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Τοξωτές γέφυρες
Mάτζαρης Γιάννης - (Αναδημοσίευση από το περιοδικό του ΣΠΜΕ, τεύχος 368) 

I. Γενικά

Οι τοξωτές γέφυρες, χρησιμοποιού-

νται από   χρόνων, διότι παρουσιάζουν 

πολλά γνωστά πλεονεκτήματα.

Σήμερα, χρησιμοποιούνται, αλλά με 

χρήση σύγχρονων υλικών, σκυρόδεμα 

και χάλυβα.

Σε μεγάλα ανοίγματα, το τόξο, χρησι-

μεύει ως κύριος φορέας, πάνω στον 

οποίο στηρίζονται οι στύλοι, επί των 

οποίων τοποθετείται το κατάστρωμα 

κυκλοφορίας.

Για μικρότερα ανοίγματα, μέχρι, του 

καταστρώματος οι δοκοί στηρίζονται 

απ’ ευθείας στο τόξο.

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

1. Καλούπωμα.

Δαπανηρή μέθοδος. Είναι αδύνατη για 

μεγάλα ύψη ή ποτάμια δύσβατα.

2. Προκατασκευή του καλουπιού, το-

ποθέτηση με στήριξη του καλουπιού 

στα δύο άκρα και σκυροδέτηση.

3. Σκυροδέτηση του τόξου εν προβό-

λω σε μικρότερα μέρη. Η προσωρινή 

στήριξη γίνεται με ανάρτηση από τα 

άκρα.

4. Προκατασκευή του τόξου σε ένα ή 

πολλά τεμάχια σε εργοστάσιο προπα-

ρασκευής ή επί τόπου με την βοήθεια ή 

όχι συρματόσχοινων ανάρτησης.

«Νέος Τρόπος Κατασκευής με τη Δοκό «Τόξο του Οδυσσέα» 

ΤΟΞΟ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ

Η δοκός ΤΟΞΟ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ, ευκο-

λύνει σημαντικά την κατασκευή των 

τοξωτών γεφυρών διότι:

1. Το βάρος της αρχικής δοκού είναι 

μικρό, και επομένως είναι εύκολη η 

μεταφορά και τοποθέτησή του με συ-

νήθεις γερανούς.

2. Έχει αυξημένη αντοχή σε προσωρινή 

φάση τόσο στις θλιπτικές δυνάμεις του 

τόξου, όσο και στις ροπές, λόγω του 

συνδυασμού σκυροδέματος – χάλυβα.

3. Το βασικό στοιχείο που είναι το 

τόξο, κατασκευάζεται στο εργοστάσιο 

με ελεγχόμενη ποιότητα. Όλες οι υπό-

λοιπες εργασίες επί τόπου, γίνονται με 

ασφάλεια πάνω στη σταθερή βάση του 

τόξου.

4. Η ταχύτητα είναι σημαντική.

5. Λόγω της προκατασκευής, υπάρχει 

σε μεγάλο βαθμό ανεξαρτησία από τις 

καιρικές συνθήκες.

IV. ΕΝΙΑΙΟ ΤΟΞΟ – ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ 

ΤΟΞΟ

1. ΕΝΙΑΙΟ ΤΟΞΟ

Μέχρι ανοίγματα περίπου 30.00m και 

ύψος τόξου μέχρι 3.50m προτιμάται η 

ενιαία παραγωγή του στο εργοστάσιο, 

μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση.

Έτσι, αποφεύγονται οι εργασίες (ένω-

ση τεμαχίων) στο έργο.

Εφ’ όσον οι συνθήκες του έργου το 

επιτρέπουν, μπορεί το τόξο να προ-

κατασκευασθεί στον πόδα του έργου, 

και να γίνει η τοποθέτησή του, με την 

βοήθεια γερανών.

2. ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΤΟΞΟ

Κατασκευάζεται στο εργοστάσιο, 

κάτω από ιδανικές συνθήκες και πλήρη 

ποιοτικό έλεγχο σε τεμάχια τέτοιων 

διαστάσεων ώστε να είναι η μεταφορά 

εύκολη.

Η συναρμογή του ΤΟΞΟΥ, μπορεί να 

γίνει:

α. Στον πόδα του έργου, και μετά το-

ποθέτησή του στην τελική θέση σε ένα 

τεμάχιο.

β. Δημιουργία προσωρινού βάθρου, και 

συναρμολόγηση στην τελική θέση.

γ. Για περισσότερα των δύο (2) τεμα-

χίων, και μεγάλα ανοίγματα τοποθε-

τούνται τα ακραία τεμάχια, τα οποία 

σταθεροποιούνται στην θέση τους με 

συρματόσχοινα ανάρτησης και κατόπιν 

συνεχίζεται η τοποθέτηση.

3. ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΩΝ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ

α. Αρμοδίως. (Παραγωγή στο εργο-

στάσιο εν επαφή – match cast). Σύνδε-

ση με ρητίνη και προένταση ή βίδωμα. 

Ελληνική μέθοδος με τέλειους αρμούς 

(Ιδε κατασκευή Παρθενώνα).

β. Με πρόσθετο κονίαμα ή σκυρόδεμα. 

Αφήνεται αρμός μεταξύ των τεμαχίων, 

Eιδικά Θέματα
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Eιδικά Θέματα

ο οποίος και σκυροδετείται. Ρωμαϊκή 

μέθοδος.

γ. Ελληνορωμαϊκός τρόπος. Συνδυα-

σμός των α και β.

δ. Με ελάσματα παράλληλα στον άξο-

να του τόξου, και πύρρο.

ε. Με ελάσματα κάθετα στον άξονα και 

βίδωμα.

Συγχρόνως, αποκαθίσταται και η συ-

νέχεια της μεταλλικής κατασκευής. 

Κατά την αποκατάσταση της συνέχει-

ας, πρέπει: 

1. Να εξασφαλίζεται η μεταβίβαση της 

θλίψης, αλλά και όλων των υπολοίπων 

εντάσεων.

2. Να εξασφαλίζεται η επικάλυψη και 

προστασία των μεταλλικών μερών.

V. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ - ΓΕΦΥΡΑ ΜΠΟΥΡΑ-

ΖΑΝΙ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Η γέφυρα στο Μπουραζάνι, έχει μήκος 

60.00m με τρία ανοίγματα 15-30-15 

μέτρα και πλάτος 10.00 m. Έχει υπολο-

γισθεί για κυκλοφορία 60/30 Din 1072.

Αποτελείται από 4 δοκούς ΤΟΞΟ ΤΟΥ 

ΟΔΥΣΣΕΑ μήκους 30.00m για το με-

σαίο άνοιγμα και 8 δοκούς ΤΟΞΟ ΤΟΥ 

ΟΔΥΣΣΕΑ μήκους 15.00m για τα ακραία 

ανοίγματα. Η παραγωγή έγινε στο ερ-

γοστάσιο της ΦΑΝΤΑ ΡΕΑΛ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 

στη Θήβα. Η σκυροδέτηση των δοκών 

έγινε σε ξαπλωτή θέση (Ευκολία παρα-

γωγής και μεταφοράς).

Σημαντικό μέρος στην υλοποίηση, 

έπαιξαν οι υπολογισμοί για τις διάφο-

ρες φάσεις ανάρτησης των δοκών. Ας 

σημειωθεί, ότι η ύπαρξη ελκυστήρα 

ήταν απαραίτητα για την προσωρινή 

φάση της τοποθέτησης, μέχρι την σκυ-

ροδέτηση του άνω μέρους των δοκών 

και την σύνδεση των τριών (3) τόξων 

μεταξύ τους.

Μετά την τοποθέτηση των δώδεκα 

(12) δοκών, έγινε σκυροδέτηση στη 

θέση της σύνδεσης μεταξύ τους και 

με το βάθρο. Κατόπιν, τοποθετήθηκαν 

οι πλαϊνοί εξωτερικοί τοίχοι, οι οποίοι 

ήταν επενδυμένοι με πέτρα από πριν.

Εν συνεχεία, τοποθετήθηκαν οι ενδιά-

μεσοι πλαϊνοί εξωτερικοί με τις προ

3 - 4 Φόρτωση στη νταλίκα οριζοντίως

5. Σχέδιο δοκών όρθια στην νταλίκα (Η λύση αυτή δεν εφαρμόστηκε)

6 - 7 - 8 Διαγράμματα ροπών κάμψεως και στρέψεως για ανάρτηση σε οριζόντια θέση

9 - 10 Διαγράμματα ροπών για στροφή από οριζόντια στην κατακόρυφη θέση

11 - 12 Διαγράμματα ροπών για τοποθέτηση
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Eιδικά Θέματα

πλάκες (σε σχήμα τραπεζίου) και τέλος 

έγινε η σκυροδέτηση. 

Συμπέρασμα:

Η χρήση του συστήματος ΤΟΞΟ ΤΟΥ 

ΟΔΥΣΣΕΑ για την κατασκευή τοξοτών γε-

φυρών, ανοίγει νέους δρόμους, διότι συν-

δυάζει την οικονομία, ποιότητα και εξαι-

ρετική ταχύτητα. Έτσι, είναι δυνατόν να 

κατασκευαστούν τοξωτές γέφυρες σε ση-

μεία που μέχρι τώρα ήταν αδύνατον, και με 

όρους εξαιρετικά ανταγωνιστικούς.    .

13. Tοποθέτηση Tόξων

15. Tοποθέτηση Πλαϊνών για σκυροδέτηση

14. Tοποθέτηση Tραπεζίων

16. Γέφυρα υπό αποπεράτωση

Ο Πρόεδρος, τα μέλη του κεντρικού

Συμβουλίου του Συλλόγου Πολιτικών

Μηχανικών Κύπρου και η

συντακτική επιτροπή του περιοδικού

σας εύχoνται ένα δημιουργικό

2011 
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Ενισχύσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σε πολλά κτήρια παρατηρείται το φαι-

νόμενο των κοντών υποστυλωμάτων 

τα οποία διαμορφώνονται σε ημιυπό-

γειους χώρους, πατάρια, σε επιφάνει-

ες τοίχων με ανοίγματα παραθύρων, 

σε κλιμακοστάσια (σχήμα 1). Στα υπο-

στυλώματα αυτά εξαιτίας του μικρού 

ελεύθερου ύψους, αναπτύσσεται με-

γάλη τέμνουσα δύναμη πολλαπλάσια 

αυτής που υπολογίστηκε για το συνο-

λικό μήκος του υποστυλώματος ανά-

μεσα σε δύο στάθμες [1].

Υποστυλώματα με λόγο διάτμησης 

as≤2,5 χαρακτηρίζονται κοντά τα οποία 

είναι ιδιαίτερα τρωτά σε τέμνουσες. 

Σύμφωνα με τον κανονισμό το κρίσιμο 

ύψος στα κοντά υποστυλώματα που 

προκύπτουν από την διακοπή της τοι-

χοποιίας είναι ίσο με το συνολικό ύψος 

του υποστυλώματος [2]. Οπότε όλο το 

υποστύλωμα είναι οπλισμένο με πυ-

κνούς συνδετήρες οι οποίοι βελτιώ-

νουν την περίσφιγξη και την αντοχή 

σε διάτμηση. Παρόλη όμως την αύξη-

ση της διατμητικής αντοχής πειράματα 

δείχνουν ότι τα κοντά υποστυλώματα 

ανεξάρτητα από το ποσοστό εγκάρ-

σιου οπλισμού αστοχούν διατμητικά. 

Στην πειραματική διαδικασία που ακο-

λουθεί αποδεικνύεται η ανεπάρκεια 

του εγκάρσιου οπλισμού για την απο-

φυγή της πρόωρης διατμητικής αστο-

χίας [4].

ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ

Σε πείραμα που έγινε, κοντό υποστύ-

λωμα υποβλήθηκε σε φόρτιση που ήταν 

τέτοια ώστε να δημιουργεί ένα σημείο 

καμπής περί το μέσο του υποστυλώ-

ματος [4]. Αυτός ο τρόπος φόρτισης 

θεωρήθηκε ότι δημιουργεί συνθήκες 

έντασης που προσομοιάζουν καλύτε-

ρα τις συνθήκες που επικρατούν σε 

πραγματικές κατασκευές. Οι διαστά-

σεις του υποστυλώματος και η διάταξη 

των οπλισμών φαίνεται στο σχήμα 2. 

Τα άκρα του είναι εγκιβωτισμένα σε 

δύο πρίσματα από οπλισμένο σκυρό-

δεμα. Το κάτω πρίσμα χρησιμοποιήθη-

κε για την δημιουργία πάκτωσης ενώ 

στο άνω πρίσμα προσαρμόσθηκε ένα 

δύσκαμπτο μεταλλικό στοιχείο σχή-

ματος Γ για την άσκηση του φορτίου, 

το οποίο προκάλεσε στο πάνω άκρο 

μία οριζόντια δύναμη και μία καμπτική 

ροπή, τα οποία δημιούργησαν ένα ση-

μείο καμπής σε απόσταση 600mm από 

τα κάτω άκρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

στα άκρα του υποστυλώματος γίνεται 

πύκνωση στον εγκάρσιο οπλισμό σε 

απόσταση 230mm από τις ακραίες δι-

ατομές.

Η μονοαξονική θλιπτική αντοχή του 

σκυροδέματος προσδιορίσθηκε από 

πειράματα σε κυλινδρικά δοκίμια και 

βρέθηκε να είναι ίση με 30 Mpa. Ο 

εγκάρσιος οπλισμός αποτελείται από 

λείους συνδετήρες με fu=480MPa και 

Η εργασία αυτή παρουσιάσθηκε στο 14ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2008» που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα 
στις 20-21 Φεβρουαρίου 2008 στα πλαίσια του μαθήματος «Ενισχύσεις – Επισκευές Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα»

Αστοχία κοντών υποστυλωμάτων – μέθοδοι ενίσχυσης
Σπανoύ Κωνσταντίνος - (Αναδημοσίευση από το περιοδικό του ΣΠΜΕ, τεύχος 362) 

Σχήμα 1: Διαμόρφωση κοντών υπο-
στυλωμάτων [8]

Σχήμα 2: Διαστάσεις, οπλισμός και διάταξη φόρτισης υποστυλώματος [4]
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Ενισχύσεις

fy=340MPa ενώ ο διαμήκης οπλισμός 

από ράβδους υψηλής συνάφειας με 

fu=870MPa και fy=600MPa όπως προ-

κύπτουν από την καμπύλη τάσεων-

παραμορφώσεων.

Η καμπτική αντοχή, σύμφωνα με την 

ισχύουσα μέθοδο υπολογισμού μπο-

ρεί εύκολα να βρεθεί ότι είναι ίση με 

33.41ΚΝm. Από την ισοδυναμία των 

εσωτερικών και εξωτερικών δράσεων 

η τιμή του ασκούμενου φορτίου που 

προκαλεί καμπτική αστοχία προκύπτει 

ίση με 55.68 ΚΝ που ασκείται στο άνω 

άκρο του υποστυλώματος μαζί με μια 

ροπή ίση με 22.27ΚΝm [σχήμα 3(α)].

Τα διαγράμματα ροπών κάμψης και 

τεμνουσών δυνάμεων, στην οριακή κα-

τάσταση αστοχίας σε κάμψη, απεικο-

νίζονται στο σχήμα 3β. Το διάγραμμα 

τεμνουσών δυνάμεων περιλαμβάνει 

και τις τιμές διατμητικής αντοχής στα 

τμήματα του υποστυλώματος με την 

διαφορετική πυκνότητα συνδετήρων. 

Από τις τιμές αυτές γίνεται φανερό ότι 

το εξωτερικό φορτίο που απαιτείται για 

να προκληθεί αστοχία από τέμνουσα 

δύναμη, είναι πολύ μεγαλύτερο από 

αυτό που προκαλεί αστοχία σε κάμψη. 

Συνεπώς, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

μεθόδους υπολογισμού, η φέρουσα 

ικανότητα του υποστυλώματος είναι 

αυτή που αντιστοιχεί στην καμπτική 

αντοχή και έχει τιμή με 55.68 ΚΝ.

Σχήμα 3: (α) Σχηματική απεικόνιση 

ρηγμάτωσης κατά την αστοχία. (β) Δι-

αγράμματα καμπτικών ροπών και τε-

μνουσών δυνάμεων που αντιστοιχούν 

στην πειραματικά προσδιορισμένη φέ-

ρουσα ικανότητα (συνεχείς γραμμές) 

και στην καμπτική αντοχή (διακεκομ-

μένες γραμμές). Το διάγραμμα τε-

μνουσών δυνάμεων περιλαμβάνει και 

τις τιμές της αντοχής έναντι τέμνου-

σας δύναμης (σύμφωνα με τους ισχύ-

οντες κανονισμούς) των διαφόρων 

τμημάτων του υποστυλώματος [4].

