθετικές κατανοµές για τα διαλειπόµενα
(βραχυχρόνιας διάρκειας) φορτία.

Πυκνότητες δοµικών και
αποθηκευόµενων υλικών

•

•
•
•

Γενικά θα πρέπει να χρησιµοποιούνται οι χαρακτηριστικές
τιµές των δοµικών και των αποθηκευόµενων υλικών. (Αν
υπάρχει σηµαντική διασπορά - λ.χ. οφειλόµενη στην πηγή
προέλευσής τους, την περιεχόµενη υγρασία κλπ. – θα πρέπει
να χρησιµοποιούνται άνω και κάτω τιµές).
Οπου διατίθενται µόνο µέσες τιµές, θα πρέπει να λαµβάνονται
υπόψη για το σχεδιασµό ως χαρακτηριστικές τιµές.
Μέσες τιµές για µεγάλο αριθµό διαφορετικών υλικών δίδονται
στο Παράρτηµα Α του EN 1991-1-1.
Για υλικά που δεν περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Α:
- η χαρακτηριστική τιµή της πυκνότητας χρειάζεται να
καθορίζεται στο Εθνικό Προσάρτηµα ή
- θα διενεργείται µια αξιόπιστη άµεση αποτίµησή της
(ενδεχοµένως σύµφωνα µε το Παράρτηµα ∆ του EN 1990).

Ιδια βάρη δοµικών υλικών

•

•

Γενικά τα αντιπροσωπεύει µια µοναδική χαρακτηριστική
τιµή που υπολογίζεται από τις ονοµαστικές διαστάσεις, τις
χαρακτηριστικές τιµές πυκνοτήτων, συµπεριλαµβανοµένων
όπου χρειάζεται βοηθητικών στοιχείων, λ.χ. µη-δοµικά
στοιχεία και δίκτυα, βάρη γαιών και έρµα.
Τα µη-δοµικά στοιχεία συµπεριλαµβάνουν :
- επικαλύψεις δώµατος
- επιστρώσεις δαπέδων και ταπετσαρίες
- διαχωριστικά πετάσµατα και επικαλύψεις
- κιγκλιδώµατα, στηθαία και προστατευτικές διατάξεις
- τοιχοποιία και επιχρίσµατα
- ψευδοροφές
- θερµοµόνωση
- δίκτυα (Η/Μ εγκαταστάσεις)

Ιδια βάρη δοµικών υλικών (συν.)

•

•

Τα (σταθερά) δίκτυα (Η/Μ εγκαταστάσεις) περιλαµβάνουν :
- εξοπλισµό θέρµανσης, εξαερισµού και κλιµατισµού
- ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
- υδραυλικές εγκαταστάσεις (αγωγούς χωρίς το
περιεχόµενό τους)
- εγκαταστάσεις ενδοεπικοινωνία;
- εξοπλισµό για ανελκυστήρες και κινητές κλίµακες
Φορτία προερχόµενα από κινητά διαχωριστικά πετάσµατα
θεωρούνται επιβαλλόµενα φορτία, αλλά µπορεί να
εξοµοιώνονται µε ένα ισοδύναµο οµοιόµορφα κατανεµηµένο
φορτίο.

Φορτία επιβαλλόµενα σε κτίρια

•

Χαρακτηριστικές τιµές επιβαλλόµενων φορτίων σε
δάπεδα και στέγες για τις ακόλουθες χρήσεις:
- χώροι διαµονής, κοινωνικών εκδηλώσεων,
εµπορικών καταστηµάτων και γραφείων
- χώροι στάθµευσης και κυκλοφορίας οχηµάτων
- χώροι αποθήκευσης και βιοµηχανικών
δραστηριοτήτων
- στέγες
- χώροι προσγείωσης ελικοπτέρων
- στηθαία και τοιχία µε λειτουργία στηθαίων.

Αναπαράσταση των δράσεων

•

•

Τα επιβαλλόµενα σε κτίρια φορτία είναι αυτά που προκύπτουν
από τη χρήση των χώρων και οι τιµές τους περιλαµβάνουν :
- την κανονική χρήση από πρόσωπα
- την επίπλωση και τα κινητά αντικείµενα
- οχήµατα
- σπάνια γεγονότα, όπως οι συγκεντρώσεις προ΄σωπων και
επίπλων ή η µετακίνηση και η συσσώρευση αντικειµένων κατά
τη διάρκεια αναδιοργάνωσης ή ανακαινίσεων
Οι επιφάνειες δαπέδων και στεγών των κτιρίων υποδιαιρούνται
σε 11 κατηγορίες ανάλογα µε τη χρήση. Τα οριζόµενα φορτία
αναπαρίστανται από οµοιόµορφα κατανεµηµένα φορτία (ΟΚΦ),
συγκεντρωµένα φορτία, γραµµικά φορτία ή συνδυασµούς αυτών.
Βαρύς εξοπλισµός (λ.χ. κοινοτικών µαγειρείων, ακτινιλογικών
εργαστηρίων, καυστήρων κ.ά.) δεν συµπεριλαµβάνονται στο EN
1991-1-1. (Προς συµφωνία µε τον πελάτη ή την Αρµόδια Αρχή).

Κατηγορίες χρήσης
Κύριες κατηγορίες χρήσης :

•
•
•
•

Χώροι διαµονής, κοινωνικών εκδηλώσεων,
εµπορικών καταστηµάτων και γραφείων
- 4 κατηγορίες (A, B, C και D)
Χώροι αποθήκευσης και βιοµηχανικών χρήσεων
- 2 κατηγορίες (E1 και E2)
Χώροι στάθµευσης και κυκλοφορίας οχηµάτων
(εκτός από γέφυρες)
- 2 κατηγορίες (F και G)
Στέγες
- 3 κατηγορίες (H, I και K)

Χώροι διαµονής, κοινωνικών εκδηλώσεων,
εµπορικών καταστηµάτων και γραφείων
Κατηγορία

Συγκεκριµένη Χρήση

Α

Χώροι διαµονής

Β

Χώροι γραφείων

C

Χώροι στους οποίους οι
άνθρωποι µπορεί να
συναθροισθούν (µε
εξαίρεση τους χώρους που
κατατάσσονται στις
κατηγορίες Α,Β, και D1))

Παράδειγµα
∆ωµάτια σε κτήρια κατοικιών και σπίτια.
Θάλαµοι και πτέρυγες σε νοσοκοµεία.
Υπνοδωµάτια σε ξενοδοχεία και ξενώνες,
κουζίνες και τουαλέτες.

C1: Χώροι µε τραπέζια κλπ.
Π.χ. σχολικοί χώροι, νηπιαγωγεία, καφενεία,
εστιατόρια, αίθουσες φαγητού,
αναγνωστήρια, χώροι υποδοχής.
C2: Χώροι µε σταθερά καθίσµατα,
Π.χ. χώροι σε εκκλησίες, θέατρα ή
κινηµατογράφους, αίθουσες συνεδριάσεων,
αίθουσες οµιλίας, αίθουσες συγκεντρώσεων,
χώροι αναµονής, χώροι αναµονής σε
σιδηροδροµικούς σταθµούς.
C3: Χώροι χωρίς εµπόδια στη διακίνηση του
κοινού, π.χ. χώροι σε µουσεία, εκθεσιακoί
χώροι, κλπ. και χώροι πρόσβασης σε
δηµόσια και διοικητικά κτήρια, ξενοδοχεία
και νοσοκοµεία. Προαύλια σιδηροδροµικών
σταθµών.

Χώροι διαµονής, κοινωνικών εκδηλώσεων,
εµπορικών καταστηµάτων και γραφείων (συν.)
Κατηγορία

Συγκεκριµένη Χρήση

Παράδειγµα

C

Χώροι στους οποίους οι
άνθρωποι µπορεί να
συναθροισθούν (µε
εξαίρεση τους χώρους που
κατατάσσονται στις
κατηγορίες Α,Β, και D1))

C4: Χώροι για πιθανές σωµατικές
δραστηριότητες, π.χ. αίθουσες χορού, αίθουσες
γυµναστικής και θεατρικές σκηνές
C5: Χώροι επιρρεπείς σε µεγάλα πλήθη, π.χ. για
δηµόσιες εκδηλώσεις όπως αίθουσες
συναυλιών, κλειστά γήπεδα, εξέδρες γηπέδων,
εξώστες και χώροι πρόσβασης, πλατφόρµες
σιδηροδρόµων.

D

Χώροι µε εµπορικά
καταστήµατα

D1: Χώροι σε καταστήµατα λιανικής πώλησης,
γενικά.
D2: Χώροι σε πολυκαταστήµατα

1)

Εφιστάται η προσοχή στο 6.3.1.1(2), και συγκεκριµένα για το C4 και C5. Βλέπε ΕΝ 1990
στην περίπτωση που πρέπει να εξετασθούν οι δυναµικές επιδράσεις. Για την Κατηγορία Ε,
βλέπε πίνακα 6.3
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Βλέπε 6.3.2 για αποθήκευση ή βιοµηχανικές δραστηριότητες.

Φορτία επιβαλλόµενα σε δάπεδα, εξώστες
και κλίµακες κτιρίων
qk
[kN/m2]

Qk
[kN]

Κατηγορία Α και Κατηγορία Β
-∆άπεδα
-Σκάλες
-Μπαλκόνια

2,0
3,5
5,0

2,0
2,0
3,0

Κατηγορία C
-C1
-C2
-C3
-C4
-C5

3,0
5,0
5,0
5,0
7,5

3,0
4,0
4,0
4,0
4,5

Κατηγορία D
-D1
-D2

5,0
5,0

4,0
4,0

Κατηγορίες φορτιζόµενων
επιφανειών

Πρόσθετη φόρτιση από κινητά
διαχωριστικά πετάσµατα

• Εφόσον σε έναν όροφο/δάπεδο υπάρχει η δυνατότητα
αναδιάταξης των φορτίων, το ίδιο βάρος των κινητών
διαχωριστικών πετασµάτων µπορεί να λαµβάνεται υπόψη
µέσω ενός οµοιόµορφα κατανεµηµένου φορτίου qk , το οποίο
πρέπει να επαλληλίζεται µε τα επιβαλλόµενα στο δάπεδο
φορτία που υπολογίζονται σύµφωνα µε τον Πίνακα 6.2
(Κατηγ. A έως D). Το φορτίο αυτό συναρτάται προς το ίδιο
βάρος των κινητών διαχωριστικών πετασµάτων ως
ακολούθως :
- ι.β. διαχωρ. < 1 kN/m, qk = 0,5 kN/m2
- 1 kN/m < ι.β. διαχωρ. < 2 kN/m, qk = 0,8 kN/m2
- 2 kN/m < ι.β. διαχωρ. < 3 kN/m, qk = 1,2 kN/m2

∆ιατάξεις φορτίων (συν.)

