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ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ

EN 1992
EN 1995

EN 1997

EN 1990

Ασφάλεια,
λειτουργικότητα και
ανθεκτικότητα στο χρόνο
των φορέων/κατασκευών

EN 1991

Δράσεις στους
φορείς

EN 1993
EN 1996

EN 1994
EN 1999

EN 1998

Σχεδιασμός και
κατασκευαστικές
λεπτομέρειες
Γεωτεχνικός και
αντισεισμικός
σχεδιασμός

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

EN 1991- Ευρωκώδικας 1: Δράσεις 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

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

ΕΙΔΗ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ
z

z

z

z

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 ΟΔΗΓΙΕΣ/ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ
z

z

z

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
Δράσεις σε κατασκευές
εκτιθέμενες σε πυρκαϊά
Φορτία χιονιού

EN 1991-1-4

Δράσεις ανέμου

60

156

EN 1991-1-5

Θερμικές δράσεις

29

46

EN 1991-1-6

Δράσεις 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

Δράσεις προερχόμενες από
γερανούς και μηχανήματα
Δράσεις σε σιλό και δεξαμενές

ΕΝ 1990 : Βάσεις Σχεδιασμού
Φερουσών Κατασκευών

EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
z
z
z
z
z
z
z

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 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
z
z
z

z

z

Παράρτημα Α.1 (κανονιστικό) - Εφαρμογή σε κτίρια
Παράρτημα Β (πληροφοριακό) - Διαχείριση 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 Δ (πληροφοριακό) – Σχεδιασμός με την βοήθεια
δοκιμών
Παράρτημα Α.2 (κανονιστικό) – Εφαρμογή σε γέφυρες

EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

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

EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 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 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Οι χρήστες στους οποίους απευθύνεται το
EN 1990 συμπεριλαμβάνουν
y
y
y
y

Μελετητές και κατασκευαστές
Επιτροπές σύνταξης κανονισμών/προδιαγραφών
Δημόσιες Αρχές (λ.χ. για τον καθορισμό κριτηρίων
ασφάλειας)
Ιδιώτες (πελάτες)

EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 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 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 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 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
1.4 Διάκριση μεταξύ Αρχών και Κανόνων Εφαρμογής
Οι Αρχές (διακριτικό γράμμα P, από το Principles)
περιλαμβάνουν:
z Γενικές διατυπώσεις και ορισμούς για τους οποίους δεν
υπάρχει άλλη επιλογή, καθώς επίσης
z 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.
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
y

y
y
y
y

Θεμελιώδεις απαιτήσεις (ασφάλεια,
λειτουργικότητα και ανθεκτικότητα,
ευρωστία / στερρότητα : robustness)
Διαφοροποίηση αξιοπιστίας
Διάρκεια ζωής σχεδιασμού
Ανθεκτικότητα στο χρόνο (durability)
Διασφάλιση ποιότητας

Διαχείριση 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.
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Fd = γf Fk

Δράσεις
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 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 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

Κεντρικός συντελεστής
ασφαλείας

γ =

Συντελεστές
μεταβλητότητας
Δείκτης 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

E

P σημείο
υπολογισμού

σE

Ed

Ek

σE

=

E m + k Eσ E

σE

σE

γF

Σύνορο (επιφάνειας)
αστοχίας
β : δείκτης αξιοπιστίας

Cd

Df

Ck
Cm

Em

σE

Ds

γM

Rm

σR

Rd

Rd =

Rk

γM

Ed = γ F E k
R

σR

σR

Rk

σR

=

Rm − k Rσ R

σR

γ F Ek ≤

Rk

γM

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)

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

ΜΕΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΟΜ(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
• διαφοροποίηση της επίβλεψης της μελέτης
• επιθεωρήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής

Διαφοροποίηση 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

Περίοδος
επαναφοράς
50 ετών

RC3

5,2

4,3

RC2

4,7

3,8

RC1

4,2

3,3

Κόπωση
Περίοδος
επαναφοράς
1 έτους

Οριακή Κατάσταση
Λειτουργικότητας

Περίοδος
επαναφοράς
50 ετών

Περίοδος
επαναφοράς
1 έτους

Περίοδος
επαναφοράς
50 ετών

1,5 to 3,8

2,9

1,5

Διαφοροποίηση 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 συντελστών 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

Συντελεστής KFI
επί των (δυσμενών) δράσεων
KFI

Κατηγορία αξιοπιστίας
RC1

RC2

RC3

0,9

1,0

1,1

Διαφοροποίηση 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.

EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Καταστάσεις Σχεδιασμού
Οι καταστάσεις σχεδιασμού μπορούν να καταταγούν ως
εξής:
Παραμένουσες (με διάρκεια) , που αναφέρονται στις συνθήκες
κανονικής χρήσης
y 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
y Σεισμικές , που αναφέρονται σε συνθήκες που προκύπτουν για το
φορέα υπό την επίδραση σεισμικών συμβάντων
y Παροδικές , που αναφέρονται σε παροδικές συνθήκες που
προκύτουν για το φορέα, λ.χ. κατά τη φάση ανέγερσης ή
επισκευής
y

EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 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
-

EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

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 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

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

EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

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

EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

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

Σπάνια
Συχνά

ή
z

Οιονεί-μόνιμα

γεγονότα

EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Οριακές Καταστάσεις

y

Οριακή κατάσταση αστοχίας

y

Οριακή κατάσταση λειτουργικότητας

EQU

STR
GEO

FAT

EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Οριακή κατάσταση αστοχίας από εξάντληση της αντοχής

EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
(Παράδειγμα τυχηματικής πρόσκρουσης σε βάθρα
γέφυρας)

Πολύ σοβαρό ατύχημα

EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Οριακή κατάσταση αστοχίας από σεισμό

EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 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 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 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 ≤ R d

EN1990 : ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
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 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Τυχηματικές καταστάσεις σχεδιασμού :
Εξίσωση 6.11β του EN 1990

∑G
j ≥1

k, j

"+" 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
j≥1

k, j

"+"P"+"AEd"+"∑ψ2,iQk,i
i>1

EN1990 : ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Οριακές Καταστάσεις Λειτουργικότητας (ΟΚΛ):
Συνδυασμοί δράσεων


Χαρακτηριστικός συνδυασμός (μη-αναστρέψιμη ΟΚΛ)

∑G
j ≥1



"+" P"+" Qk ,1 "+" ∑ψ 0,i Qk ,i
i >1

Συχνός συνδυασμός (αναστρέψιμη ΟΚΛ)

∑G
j ≥1



k, j

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

EN1990 : ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Συντελεστές ψi
Δράσεις

ψ0

ψ1

ψ2

Επιβ. Φορτ. Κατ. A, B
Επιβ. Φορτ. Κατ. C, D
Επιβ. Φορτ. Κατ. E

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

Χιόνι
Ανεμος
Θερμοκρασία

ΕΝ 1991 : Δράσεις στις Φέρουσες
Κατασκευές

z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

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

Χρήση του EN 1991-1-1

•Περιέχει κατευθυντήριες οδηγίες και δράσεις για το δομο-

στατικό σχεδιασμό κτιρίων και άλλων έργων ΠΜ, που
καλύπτουν τα ακόλουθα :
- πυκνότητες δομικών υλικών και αποθηκευόμενων υλικών
- ίδια βάρη δομικών υλικών, και
- φορτία επιβαλλόμενα σε κτίρια
•Απευθύνεται σε Μελετητές, Κατασκευαστές, Δημόσιες Αρχές
και Ιδιώτες
•Προορίζεται για χρήση σε συνδυασμό με το EN 1990 (Βάσεις
Σχεδιασμού των Φερουσών Κατασκευών), άλλα Μέρη του EN
1991 (Δράσεις) και των EN 1992 έως EN 1999 (Ευρωκώδικες
Υλικών) για το σχεδιασμό των φερουσών κατασκευών.

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

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
Δράσεις 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)
Διαφοροποίηση ανάλογα με :

•
•
•
•

Διάρκεια : Μόνιμες, Μεταβλητές ή Τυχηματικές
Προέλευση: Αμεσες ή Εμμεσες
Χώρο: Σταθερές ή Ελεύθερες
Φύση δομη(ητ)ικής απόκρισης: Στατικές ή
Δυναμικές

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 Οινεί-στατικές
δράσεις, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος συντονισμού.
Δράσεις που προκαλούν σημαντικές επιταχύνσεις σε δομικά μέλη
κατατάσσονται στις Δυναμικές και χρειάζεται να λαμβάνονται
υπόψη μέσω δυναμικής ανάλυσης
Μολαταύτα, για ανυψωτικά μηχανήματα και ελικόπτερα τα
πρόσθετα αδρανειακά φορτία λόγω ανύψωσης και
απογείωσης/προσγείωσης, αντίστοιχα, λαμβαννται 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 μελώ λαμβάνεται υπόψη ως
μία και μοναδκή (μεμονωνμένη) 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
(ενιία) 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 Δ 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 και επαλείψεις δαπέδων
- 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
Δωμάτια 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

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
1)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Βλέπε 6.3.2 για αποθήκευση ή βιομηχανικές δραστηριότητες.