Το σχήμα 3β περιλαμβάνει επίσης τα 

διαγράμματα ροπών κάμψης και τε-

μνουσών δυνάμεων που αντιστοιχούν 

στην πειραματική τιμή της φέρουσας 

ικανότητας. Η τιμή αυτή είναι 51.5ΚΝ, 

έναντι της προβλεπόμενης τιμής των 

55.68ΚΝ. Δηλαδή η πρόβλεψη υπε-

ρεκτιμά την φέρουσα ικανότητα του 

υποστυλώματος κατά 7 ποσοστιαίες 

μονάδες.

Θα πρέπει, όμως να σημειωθεί ότι, ενώ 

η πρόβλεψη αναφέρεται σε καμπτική 

αστοχία, στο υποστύλωμα αναπτύχθη-

καν λοξές ρωγμές, δηλαδή αστόχησε 

΄διατμητικά’, παρόλο που η προβλε-

πόμενη τιμή της φέρουσας ικανότητας 

υπό τέμνουσα δύναμη ήταν σημαντικά 

μεγαλύτερη από το φορτίο αστοχίας. 

Θα πρέπει ακόμα να σημειωθεί ότι η ́ δι-

ατμητική΄ αστοχία συνέβη στο κρίσιμο 

μήκος που είχε πολύ μεγαλύτερη αντο-

χή έναντι τέμνουσας δύναμης από το 

υπόλοιπο τμήμα του υποστυλώματος.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 3 (β), η απόκλιση της τιμής των 

190ΚΝ (που είναι η προβλεπόμενη τιμή 

της διατμητικής αντοχής του κρίσιμου 

μήκους) από την τιμή των 51.5 ΚΝ 

(που προέκυψε πειραματικά) είναι της 

τάξης των 280 ποσοστιαίων μονάδων 

[4]. Σε περίπτωση σεισμού η φορά του 

οριζόντιου φορτίου εναλλάσσεται με 

αποτέλεσμα να αναπτύσσονται λοξές 

ρωγμές και στην άλλη διεύθυνση. Το 

τελικό αποτέλεσμα είναι στο στοιχείο 

να έχουν αναπτυχθεί ρωγμές σχή-

ματος Χ όπου εκτείνονται σε όλο το 

ύψος του υποστυλώματος (σχήμα 4) 

που οφείλονται στην διατμητική αστο-

χία και πιο συγκεκριμένα στην υπέρβα-

ση της αντοχής του σκυροδέματος σε 

θλίψη.

Το αυξημένο ποσοστό εγκάρσιου οπλι-

σμού δεν οδήγησε στην αποφυγή της 

πρόωρης διατμητικής αστοχίας πράγ-

μα που δείχνει ότι η θεώρηση όλου του 

ύψους του υποστυλώματος ως κρίσι-

μου [2], με αποτέλεσμα την πύκνωση 

των συνδετήρων σε όλο το ύψος δεν 

προστατεύουν το υποστύλωμα από 

την διατμητική αστοχία.

Αυτή η ιδιαιτερότητα του κοντού υπο-

στυλώματος έχει να κάνει με τον τρό-

πο μεταφοράς των δυνάμεων στην 

μετελαστική περιοχή όπου δεν ισχύει 

ο συνήθης μηχανισμός μεταφοράς δι-

ατμητικών δυνάμεων, αλλά το σύνο-

λο των δυνάμεων μεταφέρεται μέσου 

διαγώνιου θυσάνου θλιπτήρων και 

αντίστοιχων εγκάρσιών οπλισμών [2]. 

Παράλληλα η αμελητέα φέρουσα ικα-

νότητα του ρηγματωμένου σκυροδέ-

ματος έρχεται σε πλήρη αντίθεση με 

την παραδοχή του γενικευμένου δικτυ-

ώματος Morsh όπου ισχύει για γραμμι-

κά μέλη [4]. Ακόμα πρέπει να λαμβάνε-

ται υπόψη και η ουσιαστική μείωση της 

διαθέσιμης πλαστιμότητας που οφεί-

λεται στην σημαντική αλληλεπίδραση 

κάμψης διάτμησης [2]. Τέλος το κοντό 

υποστύλωμα δεν αποτελεί γραμμικό 

μέλος και αυτό είναι ένας βασικός λό-

Σχήμα 4: Aστοχία κοντού υποστυλώ-
ματος και κατασκευές [10], [9]
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γος όπου δεν συμπεριφέρεται όπως τα 

κοινά υποστυλώματα όπου είναι γραμ-

μικά στοιχεία. Ο κανονισμούς για την 

αποφυγή της διατμητικής αστοχίας 

στα κοντά υποστυλώματα με ιδιαίτερα 

μικρό λόγο διάτμησης επιβάλλει την 

χρησιμοποίηση δισδιαγώνιου οπλισμού 

με σκοπό την διατήρηση της φέρουσας 

ικανότητας λοξού θλιπτήρα μετά την 

εξάντληση της αντοχής του σκυροδέ-

ματος [2].

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΝΤΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ

Η ενίσχυση των κοντών υποστυλωμά-

των δεν διαφέρει από αυτήν των υπο-

στυλωμάτων [1]. Σκοπός της ενίσχυσης 

των κοντών υποστυλωμάτων είναι η 

αύξηση της διατμητικής αντοχής και 

της πλαστιμότητας χωρίς ιδιαίτερη αύ-

ξηση της καμπτικής αντοχής [7]. Όπως 

είναι γνωστό υπάρχουν δύο μέθοδοι 

για την ενίσχυση των υποστυλωμάτων 

[5]. Στην πρώτη μέθοδο δεν αυξάνεται 

η διατομή του υποστυλώματος και η 

ενίσχυση επιτυγχάνεται με την ενεργή 

περίσφιγξη του στοιχείου. Στην δεύτε-

ρη μέθοδο γίνεται αύξηση της διατομής 

με νέες στρώσεις σκυροδέματος και νέ-

ους οπλισμούς, κατασκευάζοντας ένα 

μανδύα γύρω από το αρχικό στοιχείο. 

Στα κοντά υποστυλώματα καλά είναι 

να αποφεύγεται η μέθοδος όπου αυξά-

νεται η διατομή του υποστυλώματος, 

διότι η αύξηση της διατομής και ο πρό-

σθετος διαμήκης οπλισμός έχει ως απο-

τέλεσμα την αύξηση της τέμνουσας [3] 

λόγω σεισμικής δράσης, η οποία οδηγεί 

σε μικρότερο λόγο διάτμησης και το 

φαινόμενο του κοντού υποστυλώματος 

αυξάνεται. Βέβαια σε περίπτωση επι-

σκευής αυτή η μέθοδος μπορεί να είναι 

αναπόφευκτη εξαιτίας της αποδιοργά-

νωσης του σκυροδέματος.

Η ενίσχυση των κοντών υποστυλω-

μάτων με εξωτερική περίσφιγξη είναι 

πολύ δραστική διότι αυτή η μέθοδος 

αυξάνει την πλαστιμότητα, την διατμη-

τική αντοχή και την θλιπτική αντοχή 

του στοιχείου [5]. Υπάρχουν διάφοροι 

τρόποι για την επιβολή της εξωτερικής 

περίσφιξης οι οποίοι παρουσιάζονται 

παρακάτω:

• Με χρήση επικολλητών κολλάρων 

που μπορεί να είναι μεταλλικά ελάσμα-

Ενισχύσεις

τα συνήθους πάχους 1-2 mm (Σχήμα 5) 

ή λωρίδες από ινοπλισμένο πολυμερή 

(FRP)

• Με χρήση προεντεταμένων κολάρων 

από χάλυβα ή FRP που μπορεί να έχουν 

την μορφή ταινιών ‘πακεταρίσματος’.

• Με χρήση σπειροειδούς οπλισμού 

(Σχήμα 6) που μπορεί να είναι από με-

ταλλικό έλασμα ή από FRP.

• Με χρήση μεταλλικού κλωβού που 

δημιουργείται με κατακόρυφα γωνιακά 

ελάσματα και είτε οριζόντια μεταλλικά 

κολάρα είτε πλήρη χαλύβδινα φύλλα.

• Με χρήση ολόσωμου μανδύα από 

φύλλα χάλυβα ή FRP, επικολλητών 

επί των πλευρών του υποστυλώματος. 

Στην περίπτωση των μεταλλικών μαν-

δύων η τεχνική μπορεί να εφαρμοσθεί 

τοποθετώντας τα χαλύβδινα φύλλα σε 

μικρή απόσταση από τις παρειές του 

υποστυλώματος και στην συνέχεια το 

κενό γεμίζεται με μη-συρρικνωμένο 

κονίαμα (Σχήμα 7). Η τεχνική αυτή εί-

ναι ιδιαίτερα αποτελεσματική όταν ο 

μεταλλικός μανδύας έχει ελλειπτική ή 

κυκλική μορφή [Σχήμα 7(β)]. Η τεχνική 

αυτή είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική 

όταν ο μεταλλικός μανδύας έχει ελλει-

πτική ή κυκλική μορφή [Σχήμα 7(β)]. 

Οι προηγούμενες τεχνικές είναι ιδιαί-

τερα γνωστές και έχουν επισημανθεί 

σε πλήθος εργασιών που σχετίζονται 

με την ενίσχυση των υποστυλωμάτων. 

Οι μανδύες με ινοπλισμένα πολυμερή 

(FRP) αποτελούν ίσως τον πλέον εύ-

χρηστο τρόπο επιβολής της περίσφι-

ξης. Αυτός είναι στην πραγματικότητα 

ο κύριος λόγος για τον οποίο η εφαρ-

μογή αυτής της τεχνικής εξαπλώνεται 

ραγδαία [5].

Τα φύλλα εφαρμόζονται με τις ίνες 

τους σε οριζόντια διεύθυνση συμβάλ-

λοντας έτσι, ιδιαίτερα στον εγκιβωτι-

σμό του στοιχείου και στην αύξηση της 

διατμητικής του αντοχής. Σε αυτή την 

εργασία γίνεται μία αναφορά στις επι-

δράσεις των διάφορων χαρακτηριστι-

κών που αφορούν την περιτύλιξη του 

στοιχείου με FRP. Αυτές οι επιδράσεις 

στην ενίσχυσης έχουν να κάνουν με το 

υλικό του FRP, με την αγκύρωση του 

με το ποσοστό του εγκάρσιου οπλι-

σμού και με τον αριθμό των στρώσεων 

όπως έχει προκύψει από πειραματική 

διαδικασία [6] τα οποία παρουσιάζο-

νται παρακάτω.

• Επίδραση αγκύρωσης του FRP

Ένα από τα βασικά προβλήματα στην 

περίσφιγξη των τετραγωνικών υποστυ-

λωμάτων είναι η αποκόλληση μεταξύ 

σκυροδέματος και FRP. Στις γωνίες 

του υποστυλώματος η περίσφιγξη είναι 

δραστική σε αντίθεση με τα μέσα των 

πλευρών όπου εκεί παρατηρείται θραύ-

ση του σκυροδέματος εξαιτίας πλευρι-

κής φόρτιση με αποτέλεσμα την απο-

κόλληση του FRP από το σκυρόδεμα.

Η χρήση αγκυρίων συμβάλει στην πε-

ρίσφιγξη της συνολικής διατομής. Η 

αγκύρωση των FRP γίνεται με μεταλ-

λικά ελάσματα που βρίσκονται στις 

απέναντι πλευρές όπου σε αυτά κατα-

λήγουν ράβδοι που διαπερνούν την δι-

ατομή (σχήμα 8) και με αγκύρια τύπου 

ινών. Με αυτό τον τρόπο βελτιώνεται η 

κατανομή των τάσεων λόγω περίσφιγ-

ξης με αποτέλεσμα την αποφυγή του 

λυγισμού στις πλευρές της διατομής. 

Ακόμα παρατηρείται πιο πλάστιμη συ-

μπεριφορά χωρίς ιδιαίτερη μείωση της 

πλευρικής δύναμης αντίστασης.

Σχήμα 5 Περισφιγξη με μεταλλικά 
επικόλλητα ελάσματα [5]

Σχήμα 6 Περισφιγξη με σπειροειδή 
οπλισμό [5]

Σχήμα 7 Περισφιγξη με μεταλλικό μαν-

δύα [5], (α) ορθογώνια (β) ελλειπτική
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Ενισχύσεις

Η ενέργεια που απορροφάται μπορεί 

να είναι και 25% μεγαλύτερη σε σχέση 

με ένα δείγμα που δεν έχει αγκυρωμέ-

νο FRP. Αγκυρώνοντας το FRP πάνω 

στο υποστύλωμα έχει ως αποτέλεσμα 

την μείωση των τάσεων στον εγκάρσιο 

οπλισμό και την αύξηση των τάσεων 

στο FRP. Τέλος με την αγκύρωση των 

φύλλων FRP στο σκυρόδεμα αυξάνε-

ται το κόστος περίπου 20% αλλά το 

πλεονεκτήματα της ενίσχυσης αξίζουν 

του επιπλέουν κόστους.

• Επίδραση του εγκάρσιου οπλισμού

Αυξάνοντας τον εγκάρσιο οπλισμό 

αυξάνεται η ικανότητα ενεργειακής 

απορρόφησης με αποτέλεσμα την 

πλάστιμη συμπεριφορά του ενισχυμέ-

νου στοιχείου. Ακόμα μειώνονται οι 

τάσεις στους συνδετήρες στο μέσο 

του υποστυλώματος ενώ έχει αμελη-

τέα επίδραση στις τάσεις των συνδε-

τήρων των άκρων. Από την άλλη όμως 

αυτή η αύξηση των συνδετήρων έχει 

ως αποτέλεσμα την μείωση των τάσε-

ων στο φύλλο FRP σε όλο το ύψος. Οι 

συνδετήρες στα άκρα του υποστυλώ-

ματος είναι δραστικοί στην περίσφιγξη 

των θέσεων ανάπτυξης πλαστικών αρ-

θρώσεων ενώ οι συνδετήρες στο μέσο 

συμβάλλουν στην διατμητική αντοχή. 

Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα έρχο-

νται σε αντίθεση με τα συμπεράσματα 

στα οποία κατάληξε το προηγούμενο 

πείραμα σχετικά με την αστοχία του 

υποστυλώματος. Στο αρχικό πείρα-

μα έγινε δοκιμή σε ένα υποστύλωμα 

οπλισμένου σκυροδέματος ενώ αυτά 

τα αποτελέσματα αναφέρονται σε ενι-

σχυμένο με FRP και αγκύρια υποστυ-

λώματα τα οποία επηρεάζουν διαφο-

ρετικά την συμβολή του ποσοστού του 

εγκάρσιου οπλισμού. 

• Επίδραση των στρώσεων FRP

Αυξάνοντας τον αριθμό στρώσεων 

των φύλλων FRP αυξάνεται η διατμη-

τική αντοχή του υποστυλώματος που 

έχει ως αποτέλεσμα μια πιο πλάστιμη 

συμπεριφορά. Η αθροιστική ενέργεια 

απορρόφησης με την χρησιμοποίηση 

περισσότερων στρώσεων FRP αυξά-

νεται. Τέλος αυξάνοντας τον αριθμό 

των στρώσεων μειώνονται οι τάσεις 

στους συνδετήρες και στα FRP στην 

μεγαλύτερη πλευρική μετατόπιση. 

• Επίδραση του υλικού FRP

Η ενίσχυση με FRP από άνθρακα 

(σχήμα 9) έχει ως αποτέλεσμα την 

δυνατότητα παραλαβής μεγαλύτερου 

πλευρικού φορτίου σε σχέση με φύλλα 

από γυαλί. Ακόμα τα φύλλα άνθρακα 

απορροφούν μεγαλύτερη ενέργεια. Οι 

τάσεις στους συνδετήρες και στο FRP 

μειώνονται την μέγιστη μετατόπιση 

με την χρησιμοποίηση του άνθρακα 

ως υλικού. Αυτό οφείλεται στο υψη-

λό μέτρο ελαστικότητας του άνθρακα 

σε αντίθεση με αυτό του γυαλιού. Η 

ελλιπής περίσφιγξη που παρέχει το 

FRP γυαλιού έχει ως αποτέλεσμα την 

θραύση του σκυροδέματος με αποτέ-

λεσμα την αποκόλληση των δύο υλι-

κών που οδηγεί στην έλλειψη διατμη-

τικής αντοχής.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα κοντά υποστυλώματα είναι ιδιαί-

τερα τρωτά σε σεισμική ένταση και 

καλό είναι να αποφεύγεται η χρήση 

τους στις κατασκευές. Η σημαντικό-

τερη επέμβαση είναι η απομάκρυνση 

των δεσμεύσεων που δημιουργούν το 

κοντό υποστύλωμα ή η επέκταση των 

δεσμεύσεων ώστε να εξαφανιστεί το 

μικρό ελεύθερο ύψος που το καθιστά 

κοντό. [1]. Σε περίπτωση που αυτό δεν 

είναι δυνατό να γίνει, η παρουσία του 

εγκάρσιου οπλισμού δεν μικραίνει το 

πρόβλημα. Η ύπαρξη μεγάλου ποσο-

στού διαμήκους οπλισμού δημιουργεί 

μεγαλύτερα προβλήματα. Η μόνη λύση 

είναι η τοποθέτηση δισδιαγώνιου οπλι-

σμού για την αποφυγή της πρόωρης 

ψαθυρής διατμητικής αστοχίας [2]. 