•
•
•
•
•

Για το σχεδιασµό ενός δαπέδου σε όροφο ή σε στέγη το
επιβαλλόµενο φορτίο θα εφαρµόζεται ως ελεύθερη δράση στο
δυσµενέστερο τµήµα της επιφάνειας επιρροής.
Η επιρροή δράσεων που δεν είναι δυνατόν να συνυπάρξουν δεν
θα λαµβάνονται υπόψη ταυτόχρονα (EN 1990).
Για τον υπολογισµό ενός υποστυλώµατος που φορτίζεται από
κάποιους ορόφους το φορτίο (ορόφων) θεωρείται ότι είναι
οµοιόµορφα κατανεµηµένο.
Για τοπικούς ελέγχους θα λαµβάνεται υπόψη το συγκεντρωµένο
φορτίο Qk µε αυτοτελή δράση.
Μπορούν να εφαρµόζονται οι µειωτικοί συντελεστές αA (για
δάπεδα, δοκούς και στέγες) και αn (για υποστυλώµατα και
τοιχία), αλλά οι συντελεστές ψ και αn δεν πρέπει να λαµβάνονται
υπόψη ταυτόχρονα.

Μειωτικοί συντελεστές αn και αA

2 + (n − 2)ψ0
A0
5
αn =
, α A = ψ0 +
n
7
A
αn
n)

αA

1

CEN, DE

FR (C, D)

UK

A)

0,90.9

0,90.9

FI

CSN( A)

( n)

CSN1( A)

CSN2 ( n0,8
)
0.8

)

0,80.8

A)

n1)

UK

0,70.7

DIN1( A)

ČR (A, B)
CEN
DE (A, B)

DIN2( A0,6
) 0.6

( n) 0,60.6

FR (A, B)
ČR (A, B)
22

44

FR

ČR (C, D)

A)

ČR (C, D)

n) 0,70.7

0,50.5

1

A [m2]

n
66
, , , , ,

88
,

DE (C, D)

0,50.5
10
10

20

20

30

30

40

40
A

50

50

60

60

Συντελεστές ψi στο Εθνικό Προσάρτηµα
του ΕΝ 1990
∆ράσεις
Επιβαλλόµενα φορτία σε κτήρια, κατηγορία (βλέπε
ΕΝ 1991-1-1)
Κατηγορία Α: κατοικίες, συνήθη κτήρια κατοικιών
Κατηγορία Β: χώροι γραφείων
Κατηγορία C: χώροι συνάθροισης
Κατηγορία D: χώροι καταστηµάτων
Κατηγορία Ε: χώροι αποθήκευσης
Κατηγορία F: χώροι κυκλοφορίας οχηµάτων
βάρος οχηµάτων < 30kN
Κατηγορία G: χώροι κυκλοφορίας οχηµάτων
30kN < βάρος οχηµάτων < 160kN
Κατηγορία Η: στέγες
Φορτία χιονιού επάνω σε κτήρια (βλέπε ΕΝ 1991-1-3)*
Φιλανδία, Ισλανδία, Νορβηγία, Σουηδία
Υπόλοιπα Κράτη Μέλη του CEN για τοποθεσίες που
βρίσκονται σε υψόµετρο Η > 1000 m
Υπόλοιπα Κράτη Μέλη του CEN για τοποθεσίες που
βρίσκονται σε υψόµετρο Η ? 1000 m
Φορτία ανέµου σε κτήρια (βλέπε ΕΝ 1991-1-4)
Θερµοκρασία (µη-πυρκαϊάς) σε κτήρια (βλέπε ΕΝ
1991-1-5)

ψ0

ψ1

ψ2

0,7
0,7
0,7
0,7
1,0

0,5
0,5
0,7
0,7
0,9

0,3
0,3
0,6
0,6
0,8

0,7

0,7

0,6

0,7
0

0,5
0

0,3
0

0,70

0,50

0,20

0,70

0,50

0,20

0,50

0,20

0

0,6
0,6

0,2
0,5

0
0

Μειωτικός συντελεστής αn
για υποστυλώµατα
n

αA (EN 1991-1-1 µε ψo = 0,7)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1,00
1,00
0,90
0,85
0,82
0,80
0,79
0,78
0,77
0,76

Μειωτικός συντελεστής αA για δάπεδα
(Κατηγορίες Α έως Ε, αA > 0,6 για Κατ. C & D)
A (m2)

αA (EN 1991-1-1
µε ψo = 0,7)

αA (EN 1991-1-1
µε ψo = 1,0)

40
80
120
160
240

0,75
0,63
0,59
0,56
0,54

0,96
0,84
0,80
0,78
0,76

Παράρτηµα Α (Πληροφοριακό) : Ονοµαστικές
πυκνότητες και γωνίες εσωτερικής τριβής

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Πίνακας A.1 – ∆οµικά υλικά – σκυρόδεµα και κονιάµατα
Πίνακας A.2 – ∆οµικά υλικά – τοιχοποιίες
Πίνακας A.3 – ∆οµικά υλικά – ξυλεία
Πίνακας A.4 – ∆οµικά υλικά – µέταλλα
Πίνακας A.5 – ∆οµικά υλικά – άλλα υλικά
Πίνακας A.6 – Υλικά γεφυρών
Πίνακας A.7 – Αποθηκευόµενα υλικά – δοµικά
Πίνακας A.8 – Αποθηκευόµενα προϊόντα – αγροτικά
Πίνακας A.9 – Αποθηκευόµενα προϊόντα – τρόφιµα
Πίνακας A.10 – Αποθηκευόµενα προϊόντα – υγρά
Πίνακας A.11 – Αποθηκευόµενα προϊόντα – στερεά καύσιµα
Πίνακας A.12 – Αποθηκευόµενα προϊόντα – βιοµηχανικά και
γενικά

Παράρτηµα Β (Πληροφοριακό) :
Στηθαία για οχήµατα και
κιγκλιδώµατα χώρων στάθµευσης
Η ασκούµενη σε 1,5 m στηθαίου δύναµη (σεkN) :
F = 0,5 m v2 / (δc + δ b) [kN]
δc

η παραµόρφωση (µετατ.)
του οχήµατος (mm)

200

δc=50 mm

F [kN]

δb
m
v

η παραµόρφωση (µετατ.)
του στηθαίου (mm)
η µικτή µάζα του οχήµατος
(kg)
η ταχύτητα του οχήµατος
(m/s)

100

δc=100 mm
δc=200 mm

0

.
0

100

δc

200

For vehicles < 2500 kg: m = 1500 kg, v = 4,5 m/s, δc = 100 mm

EN 1991-1-2: ∆ράσεις σε φέρουσες κατασκευές
εκτιθέµενες σε πυρκαγιά








Πρόλογος
Μέρος 1ο – Γενικά
Μέρος 2ο – ∆ιαδικασία δοµικού σχεδιασµού έναντι πυρκαγιάς
Μέρος 3ο – Θερµικές δράσεις για την ανάλυση θερµοκρασίας
Μέρος 4ο – Μηχανικές δράσεις για την δοµική ανάλυση
Παράρτηµα Α (πληροφοριακό) – Παραµετρικές καµπύλες
θερµοκρασίας - χρόνου
Παράρτηµα Β (πληροφοριακό) – Θερµοκρασιακές δράσεις
για εξωτερικά µέλη – απλοποιηµένη µέθοδος υπολογισµού

EN 1991-1-2: ∆ράσεις σε φέρουσες κατασκευές
εκτιθέµενες σε πυρκαγιά (συν.)






Παράρτηµα Γ (πληροφοριακό) – Τοπικές πυρκαγιές
Παράρτηµα ∆ (πληροφοριακό) – Προωθηµένα
προσοµοιώµατα πυρκαγιάς
Παράρτηµα Ε (πληροφοριακό) – Πυκνότητες φορτίου
πυρκαγιάς
Παράρτηµα ΣΤ (πληροφοριακό) – Ισοδύναµος χρόνος
έκθεσης σε πυρκαγιά
Παράρτηµα Ζ (πληροφοριακό) – Συντελεστής µορφής

EN 1991-1-2: ∆ράσεις σε φέρουσες κατασκευές
εκτιθέµενες σε πυρκαγιά (συν.)
Σκοπός: δράση της πυρκαγιάς σε κτίρια.
Αντικείµενο: υπολογισµός της θερµικής και µηχανικής δράσηςς της
πυρκαγιάς σε συνδυασµό µε τα αντίστοιχα µέρη των ΕΝ1992 έως
ΕΝ1996 και ΕΝ1999.
Απαίτηση: σε περίπτωση πυρκαγιάς η κατασκευή να επιδεικνύει
ικανοποιητική συµπεριφορά για ένα απαιτούµενο χρονικό διάστηµα.
(∆εν καλύπτεται η αποτίµηση της κατασκευής µετά την
πυρκαγιά)

EN 1991-1-2: ∆ράσεις σε φέρουσες κατασκευές
εκτιθέµενες σε πυρκαγιά (συν.)
Ο σχεδιασµός έναντι πυρκαγιάς περιλαµβάνει τα εξής βήµατα:





Επιλογή σεναρίων πυρκαγιάς (από σενάρια διακινδύνευσης)
Καθορισµός της αντίστοιχης πυρκαγιάς σχεδιασµού (σε
πυροδιαµερίσµατα)
Υπολογισµός της εξέλιξης της θερµοκρασίας στα µέλη της
κατασκευής
Υπολογισµός της µηχανικής συµπεριφοράς

Η πυρκαγιά θεωρείται τυχηµατική δράση.