Φορτία επιβαλλόμενα σε δάπεδα, εξώστες
και κλίμακες κτιρίων
Κατηγορίες φορτιζόμενων
επιφανειών

qk
[kN/m2]

Qk
[kN]

Κατηγορία Α και Κατηγορία Β
-Δάπεδα
-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

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

Διατάξεις φορτίων

•

Δάπεδα, δοκοί και στέγες
Mid span bending moment of a floor structure

Πεσσοειδής διάταξη

Απλοποίηση στο EN 1991-1-1

Διατάξεις 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)

1

UK

A)

0,90.9

0,90.9

FI

N( A)

( n)

N1( A)

2 ( n0,8
)
0.8

)

A)

n1)

UK

0,70.7
ČR (A, B)

1( A)

CEN
DE (A, B)

2( A0,6
) 0.6

( n) 0,60.6

0,50.5

FR (A, B)
ČR (A, B)
22

44

FR

ČR (C, D)

A)

ČR (C, D)

n) 0,70.7

0,80.8

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
Δράσεις
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 αA για δάπεδα
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

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

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Πίνακας A.1 – Δομικά υλικά – σκυρόδεμα και κονιάματα
Πίνακας A.2 – Δομικά υλικά – τοιχοποιίες
Πίνακας A.3 – Δομικά υλικά – ξυλεία
Πίνακας A.4 – Δομικά υλικά – μέταλλα
Πίνακας A.5 – Δομικά 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

η παραμόρφωση (μετατ.)
του στηθαίου (mm)

m

η μικτή μάζα του οχήματος
(kg)

v

η ταχύτητα του οχήματος
(m/s)

δc=100 mm

100

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: Δράσεις σε φέρουσες κατασκευές
εκτιθέμενες σε πυρκαγιά
z
z
z
z
z
z
z

Πρόλογος
Μέρος 1ο – Γενικά
Μέρος 2ο – Διαδικασία 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: Δράσεις σε φέρουσες κατασκευές
εκτιθέμενες σε πυρκαγιά (συν.)
z
z
z
z
z

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

EN 1991-1-3: Φορτία χιονιού
z
z
z
z
z
z
z
z

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.)
z
z
z

z

Παράρτημα Β (κανονιστικό) – Συντελεστές σχήματος για
περιπτώσεις εξαιρετικής συσσώρευσης (χιονιού)
Παράρτημα Γ (πληροφοριακό) – Ευρωπαϊκός χάρτης
φορτίου χιονιού επί του εδάφους
Παράρτημα Δ (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
z

Υψόμετρο κτιρίων <1500 m

z

Δεν καλύπτονται:
y
y
y
y
y

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 – Χαρακτηριστικές τιμές
φορτίων χιονιού στο έδαφος
sk
z

Εξαιρετικές (ασυνήθιστα
μεγάλες) χιονοπτώσεις

z

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

z

sk

Χειμώνες χωρίς χιόνι
(μετάθεση της καμπύλης)

T
50

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.
z 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:
z

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.
z sk,0 (kN/m2) = 0,4 (Ζώνη Α) - 0,8 (Ζώνη Β) - 1,7 (Ζώνη Γ)

EN 1991-1-3: Φορτία χιονιού

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 = μ i 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 – Συντελεστής έκθεσης
Ο συντελεστής έκθεσης Ce καθορίζει την μείωση ή την
αύξηση του φορτίου χιονιού σε μια στέγη ενός (μη
θερμαινόμενου) κτιρίου 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 :
z Περιοχή εκτεθειμένη
(Ce = 0,8 )
z Περιοχή πραστατευμένη
(Ce = 1,2 )
z Κανονικές συνθήκες
(Ce = 1,0 )

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 κτιρίου)
Για τις λοιπές περιπτώσεις : Ct = 1,0

Συντελεστές σχήματος (μορφής)
2.0

µ1

α

1.6

µ

µ2

1.0
0.8

µ1

0

15

60

α

Συντελεστές σχήματος (μορφής)
µ

Case (i)

µ1(α1)

µ1(α2)

2.0

Case (ii)

0,5µ1(α1)

µ1(α2)

1.6

Case (iii)
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0,5µ1(α2)
α1 α2
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Συντελεστές σχήματος (μορφής)

Case (i)

µ1(α1)

µ1(α2)

µ1(α1)

µ1(α2)

µ
2.0

µ2(α)

Case (ii)

α = (α1+ α2)/2
µ1(α2)
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α2

α1
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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)

µ1
ls

μ2= γ h /sk

µ2

γ = 2kN/m3

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 1991-1-4: Δράσεις ανέμου
z
z
z
z
z
z
z
z
z