Όσο αφορά την ενίσχυση του κοντού 

υποστυλώματος το σκεπτικό ενίσχυ-

σης είναι το ίδιο με αυτόν των υποστυ-

λωμάτων [1].

Η ενίσχυση με ενεργή περίσφιγξη του 

στοιχείου χωρίς αύξηση της διατομής 

είναι ο καλύτερος τρόπος ενίσχυσης. 

Σε επίπεδο ενίσχυσης περιτύλιξης με 

φύλλα FRP ο καλύτερος τρόπος εί-

ναι η χρησιμοποίηση αγκυρωμένων 

φύλλων FRP από άνθρακα σε όλο το 

ύψος του κοντού υποστυλώματος και 

η επιπλέον ενίσχυση των άκρων (θέση 

πλαστικών αρθρώσεων) με φύλλα FRP 

από γυαλί [6].
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Σχήμα 8 Αγκύρωση φύλλων FRP [6]

Σχήμα 9 Eνίσχυση με FRP από 
άνθρακα [6]
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Eιδικά Θέματα

Η 
πρόσβαση σε επαρκείς ποσότητες πόσιμου νερού είναι καθοριστι-
κής σημασίας για την καθημερινή ζωή και για τις βασικές δραστηρι-
ότητες των ανθρώπων. Οι επιπτώσεις λόγω της λειψυδρίας και της 

ανομβρίας αναμένεται να επιδεινωθούν στο μέλλον εξαιτίας και της συνε-
χούς αλλαγής στις κλιματικές συνθήκες. Θα πρέπει λοιπόν να υιοθετηθούν 
ολοκληρωμένες προσεγγίσεις και στρατηγικές αναφορικά με τη διαχείριση 
του νερού τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο μέσα σε θεσμο-
θετημένα πλαίσια. 

Στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια υπάρχει σοβαρή μείωση στην ετήσια βρο-
χόπτωση πράγμα που συνέβαλε αρνητικά στο υδατικό ισοζύγιο ολόκληρου 
του νησιού. Η έλλειψη νερού δεν είναι κάτι πρόσφατο για το νησί, όμως 
η ολοένα μεγαλύτερη ζήτηση ταυτόχρονα με την μείωση των αποθεμά-
των νερού, έχουν διευρύνει τη ψαλίδα μεταξύ ζήτησης και προσφοράς σε 
βαθμό που αναγκάζονται οι διαχειριστές νερού να προβαίνουν σε δραστι-
κές περικοπές νερού τόσο στην άρδευση όσο και στην ύδρευση. Από τον 
Απρίλιο του 2008 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2010 εφαρμόστηκαν περικο-
πές και στην οικιακή χρήση τροφοδοτώντας τα νοικοκυριά τρεις φορές την 
εβδομάδα μόνο για περίπου 16 ώρες κάθε φορά. Ως ύστατο μέτρο επιβίω-
σης από τον Αύγουστο του 2008 μέχρι και τον Απρίλιο του 2009, γινόταν 
σχεδόν καθημερινή μεταφορά νερού με καράβια από την Ελευσίνα στη Λε-
μεσό, με νερό που παρεχόταν από την ΕΥΔΑΠ, για την κάλυψη των άμεσων 
οικιακών αναγκών της ευρύτερης περιοχής Λεμεσού. 

Μεταφορά νερού από την Ελλάδα
Η διακοπή στην παροχή νερού αναμφίβολα δημιουργεί προβλήματα στο 
υδρευτικό δίκτυο. Τα κυριότερο πρόβλημα είναι η καταπόνηση του δικτύου 
λόγω της διακοπής και επαναφοράς του νερού, με αποτέλεσμα τα περιστα-
τικά διαρροών στο δίκτυο να αυξάνονται. Μερικές από αυτές τις διαρροές 
θα επιδιορθωθούν λόγω του ότι το νερό θα ανέβει στην επιφάνεια, οι υπό-
λοιπες όμως θα παραμείνουν αφανείς μέχρι να υπάρξει και πάλι συνεχής 
παροχή για να είναι δυνατός ο εντοπισμός τους. Επίσης, η ποιότητα του νε-
ρού επηρεάζεται αρνητικά με αυξημένο αριθμό περιστατικών υπερβολικής 
θολότητας του νερού. Γενικά η εφαρμογή περικοπών στην παροχή νερού 
για οικιακή χρήση είναι το ύστατο μέτρο το οποίο θα πρέπει να εφαρμόζε-
ται σε συνθήκες ανομβρίας εφόσον φυσικά έχουν προηγηθεί και εξαντλη-
θεί όλα τα άλλα μέτρα τα οποία συμβάλουν στην εξοικονόμηση και στη 
σωστή χρήση από όλους μας του πολύτιμου αυτού αγαθού.

Είναι γεγονός ότι το πρόβλημα των απωλειών νερού στην Κύπρο είναι 
πολύ μικρότερο από αρκετές άλλες χώρες του κόσμου όπου τα ποσοστά 
Ατιμολόγητου Νερού (Non Revenue Water) ανέρχονται μέχρι και σε 60%. 
Συνήθως στις χώρες αυτές δεν υπάρχει πρόβλημα έλλειψης νερού όμως 
ανεξάρτητα από αυτό η σωστή διαχείριση των δικτύων ύδρευσης πρέπει να 
είναι θέμα μείζονος σημασίας για κάθε εταιρεία ή φορέα ύδρευσης. 

Αρκετές χώρες, όπως η Αγγλία, η Γερμανία, η Αυστραλία και ο Καναδάς, 
έχουν ήδη προχωρήσει σε αυστηρές νομοθετικές ρυθμίσεις με εφαρμογή 
οικονομικών κυρώσεων στις εταιρείες ύδρευσης που δεν πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις για μείωση των απωλειών νερού σε αποδεκτά επίπεδα. Στην Κύ-
προ το ποσοστό του Ατιμολόγητου Νερού κυμαίνεται περίπου μεταξύ 20% 
και 40% ανάλογα με το φορέα ύδρευσης. Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας 
έχουν καταφέρει με την εφαρμογή αποδοτικών τεχνικών και τεχνολογιών 
να μειώσουν το ποσοστό του Ατιμολόγητου Νερού κάτω από το 20%.

Περιορισμός των Απωλειών στα Δίκτυα  Ύδρευσης 
Πάμπος Χαραλάμπους - Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών

Συμβουλίoυ Υδατοπρομήθειας Λεμεσού 

Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού

Αγκυροβόλιο

Εκφόρτωση νερού
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Φωτογραφίες Αφανών Διαρροών που εντοπί-
στηκαν και επιδιορθώθηκαν

Τεχνικές Μείωσης των Απωλειών Νερού στα Δίκτυα Ύδρευσης
Για την αποτελεσματική διαχείριση των απωλειών στα δίκτυα ύδρευσης, 
εφαρμόζονται διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές και μεθοδολογίες οι 
οποίες συμβάλλουν σημαντικά και ουσιαστικά στην μείωση του ποσοστού 
του Ατιμολόγητου Νερού. Οι πρακτικές αυτές έχουν καθοριστεί από την 
Επιτροπή για Απώλειες Νερού (Water Loss Task Force) του Διεθνούς Συν-
δέσμου Υδάτων (International Water Association) και εφαρμόζονται διεθνώς 
με πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Οι βασικοί άξονες μιας αποτελεσμα-
τικής στρατηγικής για σωστή διαχείριση δικτύων ύδρευσης αναφέρονται 
περιληπτικά πιο κάτω.

Υδατικό Ισοζύγιο Δικτύου
Πρώτιστης σημασίας για κάθε φορέα ύδρευσης είναι ο προσδιορισμός του 
υδατικού ισοζυγίου μεταξύ του παρεχόμενου νερού και του τιμολογούμε-
νου νερού.

Οι Συνιστώσες του Υδατικού Ισοζυγίου Δικτύων Ύδρευσης καθορίζονται 
στον πιο κάτω πίνακα.

Η ακριβής και συνεχής καταμέτρηση του τιμολογούμενου νερού είναι υψί-
στης σημασίας για να είναι δυνατός ο σωστός υπολογισμός του υδατικού 
ισοζυγίου. Σε περίπτωση που δεν γίνεται καταμέτρηση θα πρέπει να κα-
ταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακριβή εκτίμηση όλων των 
συνιστωσών των παροχών και χρήσεων νερού, ώστε ο προσδιορισμός των 
ποσοτήτων νερού για το υδατικό ισοζύγιο να είναι ρεαλιστικός. Οι υποθέ-
σεις που γίνονται και μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση κάθε 
μιας από τις μη καταμετρημένες συνιστώσες του υδατικού ισοζυγίου θα 
πρέπει να καταγράφονται και να προσδιορίζονται.
 
Διαχείριση Απωλειών
Το πρόβλημα των απωλειών στα δίκτυα ύδρευσης και η ορθολογική διαχεί-
ρισή τους είναι μείζον θέμα για όλους τους φορείς ύδρευσης. Συνεπώς, θα 
πρέπει οι φορείς ύδρευσης να εφαρμόσουν μια μεθοδολογική πλατφόρ-
μα παρακολούθησης της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης με έμφαση 
στις απώλειες αυτών. Η μείωση των απωλειών, τόσο των πραγματικών όσο 
και των φαινομενικών, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πτυχές της 
ορθολογικής διαχείρισης των δικτύων ύδρευσης και είναι δυνατή με την 
εφαρμογή καλών πρακτικών και μεθοδολογιών που έχουν αποδεδειγμένα 
αποδώσει σε διεθνές επίπεδο.

Πραγματικές Απώλειες, ή Φυσικές Απώλειες όπως ενίοτε αναφέρονται, 
ορίζονται οι απώλειες που προκύπτουν από διαρροές και θραύσεις αγωγών 
στο υπό πίεση δίκτυο καθώς και από υπερχειλίσεις δεξαμενών και λαμβά-
νουν χώρα μέχρι και το υδρόμετρο του καταναλωτή. Βασικοί πυλώνες της 
μεθοδολογίας μείωσης των πραγματικών απωλειών είναι οι εξής:

•  Διαχείριση της Πίεσης Λειτουργίας του Δικτύου
 (Pressure Management)
•  Ταχύτητα και Ποιότητα Επιδιορθώσεων των Διαρροών
 (Speed and Quality of Repairs)
•  Ενεργός Έλεγχος των Διαρροών (Active Leakage Control)
•  Διαχείριση Υποδομών Υδρευτικού Δικτύου (Infrastructure Management)

Τιμολογούμενη Ποσότητα

Ατιμολόγητη Ποσότητα

Πραγματικές Απώλειες

Φαινομενικές Απώλειες

Παρεχόμενη

Ποσότητα

Νόμιμη

Κατανάλωση

Απώλεια

Νερού

Τιμολογούμενο Νερό

Ατιμολόγητο Νερό
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Η διαχείριση της πίεσης λειτουργίας στο δίκτυο θεωρείται ως ο πιο απο-
τελεσματικός τρόπος μείωσης των απωλειών νερού, αφού αποδεδειγμένα 
οδηγεί σε δραστική μείωση τόσο των διαρροών όσο και των μελλοντικών 
θραύσεων. Επίσης είναι σημαντικό να υπάρχει άμεση και αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των διαρροών είτε αυτές είναι εμφανείς ή αφανείς καθώς 
επίσης και τα περιστατικά διαρροών και θραύσεων να αντιμετωπίζονται σε 
συστηματική βάση και όχι πυροσβεστικά, με άρτια εξοπλισμένα συνεργεία 
τα οποία θα εργάζονται καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο αν είναι δυνατό, για να 
ελαχιστοποιείται η διάρκεια απώλειας του νερού και κατ’ επέκταση οι πο-
σότητες νερού που χάνονται. Ο ενεργός έλεγχος των διαρροών αποτελεί 
τεχνική που θα πρέπει να εφαρμόζεται συστηματικά για τον εντοπισμό και 
επιδιόρθωση αφανών διαρροών, δηλαδή διαρροών που δεν βγαίνουν στην 
επιφάνεια. Σχετικός εξοπλισμός για εντοπισμό διαρροών φαίνεται στις πιο 
κάτω φωτογραφίες.

Για την αποτελεσματική χρήση των ηλεκτρονικών αυτών συσκευών θα πρέ-
πει ο φορέας ύδρευσης να διαθέτει άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό το 
οποίο να χειρίζεται τον εν λόγω εξοπλισμό με σημαντικό βαθμό επιτυχίας 
στην ανεύρεση αφανών διαρροών.

Σημαντικά στοιχεία για την αποτελεσματική διαχείριση υποδομών είναι η 
χρήση άριστης ποιότητας υλικών και εξαρτημάτων τα οποία να τυγχάνουν 
σωστής τοποθέτησης. Επιπρόσθετα, η συστηματική συντήρηση, καθώς και 
η ιεράρχηση των αγωγών για αντικατάσταση, συμβάλουν ουσιαστικά και 
σημαντικά στην μείωση των απωλειών.

Φαινομενικές Απώλειες ορίζονται οι κάθε είδους ανακρίβειες στην κατα-
μέτρηση (λόγω του σφάλματος καταγραφής των υδρομέτρων) καθώς και 
οποιαδήποτε μη νόμιμη κατανάλωση. Οι φαινομενικές απώλειες έχουν 
άμεση σχέση με τα έσοδα του φορέα ύδρευσης και συμβάλλουν στην απώ-
λεια εσόδων. Οι συνιστώσες που αποτελούν το σύνολο των Φαινομενικών 
Απωλειών και οι οποίες τυγχάνουν διεθνούς αποδοχής είναι:

• Υπομέτρηση Υδρομέτρων (Meter Under-Registration)
• Παράνομες συνδέσεις – κλοπή (Theft)
• Λανθασμένες καταγραφές (Meter Reading Error)
• Λανθασμένες Χρεώσεις (Accounting Error)

Οι πιο πάνω συνιστώσες μπορούν να επιδράσουν θετικά ή αρνητικά, δη-
λαδή μπορούν να μειώσουν το ποσοστό των φαινομενικών απωλειών αν 
υπάρχει σωστή αντιμετώπιση τους ή να το αυξήσουν αν δεν ληφθούν τα 
απαραίτητα μέτρα και ενέργειες από τον φορέα ύδρευσης. Όπως έχει ήδη 
αναφερθεί, η καταγραφή των καταναλώσεων των υδρομέτρων καθορίζει 
τις εισπράξεις του φορέα ύδρευσης. Θα πρέπει λοιπόν να λαμβάνεται 
πρόνοια από τους φορείς ύδρευσης για την εγκατάσταση υδρομέτρων σε 
όλους ανεξαιρέτως τους καταναλωτές τα οποία να είναι σωστά διαστα-
σιολογημένα, σύγχρονης τεχνολογίας και υψηλής ακρίβειας κυρίως στην 
καταγραφή της ελάχιστης παροχής.

Επόμενα Βήματα
Θα πρέπει λοιπόν να δοθούν λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
οι φορείς ύδρευσης μέσω της διαμόρφωσης κατάλληλης στρατηγικής για 
την αναβάθμιση των υφιστάμενων δικτύων η οποία να στηρίζεται σε μακρο-
χρόνιο προγραμματισμό που να μπορεί να επιλύσει τα υφιστάμενα προβλή-
ματα απωλειών και να ικανοποιήσει τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις 
υδροδότησης. 

Κατά συνέπεια είναι φανερό ότι πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένη στρατη-
γική που να ανταποκρίνεται σε μια λογική σταδιακών ενεργειών για την 
μείωση του ατιμολόγητου νερού και η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη με 
τις ιδιαιτερότητες του κάθε δικτύου ύδρευσης.

Φώτο 1. Καταγραφικά ήχου

Φώτο 2. Ηλεκτρονικός Συσχετιστής

Φώτο 3. Γεώφωνο 

Βασικά στοιχεία της στρατηγικής αυτής θα 
πρέπει να είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης 
κατάστασης, η ποσοτικοποίηση του προβλήμα-
τος και ο καθορισμός στόχων για επίλυσή του, 
η υλοποίηση προγράμματος επίλυσης και φυ-
σικά η συνεχής παρακολούθηση και συντήρη-
ση του συστήματος καθώς και η συστηματική 

εκπαίδευση του προσωπικού.  .
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Εργασίες ανύψωσης γέφυρας και αντικατάστασης εφεδράνων
στη γέφυρα του ποταμού Καλόγερο, στο έργο «Οδικό δίκτυο παρά το νέο Γ.Σ.Π»

(Από τους Κλεόπα Παπανικολάου, Γιώργο Νικολέττο Πολιτικούς Μηχανικούς ΕΜΠ

και Σωτήρη Ραπτόπουλου, Μηχανολόγο Μηχανικό ΑΠΘ)

Η 
γέφυρα του ποταμού Καλόγερου, αποτελεί τμήμα 

του αυτοκινητόδρομου του οδικού άξονα Λευκωσί-

ας-Λεμεσού και βρίσκεται στην περιοχή του Νέου 

ΓΣΠ, μερικά χιλιόμετρα έξω από την Λευκωσία.