EN 1991-1-2: ∆ράσεις σε φέρουσες κατασκευές
εκτιθέµενες σε πυρκαγιά (συν.)
Συµβατικές καµπύλες εξέλιξης της θερµοκρασίας:
Τυπική καµπύλη:

Θg=20+345log10(6t+1) [oC, min]
Εξωτερική πυρκαγιά:
Θg=600(1-0.687exp(-0.32t)-0.313exp(-3.8t)+20 [oC, min]
Καµπύλη υδρογονανθράκων:
Θg=1080(1-0.325exp(-0.167t)-0.675exp(-2.5t)+20 [oC, min]
Μηχανική δράση λόγω πυρκαγιάς: Επιβαλλόµενες και
παρεµποδιζόµενες παραµορφώσεις

EN 1991-1-3: Φορτία χιονιού









Πρόλογος
Μέρος 1ο – Γενικά
Μέρος 2ο – Κατηγοριοποίηση δράσεων
Μέρος 3ο – Καταστάσεις σχεδιασµού
Μέρος 4ο – Χιόνι επί του εδάφους
Μέρος 5ο – Χιόνι επί της στέγης
Μέρος 6ο – Τοπική επιρροή
Παράρτηµα Α (κανονιστικό) – Καταστάσεις σχεδιασµού και
διατάξεις φορτίων προς χρήση σε διάφορες τοποθεσίες

EN 1991-1-3: Φορτία χιονιού (συν.)






Παράρτηµα Β (κανονιστικό) – Συντελεστές σχήµατος για
περιπτώσεις εξαιρετικής συσσώρευσης (χιονιού)
Παράρτηµα Γ (πληροφοριακό) – Ευρωπαϊκός χάρτης
φορτίου χιονιού επί του εδάφους
Παράρτηµα ∆ (πληροφοριακό) – Προσαρµογή του φορτίου
χιονιού επί του εδάφους ανάλογα µε την περίοδο
επαναφοράς
Παράρτηµα Ε (πληροφοριακό) – Χύδην πυκνότητα του
χιονιού

EN 1991-1-3: Φορτία χιονιού – Πεδίο εφαρµογής


Υψόµετρο κτιρίων <1500 m



∆εν καλύπτονται:






Πρόσκρουση (λόγω πτώσης χιονιού από στέγη που βρίσκεται
ψηλότερα)
Αλληλεπίδραση µε άνεµο (επιρροή του ανέµου στην κατανοµή
του χιονιού)
Παγετός
Ωθήσεις (επί ενός τοίχου)
Επιρροή της βροχής

EN 1991-1-3: Φορτία χιονιού – Κατάταξη



Στατική, µεταβλητή ως προς τον χρόνο, σταθερή ως προς τον
χώρο
Σε ειδικές περιπτώσεις µπορεί να θεωρηθεί ως τυχηµατική
δράση (µικρής διάρκειας, σηµαντικής έντασης, µικρής
πιθανότητας):



Είτε εξαιρετικά σπάνια χιονόπτωση
Είτε εξαιρετικά σπάνια συσσώρευση - παράσυρση χιονιού

EN 1991-1-3: Φορτία χιονιού – Χαρακτηριστικές τιµές
φορτίων χιονιού στο έδαφος
sk


Εξαιρετικές (ασυνήθιστα
µεγάλες) χιονοπτώσεις



Συνήθεις περιπτώσεις, µε
ετήσια πιθανότητα
υπέρβασης 0.02
(T=50 χρόνια)



sk

Χειµώνες χωρίς χιόνι
(µετάθεση της καµπύλης)

T
50

EN 1991-1-3: Φορτία χιονιού – Βασικές έννοιες
Χαρακτηριστικό φορτίο χιονιού στο έδαφος, sk: πιθανότητα
υπέρβασης 2% ετησίως (χωρίς τα εξαιρετικά φορτία χιονιού)
Εξαιρετικό φορτίο χιονιού στο έδαφος: Το φορτίο του
στρώµατος χιονιού επί του εδάφους, που είναι αποτέλεσµα µιας
χιονοπτώσεως µε εξαιρετικά σπάνια πιθανότητα εµφανίσεως.
εξαιρετική
τιµή
Station METAXAS
lat=40,05o long=21,58o Alt=1040m
10,0000

Reduced variable Y

8,0000
6,0000

98.2cm

hk=67.3cm
4,0000

hmax=107cm

2,0000
0,0000
0
-2,0000

10

20

30

40

50

60

70

Snow height (cm )

80

90

100

110

120

Ο λόγος
hmax/hk=107/67.3=1.59>1.50
άρα η τιµή 107cm θεωρείται
εξαιρετική τιµή.

EN 1991-1-3: Φορτία χιονιού (χαρακτηριστικές τιµές)






Το χαρακτηριστικό φορτίο χιονιού στο έδαφος σε µια τοποθεσία
εξαρτάται από την ζώνη στην οποία ανήκει η τοποθεσία (βλ. παρ.
1.1.(3)) καθώς και από το υψόµετρο της τοποθεσίας πάνω από την
επιφάνεια της θάλασσας.
Για κάθε ζώνη, το χαρακτηριστικό φορτίο χιονιού στο έδαφος, sk,A,
δίνεται από την παρακάτω σχέση:
  A 2 
s k , A = s k , 0 1+ 
 
  917  
όπου:
sk,0 είναι το χαρακτηριστικό φορτίου χιονιού σε έδαφος που
βρίσκεται στην στάθµη της θάλασσας (Α=0). Η τιµή του δίνεται στον
Πίνακα 1 συναρτήσει της ζώνης (βλ. παρ. 1.1(3) για τον καθορισµό
των ζωνών)
Α
είναι το υψόµετρο της τοποθεσίας πάνω από την επιφάνεια
της θάλασσας (σε m). Το υψόµετρο Α µετριέται µε ακρίβεια 100m. Το
υψόµετρο στρογγυλεύεται στην αµέσως µεγαλύτερη εκατοντάδα.
sk,0 (kN/m2) = 0,4 (Ζώνη Α) - 0,8 (Ζώνη Β) - 1,7 (Ζώνη Γ)

EN 1991-1-3: Φορτία χιονιού (χαρακτηριστικές τιµές)
Οι τρεις ζώνες στις οποίες χωρίζεται η Χώρα είναι οι εξής:
Ζώνη Α: Νοµοί Αρκαδίας, Ηλείας, Λακωνίας, Μεσσηνίας

και όλα τα νησιά πλην των Σποράδων και της Εύβοιας
Ζώνη Γ: Νοµοί Μαγνησίας, Φθιώτιδας, Καρδίτσας,

Τρικάλων, Λάρισας, Σποράδες και Εύβοια
Ζώνη Β: Υπόλοιπη Χώρα

Í . ÄÑÁÌ ÁÓ

Í . Î ÁÍ ÈÇÓ

Í ÓÅÑÑÙÍ

Í . ÑÏ ÄÏ ÐÇÓ

Í . ÊÉËÊÉÓ
Í . ÖËÙÑÉÍ ÇÓ

Í . ÅÂÑÏ Õ

Í . ÊÁÂÁËÁÓ

Í . ÐÅËËÇÓ

Í . ÈÅÓÓÁËÏ Í ÉÊÇÓ
Í . ÇÌ ÁÈÉÁÓ

Í . × ÁËÊÉÄÉÊÇÓ

Í . ÊÏ ÆÁÍ ÇÓ
Í . ÐÉÅÑÉÁÓ

Í . ÃÑÅÂÅÍ ÙÍ
Í . ÉÙÁÍ Í ÉÍ ÙÍ
Í . ËÁÑÉÓÇÓ
Í . ÔÑÉÊÁËÙÍ

Í . ÈÅÓÐÑÙÔÉÁÓ

Í . ÁÑÔÁÓ
Í . ÐÑÅÂÅÆÇÓ

Í ËÅÓÂÏ Õ

Í . ÊÁÑÄÉÔÓÁÓ
Í . Ì ÁÃÍ ÇÓÉÁÓ

Í . ÖÈÉÙÔÉÄÏ Ó

Í . ÅÕÂÏ ÉÁÓ
Í . ÖÙÊÉÄÏ Ó

Í . × ÉÏ Õ
Í . ÂÏ ÉÙÔÉÁÓ

Í . Á× ÁÉÁÓ
Í . ÁÔÔÉÊÇÓ
Í . ÊÏ ÑÉÍ ÈÉÁÓ
Í .ÇËÅÉÁÓ

Í . ÁÑÊÁÄÉÁÓ

Í . ÁÑÃÏ ËÉÄÏ Ó

Í . Ì ÅÓÓÇÍ ÉÁÓ

Í . ËÁÊÙÍ ÉÁÓ
Í . ÊÕÊËÁÄÙÍ
Í.
Ê
ÄÅ
ÄÙ
Ç
ÁÍ
Õ
ÓÏ

ΖΩΝΗ 1
ΖΩΝΗ 2
ΖΩΝΗ 3
Í . ×ÁÍ ÉÙÍ
Í . ÑÅÈÕÌ Í ÇÓ
Í . ÇÑÁÊËÅÉÏ Õ

Í . ËÁÓÉÈÉÏ Õ

EN 1991-1-3 ΧΑΡΤΗΣ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΧΙΟΝΙΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500000
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Υψόµετρο Α (m)

1200
1000
800
600
Ζώνη Α
400

Ζώνη Β
Ζώνη Γ (A<1000m)

200

Ζώνη Γ (Α>1000m)

0
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00
2

Χαρακτηριστικό φορτίο χιονιού sk (kN/m )

EN 1991-1-3: Φορτία χιονιού – Βασικές έννοιες
Γενικώς το φορτίο χιονιού στην στέγη εξαρτάται από:
το σχήµα της στέγης και την κλίση της στέγης (µέχρι 60o)
τις θερµικές ιδιότητες της στέγης
την τραχύτητα της επιφάνειας της στέγης
την γειτνίαση µε άλλα υψηλότερα κτήρια
την τοπογραφία της περιοχής
το µικροκλίµα της περιοχής (και κυρίως την έκθεση στον άνεµο)