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

EN 1991-1-4: Δράσεις ανέμου
z
z
z
z
z
z

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 Δ (πληροφορικό) – Τιμές του cscd για διάφορους
τύπους κατασκευών
Παράρτημα Ε (πληροφορικό) – Διαχωρισμός τύρβης και
αεροελαστικές αστάθειες
Παράρτημα ΣΤ (πληροφορικό) – Δυναμικά χαρακτηριστικά
των κατασκευών

EN 1991-1-4: Δράσεις 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: Δράσεις 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: Δράσεις ανέμου (συν.)
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
κτίρια ή
μεμονωμένα
εμπόδια σε μεταξύ
τους απόσταση το
πολύ 20πλάσια του
ύψους

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

EN 1991-1-4: Δράσεις ανέμου (συν.)

Κατηγορίες τοπογραφικού αναγλύφου

IV

III

II

I

0

100
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80

70

z σε μέτρα 60
πάνω από 50
την επιφάνεια
του εδάφους 40
30

20

10

1

1.25

1.5

1.75

2

2.25

2.5

2.75

3

3.25

3.5

Ce(z) συντελεστής έκθεσης
(χωρίς επιρροή της τοπογραφίας)

3.75

4

4.25

4.5

EN 1991-1-4: Δράσεις ανέμου (συν.)
Δομικός 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: Δράσεις ανέμου (συν.) –
Δομικός συντελεστής (κτίρια από Ο.Σ.)

EN 1991-1-4: Δράσεις ανέμου (συν.) –
Δομικός συντελεστής (κτίρια μεταλλικά)

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

Δομικός συντελεστής cscd

Τύπος και
αναλογίες του
κτιρίου

Συντελεστές εξωτερικής πίεσης

Ανοικτά ή
κλειστά κτίρια

Συντελεστές εσωτερικής πίεσης

Fw = cscd

Σ (c

pe

- cpi)qp(ze)Aref

EN 1991-1-4: Δράσεις ανέμου (συν.)

EN 1991-1-5: Θερμικές δράσεις
z
z
z
z
z
z
z
z

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.)
z
z
z
z

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

EN 1991-1-6: Δράσεις κατά την ανέγερση
z
z
z
z
z
z
z

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) – Δράσεις στις κατασκευές
κατά την διάρκεια αλλαγής χρήσης, ανακατασκευής ή
καθαίρεσης

EN 1991-1-7: Τυχηματικές δράσεις

z
z
z
z
z
z
z

z
z
z

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 Δ (πληροφοριακό) – Εσωτερικές εκρήξεις

EN 1991-2: Φορτία κυκλοφορίας σε γέφυρες
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Πρόλογος
Μέρος 1ο – Γενικά
Μέρος 2ο – Κατηγοριοποίηση δράσεων
Μέρος 3ο – Καταστάσεις σχεδιασμού
Μέρος 4ο – Δράσεις από οδική κυκλοφορία και άλλες δράσεις
ειδικά για οδογέφυρες
Μέρος 5ο – Δράσεις σε πεζοδρόμια, ποδηλατοδρόμους και
πεζογέφυρες
Μέρος 6ο – Δράσεις 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.)
z
z
z
z
z

z

Μέθοδος εκτίμησης βασισμένη σε καταγραφές κυκλοφορίας
Παράρτημα Χ (πληροφοριακό) – Δυναμικά προσομοιώματα
φορτίων πεζών
Παράρτημα Γ (κανονιστικό) – Δυναμικοί συντελεστές 1+φ για
πραγματικά τραίνα
Παράρτημα Δ (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: Δράσεις προερχόμενες από
γερανούς και μηχανήματα
z
z
z
z
z

z

Πρόλογος
Μέρος 1ο – Γενικά
Μέρος 2ο – Δράσεις προερχόμενες από ανυψωτικές διατάξεις
και γερανούς σε γερανοδοκούς
Μέρος 3ο – Δράσεις 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: Δράσεις σε σιλό και δεξαμενές
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

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) – Δράσεις και συνδυασμοί δράσεων
στα σιλό
Παράρτημα Β (κανονιστικό) – Δράσεις, επιμέρους συντελεστές και
συνδυασμοί δράσεων στις δεξαμενές

EN 1991-4: Δράσεις σε σιλό και δεξαμενές (συν.)
z
z
z
z
z
z
z
z

Παράρτημα Γ (πληροφοριακό) – Μέτρηση των ιδιοτήτων των
στερεών για τον υπολογισμό των φορτίων των σιλό
Παράρτημα Δ (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) – Δράσεις οφειλόμενες στην έκρηξη
σκόνης

EN 1991-4: Δράσεις σε σιλό και δεξαμενές

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

Ευχαριστώ για την προσοχή σας