Η Μελέτη εκπονήθηκε το έτος 1977 και η κατασκευή του 

ολοκληρώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του΄80.

H ανωδομή, αποτελούμενη από μη προεντεταμένες έγχυτες 

δοκούς με πλάκα, πέντε (5) τον αριθμό ανά άνοιγμα, έχει 

συνολικό μήκος περί τα 52m και φέρει τρία (3) ανοίγματα με 

μήκη 15,05m – 15,30m και 21.30m αντίστοιχα.

Το τεχνικό αποτελείται από δύο κλάδους, το Δυτικό και Ανα-

τολικό, με τον καθένα να φέρει δύο λωρίδες κυκλοφορίας 

και Λωρίδα Εκτάκτου Ανάγκης (ΛΕΑ). 

Η κάθε δοκός έχει πλάτος κάτω πέλματος 500mm στο μεγά-

λο άνοιγμα των 21,30m και 400mm στα άλλα δύο ανοίγματα 

και ύψος 1170mm και 900mm αντίστοιχα. Οι δοκοί εδράζο-

νται σε ελαστομεταλλικά εφέδρανα.

Πιο συγκεκριμένα, στα Ακρόβαθρα εδράζονται σε εφέδρανα 

ελεύθερης ολίσθησης, αποτελούμενα από στρώση τεφλόν και 

μεταλλική πλάκα ολίσθησης, ενώ σε όλα τα Μεσόβαθρα εδρά-

ζονται σε σταθερά εφέδρανα που αγκυρώνονται σε ανωδομή 

και υποδομή μέσω ράβδων οπλισμού διαμέτρου 25mm διαμέ-

σου του εφεδράνου.

Ο συνολικός αριθμός των εφεδράνων και στους δύο κλάδους 

ανέρχεται στα 60 τεμάχια.

Εργασιες ανύψωσης ανωδομής

Στα πλαίσια εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των υφιστά-

μενων τεχνικών του οδικού δικτύου της Κύπρου, το Τμήμα 

Δημοσίων Έργων, υλοποιεί το μεγαλεπήβολο σχέδιο της 

Επιθεώρησης, Συντήρησης και Επισκευής-Αντικατάστασης 

στοιχείων των γεφυρών παλαιάς κατασκευής και τεχνολογί-
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ας με σκοπό την όσο το δυνατόν συμμόρφωσή τους με τους 

εν ισχύ νέους αντισεισμικούς κανονισμούς και την επιμήκυν-

ση της λειτουργικής ζωής τους. 

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία των γεφυρών, παραλα-

βής λειτουργικών και σεισμικών δράσεων, είναι τα εφέδρανα 

τα οποία και αποτελούν σημαντικό αντικείμενο της αναβάθ-

μισης και εν γένει συντήρησης.

Η QuakeGuard Cyprus Ltd, σε συνεργασία με την ελληνική 

εταιρεία ELEMKA A.E, με εμπειρία ανυψώσεων στο ενεργη-

τικό της, για πρώτη φορά στην Κύπρο, εκτέλεσε τις εργασίες 

ανύψωσης της ανωδομής και αντικατάστασης των εφεδρά-

νων. Πιο συγκεκριμένα, με χρήση υδραυλικού συστήματος 

αποτελούμενο από 8 γρύλους ανυψωτικής ικανότητας 60 

τόνων έκαστος, ανυψώνεται τμηματικά η ανωδομή περί τα 

20mm και λαμβάνουν χώρα εργασίες απομάκρυνσης των 

υφιστάμενων εφεδράνων και αντικατάστασής τους με νέα 

εφέδρανα ικανού τύπου και διαστάσεων βάσει των νέων Ευ-

ρωπαϊκών κανονισμών. 

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με χρήση πλακών διάχυσης 

και προσωρινών εφεδράνων που τοποθετούνται για λόγους 

ασφαλείας σε περίπτωση απώλειας του υδραυλικού συστή-

ματος αλλά και ομαλότερης διάχυσης φορτίων.

Η συγκεκριμένη εργασία θεωρείται εξαιρετικά απαιτητική και 

πολύπλοκη με περιορισμένο τον διαθέσιμο χώρο εργασιών 

που σε ορισμένες περιπτώσεις δεν υπερβαίνει τα 30mm, την 

απαίτηση μετρήσεων ακρίβειας χιλιοστού που πραγματοποι-

είται με χρήση αποστασιόμετρων τύπου laser, καθώς και την 

διασφάλιση της στατικής επάρκειας του τεχνικού με έλεγχο 

προσομοιωμάτων και υπολογισμούς φόρτισης και μετακινή-

σεων, που προηγήθηκε των εργασιών.

Η πρώτη φάση των εργασιών ανύψωσης και αντικατάστα-

σης των εφεδράνων στο Δυτικό Κλάδο, έχει ολοκληρωθεί 

με επιτυχία και πολύ σύντομα θα ακολουθήσει και η διαδι-

κασία ανύψωσης και αντικατάστασης των εφεδράνων και 

στον Ανατολικό Κλάδο. Πιο συγκεκριμένα, οι εργασίες στο 

Δυτικό κλάδο διήρκησαν συνολικά 17 ημέρες συμπεριλαμ-
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Επισκευές

βανομένων και των προκαταρκτικών εργασιών επιθεώρησης, 

προετοιμασίας και επισκευής. 

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, θα παραδοθεί στην κυ-

κλοφορία ένας σύγχρονος και ασφαλής αυτοκινητόδρομος 

ταχείας κυκλοφορίας με επέκταση των λωρίδων κυκλοφορί-

ας ανά κατεύθυνση με σκοπό την κυκλοφοριακή αποσυμφό-

ρηση και μείωση του χρόνου μετακίνησης των οδηγών.

Οφείλουμε να επισημάνουμε, την καταλυτική παρουσία της 

ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ που με τα 

έμπειρα Στελέχη του, διασφάλισε την ασφάλεια, ποιότητα 

και ταχύτητα των εργασιών, την σημαντική υποστήριξη του 

Εργολάβου MILTIADES NEOPHYTOU C.E.C. & D. LTD, που 

διέθεσε όλα τα μέσα για την ταχεία και έντεχνη ολοκλήρωση 

των εργασιών του έργου καθώς και την ευρηματική Μελετητι-

κή προσέγγιση του γραφείου HYPERSTATIC ENGINEERING 

DESIGN, CIVIL & STRUCTURAL ENGINEERING, που κατάφε-

ρε να συνδυάσει τις απαιτήσεις των νέων κανονισμών γεφυ-

ροποιίας με υφιστάμενες παλαιάς τεχνοτροπίας κατασκευές.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

• ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡ-

ΓΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

• ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:

ΞΕΚΤΕ Λ.Τ.Δ

• ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:

LOUIS BERGER INTERNATIONAL INC.

• ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ: 

MILTIADES NEOPHYTOU C.E.C. & D. LTD.

• ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

HYPERSTATIC ENGINEERING DESIGN,

CIVIL & STRUCTURAL ENGINEERING

• ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 

QUAKEGUARD CYPRUS LTD      .
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Α
ναμφίβολα, η σύνταξη των Ευρωκωδίκων αποτελεί 

ένα σημαντικό βήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), 

στα πλαίσια της πολιτικής της για την Ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση. Οι Ευρωκώδικες (έκδοση 2004-2005) είναι 

αποτέλεσμα συλλογικής επιστημονικής έρευνας σε Ευρωπα-

ϊκό επίπεδο. Ενόψει, μάλιστα, της επικείμενης υποχρεωτικής 

υιοθέτησης των Ευρωκωδίκων, από τις χώρες-μέλη της ΕΕ, 

η ανάγκη για όσο γίνεται πληρέστερη ενημέρωση και βαθύ-

τερη κατανόηση των Ευρωκωδίκων από τους μελετητές Μη-

χανικούς, καθίσταται, πλέον επιβεβλημένη. Το άρθρο αυτό 

έχει σκοπό την συνοπτική παρουσίαση του πρώτου Μέρους 

του Ευρωκώδικα 8 (ΕΚ8), που αφορά τους Γενικούς Κανόνες 

Σχεδιασμού, τις σεισμικές δράσεις και ειδικούς κανόνες για 

κτήρια. Στο παρόν Α΄ Μέρος του άρθρου θα παρουσιαστούν, 

συνοπτικά, οι απαιτήσεις «επιτελεστικότητας» και τα κριτή-

ρια συμμόρφωσης, οι εδαφικές συνθήκες και οι σεισμικές 

δράσεις, καθώς και γενικοί κανόνες για τα κτήρια από οπλι-

σμένο σκυρόδεμα. Θα κλείσουμε το Α΄ Μέρος του άρθρου 

αυτού με γενικά συμπεράσματα.

1. Εισαγωγή

Η μακροχρόνια εμπειρία που αποκτήθηκε στην ΕΕ, στον το-

μέα των κατασκευών, παράλληλα με την εκτενή και βαθειά 

επιστημονική έρευνα, αποτελούν τη βάση στην οποία στηρί-

ζονται οι δέκα Ευρωκώδικες, οι οποίοι περιέχουν λεπτομε-

ρείς πρόνοιες σχεδιασμού για διάφορα είδη κατασκευών. Οι 

Ευρωκώδικες, λοιπόν, είναι οι εξής:

   EC0 (EN 1990): Βασικές αρχές σχεδιασμού.
   EC1 (EN 1991): Συνδυασμοί φορτίσεων.
   EC2 (EN 1992): Κατασκ. οπλ. σκυροδέματος
   EC3 (EN 1993) : Χαλύβδινες κατασκευές. 
   EC4 (EN 1994): Σύμμικτες κατασκευές.
   EC5 (EN 1995): Ξύλινες κατασκευές.
   EC6 (EN 1996): Οικοδομικές εργασίες.
   EC7 (EN 1997): Γεωτεχνικός σχεδιασμός.
   EC8 (EN 1998): Αντισεισμικός σχεδιασμός

   EC9 (EN 1999): Κατασκ. από αλουμίνιο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει από τις χώρες-μέλη να 

υιοθετήσουν τους Ευρωκώδικες για τα δημόσια έργα και να 

τους συνιστούν για τα ιδιωτικά. Έτσι, τα εθνικά πρότυπα που 

διαφέρουν από τους κώδικες θα πρέπει σταδιακά να αποσυρ-

θούν, ώστε τελικά να παραμείνουν οι Ευρωκώδικες ως τα 

βασικά πρότυπα για το σχεδιασμό. 

Πρέπει να επισημανθεί, ωστόσο, ότι πέρα από τους Ευρωκώ-

δικες υπάρχουν και άλλα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που αφορούν 

τα τεχνικά υλικά (π.χ. χάλυβας, σκυρόδεμα κλπ.), τα τεχνικά 

προϊόντα, τις Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις (π.χ. εγκρί-

σεις για συστήματα προέντασης, σεισμικούς αποσβεστήρες, 

ινοπλισμένα πολυμερή κ.ά.), την κατασκευή των έργων και 

τα πρότυπα εργαστηριακών δοκιμών. 

Μετά την πλήρη εφαρμογή των Ευρωκωδίκων θα επιτρέπε-

ται η χρήση ενός εθνικού Προτύπου, για το σχεδιασμό, αλλά 

μόνο όπου ο ίδιος ο Ευρωκώδικας το προβλέπει, στις εξής 

περιπτώσεις:

• Για επιλογή τιμών συγκεκριμένων παραμέτρων για τις οποί 

 ες δεν υπάρχουν τιμές στον Ευρωκώδικα αλλά σύμβολο ή  

 διάστημα τιμών.

• Για επιλογή μεταξύ εναλλακτικών μεθόδων που παρουσιά- 

 ζονται στον Ευρωκώδικα.

• Για παραπομπή σε πληροφοριακό εθνικό κείμενο.

Σύμφωνα με τους EC0 (EN 1990) και EC1 (EN 1991), που 

αποτελούν τη βάση για τους υπόλοιπους Ευρωκώδικες, ο 

συνδυασμός των φορτίσεων, που αφορά τη σεισμική φόρτι-

ση, είναι ο εξής:

όπου Gk,j είναι τα μόνιμα φορτία, γPP είναι τα φορτία προέ-

ντασης, ψ2,iQk,i είναι τα μεταβλητά φορτία και γΙΑΕΚ είναι η 

σεισμική δράση σχεδιασμού. Ο συντελεστής γΙ, που πολ-

λαπλασιάζει τα σεισμικά φορτία ΑΕΚ, είναι ο συντελεστής 

σπουδαιότητας και εξαρτάται από το είδος της κατασκευής 

που σχεδιάζουμε. 

Οι τιμές του συντελεστή γΙ δίνονται στον Πίνακα 1 πιο κάτω, 

ο οποίος προέρχεται από τον EN 1990. Οι τιμές αυτές εφαρ-

μόζονται κατά το σχεδιασμό ενός κτηρίου ανάλογα με το 

είδος του (κατηγορία στην οποία αυτό ανήκει) αλλά και την 

τάξη σπουδαιότητας στην οποία αυτό κατατάσσεται, με βάση 

τη σημασία που προσδίδεται σε αυτό και το ρόλο που έχει να 

επιτελέσει:

ΜΕΡΟΣ Α΄:

Κριτήρια συμμόρφωσης, σεισμικές δράσεις, κανονικότητα 

κτηρίων και γενικές αρχές.

(1)

Aντισεισμικός Σχεδιασμός

Αντισεισμικός σχεδιασμός κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα
με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ευρωκώδικας 8 – EC8 (Μέρος 1)

Δρ. Μιλτιάδης Ελιώτης  Πολιτικός Μηχανικός - Μαθηματικός
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Στη συνέχεια του άρθρου αυτού θα δούμε τις απαιτήσεις 

«επιτελεστικότητας» και τα κριτήρια συμμόρφωσης, όπως 

προβλέπονται στον ΕΚ8, τις κατηγορίες εδάφους και τις 

σεισμικές δράσεις που περιέχονται στον ΕΚ8, καθώς και τον 

έλεγχο κανονικότητας ενός κτηρίου από οπλισμένο σκυρό-

δεμα και τον έλεγχο των μελών του.

2. Ο Ευρωκώδικας 8

Ο ΕΚ8 αποτελείται από 6 Μέρη που αφορούν, όλα, τον αντι-

σεισμικό σχεδιασμό των κατασκευών από οπλισμένο σκυρό-

δεμα ή χάλυβα ή ξύλο ή από συνδυασμό χάλυβα και οπλισμέ-

νου σκυρόδεματος (σύμμικτες κατασκευές). Τα Μέρη αυτά 

είναι τα εξής:

•  EN 1998-1: Γενικοί κανόνες, σεισμ. δράσεις

•  EN 1998-2: Γέφυρες.

•  EN 1998-3: Αποτίμηση - ενίσχυση κτηρίων.

•  EN 1998-4: Σιλό, δεξαμενές και αγωγοί.

•  EN 1998-5: Θεμελιώσεις, γεωτεχνικά.

•  EN 1998-6: Πύργοι, πάσσαλοι, καπνοδόχοι.

Πρέπει να επισημανθεί ότι ο ΕΚ8 συνδυάζεται με όλους τους 

υπόλοιπους Ευρωκώδικες και κυρίως με τον ΕΚ2 (EN 1992) 

που διέπει το σχεδιασμό κατασκευών από οπλισμένο σκυρό-

δεμα. Το Μέρος 1 του ΕΚ8 (δηλαδή το EN 1998-1), το οποίο 

θα εξετάσουμε στα άρθρο αυτό, αποτελείται από τα εξής επι-

μέρους κεφάλαια:

•  Γενικές κατευθυντήριες γραμμές.

•  Απαιτήσεις επιτελεστικότητας και κριτήρια συμμόρφωσης.

•  Εδαφικές συνθήκες και σεισμικές δράσεις.

•  Σχεδιασμός κτηρίων.

•  Ειδικοί κανόνες για κτήρια σκυροδέματος.

•  Ειδικοί κανόνες για σιδηρά κτήρια.

•  Ειδικοί κανόνες για σύμμικτα κτήρια από χάλυβα και οπλι- 

 σμένο σκυρόδεμα.

•  Ειδικοί κανόνες για ξύλινα κτήρια.

•  Ειδικοί κανόνες για κτήρια από τοιχοποιΐα.

•  Σεισμική μόνωση. 

Στη συνέχεια θα δούμε, πολύ συνοπτικά και σε τυχαία σει-

ρά, τις κυριότερες πρόνοιες όπως παρουσιάζονται στα πέντε 

πρώτα κεφάλαια του Μέρους 1 του ΕΚ8.

3. Στάθμες «επιτελεστικότητας»

Ο ΕΚ8 προβλέπει, γενικά, τρεις στάθμες «επιτελεστικότη-

τας», καθώς και αντίστοιχα κριτήρια συμμόρφωσης για τον 

αντισεισμικό σχεδιασμό, ως προς την περίοδο επαναφοράς 

του σεισμού. Οι στάθμες αυτές και τα κριτήρια τους περιγρά-

φονται στον Πίνακα 2 πιο κάτω. Ανάλογα με την επιλογή του 

επιπέδου «επιτελεστικότητας», προκύπτει και ο κατάλληλος 

σχεδιασμός μιας κατασκευής. Πρέπει, επίσης, να αναφερθεί 

ότι οι στάθμες αυτές αφορούν όλα τα είδη κτηρίων ανεξαρ-

τήτως του τρόπου και των υλικών κατασκευής τους. 