EN 1991-1-3: Φορτία χιονιού – Βασικές έννοιες
Χαρακτηριστικό φορτίο χιονιού στην στέγη, s:
s = µiCeCtsk
Χαρακτηριστικό
φορτίο χιονιού στο
Συντελεστής
έδαφος
θερµοκρασίας
Συντελεστής
έκθεσης
Συντελεστής
σχήµατος

EN 1991-1-3: Φορτία χιονιού – Βασικές έννοιες
Μή παρασυρµένο φορτίο χιονιού στην στέγη: οµοιόµορφο
φορτίο που επηρεάζεται µόνο από το σχήµα της στέγης
Παρασυρµένο φορτίο χιονιού στην στέγη: µετατόπιση χιονιού
από µια θέση της στέγης σε µια άλλη κυρίως λόγω της δράσεως
του ανέµου.
Εξαιρετική παράσυρση:εξαιρετικά σπάνιος τρόπος απόθεσης
ή µετατόπισης

EN 1991-1-3: Φορτία χιονιού - Προσδιορισµός
φορτίου χιονιού στη στέγη
Τα φορτία χιονιού στις στέγες για παραµένουσες ή παροδικές
καταστάσεις σχεδιασµού δίδονται από τον τύπο:

s = µi Ce Ct sk
όπου:

µi
sk
Ce
Ct

συντελεστής σχήµατος (µορφής)
χαρακτηριστική τιµή του φορτίου χιονιού στο έδαφος
συντελεστής έκθεσης
θερµικός συντελεστής

EN 1991-1-3: Φορτία χιονιού - Προσδιορισµός
φορτίου χιονιού στη στέγη
Τα φορτία χιονιού στις στέγες για τυχηµατικές καταστάσεις
σχεδιασµού, στις οποίες το χιόνι θεωρείται ως τυχηµατική
δράση, δίδονται από τον τύπο:

s = µi Ce Ct sAd
όπου:

µi
sAd
Ce
Ct

συντελεστής σχήµατος (µορφής)
χαρακτηριστική τιµή του φορτίου εξαιρετικής
χιονόπτωσης στο έδαφος
συντελεστής έκθεσης
θερµικός συντελεστής

EN 1991-1-3: Φορτία χιονιού - Προσδιορισµός
φορτίου χιονιού στη στέγη
Τα φορτία χιονιού στις στέγες για τυχηµατικές καταστάσεις
σχεδιασµού, στις οποίες το χιόνι θεωρείται ως τυχηµατική
δράση, λόγω εξαιρετικής συσσώρευσης/παράσυρσης (βλ.
Παράρτηµα Β) δίδονται από τον τύπο:

s = µi sk
όπου:

µi
sk

συντελεστής σχήµατος (µορφής)
χαρακτηριστική τιµή του φορτίου εξαιρετικής
χιονόπτωσης στο έδαφος , λόγω εξαιρετικής
συσσώρευσης / παράσυρσης

EN 1991-1-3: Φορτία χιονιού - Προσδιορισµός
φορτίου χιονιού στη στέγη – Θερµικός συντελεστής
Ο θερµικός συντελεστής Ct καθορίζει τη µείωση του φορτίου
χιονιού σε µια στέγη, ως συνάρτηση της ροής θερµότητας
δια της στέγης, η οποία προκαλεί τήξη του χιονιού.
Χρησιµοποιείται προκειµένου να ληφθεί υπόψη η µείωση
των φορτίων χιονιού σε περιπτώσεις στεγών µε µεγάλη
θερµική αγωγιµότητα (> 1 W/m2K), ιδιαίτερα για ορισµένες
γυάλινες στέγες, όπου προκαλείται τήξη χιονιού λόγω
θερµικών απωλειών (του κτηρίου)
Για τις λοιπές περιπτώσεις : Ct = 1,0

EN 1991-1-3: Φορτία χιονιού - Προσδιορισµός
φορτίου χιονιού στη στέγη – Συντελεστής έκθεσης
Ο συντελεστής έκθεσης Ce καθορίζει την µείωση ή την
αύξηση του φορτίου χιονιού σε µια στέγη ενός (µη
θερµαινόµενου) κτηρίου σε σχέση µε τη χαρακτηριστική τιµή
του φορτίου χιονιού στο έδαφος (πρέπει δε να λαµβάνει
κατά το δυνατόν υπόψη τη µελλοντική µεταβολή συνθηκών
στα πέριξ)
Αν δεν ορίζεται διαφορετικά για συγκεκριµένες
τοπογραφικές συνθήκες, ο Ce θα λαµβάνεται ίσος µε 1,0
Οι τιµές του καθορίζονται στο Εθνικό Προσάρτηµα :
 Περιοχή εκτεθειµένη
(Ce = 0,8 )
 Περιοχή πραστατευµένη
(Ce = 1,2 )
 Κανονικές συνθήκες
(Ce = 1,0 )

Συντελεστές σχήµατος (µορφής)
2.0

µ1
1.6

µ2
α

µ

1.0
0.8

µ1

0

15

60

α

Συντελεστές σχήµατος (µορφής)

µ
Case (i)

µ1(α
α1 )

µ1(α
α2 )

2.0

Case (ii)

0,5µ1(α
α1 )

µ1(α
α2 )

1.6

Case (iii)

0,5µ1(α
α2)

µ1(α
α1)
α1 α2

µ2

1.0
0.8

µ1

0°

15°

30°

α

45°

60

Συντελεστές σχήµατος (µορφής)

Case (i)

µ1(α
α1)

α2)
µ1(α

µ1(α
α1)

µ1(α
α2)

µ
2.0

µ2(α
α)

Case (ii)

α = (α
α1+ α2)/2
µ1(α
α2)

µ1(α
α1)

α1

α2

α1

1.6

µ2

1.0
0.8

µ1

α2

0°

15°

30°

α

45°

60

Συντελεστές σχήµατος (µορφής)
µw= (b1+b2)/2h < γ h /sk

µ1

Case (i)

Case (ii)

γ = 2kN/m3

µs
µ2

µw

α

0.8 < µw < 4

µ1

ls = 2h

ls
h

b1

b2

5m < ls < 15m

Συντελεστές σχήµατος (µορφής)

µ2= γ h /sk

µ2
µ1

γ = 2kN/m3
ls

ls
h

0.8 < µ2 < 2
ls = 2h
5m < ls < 15m

Συντελεστές σχήµατος (µορφής)

d

se

Se=k s2 / γ
γ=3

k = 3 /d < d γ

EN 1991-1-3: Φορτία χιονιού – Καταστάσεις
σχεδιασµού
Χιονόπτωση

Παράσυρση

Μη
εξαιρετική
Εξαιρετική

Μη εξαιρετική

Εξαιρετική

Περίπτωση Α

Περίπτωση Β1

Περίπτωση Β2

Περίπτωση Β3

EN 1991-1-3: Φορτία χιονιού – Συνδυασµοί
Για όλες τις περιπτώσεις (Α, Β1, Β2, Β3):
Όταν η δράση του χιονιού είναι κύρια µεταβλητή δράση:



∑γ
j ≥1



G k , j " + " γ P P " + "γ s s " + " ∑ γ Q ,iψ 0,iQ k ,i
i>1

Όταν η δράση του χιονιού είναι συνοδεύουσα δράση:

∑γ
j≥1

G, j

G,j

Gk,j "+ " γPP "+ "γ Q,1Qk,1 "+ " γ sψ0,s s "+ " ∑ γ Q,iψ0,iQk,i

Όπου: s=µiCeCtsk

i> 2

EN 1991-1-3: Φορτία χιονιού – Συνδυασµοί
Ειδικότερα για τις περιπτώσεις Β (Β1, Β2, Β3):
Η δράση του χιονιού είναι η τυχηµατική δράση:

∑G

k,j

j≥1

"+ " A d"+"P "+ "ψ1,1ήψ2,1Qk,1 "+ " ∑ ψ2,iQk,i
i>2

Οπου:
 ή Ad=s=µiCeCtCeslsk και Cesl=2.0 (χωρίς εξαιρετική παράσυρηση)
 ή Ad=s=µisk (µε εξαιρετική παράσυρηση) (µi από Παρ/µα Β)

Συντελεστές συνδυασµού ψ
Περιοχές µε υψόµετρο

Τιµή
συνδυασµού ψ0

Συχνή
τιµή ψ1

Οιονεί µόνιµη
τιµή ψ2

1500m > H > 1000m

0,70

0,50

0,20

1000m > H

0,50

0,20

0,00

EN 1991-1-4: ∆ράσεις ανέµου










Πρόλογος
Μέρος 1ο – Γενικά
Μέρος 2ο – Καταστάσεις σχεδιασµού
Μέρος 3ο – Προσοµοίωση δράσεων ανέµου
Μέρος 4ο – Ταχύτητα και πίεση ανέµου
Μέρος 5ο – ∆ράσεις ανέµου
Μέρος 6ο – ∆οµικός συντελεστής cscd
Μέρος 7ο – Συντελεστές πίεσης και δύναµης
Μέρος 8ο – ∆ράσεις ανέµου σε γέφυρες

EN 1991-1-4: ∆ράσεις ανέµου







Παράρτηµα Α (πληροφορικό) – Επίδραση του εδάφους
Παράρτηµα Β (πληροφορικό) – 1η διαδικασία για τον
προσδιορισµό του δοµικού συντελεστή cscd
Παράρτηµα Γ (πληροφορικό) – 2η διαδικασία για τον
προσδιορισµό του δοµικού συντελεστή cscd
Παράρτηµα ∆ (πληροφορικό) – Τιµές του cscd για διάφορους
τύπους κατασκευών
Παράρτηµα Ε (πληροφορικό) – ∆ιαχωρισµός τύρβης και
αεροελαστικές αστάθειες
Παράρτηµα ΣΤ (πληροφορικό) – ∆υναµικά χαρακτηριστικά
των κατασκευών

EN 1991-1-4: ∆ράσεις ανέµου (συν.)
Από τη µέση ταχύτητα vm(z) στην πίεση αιχµής qp(z)

Εθνικές τιµές

Βασική ταχύτητα

Παράγοντες :
• υψόµετρο
• προσανατολισµός ανέµου
• εποχή

Επιλογή
κατηγορίας
τραχύτητας

Επιρροές :
• αναγλύφου
• περιβάλλοντος χώρου
• γειτονικών κτιρίων

vm(z)
qp(z)

EN 1991-1-4: ∆ράσεις ανέµου (συν.)
Από τη µέση ταχύτητα vm(z) στην πίεση αιχµής qp(z)
Πίεση επαφής
σε ύψος z
2
1
q p ( z ) = ce ( z ) ρvb 
2


Μέση ταχύτητα
αναφοράς (10m)

vb
Συντελεστής έκθεσης


7 kr 
2
c e ( z ) = c r ( z ) 1 +
c r ( z ) 

Μέση ταχύτητα
σε ύψος z
vm ( z ) = cr ( z )vb

Παράµετρος τραχύτητας
z0
Συντελεστής τραχύτητας
z
cr ( z ) = kr Ln 
 z0 
zmin ≤ z ≤ zmax

 z 
kr = 0,19 0 
 z0, II 

0 , 07

EN 1991-1-4: ∆ράση ανέµου – Βασικές έννοιες
Θεµελιώδης βασική ταχύτητα του ανέµου: vb,0 είναι η µέση
ταχύτητα ανέµου διαρκείας 10 λεπτών, µε ετήσια πιθανότητα
υπέρβασης 0.02, ανεξάρτητα από τη διεύθυνση του ανέµου, σε
ύψος 10m πάνω από επίπεδη ανοιχτή περιοχή εδάφους.
Εξαρτάται από την γεωγραφική περιοχή (ζώνες)
Βασική ταχύτητα του ανέµου: vb ∆ιεύθυνση ανέµου
(επικρατούντες άνεµοι), εποχή του χρόνου
Μέση ταχύτητα του ανέµου: vm(z) τραχύτητα εδάφους,
τοπογραφία (φαινόµενα Venturi), ύψος από το έδαφος z
Ταχύτητα αιχµής: v(z) µικρής διάρκειας διακύµανση γύρω από
την µέση τιµή (ριπές ανέµου)

EN 1991-1-4: ∆ράση ανέµου – vb,0
Θεµελιώδης βασική ταχύτητα του ανέµου: vb,0
Η Χώρα χωρίζεται σε δύο ζώνες:
για τα νησιά και παράλια µέχρι 10km από την ακτή vb,0=33m/s
για την υπόλοιπη Χώρα vb,0=27m/s.
Í . Ê ÁÓÔÏ ÑÉÁÓ

Í . Ê ÅÑÊ ÕÑÁÓ

Í . ÅÕÑÕÔÁÍ ÉÁÓ

Í . ËÅÕÊÁÄÁÓ
Í . ÁÉÔÙË Ï ÁÊ ÁÑÍ ÁÍ ÉÁÓ

Í . ÊÅÖÁË Ë ÇÍ ÉÁÓ

Í . ÆÁÊÕÍ ÈÏ Õ
Í . ÓÁÌ Ï Õ

EN 1991-1-4: ∆ράση ανέµου – vb,0
Βασική ταχύτητα του ανέµου: vb ∆ιεύθυνση ανέµου
(επικρατούντες άνεµοι), εποχή του χρόνου
vb=cdir*cseason*vb,0

Συνήθως cseason=1
Συνήθως cdir=1

EN 1991-1-4: ∆ράση ανέµου – vm(z)
Μέση ταχύτητα του ανέµου: vm(z) τραχύτητα εδάφους,
τοπογραφία (φαινόµενα Venturi), ύψος από το έδαφος z
vm(z)=cr(z)*c0(z)*vb

Συντελεστής αναγλύφου
Συντελεστής τραχύτητας

EN 1991-1-4: ∆ράση ανέµου – Τραχύτητα
Κατηγορίες τραχύτητας
Κατηγορία 0 : Θάλασσα ή ανοιχτές παραθαλάσσιες περιοχές
Κατηγορία I :
Λίµνες, επίπεδες
οριζόντιες
επιφάνειες µε
αµελητέα
βλάστηση και
χωρίς εµπόδια

Κατηγορία III :
Περιοχές µε
κανονική κάλυψη
από βλάστηση ή
κτήρια ή
µεµονωµένα
εµπόδια σε µεταξύ
τους απόσταση το
πολύ 20πλάσια του
ύψους

Κατηγορία II :
Περιοχές µε χαµηλή
βλάστηση και
µεµονωµένα
εµπόδια (δέντρα,
κτήρια) σε µεταξύ
τους απόσταση
τουλάχιστον
20πλάσια του ύψους
Κατηγορία IV :
Περιοχές µε
κατασκευές σε
τουλάχιστον 15%
της επιφανείας τους
µε κτήρια µέσου
ύψους 15 µέτρων
τουλάχιστον

EN 1991-1-4: ∆ράση ανέµου – Τραχύτητα

z (m)

Κατηγορίες τραχύτητας
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,00

0
I
II
III
IV

0,50
1,00
1,50
2,00
Συντελεστής τραχύτητας cr(z) (Σχετική
µεταβολή της ταχύτητας καθύψος)

EN 1991-1-4: ∆ράση ανέµου – Τοπογραφία
Συντελεστής αναγλύφου Παρ/µα Α3

κορυφή

άνεµος

τοποθεσία

κορυφή

υπήνεµη κλίση < 0,05

υπήνεµη κλίση < 0,05
άνεµος

τοποθεσία

EN 1991-1-4: ∆ράση ανέµου – v(z)
Ταχύτητα αιχµής: v(z) µικρής διάρκειας διακύµανση γύρω από
την µέση τιµή (ριπές ανέµου)
v(z)=vm(z)+∆v= vm(z)+3.5σv= vm(z)*(1+3.5σv/vm)

∆ιακύµανση
Μέση ταχύτητα

EN 1991-1-4: ∆ράση ανέµου – Πίεση αιχµής
Από την ταχύτητα αιχµής στην πίεση αιχµής: q
Ανάσχεση της ροής του αέρα: q=ρv2/2
ρ πυκνότητα του αέρα: ρ =1.25kg/m3
100

z (m)

90

100
90

0

70

I

60

II

50

III
IV

40

80

0
I
II
III
IV

70
z (m)

80

60
50
40

30
20
10
0
0,00

1,00

2,00

3,00

Μεταβολή της πίεσης (kPa) καθύψος για vb=33m/s
(Nησιά και παράλια)

30
20
10
0
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Μεταβολή της πίεσης (kPa) καθύψος για vb=27m/s
(Ολόκληρη η Χώρα εκτός από νησιά και παράλια)

4,00

EN 1991-1-4: ∆ράση ανέµου – Συντ. πίεσης
Από την πίεση αιχµής στην (συνολική) δράση επί του κτηρίου
Οι συντελεστές πίεσης: λαβαίνουν υπόψη το σχήµα και την µορφή
της προσβαλλόµενης επιφάνειας προκειµένου να υπολογισθεί η
πίεση πάνω σε αυτήν την επιφάνεια από την πίεση αιχµής.
Οι συντελεστές πίεσης διακρίνονται σε:
συντελεστές εξωτερικής πίεσης, cpe, οι οποίοι, ανάλογα µε την
προσβαλλόµενη επιφάνεια, διακρίνονται περαιτέρω
 σε καθολικούς συντελεστές εξωτερικής πίεσης, cpe,10, και
 τοπικούς συντελεστές εξωτερικής πίεσης, cpe,1.
συντελεστές εσωτερικής πίεσης, cpi,
συντελεστές τελικής πίεσης, cp,net,

EN 1991-1-4: ∆ράση ανέµου – Συντ. πίεσης

EN 1991-1-4: ∆ράση ανέµου – Συντ. πίεσης

EN 1991-1-4: ∆ράση ανέµου – Συντ. πίεσης

EN 1991-1-4: ∆ράση ανέµου – Συντ. πίεσης

EN 1991-1-4: ∆ράση ανέµου – Συντ. τριβής

Επιφάνεια

Συντελεστή
ς
Τριβής cfr

Ομαλή (π.χ. χάλυβας, λείο
σκυρόδεμα)

0,01

Τραχεία (π.χ. τραχύ
σκυρόδεμα)

0,02

Πολύ τραχεία (π.χ.
κυματώσεις, νευρώσεις,
πτυχώσεις)

0,04

EN 1991-1-4: ∆ράσεις ανέµου (συν.)
Από την πίεση αιχµής στη συνολική δύναµη επί του κτιρίου
Μέθοδος
υπολογισµού ή
πίνακες

∆οµικός συντελεστής cscd

Τύπος και
αναλογίες του
κτιρίου

Συντελεστές εξωτερικής πίεσης

Ανοικτά ή
κλειστά κτίρια

Συντελεστές εσωτερικής πίεσης

Σ (c

Fw = cscd

pe

- cpi)qp(ze)Aref

EN 1991-1-4: ∆ράση ανέµου – Συντ. δύναµης
Οι συντελεστές δύναµης: υπολογίζονται κατευθείαν οι
αναπτυσσόµενες δυνάµεις (και όχι οι πιέσεις) στην
κατασκευή ή σε τµήµα αυτής (δικτυώµατα, γέφυρες,
δύσκολη ολοκλήρωση των πιέσεων)

EN 1991-1-4: ∆ράση ανέµου – cscd
Φαινόµενα κλίµακας και δυναµικά φαινόµενα
Προκειµένου να ληφθούν υπόψη τα φαινόµενα κλίµακας και τα
δυναµικά φαινόµενα, η πίεση αιχµής πολλαπλασιάζεται µε
δύο τροποποιητικούς συντελεστές cscd. Ειδικότερα:
•Επειδή η πίεση αιχµής δεν αναπτύσσεται ταυτόχρονα σε
όλη την προσβαλλόµενη επιφάνεια, εισάγεται ένας
τροποποιητικός συντελεστής µεγέθους, cs.
•Οµοίως, για να ληφθεί υπόψη η δυναµική απόκριση της
κατασκευής εισάγεται ένας τροποποιητικός δυναµικός
συντελεστής, cd.