4. Εδαφικές συνθήκες - σεισμική δράση

Ο ΕΚ8 διακρίνει 5 τυπικές κατηγορίες εδαφών, με βάση τη 

μέση ταχύτητα διατμητικών κυμάτων του σεισμού, μέχρι βά-

θους 30 μέτρων:

A: Βραχώδες έδαφος.

B:  Σκληρό έδαφος.

C:  Έδαφος μέσης πυκνότητας και σκληρότητας.

D:  Μαλακό έδαφος

E:  Εδάφη πάχους έως 20 μέτρα κατηγορίας C ή D 

 πάνω από βράχο.

Έτσι, η σεισμική δράση ορίζεται με βάση τη μέγιστη εδαφική 

επιτάχυνση στο βραχώδες έδαφος κατηγορίας Α. Για κάθε 

χώρα-μέλος της ΕΕ έχει εκδοθεί χάρτης με ζώνες σεισμι-

κού κινδύνου λαμβάνοντας υπόψη τη μέγιστη επιτάχυνση 

Πίνακας 1. Τιμές συντελεστή σπουδαιότητας γΙ .

Πίνακας 2. Στάθμες «επιτελεστικότητας» .

Aντισεισμικός Σχεδιασμός
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Aντισεισμικός Σχεδιασμός

σε βραχώδες έδαφος. Για την Κύπρο, ο χάρτης σεισμικών 

ζωνών είναι ο ίδιος με αυτόν του Σεισμικού Κώδικα για Κα-

τασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (ΣΚΚΟΣ) με τη διαφο-

ρά ότι η μέγιστη επιτάχυνση εδάφους για κάθε ζώνη είναι 

αρκετά μεγαλύτερη στον ΕΚ8. Συγκεκριμένα, για τις τρεις 

μεγάλες σεισμικές ζώνες της Κύπρου, οι μέγιστες επιταχύν-

σεις εδάφους Αmax, ως ποσοστό της επιτάχυνσης βαρύτητας 

g, είναι οι εξής:

Σεισμική Ζώνη   Α
max

(EK8)    A
max

(ΣKKOΣ)                     

     1   0.15g 0,075g

      2  0.20g 0,10g

      3  0.25g 0,15g

Προφανώς, αμέσως μετά την εφαρμογή του ΕΚ8, οι τιμές που 

δίνει για την Αmax θα υπερισχύουν αυτών που δίνει ο ΣΚΚΟΣ. 

Επίσης, ο ΕΚ8 δίνει ανηγμένο φάσμα ελαστικής απόκρισης 

που διακρίνεται σε δύο τύπους, οι οποίοι αντιστοιχούν σε 

απόσβεση 5% και μέγιστη επιτάχυνση σε βραχώδες έδαφος 

ίση με 1g. Στο Σχήμα 1 δίνεται ένα παράδειγμα τέτοιου φά-

σματος που ισχύει για εδάφη κυρίως στην Ελλάδα. Παρόμοιο 

φάσμα ψευδοεπιταχύνσεων μπορεί να διαμορφωθεί και για 

τα εδάφη της Κύπρου. Στο Σχήμα αυτό, Sd είναι η ανηγμένη 

μέγιστη εδαφική επιτάχυνση και Τ είναι η περίοδος εδαφικής 

ταλάντωσης. Έτσι, αν γνωρίζουμε τη θεμελιώδη ιδιοπερίοδο 

Τθ ενός κτηρίου μπορούμε από το φάσμα ελαστικής απόκρι-

σης να βρούμε την εδαφική επιταχύνσεη σεισμού, που προ-

καλεί μέγιστες ταλαντώσεις στο κτήριο και με αυτή την τιμή 

εδαφικής επιτάχυνσης γίνεται ο υπολογισμός των αδρανεια-

κών (σεισμικών) δυνάμεων.

Οι τιμές της Sd του ΕΚ8 είναι αρκετά μεγαλύτερες από αυτές 

του που προβλέπει ο ΣΚΚΟΣ. 

5. Γενικές κατευθυντήριες γραμμές 

Ο ΕΚ8 βασίζεται στους εξής γενικούς κανόνες για ένα απο-

τελεσματικό αντισεισμικό σχεδιασμό ενός κτηρίου από οπλι-

σμένο σκυρόδεμα:

  Ευδιάκριτο στατικό σύστημα του φορέα του κτηρίου. 

Αυτό σημαίνει ότι ο φορέας του κτηρίου πρέπει να έχει τα 

εξής χαρακτηριστικά:

[1] Να αποτελείται από επίπεδα πλαίσια τα οποία να είναι 

συνεχή κατά τις δύο κάθετες κατευθύνσεις σε όλο το κτήριο, 

χωρίς ασυνέχειες ή έμμεσες στηρίξεις οποιωνδήποτε των 

μελών τους.

[2] Σε περίπτωση εφαρμογής τοίχων διάτμησης αυτοί πρέπει 

να είναι διατεταγμένοι σε δύο κάθετες μεταξύ τους κατευ-

θύνσεις στο φορέα.

[3] Ο φορέας πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αναπτύσσει 

πλαστικές αρθρώσεις. Ο μελετητής πρέπει, επίσης, να απο-

φεύγει στο σχεδιασμό τη σημαντική μείωση των διατομών 

των κατακορύφων μελών μεταξύ διαδοχικών ορόφων. Επί-

σης, πρέπει να γίνεται επιλογή μεγάλων διατομών για τις 

κολώνες στο αρχικό στάδιο σχεδιασμού.

  Ομοιομορφία στη γεωμετρία και στο δομικό σύστημα του 

κτηρίου.

Αυτή εξασφαλίζεται ως εξής:

[1] Εφαρμογή, στο σχεδιασμό, κανονικά διατεταγμένων τοί-

χων διάτμησης και πλαισίων με συγκρίσιμες γεωμετρικές 

διαστάσεις διατομών και μήκους μελών. Αυτό σημαίνει ότι 

οι σεισμικές δυνάμεις πρέπει να είναι ομοιόμορφα κατανε-

μημένες σε όλα τα μέλη του ιδίου τύπου (π.χ. κολώνες και 

τοιχώματα) χωρίς να υπάρχει συγκέντρωση παραμορφώσε-

ων σε συγκεκριμένη περιοχή της κατασκευής και πρόωρη 

τοπική αστοχία.

[2] Αποφυγή υπερστατικότητας ως προς τις πλαστικές αρ-

θρώσεις, οι οποίες δημιουργούνται λόγω της έναρξης πλα-

στικής διαρροής. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι πλαστικές αρ-

θρώσεις πρέπει να αναπτυχθούν ταυτόχρονα, σε όλη την 

κατασκευή, για κάποια τιμή της σεισμικής φόρτισης.

  Συμμετρία και κανονικότητα στην κάτοψη.

Τα χαρακτηριστικά αυτά εξασφαλίζονται ως εξής:

[1] Κατανομή μάζας και ακαμψίας συμμετρικά ως προς δύο 

οριζόντιες κατευθύνσεις, κάθετες μεταξύ τους. Ο σχεδια-

σμός πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε με τη συμμετρία αυτή 

να επιτυγχάνεται μηδενισμός της στρεπτικής ροπής περί τον 

κατακόρυφο άξονα του κτηρίου. Η έλλειψη συμμετρίας στην 

κάτοψη μετριέται μέσω της στατικής εκκεντρότητας e μετα-

ξύ του κέντρου μάζας και του κέντρου ακαμψίας του κτηρίου 

(που είναι σημαντικό για την ελαστική απόκριση) ή μεταξύ 

του κέντρου μάζας και του κέντρου αντίστασης του κτηρί-

ου (που είναι σημαντικό για τη μη ελαστική απόκριση). Για 

τις εκκεντρότητες ex (κατά την οριζόντια κατεύθυνση x) και 

ey (κατά την κάθετη διεύθυνση y) πρέπει να ισχύουν οι εξής 

σχέσεις:   ex≤0.3rx       και       ey≤0.3ry                                   (2)

όπου

Σχήμα 1. Ελαστικό φάσμα ψευδοεπιταχύνσεων Sd.

(3)
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[2] Οι προεξοχές στην κάτοψη του κτηρίου δεν πρέπει να 

έχουν εμβαδά πέραν του 5% του εμβαδού όλης της κάτοψης.

  Σημαντική στρεπτική ακαμψία περί τον κατακόρυφο άξονα. 

Αυτή εξασφαλίζεται με την ορθή κατανομή τοίχων διάτμη-

σης ή πλαισίων στην περίμετρο του κτηρίου.

  Κανονική κατανομή μάζας, γεωμετρίας και ακαμψίας 
καθ΄ ύψος του κτηρίου.

Τα κριτήρια του ΕΚ8 που αφορούν την κανονικότητα καθ΄ 

ύψος μιας κατασκευής συνοψίζονται στα εξής:

[1] Η μείωση της διάστασης σ΄οποιοδήποτε 

όροφο δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 20% της διάστα-

σης της κάτοψης του αμέσως προηγούμενου ορόφου.

[2] Η μείωση της διάστασης σε κάθε όροφο κτηρίου που έχει 

κλιμακωτή μορφή, στη μια πλευρά μόνο, δεν πρέπει να είναι 

μεγαλύτερη από το 10% της διάστασης του αμέσως προη-

γούμενου ορόφου ή από το 30% της διάστασης της βάσης 

του κτηρίου. Η μείωση της διάστασης της κάτοψης ενός κτη-

ρίου, που μεταβάλλεται απότομα σε θέση εντός του χαμη-

λότερου 15% του ολικού ύψους του κτηρίου, δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το 50% της διάστασης της βάσης του. Ακόμη, η 

μείωση της διάστασης της κάτοψης του κτηρίου, που μετα-

βάλλεται απότομα σε θέση πάνω από το χαμηλότερο 15% 

του ολικού ύψους του κτηρίου, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 

20% της διάστασης της βάσης του.

  Πλευρική αντίσταση σε κανονική καθ΄ύψος κατανομή.

Σκοπός της πρόνοιας αυτής είναι η αποφυγή του μηχανισμού 

μαλακού ορόφου με τους εξής τρόπους: 

[1] Αποφυγή της υπεραντοχής σε εύκαμπτες δοκούς, ως 

προς τις καμπτικές ροπές που προκύπτουν από την στατική 

ανάλυση του φορέα υπό την δράση αδρανειακών (σεισμικών) 

φορτίων. 

[2] Σε κάθε όροφο θα πρέπει το άθροισμα του αθροίσματος 

των ροπών αντοχής των δοκών, σε όλους τους κόμβους i, 
ενός ορόφου, να είναι αυστηρά μικρότερο από το αντίστοιχο 

διπλό άθροισμα των ροπών αντοχής των κολωνών, σε κάθε 

κόμβο i:

  Υπερστατικότητα του δομικού συστήματος.

Αυτή η πρόνοια έχει ως σκοπό την αύξηση της αντοχής των 

κατασκευών έναντι οριζόντιων σεισμικών δράσεων (δηλαδή 

την αύξηση της αντοχής τέμνουσας βάσης), με την τοποθέτη-

ση τοίχων από οπλισμένο σκυρόδεμα, πολύ μεγάλου μήκους, 

κατά τη διεύθυνση του σεισμικού φορτίου, καθώς και τοποθέ-

τηση ικανού αριθμού ενδιάμεσων κολωνών. Η πρόνοια αυτή 

καλύπτει κυρίως κτήρια που έχουν πολύ μεγάλη διάσταση, 

κάθετη στη διεύθυνση της σεισμικής δράσης. Στον Πίνακα 

3, πιο κάτω, δίνονται οι τιμές του συντελεστή συμπεριφο-

ράς q0 που διέπει τη συμπεριφορά κτηρίων από οπλισμένο 

σκυρόδεμα και καθορίζει το μέγεθος της τέμνουσας βάσης 

που μπορεί να παραληφθεί από κτήρια που χαρακτηρίζονται 

από κανονικότητα καθ΄ύψος. Για μη εύστρεπτους φορείς με 

τοιχωματικό σύστημα, ο συντελεστής q0 ορίζεται ως εξής:

όπου k είναι σταθερά (βλ. Πίνακα 3). Στη σχέση (6) η παράμε-

τρος αu είναι το ποσοστό της τέμνουσας βάσης (σχεδιασμού) 

Vbd που αντιστοιχεί σε μετατροπή του φορέα σε μηχανισμό 

και α1 είναι το ποσοστό της Vbd που αντιστοιχεί στην 1η κα-

μπτική διαρροή στο φορέα. Ο λόγος αu/α1 προέρχεται από 

ανελαστική στατική ανάλυση (Σχήμα 2).

Πίνακας 3. Συντελεστής συμπεριφοράς q0.

Στο Σχήμα 2, πιο κάτω, παρουσιάζεται η τυπική ελαστοπλα-

στική απόκριση φορέα. 

(4)

(6)

Σχήμα 2. Ελαστοπλαστική απόκριση φορέα.
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  Εξασφάλιση της συνέχειας στη μεταφορά φορτίων από 

την ανωδομή στη θεμελίωση και αποφυγή τοπικών συγκε-

ντρώσεων εντατικών μεγεθών και παραμορφώσεων.

Η πρόνοια αυτή αφορά τα εξής: 

[1] Κατά το σχεδιασμό θα πρέπει να επιδιώκεται η ομαλή και 

συνεχής μεταφορά αδρανειακών (σεισμικών) φορτίων, από 

τις συγκεντρωμένες μάζες στα επίπεδα των ορόφων, προς 

τη θεμελίωση του κτηρίου.

[2] Οι κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα θα πρέπει να 

είναι συμπαγείς και μονολιθικές. Θα πρέπει να αποφεύγονται 

οι φορείς από προκατασκευασμένα στοιχεία, όπου υπάρχουν 

ασυνέχειες στις μεταξύ τους ενώσεις.

[3] Η διαφραγματική λειτουργία σε κάθε επίπεδο ενός ορό-

φου, πρέπει να είναι ικανοποιητική ώστε να είναι δυνατή η 

μεταφορά αδρανειακών (σεισμικών) δυνάμεων, μέσω του 

στατικού συστήματος, στη θεμελίωση.

[4] Αποφυγή συνδέσεων δοκών /κολωνών σε κόμβους, με 

μεγάλη εκκεντρότητα μεταξύ των συνδεομένων δοκών και 

κολωνών. 

[5] Αποφυγή στήριξης δοκών σε άλλες δοκούς.

[6] Αποφυγή «φυτευτών» κολωνών. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει 

να αποφεύγεται η κατασκευή κολωνών (ή τοιχωμάτων) σε 

δοκούς. Οι κολώνες και τα τοιχώματα πρέπει να είναι συνεχή 

στοιχεία σε όλο το ύψος του κτηρίου και να θεμελιώνονται 

κατ΄ ευθείαν στο έδαφος. 

[7] Αποφυγή στήριξης τοιχωμάτων σε κολώνες.

[8] Αποφυγή πολύ μεγάλων ανοιγμάτων σε πλάκες από οπλι-

σμένο σκυρόδεμα, ειδικά όταν οι πλάκες αυτές βρίσκονται 

πλησίον τοίχων διάτμησης, μεγάλων διαστάσεων ή πλησίον 

της περιμέτρου του κτηρίου.

  Αποτελεσματική οριζόντια σύνδεση κατακόρυφων στοι-

χείων σε όλα τα επίπεδα των ορόφων.

Τα κατακόρυφα κατασκευαστικά στοιχεία (κολώνες και τοι-

χώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα) πρέπει να συνδέονται 

απαραίτητα μεταξύ τους μέσω δοκών και διαφραγμάτων (π.χ. 

πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος με διαφραγματική λειτουρ-

γία). Η πρόνοια αυτή ικανοποιείται με τους εξής τρόπους: 

[1] Το πάχος των πλακών από οπλισμένο σκυρόδεμα πρέπει 

να είναι μεγαλύτερο από 120 mm.

[2] Οι πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα πρέπει να είναι συ-

νεχείς σε όλους τους ορόφους και η συνέχεια τους δεν πρέ-

πει να διακόπτεται από κενά μεγάλων διαστάσεων (π.χ. για 

την κατασκευή κλιμακοστασίου). 

[3] Αν ειδικοί λόγοι επιβάλλουν την ασυνέχεια κατακόρυφων 

μελών σε κάποιο όροφο (δηλαδή κολωνών ή τοιχωμάτων), 

η διαφραγματική λειτουργία του ορόφου πρέπει να είναι τέ-

τοια ώστε να είναι δυνατή η ασφαλής οριζόντια μεταφορά 

τεμνουσών δυνάμεων, μέσω του διαφράγματος. 