EN 1991-1-4: ∆ράσεις ανέµου (συν.)
∆οµικός συντελεστής
(επιρροή διαστάσεων και δυναµικής απόκρισης)
c s cd =

1 + 2k p I v ( z ref ) B 2 + R 2
1 + 7 I v ( z ref )

zref

υψόµετρο αναφοράς

kp

συντελεστής ριπής

B2

συντελεστής σχετιζόµενος µε τις πιέσεις (Παράρτηµα Β)

R2

συντελεστής συντονισµού (τύρβη και ιδιοταλάντωση)

Iv

ένταση τύρβης

Iv (z) =

1
z
Ln 
 z0 

EN 1991-1-4: ∆ράση ανέµου – cscd
Στο κείµενο του Ευρωκώδικα αντιµετωπίζονται ως ένας
συντελεστής µε την όχι κατ’ ανάγκην επιτυχή αγγλικής
ονοµασία «Structural factor cscd» που αποδόθηκε στην
ελληνική µε τον όρο «Συνδυασµένος δυναµικός συντελεστής
cscd» ή «δοµικός συντελεστής cscd
Ο συντελεστής αυτός χρησιµοποιείται όταν υπολογίζονται
συνολικά οι δυνάµεις επί της κατασκευής και ειδικότερα
εφαρµόζεται:
• στις πιέσεις επί των εξωτερικών επιφανειών πολλαπλασιάζοντας τους συντελεστές εξωτερικής πίεσης cpe, και
• στις συνολικές δυνάµεις πολλαπλασιάζοντας τους
συντελεστές δύναµης

EN 1991-1-4: ∆ράσεις ανέµου (συν.) –
∆οµικός συντελεστής (κτίρια από Ο.Σ.)

EN 1991-1-4: ∆ράσεις ανέµου (συν.) –
∆οµικός συντελεστής (κτίρια µεταλλικά)

EN 1991-1-4: ∆ράση ανέµου – ∆ιαδικασία υπολογισµού

EN 1991-1-4: ∆ράση ανέµου – ∆ιαδικασία υπολογισµού
Παράμετρος
Παράμετρος

Παράγραφος Αναφοράς

Πίεση
ίεση ταχύτητας αιχμής qp
βασική ταχύτητα ανέμου vb

4.2 (2)P

ύψος αναφοράς ze

Κεφάλαιο 7

κατηγορία εδάφους

Πίνακας 4.1

χαρακτηριστική πίεση ταχύτητας αιχμής qp

4.5 (1)

ένταση στροβιλισμού Iv

4.4

μέση ταχύτητα ανέμου vm

4.3.1

συντελεστής ανάγλυφου του εδάφους co(z)

4.3.3

συντελεστής τραχύτητας cr(z)

4.3.2

Πιέσεις ανέμου,
χ. για επικαλύψεις,
ανέμου π.χ
επικαλύψεις στερεώσεις
και δομικά στοιχεία
συντελεστής εσωτερικής πίεσης cpi

Κεφάλαιο 7

συντελεστής εξωτερικής πίεσης cpe

Κεφάλαιο 7

εξωτερική πίεση ανέμου:
ανέμου we=qp cpe

5.1 (1)

εσωτερική πίεση ανέμου:
ανέμου wi=qp cpi

5.1 (2)

∆υνάµεις ανέµου σε κατασκευές, π.χ. για καθολικές επιδράσεις
συνδυασμένος δυναμικός συντελεστής:
συντελεστής cscd

Κεφάλαιο 6

EN 1991-1-5: Θερµικές δράσεις









Πρόλογος
Μέρος 1ο – Γενικά
Μέρος 2ο – Κατηγοριοποίηση δράσεων
Μέρος 3ο – Καταστάσεις σχεδιασµού
Μέρος 4ο – Αναπαράσταση των δράσεων
Μέρος 5ο – Μεταβολές θερµοκρασίας σε κτήρια
Μέρος 6ο – Μεταβολές θερµοκρασίας σε γέφυρες
Μέρος 7ο – Μεταβολές θερµοκρασίας σε βιοµηχανικές
καµινάδες, αγωγούς, δεξαµενές και πύργους ψύξης

EN 1991-1-5: Θερµικές δράσεις (συν.)





Παράρτηµα Α (πληροφοριακό) – Ισόθερµες (καµπύλες) εθνικών
ελάχιστων και µέγιστων θερµοκρασιών αέρα υπό σκιά
Παράρτηµα Β (κανονιστικό) – ∆ιαφορές θερµοκρασίας για
διάφορα πάχη οδοστρωσίας
Παράρτηµα Γ (πληροφοριακό) – Συντελεστές γραµµικής
διαστολής
Παράρτηµα ∆ (πληροφοριακό) – ∆ιαγράµµατα µεταβολών
θερµοκρασίας σε κτήρια και άλλες κατασκευές

Σκοπός:
ο προσδιορισµός των θερµικών δράσεων σε κτίρια,
γέφυρες, καµινάδες, αγωγούς, σιλό, δεξαµενές,
πύργους ψύξεως και λοιπές κατασκευές καθώς επίσης
και σε επενδύσεις προσαρτήµατα κτιρίων.

Θερµικές δράσεις:
από τις µεταβολές των πεδίων θερµοκρασίας εντός
συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος.

Προέλευση θερµικών δράσεων:
από τις ηµερήσιες και εποχικές κλιµατολογικές

µεταβολές
από την χρήση των κατασκευών.
όχι από την δράση της πυρκαγιάς

EN 1991-1-5: Θερµικές δράσεις (συν.)
Σχηµατική απεικόνιση των συνιστωσών κατανοµής θερµοκρασίας

Οµοιόµορφη
συνιστώσα
θερµοκρασίας,
∆Τu=Tm-T0

Γραµµικά
µεταβαλλόµενη
συνιστώσα
θερµοκρασίας,
∆ΤΜy=Tout-Tin

Γραµµικά
µεταβαλλόµενη
συνιστώσα
θερµοκρασίας,
∆ΤΜz=Tout-Tin

µη-γραµµική
συνιστώσα
θερµοκρασίας
(αυτοϊσορροπούσες
τάσεις)

EN 1991-1-5: Θερµικές δράσεις (συν.)
Οι κλιµατικές επιδράσεις θα προσδιορίζονται λαµβάνοντας υπόψη τις
µεταβολές της θερµοκρασίας υπό σκιά και την ηλιακή ακτινοβολία.
Επιδράσεις λειτουργιών (λόγω θέρµανσης, τεχνολογικών ή
βιοµηχανικών διαδικασιών) θα λαµβάνονται υπόψη ανάλογα µε το
συγκεκριµένο έργο.
Σύµφωνα µε τις θερµοκρασιακές συνιστώσες που δίνονται στο Μέρος 4,
οι κλιµατικές και λειτουργικές θερµικές δράσεις σε ένα δοµικό µέλος θα
καθορίζονται βάσει των ακόλουθων βασικών στοιχείων:
α) Μια συνιστώσα οµοιόµορφης θερµοκρασίας ∆Τu που προκύπτει από
τη διαφορά µεταξύ της µέσης θερµοκρασίας T ενός µέλους και της
αρχικής του θερµοκρασίας T0.
β) Μια γραµµικά µεταβαλλόµενη συνιστώσα θερµοκρασίας, που
προκύπτει από τη διαφορά ∆ΤΜ µεταξύ των θερµοκρασιών εξωτερικής
και εσωτερικής επιφάνειας µιας διατοµής, ή των επιφανειών των
επιµέρους στρώσεων.
γ) Μια διαφορά θερµοκρασίας ∆ΤΡ διαφορετικών τµηµάτων µιας
κατασκευής που προκύπτει από τη διαφορά των µέσων θερµοκρασιών
των τµηµάτων αυτών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τιµές ∆ΤΜ και ∆ΤΡ µπορούν να παρέχονται για το συγκεκριµένο
έργο.

Κατανοµή της θερµοκρασίας σε στοιχεία κτηριακών έργων
∆ιάδοση θερµότητας:

Μόνωση,
3cm

Εσωτερικό
επίχρισµα,
2cm

R( x )
T ( x ) = Tin −
( Tin − Tout )
R tot

Εξωτερικό
επίχρισµα,
2cm

Σκυρόδεµα,
25cm

30,0
25,0
20,0

Εσωτερική
θερµοκρασία
25oC

Θερµοκρασία (o C)

15,0
10,0
5,0
0,0
-0,05
-5,0

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

-10,0
-15,0
-20,0
-25,0
Απόσταση από την εσωτερική παρεια (m)

Εξωτερική
θερµοκρασία
-20oC

Η φύση της θερµικής δράσης
Οι θερµικές δράσεις θεωρούνται µεταβλητές, έµµεσες
δράσεις οι οποίες προκαλούν παραµορφώσεις οι
οποίες συνεπάγονται ανάπτυξη τάσεων.
Η κατατοµή της θερµοκρασίας στα επιµέρους δοµικά
στοιχεία µιας κατασκευής διαφοροποιείται από τις
ηµερήσιες και εποχιακές µεταβολές της:
θερµοκρασίας περιβάλλοντος υπό σκιά,
ηλιακής ακτινοβολίας,
ανάκλασης, κλπ.

Το µέγεθος των θερµικών επιδράσεων εξαρτάται από:









τις τοπικές κλιµατολογικές συνθήκες, (γεωγραφική
περιοχή του έργου)
τον προσανατολισµό της κατασκευής,
την σκίαση γειτονικών κτιρίων
την συνολική µάζα της κατασκευής,
την χρήση υλικών µε διαφορετικό συντελεστή
γραµµικής διαστολής ή/και διαφορετικό συντελεστή
θερµικής αγωγιµότητας
τα στοιχεία όψεων (π.χ. εξωτερική επένδυση
κτιρίων),
και από τα συστήµατα θέρµανσης, εξαερισµού και
θερµοµόνωσης (για τα κτιριακά έργα)

EN 1991-1-5: Θερµικές δράσεις (συν.)
Καλοκαίρι

Tmax+Ti

Χειµώνας

Tmin

Καλοκαίρι 20oC20oC
Χειµώνας

25oC25oC

Καλοκαίρι

8oC

Χειµώνας

-5oC

Καλοκαίρι

5oC

Χειµώνας

-3oC

EN 1991-1-5: Θερµικές δράσεις (συν.)
Πίνακας 5.2: Εξωτερικές θερµοκρασίες, Τout,
για το υπέργειο τµήµα των κτηρίων
Εποχή

Σχετική
απορροφητικότητα
επιφάνειας

της

Βορειοανατολικός

Νοτιοδυτικός

Θερµοκρασία Τout σε °C

στιλπνή επιφάνεια

Τmax + 0

Τmax + 18

0,7

ελαφρά
χρωµατισµένη

Τmax + 2

Τmax + 30

0,9

σκούρα επιφάνεια

Τmax + 4

Τmax + 42

Καλοκαίρι 0,5

Χειµώνας

Προσανατολισµός στοιχείου

Τmin

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΣΚΟΠΙΑ
ΤΟΥΡΚΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ

Tmin

-5C°
-10C°
-15C°
-20C°

Tmax

40 C°
45 C°

EN 1991-1-6: ∆ράσεις κατά την ανέγερση








Πρόλογος
Μέρος 1ο – Γενικά
Μέρος 2ο – Κατηγοριοποίηση δράσεων
Μέρος 3ο – Καταστάσεις σχεδιασµού και οριακές καταστάσεις
Παράρτηµα Α1 (κανονιστικό) – Συµπληρωµατικοί κανόνες για
κτήρια
Παράρτηµα Α2 (κανονιστικό) – Συµπληρωµατικοί κανόνες για
γέφυρες
Παράρτηµα Β (πληροφοριακό) – ∆ράσεις στις κατασκευές
κατά την διάρκεια αλλαγής χρήσης, ανακατασκευής ή
καθαίρεσης

EN 1991-1-6: ∆ράσεις κατά την ανέγερση
Περίοδοι επαναφοράς για τον καθορισµό των χαρακτηριστικών τιµών των µεταβλητών δράσεων κατά τη διάρκεια
της κατασκευής
∆ιάρκεια

Tdur ≤ 3 ηµέρες
3 ηµέρες≤Tdur ≤ 3 µήνες
3 µήνες ≤ Tdur ≤ 1 χρόνο
1 χρόνο ≤ Tdur

Περίοδος
επαναφοράς
(χρόνια)
2
5
10
50

EN 1991-1-6: ∆ράσεις κατά την ανέγερση
Προκύπτοντες διορθωτικοί συντελεστές των χαρακτηριστικών
τιµών Qk,t = kQk,50 (δίνονται στα αντίστοιχα τµήµατα των
Ευρωκωδίκων)

Περίοδος Πιθανότητα
Συντελεστής αναγωγής k
επαναφοράς Υπέρβασης Θερµοκρασία Θερµοκρασία Χιόνι Ανεµος
p
Tmax, t
Tmin, t
sn, t vb,t
(χρόνια t)
2
0,50
0,80
0,45
0,64 0,77
5
0,20
0,86
0,63
0,75 0,85
10
0,10
0,91
0,74
0,83 0,90
50
0,02
1,00
1,00
1,00 1,00

EN 1991-1-6: ∆ράσεις κατά την ανέγερση
Οι έλεγχοι γίνονται σύµφωνα µε το ΕΝ 1990.
∆εν διαφέρουν ουσιωδώς από τους ελέγχους που
αφορούν τις µόνιµες καταστάσεις σχεδιασµού, εκτός
ενδεχοµένως από τις χαρακτηριστικές τιµές των δράσεων
λόγω περιόδου αναφοράς µικρότερης των 50 ετών.
Συνήθως καθοριστικός είναι ο συνδυασµός δράσεων για
παροδικές καταστάσεις σχεδιασµού κατά τη φάση
κατασκευής.

EN 1991-1-6: ∆ράσεις κατά την ανέγερση
Κατάταξη των δράσεων (πλην κατασκευαστικών φορτίων) κατά την φάση της ανέγερσης
Σχετική
διάταξη
του
παρόντος
προτύπου

Κατάταξη
∆ράση

Χρονική
µεταβολή

Κατάταξη /
Προέλευση

Χωρική
Φύση
µεταβολή (στατική/δυναµική)

Παρατηρήσεις

Πηγή

Ελεύθερη κατά τη
µεταφορά / αποθήκευση.
∆υναµική κατά
την πτώση.

EN 1991-1-1

4.2

Ιδιο βάρος

Μόνιµη

Αµεση

Σταθερή µε
ανοχές /
ελεύθερη

4.3

Μετακίνηση
εδάφους

Μόνιµη

Εµµεση

Ελεύθερη

Στατική

EN 1997

4.3

Ωθηση γαιών

Μόνιµη /
µεταβλητή

Αµεση

Ελεύθερη

Στατική

EN 1997

4.4

Προένταση

Μόνιµη /
Μεταβλητή

Αµεση

Σταθερή

Στατική

Εµµεση

Ελεύθερη

Στατική

EN 1990

Εµµεση

Ελεύθερη

Στατική

EN 1991-1.5

Εµµεση

Ελεύθερη

Στατική

EN 1992, EN
1993, EN1994

4.5
4.6
4.6

4.7
4.8

Προπαραµορφώσεις
Θερµοκρασία
Συστολή
ξήρανσης /
υγροµετρικές
επιρροές
∆ράσεις
ανέµου
Φορτία χιονιού

Μόνιµη /
Μεταβλητή
Variable
Μόνιµη /
Μεταβλητή
Μεταβλητή /
τυχηµατική
Μεταβλητή /
τυχηµατική

4.9

∆ράσεις
οφειλόµενες
στο νερό

Μόνιµη /
µεταβλητή /
τυχηµατική

4.10

Φορτία πάγων

Μεταβλητή

4.12

Τυχηµατική

Τυχηµατική

4.13

Σεισµική

Μεταβλητή /
τυχηµατική

Αµεση
Αµεση

Σταθερή /
Ελεύθερη
Σταθερή /
Ελεύθερη

Στατική

Μεταβλητή για τον
σχεδιασµό τοπικά
(αγκυρώσεις).

Στατική / ∆υναµική

(*)

EN 1991-1-4

Στατική / ∆υναµική

(*)

EN 1991-1-3

Αµεση
Αµεση /
Εµµεση

Ελεύθερη

Μόνιµη / µεταβλητή
σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές του
Στατική / ∆υναµική
έργου. ∆υναµική για
υδάτινα ρεύµατα εφόσον
απαιτείται
Στατική / ∆υναµική
(*)

Ελεύθερη

Στατική / ∆υναµική

(*)

Αµεση

Ελεύθερη

∆υναµική

(*)

Αµεση

Σταθερή /
Ελεύθερη

EN 1990, EN
1992 to EN 1999

EN 1990

ISO 12494
EN 1990, EN
1991-1-7
EN 1990 (4.1),
EN1998

(*): Τα κείµενα προέλευσης πρέπει να εξετάζονται µαζί µε τα Εθνικά Προσαρτήµατα, στα οποία µπορεί να δίδεται πρόσθετη σχετική

EN 1991-1-6: ∆ράσεις κατά την ανέγερση
Κατάταξη κατασκευαστικών φορτίων
Σχετική
διάταξη του
παρόντος
προτύπου
4.11
4.11
4.11
4.11

4.11

4.11

∆ράση
(σύντοµη
περιγραφή)
Προσωπικό και
ατοµικά εργαλεία
Αποθήκευση
κινητών
αντικειµένων
Μη-µόνιµος
εξοπλισµός
Κινητά βαρέα
µηχανήµατα και
εξοπλισµός
Συσσώρευση
υλικών προς
απόρριψη
Φορτία από µέρη
του φορέα σε
προσωρινές
καταστάσεις

Κατάταξη
Παρατηρήσεις

Πηγή

Χρονική
µεταβολή

Κατάταξη /
Προέλευση

Χωρική
µεταβολή

Φύση
(στατική /
δυναµική)

Μεταβλητή

Αµεση

Ελεύθερη

Στατική

Μεταβλητή

Αµεση

Ελεύθερη Στατική / δυναµική

Μεταβλητή

Αµεση

Σταθερή /
Στατική / δυναµική
ελεύθερη

EN 1991-3

Μεταβλητή

Αµεση

Ελεύθερη Στατική / δυναµική

EN 1991-2,
EN 1991-3

Μεταβλητή

Αµεση

Μπορεί να επιβάλει
Ελεύθερη Στατική / δυναµική φορτία λ.χ. επίσης σε EN 1991-1-1
κατακόρυφες επιφάνειες

Μεταβλητή

Αµεση

Ελεύθερη

Στατική

∆υναµική σε περίπτωση
EN 1991-1-1
φορτίων από πτώση

Εξαιρούνται οι δυναµικές
EN 1991-1-1
επιδράσεις

EN 1991-1-6: ∆ράσεις κατά την ανέγερση
Κατασκευαστικά φορτία: διακρίνονται 6 τύποι
Σύµβολο
Qca
Qcb
Qcc
Qcd
Qce
Qcf

Είδος
Προσωπικό και ατοµικά εργαλεία
Αποθήκευση κινητών αντικειµένων
Μη-µόνιµος εξοπλισµός
Κινητά βαρέα µηχανήµατα και εξοπλισµός
Συσσώρευση υλικών προς απόρριψη
Φορτία από µέρη του φορέα σε
προσωρινές καταστάσεις

EN 1991-1-6: ∆ράσεις κατά την ανέγερση
1. 10 % του ιδίου βάρους του σκυροδέµατος, αλλ’ όχι µικρότερο από

0,75 και όχι µεγαλύτερο από 1,5. Συµπεριλαµβάνει τα Qca και Qcf
2. 0,75 µε κάλυψη του Qca
3. Το ίδιο βάρος των ξυλοτύπων και φερόντων στοιχείων (Qcc) και το
βάρος του νωπού σκυροδέµατος για το πάχος σχεδιασµού (Qcf)

EN 1991-1-6: ∆ράσεις κατά την ανέγερση
Τυχηµατικές δράσεις: πρόσκρουση οχήµατος,
γερανού, µεταφεροµένων υλικών, τοπική αστοχία
στηρίξεως, δυναµικά φαινόµενα από κατάρρευση.
Ασυνήθης συγκέντρωση εξοπλισµού, υλικών πάνω σε
φέροντα στοιχεία.
∆υναµικά φαινόµενα: Πολλαπλασιαστικός
συντελεστής 2.