6. Συμπεράσματα Α΄ Μέρους 

Στο παρόν Α΄ Μέρος του άρθρου αυτού εξετάσαμε τις βασι-

κές αρχές του ΕΚ8 στο σχεδιασμό κατασκευών κυρίως από 

οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι κανόνες αυτοί οδηγούν τους με-

λετητές σε σχεδιασμό κτηρίων με τη μέγιστη δυνατή αντοχή 

έναντι σεισμικών δράσεων, λαμβανομένων υπόψη των εδα-

φολογικών συνθηκών στις περιοχές όπου προγραμματίζεται 

η ανέγερση τους. Στο επόμενο Β΄ Μέρος του άρθρου θα 

εξεταστούν οι βασικές αρχές του ΕΚ8, που αφορούν την κα-

τασκευαστική διαμόρφωση μελών σε κτήρια από οπλισμένο 

σκυρόδεμα. 
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1. Σκοπός

Σκοπός του παρόντος, είναι η γνωριμία του επιβλέποντος 

(αλλά και του μελετητή) μηχανικού με το υλικό και η παρο-

χή των στοιχείων που αυτός χρειάζεται, για τη διαπίστωση 

ή τον έλεγχο της ποιότητας και των χαρακτηριστικών του 

χάλυβα σκυροδέματος (ως υλικού - όχι ως εργασίας διαμορ-

φώσεως οπλισμού), που θα χρησιμοποιήσει στο έργο του και 

θα τον οδηγήσουν στην αποδοχή και παραλαβή του ή στην 

αιτιολογημένη απόρριψη.

2. Το υλικό

Οι χάλυβες σκυροδέματος, ως υλικό, θα μπορούσαν να χωρι-

σθούν σε δύο μεγάλες ομάδες.

  Στην πρώτη ομάδα θα κατετάσσοντο οι χάλυβες που οφεί-

λουν τις φυσικές ιδιότητες και τα μηχανικά χαρακτηριστικά 

τους (τάση διαρροής, τάση θραύσεως, μήκυνση θραύσεως 

κλπ.) στη "χημεία" του υλικού, στη σύνθεση του κράματος 

δηλαδή και τις αναλογίες των συστατικών του.

  Στη δεύτερη ομάδα θα κατετάσσοντο οι χάλυβες που οφεί-

λουν τις ιδιότητές τους σε κάποια κατεργασία (εν θερμώ ή 

εν ψυχρώ), που δεν επεμβαίνει στο κράμα και τις αναλογίες 

των συστατικών του.

Σε κάθε περίπτωση έχει μεγάλη σημασία το ιστορικό του υλι-

κού στο πεδίο των θερμοκρασιών. Ως γενική παρατήρηση, 

θα μπορούσε να σημειωθεί ότι οι κατεργασμένοι χάλυβες 

πετυχαίνουν τις επιδόσεις ή αποκτούν τις επιθυμητές ιδιό-

τητές τους με φθηνότερο τρόπο (σε σύγκριση με τους χά-

λυβες "κράματος"), διατρέχουν όμως τον κίνδυνο απώλειας 

(προσωρινής ή μόνιμης) των βελτιωμένων ιδιοτήτων τους σε 

ψηλές (ή και πολύ χαμηλές) θερμοκρασίες και άρα, παρουσι-

άζουν αυξημένο κίνδυνο και αυξημένη ανάγκη προστασίας 

(π.χ. έναντι πυρκαγιάς).

2.1 Οι χάλυβες μέχρι χθες

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, ο πιο γνωστός τρόπος διακρί-

σεως των χαλύβων σκυροδέματος ήταν (σε συμφωνία και με 

τους Γερμανικούς Κανονισμούς και τα DIN που ακολουθούσε 

η χώρα μας) ο διαχωρισμός τους στις κατηγορίες St I, St III 

και St IV (η κατηγορία St II είχε προ πολλού καταργηθεί και 

"ξεχαστεί"). Οι κατηγορίες St III και St IV (οι "σκληροί" χάλυ-

βες) διακρίνονταν σε υποκατηγορίες St IIIa, St IIIb και St IVa, 

St IVb αντίστοιχα, όπου η ένδειξη a έδειχνε τους φυσικώς 

σκληρούς χάλυβες ενώ η ένδειξη b τους εν ψυχρώ κατεργα-

σμένους. Στην κατηγορία St I η τάση διαρροής ήταν 2200 kp/

cm2 και η επιτρεπόμενη τάση λειτουργίας 1400 kp/cm2, στην 

κατηγορία St III οι αντίστοιχες τιμές ήταν 4200 kp/cm2 για τη 

διαρροή και 2400 kp/cm2 για την επιτρεπόμενη τάση και στην 

κατηγορία St IV οι τιμές ήταν 5000 kp/cm2 και 2600 kp/cm2 ή 

2800 kp/cm2 αντίστοιχα (ως γνωστόν 1 kp = 10 Ν και 1 kp/cm2 

= 100 kN/m2).

Στον Νέο Γερμανικό Κανονισμό Σκυροδέματος του 1972, οι 

συμβολισμοί τροποποιήθηκαν σε ΒSt 22/34 (για το St I), ΒSt 

42/50 (για το St III) και ΒSt 50/55 (για το St IV), όπου ο αριθ-

μητής του κλάσματος έδειχνε το εγγυημένο όριο διαρροής 

και ο παρανομαστής το εγγυημένο όριο θραύσεως σε εφελ-

κυσμό, π.χ. για το ΒSt 22/34 έδειχνε όριο διαρροής 2200 kp/

cm2 και όριο θραύσεως 3400 kp/cm2. Άλλωστε, με τον ίδιο 

τρόπο εμφανιζόταν εξ αρχής και προ πολλού χρόνου ο χα-

ρακτηρισμός των χαλύβων προεντάσεως (ένδειξη διαρροής 

και θραύσεως).

Αργότερα, η ποιότητα, οι διαστάσεις, οι ανοχές και οι λοιπές 

απαιτήσεις χαρακτηριστικών που έπρεπε να ικανοποιούνται 

από τους χάλυβες του οπλισμού σκυροδέματος που κυκλο-

φορούσαν στην Ελλάδα, προδιαγράφονταν στα Πρότυπα 

ΕΛΟΤ 959 "Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος" και ΕΛΟΤ 971 

"Συγκολλήσιμοι Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος", που έγι-

ναν υποχρεωτικά με την υπ' αριθμό Β 21538/2228/ 3-12-1987 

(ΦΕΚ 702/Β/4-12-87) Απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, 

όπως (ύστερα από διαδοχικές τροποποιήσεις -καταργήσεις 

- επαναφορές) διαμορφώθηκε τελικά με την Υπουργική Από-

φαση 15283/Φ7/422/8-8-95 (ΦΕΚ 746/Β/30-8-95). Σύμφωνα 

με αυτά καθορίστηκαν τρεις κατηγορίες χάλυβα οπλισμού 

σκυροδέματος, με βάση την χαρακτηριστική τιμή του ορίου 

διαρροής τους (πραγματικού ή συμβατικού, για παραμένου-

σα παραμόρφωση 0.2%). ήτοι οι κατηγορίες S220,S400 και 

S400s, S500 και S500s, που κάθε μία τους είχε τάση ορίου 

διαρροής 220 MPa (-2200 kp/cm2), 400 MPa (-4000 kp/cm2) 

και 500 MPa (-5000 kp/cm2). αντίστοιχα.

Η ένδειξη s έδειχνε τους συγκολλήσιμους χάλυβες. Για τον χά-

λυβα S220 δεν υπήρχε ιδιαίτερη κατηγορία S220s. ήταν όμως 

σχεδόν πάντα συγκολλήσιμος. Οι λοιποί χάλυβες S400 και 

S500 ήταν επίσης συγκολλήσιμοι, αλλά υπό προϋποθέσεις.

2.2 Οι χάλυβες σήμερα

Σήμερα ισχύει στη χώρα μας, από τον Νοέμβριο του 2006 

(5 μήνες μετά τη δημοσίευση της εγκριτικής Υπ. Αποφ. οικ. 

9529/645/10.5.2006 - ΦΕΚ 649/Β/24.5.06), το Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΝ 10080 (που είναι ένα γενικό Πρότυπο - Πλαίσιο, για όλες 

τις χώρες της ΕΕ) όπως έχει συμπληρωθεί με τα Πρότυπα 

ΕΛΟΤ 1421 -2 και ΕΛΟΤ 1421 -3, που καλύπτουν τις απαιτή-

σεις «Εθνικού Κειμένου Προσαρμογής». Το Πρότυπο ΕΛΟΤ 

1421 -1, που «μοιάζει να λείπει», ήταν πιστή απόδοση του 

ΕΝ 10080 και αντικαταστάθηκε στη σχετική εγκριτική Υπ. Απ. 

Xάλυβες

Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος
κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1421 & τον ΚΤΧ - 2008

Θ. Γ. Βουδικλάρης -  Πολιτικός Μηχανικός  - (Αναδημοσίευση από το περιοδικό του ΣΠΜΕ, τεύχος 369) 
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από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο, μόλις αυτό εγκρίθηκε. Η ως άνω 

Υπ. Απ., τροποποιήθηκε με τις Αποφάσεις 13092/843/23-6-06 

(ΦΕΚ 938/Β/18-7-06) και οικ.25535/150/27-10-06 (ΦΕΚ 1881 

/Β/29-12-06), με τις οποίες η αποκλειστική διάθεση των νέων 

χαλύβων ορίστηκε για την 1-2-2007, ώστε να εξαντληθούν 

τα προηγούμενα αποθέματα. Με την Αποφ. οικ. 17116/1116/ 

6-8-07 (ΦΕΚ 1577/Β/17-8-07) οριστικοποιήθηκε ο τρόπος 

ελέγχου των χαλύβων.

Το Πρότυπο ΕΝ 10080 είχε αναγραφεί στον κατάλογο των 

εναρμονισμένων Προτύπων περί τα τέλη του 2005 και απο-

σύρθηκε τον Δεκέμβριο του 2006, ύστερα από αντιρρήσεις 

της Ιταλίας.

Στο Πρότυπο - Πλαίσιο ΕΝ 10080, καθορίζονται γενικές 

απαιτήσεις για την παραγωγή του προϊόντος, για το σύνο-

λο των χαρακτηριστικών που πρέπει να εξετάζονται, για τις 

συνθήκες ελέγχων και δοκιμών, τα όρια των συστατικών των 

κραμάτων, τα όρια των ανεπιθύμητων στοιχείων, τη γεωμε-

τρία των διατομών των νευρώσεων κλπ. Ορίζεται ότι όλοι οι 

χάλυβες που χρησιμοποιούνται ως οπλισμός σκυροδέματος 

είναι συγκολλήσιμοι.

Ο καθορισμός των κατηγοριών των χαλύβων και των ακρι-

βέστερων μηχανικών τους χαρακτηριστικών επαφίεται στα 

Εθνικά Πρότυπα κάθε χώρας. Έτσι, επαφίεται σε κάθε χώρα 

το δικαίωμα επιλογής ορίου διαρροής και ολκιμότητας, ενώ 

δεν υπάρχει υποχρέωση για τα αυτά όρια σε όλες τις χώρες, 

ούτε υποχρέωση κυκλοφορίας σε κάθε χώρα όλων των κα-

τηγοριών.

Στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο (αναγκαστικά και στο Ελληνικό) 

παρουσιάζεται η απροσδόκητη «πρωτοτυπία», να διαφέρει 

ο συμβολισμός των τιμών των διαφόρων χαρακτηριστικών 

καταστάσεων ή ιδιοτήτων του χάλυβα (διαρροή, θραύση, 

μήκυνση κλπ.), από τον συμβολισμό που ορίζουν οι σχετικοί 

Ευρωκώδικες (κυρίως οι ΕC2 και ΕC8). Οι αντιστοιχίες ανα-

γράφονται στον επόμενο Πίνακα.

Αντιστοιχία Συμβόλων
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Εισάγεται στο Πρότυπο αυτό η έννοια της ολκιμότητας, που 

δεν υπήρχε στα προηγούμενα ΕΛΟΤ 959 και ΕΛΟΤ971, και 

καθορίζονται τρεις κατηγορίες ολκιμότητας, η χαμηλή ή μι-

κρή (Α), η κανονική ή μέση (Β) και η υψηλή ή μεγάλη ολκιμό-

τητα (c). Το επίπεδο ολκιμότητας προσδιορίζεται από τη μή-

κυνση, που μετριέται πια στην περιοχή του μέγιστου φορτίου 

(και όχι μετά τη θραύση) και πρέπει να είναι (αδρομερώς) 

2,5% για την κατηγορία «Α». 5.0% για την κατηγορία «Β» 

και 7,5% για την κατηγορία ολκιμότητας «C». Προσοχή, οι 

τιμές αυτές των μηκύνσεων δεν είναι συγκρίσιμες προς τις 

απαιτούμενες από προηγούμενα Πρότυπα τιμές μηκύνσεων, 

υπάρχει διαφορά ορισμού. Στο Εθνικό Πρότυπο (ΕΛΟΤ 1421 

-2 και ΕΛΟΤ 1421-3) η χώρα μας έχει επιλέξει για το όριο δι-

αρροής (που ορίζει την κατηγορία του χάλυβα) την τιμή των 

500 MPa.

Όλες οι τιμές των μηχανικών χαρακτηριστικών που αναγρά-

φονται στα Πρότυπα είναι χαρακτηριστικές τιμές, έχουν δη-

λαδή, γενικώς, πιθανότητα 57, να υπολείπονται ή να υπερ-

βάλλονται. Η μέση ολκιμότητα (Β) έχει αποκλεισθεί για τους 

χάλυβες που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα ως οπλισμός 

σκυροδέματος (εθνική επιλογή). Η μικρή ολκιμότητα (Α) επι-

τρέπεται μόνο για τους χάλυβες τους χρησιμοποιούμενους 

σε πλέγματα και μόνο μέχρι τη διάμετρο Φ8 (Πρότυπο ΕΛΟΤ 

1421 -2). Η σεισμικότητα της περιοχής μας υποδείκνυε ή και 

μας υποχρέωνε για χάλυβες μεγάλης ολκιμότητας, οι οποί-

οι επιτρέπουν μεγάλες πλαστιμότητες φερόντων στοιχείων. 

Έτσι, ο κύριος, ραβδόμορφος οπλισμός αντοχής που επιτρέ-

πεται να χρησιμοποιείται πλέον στην Ελλάδα, είναι κατηγο-

ρίας Β500C (Πρότυπο ΕΛΟΤ 1421-3).

Ο πλήρης χαρακτηρισμός της κατηγορίας τού χάλυβα οπλι-

σμού σκυροδέματος γίνεται με την ένδειξη τού ορίου διαρ-

ροής σε MPa και της ολκιμότητας (π.χ. Β500C. Δεν υπάρχει 

πια ανάγκη αναφοράς στη συγκολλησιμότητα, αφού όλοι οι 

χάλυβες είναι συγκολλήσιμοι. Δεν υπάρχει υποχρέωση εν-

δείξεως του τρόπου παραγωγής του χάλυβα, εκτός αν το 

ζητήσει ο χρήστης - καταναλωτής. Υπάρχει πάντως διάκριση 

(και ειδική σήμανση) των χαλύβων που προέρχονται ή πα-

ραδίδονται σε κουλούρα, δεδομένης της πλαστικοποιήσεως 

ενός τμήματος της διατομής έκτης κάμψεως - καμπυλώσεως. 

Δεν ορίζεται με άμεσο τρόπο κάποια υποχρεωτικώς ελάχι-

στη τάση θραύσεως. 0 ορισμός της γίνεται εμμέσως, μέσω 

του λόγου της τάσεως θραύσεως (f
t
 ή R

m
) προς την τάση δι-

αρροής (f
y
 ή R

e
). Αυτός ο λόγος πρέπει να είναι μεγαλύτερος 

του 1.15 για τον χάλυβα Β500C (αλλά μικρότερος του 1,35) 

και μεγαλύτερος του 1,05 για τον χάλυβα Β500Α, ώστε να 

εξασφαλίζεται αξιόλογη ή και σημαντική «κράτυνση» του 

χάλυβα, να «ενεργοποιείται» η υπερστατικότητα του φορέα 

και η ανακατανομή της εντάσεως, καινά υπάρχει επαρκής 

προειδοποίηση για την επερχόμενη θραύση. Τόσο οι τιμές 

του ορίου διαρροής όσο και οι τιμές της τάσεως θραύσεως 

υπολογίζονται επί τη βάσει της ονομαστικής διατομής, πράγ-

μα που απέχει λίγο από την αλήθεια, αλλά θεωρήθηκε ότι 

είναι υπέρ της ασφαλείας του έργου και του συμφέροντος 

του χρήστη.

Το Πρότυπο εκτός από τις υποχρεωτικώς ελάχιστες τιμές 

που ορίζει για τις μηχανικές ιδιότητες των χαλύβων, ορίζει 

και κάποιες μέγιστες τιμές, τις οποίες δεν πρέπει αυτές να 

ξεπερνούν, ώστε να μην αναπτύσσονται υπεραντοχές που 

θα «αχρήστευαν» τους ικανοτικούς ελέγχους. Έτσι, για 

τους χάλυβες με (ονομαστικό, κατώτατο) όριο διαρροής 500 

ΜΡa ορίζεται ανώτατη τιμή (ορίου διαρροής) 625 ΜΡa (ήτοι 

+25%). Ορίζεται ακόμα ότι η πραγματική τιμή του ορίου δι-

αρροής (αυτή που μετριέται με δοκίμια στο εργαστήριο, για 

συγκεκριμένα δείγματα) δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 

το 25% της ονομαστικής (των 500 ΜΡa για μας). Παρόμοιος 

είναι και ο περιορισμός f
t
/ f

y
 ≤ 1,35 για τον λόγο τάσεως θραύ-

Xάλυβες
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σεως προς τάση διαρροής, που αναφέρθηκε προηγουμένως. 

Στα Πρότυπα ΕΛΟΤ 1421 -2 και ΕΛΟΤ 1421 -3 έχουν τεθεί 

κάποιες «τιμές επιείκειας», για την περίπτωση των στοιχειω-

δών ελέγχων που δικαιούται να κάνει ο χρήστης, και για να 

μην απορριφθούν παρτίδες χαλύβων λόγω μικρών υστερήσε-

ων, που ίσως διαπιστώνονται κατ’ αυτούς, χωρίς την τήρηση 

της πλήρους σειράς των ελέγχων που προβλέπονται για τον 

έλεγχο της παραγωγής. Έτσι, τίθεται ελάχιστη τιμή ορίου δι-

αρροής 475 ΜΡa για την κατηγορία Β500Α και 485 ΜΡa για 

την κατηγορία Β500C. Στον επόμενο Πίνακα απεικονίζονται 

ενδεικτικά και πολύ συνοπτικά οι διαφορές μεταξύ των πα-

λιών Προτύπων ΕΛΟΤ 959 και 971 και των νέων ΕΛΟΤ 1421.

Οι νέες κατηγορίες Β500Α και Β500C αντιστοιχούν, από 

πλευράς αντοχής, προς αυτές των παλιών χαλύβων St IV και 

S500 (αν και υπάρχουν σημαντικές διαφορές στη σύνθεση 

των κραμάτων και ακόμα μεγαλύτερες στις μεθόδους παρα-

γωγής, με επίπτωση κυρίως στην συγκολλησιμότητα και την 

ολκιμότητα). Άλλωστε, πολλοί ονόμαζαν μέχρι προ ολίγου 

το S400 και το S500 με τα "παλιά" τους ονόματα St III και St 

IV, ίσως και για τη διευκόλυνση της συνεννόησης με τους τε-

χνίτες. Οι χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος παράγονται σε 

ράβδους κυκλικής ή πρακτικά κυκλικής διατομής, με ένα από 

τους παρακάτω τρόπους, ο οποίος προσδιορίζεται με τον πα-

ρατιθέμενο συμβολισμό: 

ΘΕ-Χ:  θερμή έλαση χωρίς παραπέρα κατεργασία 

ΘΕ-Θ:  θερμή έλαση με άμεση θερμική κατεργασία

ΨΚ-Ο:  ψυχρή κατεργασία με ολκή του αρχικού προϊόντος*          

ΨΚ-Σ:  ψυχρή κατεργασία με στρέψη του αρχικού προϊόντος*           

*που προέρχονται από θερμή έλαση

Η μέθοδος παραγωγής επιλέγεται από τον παραγωγό, ο οποί-

ος όμως υποχρεούται να την γνωστοποιήσει στον χρήστη, αν 

του ζητηθεί. Οι χάλυβες χαρακτηρίζονται πάντως μόνο από 

τις φυσικές και μηχανικές τους ιδιότητες, ανεξάρτητα από τη 

μέθοδο παραγωγής τους.

Από πλευράς μορφής επιφανείας, οι χάλυβες μπορούν, κατά 

το γενικό Πρότυπο ΕΝ 10080, να είναι λείοι, ανάγλυφοι (με 

εξέχουσες νευρώσεις) ή έγγλυφοι (με κοιλότητες). Λείοι χά-

λυβες όμως δεν προβλέπονται και δεν καλύπτονται από τα 

Πρότυπα ΕΛΟΤ1421 -2 και 1421 -3. Εξ άλλου, έγγλυφοι χά-

λυβες (με κοιλότητες) δεν προβλέπονται από τον ΕΚΩΣ.

Επομένως, μόνο νευροχάλυβες Β500C, με εξέχουσες, ανά-

γλυφες νευρώσεις, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στη 

χώρα μας, για φέρουσες κατασκευές. Οι νευρώσεις έχουν 

σκοπό τη βελτίωση της ικανότητας συνάφειας - προσφύσεως 

του χάλυβα στο σκυρόδεμα, ιδιαίτερα αναγκαίας στις σεισμι-

κές περιοχές, στις οποίες υπάρχει πρόβλημα απομειώσεως 

της συνάφειας από την εναλλασσόμενη φόρτιση. Στα δομικά 

πλέγματα ο χρησιμοποιούμενος χάλυβας (Β500Α ή Β500C) 

πρέπει επίσης να είναι νευροχάλυβας.

Όλοι οι χάλυβες που χρησιμοποιούνται παρουσιάζουν τα 

εξής χαρακτηριστικά, που δεν διαφέρουν αισθητά από αυτά 

του σιδήρου:

Xάλυβες

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
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Μέτρο ελαστικότητας:  E=200GPa (~2.0x106 kp/cm2)

Μέτρο ολισθήσεως (διατμήσεως): G=80GPa (~0.8x106 kp/cm2)

Μέτρο διογκώσεως:  K=165GPa (-1.65x106 kp/cm2)

Λόγος Poisson v:  v=0.30 (μεταξύ 0.27 και 0.33)

Συντελεστή θερμικής διαστολής: A=12x106/grad

Πυκνότητα:  d=7.85kg/dm3 ή t/m3 ή g/cm3

Οι παραπάνω τιμές είναι οι χρησιμοποιούμενες για πρακτικές 

εφαρμογές και ισχύουν για θερμοκρασία περί τους 20° C, με-

ταβαλλόμενες αισθητά υπό την επίδραση της (π.χ. τα Ε και G 

μειώνονται κατά 40%. περίπου στους 650° C, ενώ ο συντελε-

στής α της θερμικής διαστολής αυξάνει κατά 15%, περίπου 

για την ίδια θερμοκρασία). Η μεταβολή δεν είναι, αλλά μπο-

ρεί να θεωρηθεί, γραμμική για τις ενδιάμεσες θερμοκρασίες. 

Στις χαμηλές θερμοκρασίες δεν παρουσιάζεται σημαντική 

μεταβολή του ορίου διαρροής και της εφελκυστικής αντο-

χής, μειώνεται όμως η παραμόρφωση θραύσεως (ο χάλυβας 

γίνεται ψαθυρός), με συμπεριφορά που εξαρτάται από τη 

θερμοκρασία μετάπτωσης, η οποία είναι μικρότερη από -30° C 

για τους χάλυβες Β500Α και Β500C.

2.3 Άλλα είδη χαλύβων

Στο εμπόριο κυκλοφορεί και ανοξείδωτος χάλυβας οπλισμέ-

νου σκυροδέματος, εισαγωγής, από κράμα πλούσιο σε CR 

και Ni ή και Mo, με νευρώσεις, σε ράβδους και πλέγμα, κα-

τηγορίας Β500 ή και ανώτερης, που είναι δυνατόν να ικανο-

ποιεί τα Πρότυπα ΕΛΟΤ (όχι όμως το ισοδύναμο σε άνθρακα, 

που υπερβαίνεται λόγω υψηλής περιεκτικότητας σε Cr και Ni, 

και έτσι ο χάλυβας αυτός δεν κατατάσσεται στους συγκολ-

λήσιμους, κατά τα αναφερόμενα παρακάτω).

Η συγκόλληση αυτών των χαλύβων είναι δυνατή (στη θέση 

συγκολλήσεως δημιουργείται πάντα σχετικώς αδύνατο ση-

μείο), απαιτεί όμως ειδική τεχνική και ειδικά ηλεκτρόδια, τα 

περιγραφόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ δεν είναι τα κατάλληλα. 

Ακόμα πιο απαιτητική είναι η συγκόλληση του με τους άλ-

λους χάλυβες. Η τιμή του ανοξείδωτου χάλυβα είναι περίπου 

πενταπλάσια της τιμής του συνήθους και χρησιμοποιείται 

σήμερα σε μικρές ή πολύ μικρές ποσότητες, σε περιπτώσεις 

πολύ διαβρωτικού περιβάλλοντος, θαλασσίων έργων, συντή-

ρησης - επισκευής - ενίσχυσης μνημείων κλπ. Στο Παράρτη-

μα 3 του νέου ΚΤΧ-2008 δίδονται περισσότερες πληροφο-

ρίες για τους ανοξείδωτους χάλυβες, τις κατηγορίες τους, 

την ονοματολογία τους και την αντιστοιχία της Ευρωπαϊκής 

προς την Αμερικανική.

Υπογραμμίζεται πάντως η μεγάλη σημασία που δίνεται πλέ-

ον, διεθνώς, στην ανθεκτικότητα των κατασκευών και στην 

αντοχή του χάλυβα σε διάβρωση, λόγω των μεγάλων οι-

κονομικών επιβαρύνσεων που έχουν προκύψει (σε όλο τον 

κόσμο) από την ανάγκη επισκευής και ενισχύσεως παλαιών 

έργων. Μεγάλες απαιτήσεις ανθεκτικότητας έχει επιβάλλει 

πρόσφατα και το Πρότυπο ΕΝ 206-1, για το οποίον απαιτείται 

η σύνταξη Εθνικού Προσαρτήματος πριν τεθεί σε εφαρμογή 

και στη χώρα μας.

Για λόγους ανθεκτικότητας, στην Αμερική, σε περισσότερες 

από τις μισές Πολιτείες, επιβάλλεται να χρησιμοποιείται στα 

δημόσια έργα (γεφυροποιία) αποκλειστικώς χάλυβας MMFX, 

που είναι σχεδόν ανοξείδωτος (πολύ ανθεκτικότερος του 

συνήθους σε διάβρωση), και μόνον κατά 80% ακριβότερος. 

Ο χάλυβας αυτός δεν υπάρχει ακόμα στην Ελληνική αγορά, 

παρουσιάζει όμως σημαντικό ενδιαφέρον εν όψει των υπο-

χρεώσεων ανθεκτικότητας που επιβάλλει το ΕΝ 206-1, αλλά 

και λόγω των πολύ δυσμενών οικονομικών επιπτώσεων (και 

κινδύνων ασφαλείας) που δημιουργεί η διάβρωση του χάλυ-

βα, κυρίως στα Δημόσια Έργα.

Ευρεία χρήση γίνεται, επίσης στην Αμερική, χαλύβων με 

εποξειδική επένδυση ή επιψευδαργυρωμένων χαλύβων με 

ή χωρίς πρόσθετη εποξειδική επένδυση, για την προστασία 

από τη διάβρωση.

Στα επόμενα, δεν θα ασχοληθούμε περισσότερο με αυτούς 

τους «ειδικούς» χάλυβες (τον ανοξείδωτο ή τους επενδεδυ-

μένους με οποιονδήποτε τρόπο χάλυβες), των οποίων πά-

ντως η ύπαρξη και η δυνατότητα χρησιμοποιήσεως σε ειδικές 

περιπτώσεις, πρέπει να είναι γνωστή στους μηχανικούς. Θα 

γίνει όμως ιδιαίτερη αναφορά για τους διάφορους τρόπους 

προστασίας του συνήθους χάλυβα από τη διάβρωση. 

Γενική Παρατήρηση: Οι χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος εί-

ναι ένα υλικό δύσκολο, γενικώς ευαίσθητο, συχνά "δύστρο-

πο", που αντιδρά στη δική μας διαχείριση του με τρόπο μερι-

κές φορές απροσδόκητο, για τον μη γνωρίζοντα. 

Η θερμότητα, η κακή μηχανική μεταχείριση, η καμπύλωση, 

οι κάμψεις και επαναφορές κλπ. μπορούν να επηρεάσουν 

τις μηχανικές του ιδιότητες πολύ περισσότερο απ' όσο θα 

περίμενε κανείς και ανάλογα με τον τρόπο παραγωγής του. 

Γι' αυτό και πρέπει να αποφεύγεται η επανευθυγράμμιση δια-

μορφωμένων ήδη, με κάμψεις, οπλισμών και, όταν αυτό δεν 

είναι οικονομικώς εφικτό, θα πρέπει αυτές οι ράβδοι να θεω-

ρούνται ως "μειωμένης αξιοπιστίας" και να χρησιμοποιούνται 

ως κατασκευαστικός, μη φέρων ή δευτερεύων οπλισμός. Για 

τους λόγους αυτούς, η ακριβής τήρηση των Προτύπων, των 

Προδιαγραφών και των κανόνων και στο εργοτάξιο είναι ανα-

γκαία, ιδιαίτερα όμως αναγκαία είναι αν πρόκειται για τους 

ελέγχους αποδοχής. Ο επιβλέπων μηχανικός, ο ελεγκτής 

μηχανικός, ο πραγματογνώμονας, ο διαιτητής κλπ. πρέπει να 

γνωρίζουν (κάτι που ισχύει για όλους τους εργαστηριακούς 

ελέγχους) ότι ο έλεγχος πρέπει να γίνεται με απολύτως πι-

στή τήρηση των σχετικών Προτύπων ή Οδηγιών, αλλιώς τα 

λαμβανόμενα αποτελέσματα δεν είναι επαρκώς αξιόπιστα.

3. Διαστάσεις - Ανοχές

Οι χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος παράγονται σε ράβδους 

κυκλικής ή πρακτικά κυκλικής διατομής και παραδίδονται σε 

ευθύγραμμες ράβδους ή κουλούρες, ανάλογα με τη διάμε-

τρο και την κατηγορία τους. Κυκλοφορούν επίσης με τη μορ-

φή πλεγμάτων που συντίθενται από ευθύγραμμες ράβδους 

ή ευθυγραμμισμένο χάλυβα κουλούρας. Στο Πρότυπο ΕΛΟΤ 

1421 και τον ΚΤΧ-2008 γίνεται διάκριση των προϊόντων που 

προέρχονται από την ευθυγράμμιση χάλυβα κουλούρας.

Σε κουλούρες είναι δυνατόν να παραχθούν και να παραδο-

θούν χάλυβες μέχρι τη διάμετρο ΦΙ 6. Οι κουλούρες παρου-

Xάλυβες
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σιάζουν το πλεονέκτημα του μεγάλου μήκους προϊόντος και 

της αποφυγής των «ρεταλιών» που συνεπάγονται συχνά οι 

ευθύγραμμες 12-μετρες και 14-μετρες ράβδοι. Γι' αυτό χρη-

σιμοποιούνται κατά προτίμηση στην προκατασκευή και στα 

προϊόντα τυποποιημένης παραγωγής (πλέγματα, εσχάρες 

κλπ.).

Το μήκος των ευθύγραμμων ράβδων και το βάρος κάθε κου-

λούρας και οι αντίστοιχες ανοχές αποκλίσεως, συμφωνού-

νται μεταξύ παραγωγού και χρήστη. Για τα τυποποιημένα 

πλέγματα, οι ανοχές καθορίζονται στο ΕΝ 10080 πργρ. 7.3.5 

και στο Κεφ. 6 του ΚΤΧ-2008. Οι ευθύγραμμες ράβδοι των 

ελληνικών εργοστασίων έχουν συνήθως (δεν προσδιορίζεται 

από κανονιστική διάταξη) στο εμπόριο μήκος 12.0 ή 14.0 m, 

με συνήθη αποχή +10 ως - 5 mm.

Κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1421, οι "ονομαστικές" διάμετροι 

παραγωγής των χαλύβων αυτών σε mm είναι οι επόμενες:

5.0,5.5,6.0.6.5,7.0.7.5.8,10,12.14.16,18,20.22.25.28,32 και 40.

Από αυτές τις ονομαστικές διαμέτρους προκύπτουν υπολο-

γιστικά η ονομαστική διατομή και η ονομαστική μάζα, όπως 

εμφανίζονται στον Πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008.

Στον ίδιο Πίνακα δίνονται και οι ανοχές (διατομής, μάζας) 

που είναι: ± 6%. για τις διαμέτρους από 5.0 ως και 8.0 mm 

± 4.5% για όλες τις υπόλοιπες. 

Ο έλεγχος τηρήσεως των ανοχών γίνεται ύστερα από προσ-

διορισμό της πραγματικής διατομής, με τρία δοκίμια συνο-

λικού βάρους μικρότερου των 10kg, των οποίων μετριέται 

ακριβώς το μήκος και η μάζα, και ο μέσος όρο τους συγκρί-

νεται προς το θεωρητικό μέγεθος της ονομαστικής διατομής. 