EN 1991-1-7: Τυχηµατικές δράσεις












Πρόλογος
Μέρος 1ο – Γενικά
Μέρος 2ο – Κατηγοριοποίηση δράσεων
Μέρος 3ο – Καταστάσεις σχεδιασµού
Μέρος 4ο – Πρόσκρουση
Μέρος 5ο – Εσωτερικές εκρήξεις
Παράρτηµα Α (πληροφοριακό) – «Στερρότητα/Ευρωστία»
(διατήρηση ακεραιότητας κατά την υπέρβαση της στάθµης
σχεδιασµού) κτηρίων –Σχεδιασµός έναντι των συνεπειών τοπικής
αστοχίας από µη αναµενόµενο αίτιο
Παράρτηµα Β (πληροφοριακό) – Οδηγός για ανάλυση
επικινδυνότητας
Παράρτηµα Γ (πληροφοριακό) – Προωθήµενος σχεδιασµός έναντι
πρόσκρουσης
Παράρτηµα ∆ (πληροφοριακό) – Εσωτερικές εκρήξεις

EN 1991-2: Φορτία κυκλοφορίας σε γέφυρες










Πρόλογος
Μέρος 1ο – Γενικά
Μέρος 2ο – Κατηγοριοποίηση δράσεων
Μέρος 3ο – Καταστάσεις σχεδιασµού
Μέρος 4ο – ∆ράσεις από οδική κυκλοφορία και άλλες δράσεις
ειδικά για οδογέφυρες
Μέρος 5ο – ∆ράσεις σε πεζοδρόµια, ποδηλατοδρόµους και
πεζογέφυρες
Μέρος 6ο – ∆ράσεις από σιδηροδροµική κυκλοφορία και άλλες
δράσεις ειδικά για σιδηροδροµικές γέφυρες
Παράρτηµα Α (πληροφοριακό) – Προσοµοιώµατα ειδικών
οχηµάτων για οδογέφυρες
Παράρτηµα Β (πληροφοριακό) – Εκτίµηση της διάρκειας ζωής
έναντι κόπωσης για οδογέφυρες –

EN 1991-2: Φορτία κυκλοφορίας σε γέφυρες (συν.)








Μέθοδος εκτίµησης βασισµένη σε καταγραφές κυκλοφορίας
Παράρτηµα Χ (πληροφοριακό) – ∆υναµικά προσοµοιώµατα
φορτίων πεζών
Παράρτηµα Γ (κανονιστικό) – ∆υναµικοί συντελεστές 1+φ για
πραγµατικά τραίνα
Παράρτηµα ∆ (κανονιστικό) – Βάση για την εκτίµηση της κόπωσης
των σιδηροδροµικών έργων
Παράρτηµα Ε (πληροφοριακό) – Κριτήρια προς ικανοποίηση όταν
δεν χρειάζεται δυναµική ανάλυση
Παράρτηµα ΣΤ (πληροφοριακό) – Μέθοδος προσδιορισµού της
συνδυασµένης απόκρισης µιας κατασκευής και της γραµµής σε
µεταβλητές δράσεις
Παράρτηµα Η (πληροφοριακό) – Προσοµοιώµατα φορτίσεων για
σιδηροδροµικά φορτία σε παροδικές καταστάσεις σχεδιασµού

ΕΝ 1991-3: ∆ράσεις προερχόµενες από
γερανούς και µηχανήµατα








Πρόλογος
Μέρος 1ο – Γενικά
Μέρος 2ο – ∆ράσεις προερχόµενες από ανυψωτικές διατάξεις
και γερανούς σε γερανοδοκούς
Μέρος 3ο – ∆ράσεις προερχόµενες από µηχανήµατα
Παράρτηµα Α (κανονιστικό) – Βάσεις σχεδιασµού –
Συµπληρωµατικές διατάξεις στο EN 1990 για γερανοδοκούς
φορτιζόµενες από γερανούς
Παράρτηµα Β (πληροφοριακό) – Καθοδήγηση για την
κατάταξη των γερανών αναφορικά µε την κόπωση

EN 1991-4: ∆ράσεις σε σιλό και δεξαµενές











Πρόλογος
Μέρος 1ο – Γενικά
Μέρος 2ο – Αναπαράσταση και κατηγοριοποίηση δράσεων
Μέρος 3ο – Καταστάσεις σχεδιασµού
Μέρος 4ο – Ιδιότητες των κοκκωδών στερεών
Μέρος 5ο – Φορτία στα κατακόρυφα τοιχώµατα των σιλό
Μέρος 6ο – Φορτία στις χοάνες και στην βάση των σιλό
Μέρος 7ο – Φορτία στις δεξαµενές από ρευστά
Παράρτηµα Α (κανονιστικό) – ∆ράσεις και συνδυασµοί δράσεων
στα σιλό
Παράρτηµα Β (κανονιστικό) – ∆ράσεις, επιµέρους συντελεστές και
συνδυασµοί δράσεων στις δεξαµενές

EN 1991-4: ∆ράσεις σε σιλό και δεξαµενές (συν.)









Παράρτηµα Γ (πληροφοριακό) – Μέτρηση των ιδιοτήτων των
στερεών για τον υπολογισµό των φορτίων των σιλό
Παράρτηµα ∆ (πληροφοριακό) – Εκτίµηση των ιδιοτήτων των
στερεών για τον υπολογισµό των φορτίων των σιλό
Παράρτηµα Ε (πληροφοριακό) – Τιµές ιδιοτήτων κοκκωδών στερεών
Παράρτηµα ΣΤ (πληροφοριακό) – Προσδιορισµός της µορφής της
ροής εκκένωσης
Παράρτηµα Ζ (πληροφοριακό) – Σεισµικές δράσεις
Παράρτηµα Η (πληροφοριακό) – Εναλλακτικός κανόνας για την
πίεση στις χοάνες
Παράρτηµα Θ (πληροφοριακό) – Βάσεις σχεδιασµού –
Συµπληρωµατικοί κανόνες στο EN 1990 για σιλό και δεξαµενές
Παράρτηµα Ι (πληροφοριακό) – ∆ράσεις οφειλόµενες στην έκρηξη
σκόνης

EN 1991-4: ∆ράσεις σε σιλό και δεξαµενές (συν.)

Ιστοσελίδα για τους Ευρωκώδικες από το ∆ιευρωπαϊκό
Ερευνητικό Κέντρο JRC στην Ispra της Ιταλίας

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΚΩ∆ΙΚΩΝ
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
 Εργασίες

σύνταξης των µεταφράσεων στην ελληνική, καθώς και των
Εθνικών Προσαρτηµάτων υπό την αιγίδα της Επιτροπής Ευρωκωδίκων του ΥΠΕΧΩ∆Ε (Πρόεδρος Θ.Π.Τάσιος, Γραµµατέας Αλ. Πλάκας µέχρι
πρόπερισυ, Ν. Μαλακάτας στη συνέχεια, ∆ιοικητική υποστήριξη ΟΑΣΠ).
Παράλληλη λειτουργία της ΤΕ 67 «Ευρωκώδικες» του ΕΛΟΤ, η οποία
επικεντρώνεται κυρίως σε θέµατα ψήφισης ή µη των κειµένων κλπ.
που διαβιβάζονται από τη CEN
 Εναρξη µεταφράσεων 2004, ολοκλήρωση 2009
 Τυποποιητική-γλωσσική επεξεργασία από τον ΕΛΟΤ (σταδιακή
έναρξη εντός του 2008, προβλεπόµενη ολοκλήρωση εντός του 2009)
 Σταδιακή ανάρτηση από τον ΕΛΟΤ των Εθνικών Προσαρτηµάτων
προς δηµόσια κρίση (Β’ εξάµηνο 2009) και στη συνέχεια
οριστικοποίησή τους

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΚΩ∆ΙΚΩΝ
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (συνέχεια)
Εκδοση Απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε (Αύγουστος 2007) για

την έγκριση «Προσωρινών Συστάσεων» (ΠΡΟΣΥ) προς χρήση στη
γεφυροποιία εφόσον χρησιµοποιούνται οι αντίστοιχοι Ευρωκώδικες
(Στην πράξη οι ΠΡΟΣΥ είναι τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήµατα).
Εκδοση αντίστοιχης Απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε (Οκτώβριος
2008) που αφορά κυρίως τα µεταλλικά, σύµµικτα, ξύλινα και από
τοιχοποιία κτιριακά έργα και τις άλλες κατηγορίες έργων ΠΜ
(δεξαµενές, σιλό κ.ά.), πλην κτιρίων από σκυρόδεµα, για τη µελέτη
των οποίων θα χρησιµοποιείται ακόµη µόνον ο ΕΚΩΣ και ο ΕΑΚ2000.
Οι προαναφερόµενες δύο Υ.Α. δηµοσιεύθηκαν (µαζί µε όλα τα
κείµενα) στο ΦΕΚ 2692 Β’ της 31ης ∆εκεµβρίου 2009.
∆υνατότητα αναζήτησης στο διαδίκτυο, λ.χ. στην ιστοσελίδα :
www.ggde.gr ή και www.et.gr

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΚΩ∆ΙΚΩΝ
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (συνέχεια)
Πρόσφατη ανάθεση από το ΤΕΕ σε ΟΕ της σύνταξης µέσα

στο αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα εκπαιδευτικών
σηµειώσεων και παρουσιάσεων για ηµερίδες/σεµινάρια,
ώστε να διατεθούν τους επόµενους µήνες στους
συναδέλφους. Ως γνωστόν τα πρώτα σεµινάρια άρχισαν
να υλοποιούνται από τον περασµένο Νοέµβριο
 Εκτιµώµενη αποκλειστική χρήση Ευρωκωδίκων στην

Ελλάδα (ως Ελληνικών Προτύπων) µετά την 31η Μαρτίου
2010

Ευχαριστώ για την προσοχή σας