Αντιθέτως (και όπως έχει ήδη αναγραφεί) οι τιμές του ορίου 

διαρροής και της τάσεως θραύσεως υπολογίζονται με βάση 

την ονομαστική (όχι την πραγματική) διατομή. Στους χάλυβες 

με νευρώσεις, το παχύμετρο δίνει εσφαλμένη ένδειξη διαμέ-

τρου (μικρότερη ή μεγαλύτερη από την πραγματική, ανάλογα 

με τη θέση τοποθετήσεως του), καθώς στη διαμόρφωση και 

το μέγεθος της ονομαστικής διαμέτρου και διατομής μετέ-

χουν και οι νευρώσεις. Σ' αυτήν την περίπτωση η πραγματική 

διάμετρος της ράβδου προσδιορίζεται έμμεσα, από τη μάζα 

της, ως η διάμετρος που αντιστοιχεί σε λεία ράβδο κυκλικής 

διατομής, ίσου μήκους και ίσης μάζας, για πυκνότητα χάλυβα 

7,85 g/cm3. Η πραγματική διατομή υπολογίζεται από τη σχέ-

ση Α=127.4Xm/l

όπου Α είναι η πραγματική διατομή σε mm2, m είναι η μάζα σε 

gr, Ι είναι το μήκος του δοκιμίου σε mm και 127.4 = 1000 / 7.85.

Σε περίπτωση πραγματογνωμοσύνης και ενσωματωμένων 

χαλύβδινων ράβδων, που δεν μπορούν να ζυγισθούν, μπορεί 

να μετρηθεί η διάμετρος του κυκλικού πυρήνα για να συγκρι-

θεί προς τις δηλούμενες από την βιομηχανία παραγωγής του 

χάλυβα για κάθε ονομαστική διάμετρο, ώστε να προσδιορι-

σθεί εκείνη η ονομαστική διάμετρος προς την οποία αντιστοι-

χεί, λαμβανομένων υπ' όψη και των επιτρεπόμενων ανοχών. 

Ενδεικτικά και προσεγγιστικά αναφέρεται ότι η διάμετρος 

του κυκλικού πυρήνα είναι μικρότερη της ονομαστικής κατά 

0.5 mm στη ράβδο Φ10 και κατά 1mm στη ράβδο Φ25.

4. Σήμανση - Αναγνώριση

Οι χάλυβες (με νευρώσεις) που κυκλοφορούν πρέπει να δεί-

χνουν τη χώρα προέλευσης του προϊόντος, το εργοστάσιο 

(την μονάδα) παραγωγής του και την τεχνική κατηγορία του 

χάλυβα. Η ένδειξη γίνεται με τα πάχος των νευρώσεων και 

τον διαφορετικό τρόπο διάταξης των νευρώσεων στην πα-

ράπλευρη επιφάνεια της ράβδου. Οι ελληνικές βιομηχανίες, 

εκτός από την υποχρεωτική αυτή σήμανση, χρησιμοποιούν 

και πρόσθετο αναγνωριστικό σύμβολο της Εταιρίας παραγω-

γής (Χ η Χαλυβουργική, ΕΧΘ η Χαλυβουργία Ελλάδος και 

SD η ΣΙΔΕΝΟΡ). Η προσπάθεια για μια, γενικής εφαρμογής, 

σήμανση, με τις γλυφές που δημιουργούνται στην επιφάνεια 

των ράβδων, έχει ξεκινήσει εδώ και 35 σχεδόν χρόνια, με 

τη EURONORM 80-69 και στη συνέχεια με την EURONORM 

80-85 και το ENV 10080, αλλά και το ISO 6935-2:1991 και το 

DIN 488.

Γίνεται χρήση τριών ομάδων Πλαγίων νευρώσεων Α, Β και 

C που χωρίζονται μεταξύ τους με μια ενισχυμένη (παχύτε-

ρη) νεύρωση και επαναλαμβάνονται ανά διαστήματα σε όλο 

το μήκος της ράβδου. Η ομάδα Α (δύο ή τρεις συνεχόμενες 

παχιές νευρώσεις) δείχνει μόνο την έναρξη της σήμανσης 

και την κατεύθυνση ανάγνωσης, η ομάδα Β τη χώρα προέ-

λευσης και ή ομάδα C την μονάδα παραγωγής. Το σύστημα 

Α. Β, C επαναλαμβάνεται, περίπου, ανά 0.70 ως 1,50 m κατά 

μήκος της ράβδου. Η σήμανση της έναρξης γίνεται με δύο 

ενισχυμένες (παχιές) νευρώσεις στις ευθύγραμμες ράβδους 

οπλισμού και με τρεις παχιές νευρώσεις στους χάλυβες που 

προέρχονται από κουλούρα, όπως φαίνεται στο παρατιθέμε-

νο σκαρίφημα. Η σήμανση της χώρας προέλευσης (ομάδα Β), 

γίνεται με τον αριθμό των νευρώσεων συνήθους πάχους, της 

παράπλευρης επιφάνειας της ράβδου, και είναι η παρακάτω:

Αυστρία - Γερμανία - Πολωνία -

Τσεχία-Σλοβακία: 1 γραμμή   \

Βέλγιο-Ολλανδία-Λουξεμβούργο-Ελβετία: 2 γραμμές  \\

Γαλλία - Ουγγαρία: 3 γραμμές  \\\

Ιταλία-Μάλτα-Σλοβενία: 4 γραμμές  \\\\

Βρετανία - Ιρλανδία - Ισλανδία: 5 γραμμές  \\\\\

Δανία - Σουηδία - Νορβηγία - Φινλανδία -

Εσθονία-Λευκορωσία-Λιθουανία: 6 γραμμές  \\\\\\

Ισπανία-Πορτογαλία: 7 γραμμές  \\\\\\\

Ελλάδα - Κύπρος: 8 γραμμές  \\\\\\\\

Άλλες χώρες: 9 γραμμές  \\\\\\\\\

Δεν θα πρέπει πάντως να αγνοείται ότι είναι δυνατόν να κυ-

κλοφορούν ακόμα (και για κάποιο χρονικό διάστημα) χάλυ-

βες, με σήμανση αυτήν που ίσχυε «ανεπισήμως» μέχρι προ 

τίνος, σύμφωνα με την οποία κατά την EURONORM 80-85, 

με 8 γραμμές σημαίνεται η Ελλάδα και η Τουρκία και κατά 

το ISO 6935-2:1991 με 8 γραμμές σημαίνονται η Ελλάδα, η 

Τουρκία και η Τσεχοσλοβακία.

Οι μονάδες παραγωγής έχουν, σε κάθε χώρα, ένα κωδικό 

αριθμό. Αν ο αριθμός αυτός είναι σχετικά μικρός (π.χ. μικρό-

τερος του 10), σημειώνεται με ίσον αριθμό Πλαγίων νευρώ-

σεων στην ομάδα C. Αν είναι αρκετά ή πολύ μεγάλος (π.χ. 

38) τότε η ομάδα υποδιαιρείται εσωτερικά, με μια παχύτερη 



Πολιτικός Mηχανικός   ∆εκέμβριος 2010 39

Xάλυβες

νεύρωση, σε υποομάδες που ο αριθμός νευρώσεων κάθε μιας 

τους, δίνει το αντίστοιχο ψηφίο του κωδικού. Τα πολλαπλά-

σια του 10 αποφεύγονται ως κωδικοί εργοστασίου. Μονάδες 

παραγωγής διαφορετικών χώρων, που έχουν κοινή σήμανση 

για τη χώρα προέλευσης, έχουν υποχρεωτικά διαφορετικούς 

κωδικούς των μονάδων παραγωγής.

Η τεχνική κατηγορία του χάλυβα σημαίνεται και αναγνωρί-

ζεται από τη μορφή και τη διάταξη των νευρώσεων, καθ' όλο 

το μήκος της ράβδου. Οι χάλυβες με ολκιμότητα Α (Β500Α) 

σημαίνονται με δύο σειρές Πλαγίων νευρώσεων (μία σε κάθε 

μισό της παράπλευρης επιφάνειας), της ίδιας φοράς, παράλ-

ληλες μεταξύ τους, όπως φαίνεται στο παρατιθέμενο σκαρί-

φημα (ανάπτυγμα). Οι χάλυβες με ολκιμότητα C(Β500C) ση-

μαίνονται με δύο σειρές πλαγίων, διαδοχικών νευρώσεων, 

με αντίθετη κλίση.

Σε κάθε σειρά, οι διαδοχικές νευρώσεις έχουν δύο εναλλασ-

σόμενες γωνίες κλίσεως ως προς τον διαμήκη άξονα της ρά-

βδου, όπως φαίνεται στο παρατιθέμενο σκαρίφημα.

Συνήθως, χωρίς αυτό να επιβάλλεται από το Πρότυπο, υπάρ-

χουν και δύο αντιδιαμετρικές νευρώσεις, κατά τον διαμήκη 

άξονα της ράβδου, που χωρίζουν την παράπλευρη επιφάνεια 

της σε δύο ημίσεα. Το ύψος της νευρώσεως αυτής, όταν 

υπάρχει, δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερο από 0,15Φ. 

Η διατομή της είναι γενικώς τραπεζοειδής. Το Πρότυπο δεν 

αποκλείει την δυνατότητα για τρεις διαμήκεις νευρώσεις 

(«τρίφατση» ράβδος, με τρεις εγκάρσιες νευρώσεις).

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 του ΚΤΧ-2008 παρατίθεται ο Πίνακας 

Π7-5 που δείχνει τους Κωδικούς των εργοστασίων, αλλά και 

τη σήμανση βιομηχανιών που δεν ακολουθούν τον «Ευρωπα-

ϊκό» τρόπο που προαναφέρθηκε για τους εισαγόμενους χά-

λυβες που έχουν κυκλοφορήσει στην Ελλάδα. Είναι αξιοπρό-

σεκτη σ' αυτόν, η ύπαρξη τουρκικών χαλύβων με τη σήμανση 

της Ελλάδας (8 νευρώσεις), ως χώρας «καταγωγής».

5. Γεωμετρία νευρώσεων

Η γεωμετρία των πλαγίων νευρώσεων έχει σχεδιασθεί με 

τρόπο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται (πολύ πλούσια) η συ-

νάφεια - πρόσφυση χάλυβα και σκυροδέματος, την οποία 

προβλέπει ο ΕΚΩΣ και ο Ευρωκώδικας 2 και στην οποία στη-

ρίζονται οι υπολογισμοί. Οι (μη υποχρεωτικές) διαμήκεις ρα-

βδώσεις δεν προσφέρουν, πρακτικώς, στη συνάφεια.

Στο Πρότυπο και στον ΚΤΧ-2008 ορίζονται τα «περιθώρια» 

στα οποία πρέπει να κινούνται οι τιμές των γεωμετρικών 

χαρακτηριστικών των νευρώσεων, όπως αναγράφονται στα 

επόμενα και φαίνονται στα παρατιθέμενα σκαριφήματα.

• Οι νευρώσεις θα είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες και σε 

ίσες αποστάσεις σε όλο το μήκος της ράβδου

• Οι γωνίες κλίσεως β, β1, β2 των Πλαγίων νευρώσεων ως 

προς τον διαμήκη άξονα θα κυμαίνονται μεταξύ 35° και 75°

• Οι νευρώσεις θα έχουν το σχήμα μηνίσκου, με μέγιστο ύψος 

h στην κορυφή από 0.03Φ ως 0,15Φ (στις ελληνικές βιομηχα-

νίες κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 0.05Φ και 0,10Φ), μήκος μη-

νίσκου s1 ή s2 (προβολή σε επίπεδο κάθετο στη ράβδο) του-

λάχιστον ίσο προς 0,375 π d
nom

 και μεταξύ τους απόσταση c 

από 0,4Φ μέχρι 1,2Φ. Κάθε νεύρωση θα έχει ομαλή συναρμογή 

προς τον κορμό της ράβδου, τόσο στα άκρα του μηνίσκου όσο 

και εγκαρσίως (στα «πρανή» της διατομής του).

• Η νεύρωση θα έχει, κατά την εγκάρσια προς αυτήν έννοια, 

τραπεζοειδή διατομή με άνω βάση b ίση περίπου προς 0,1 

Φ (για την συνήθη) ή 0,15Φ (για την παχιά - ενισχυμένη) και 

κλίση πλευρών α μεγαλύτερη ή ίση προς 45°, με καμπύλη 

συναρμογής προς τον κορμό της ράβδου.

Οι ελληνικές βιομηχανίες παραγωγής χάλυβα προσπαθούν 

και τηρούνται συνήθως, ως προς το ύψος h της νευρώσεως, 

μεταξύ 0,05 και 0,10Φ (εντός προδιαγραφών).

Αν ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά c, β και h δεν ικανοποι-

εί τις απαιτήσεις, τότε η ανηγμένη επιφάνεια α
R
 προβολής 

των νευρώσεων, πρέπει να ικανοποιεί τις τιμές του πιο κάτω 

πίνακα:

Ελάχιστη τιμή της ανηγμένης επιφάνειας ΟΒ προβολής των 

νευρώσεων

Ονομαστική διάμετρος (mm)  5-6 6,5-8 10 ≥12

                       α
R
 0,039 0,045 0,052 0,056

Ο υπολογισμός της ανηγμένης επιφάνειας α
R
 γίνεται με την 

επόμενη σχέση:

h
s
 είναι το μέσο ύψος κάθε τμήματος μήκους ΔL μιας πλάγι 

 ας νεύρωσης, η οποία έχει διαχωριστεί σε ρ μέρη (L
R
= pΔL)

β είναι η γωνία κλίσης των νευρώσεων ως προς τον άξο 

 να της ράβδου 

d  είναι η ονομαστική διάμετρος της ράβδου 

c είναι η απόσταση των νευρώσεων 

k είναι ο αριθμός των σειρών των πλάγιων νευρώσεων 

m είναι ο αριθμός των κλίσεων των νευρώσεων σε μία σειρά 

n.j.i είναι μεταβλητές άθροισης.

0 έλεγχος της γεωμετρίας των νευρώσεων, αλλά και ο υπο-

λογισμός του α
R
, δεν είναι εύκολος ούτε ακόμα και από το 

(συνηθισμένο) εργαστήριο (το ΚΕΔΕ και η ΕΒΕΤΑΜ μπορούν 

να εκτελέσουν τον έλεγχο). Πολύ περισσότερο, δεν μπορεί 

να γίνει από την επίβλεψη στο εργοτάξιο. Παρά ταύτα, ο 

επιβλέπων μηχανικός πρέπει να έχει τα μάτια του ανοικτά, 

ώστε να διακρίνει την (όχι συχνή) περίπτωση κατά την οποία 

η φθορά στα ράουλα των ελάστρων, παράγει χαλύβδινες 

είναι η επιφάνεια διαμήκους τομής της νεύρωσης
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ράβδους για τις οποίες 

δικαιούσαι να αναρωτη-

θείς αν είναι ανάγλυφες 

ή λείες, για να ζητήσει 

τον εργαστηριακό έλεγ-

χο ή και να αρνηθεί την 

παραλαβή της παρτίδας.

5. Κόπωση

Είναι γνωστό ότι, αν 

υποβάλλουμε ένα χαλύβδινο δοκίμιο σε σημαντικό αριθ-

μό κυκλικών μεταβολών τάσεων (που είναι δυνατόν, αλλά 

ασυνήθιστο, να είναι και οι δύο θλιπτικές), αυτό οδηγείται 

σε θραύση, για τιμές τάσεων μικρότερες από την τιμή της 

τάσεως θραύσεως του για στατική μονότονη φόρτιση. Η επι-

φάνεια θραύσεως είναι τότε χαρακτηριστική (και δείχνει κα-

θαρά ότι η θραύση οφείλεται στην κόπωση), ένα κομμάτι της 

διατομής έχει λεία επιφάνεια και το υπόλοιπο έχει επιφάνεια 

με υφή κοκκώδη.

0 αριθμός των κυκλικών μεταβολών τάσεως που μπορεί να 

αντέξει το υλικό και η στάθμη της τάσεως θραύσεως, εξαρ-

τώνται από το εύρος της διακύμανσης των τάσεων, από την 

τιμή της μέγιστης τάσεως (πόσο πλησιάζει την τάση θραύσε-

ως) και από την συχνότητα μεταβολής του φορτίου. 

Στα συνήθη οικοδομικά έργα, στα οποία τα κινητά (ωφέλιμα 

- μεταβαλλόμενα) φορτία προκαλούν σχετικώς μικρό μέρος 

της επιβαλλόμενης εντάσεως, δεν εμφανίζονται προβλήματα 

κοπώσεως, λόγω μικρού εύρους διακύμανσης της φορτίσεως 

και λόγω μικρού πλήθους επαναλήψεώς της. Ακόμα και σε 

ένα μεγάλο σεισμό, με μεγάλο εύρος διακύμανσης τάσεων, 

ο αριθμός κύκλων είναι μικρός, και δεν προκαλούνται φαινό-

μενα (ολιγοκυκλικής) κόπωσης.

Ενδεχόμενο πρόβλημα μπορεί να προκύψει σε ειδικές κα-

τασκευές (γέφυρες, γερανογέφυρες, πλωτές κατασκευές, 

εδράσεις μηχανών, ιστούς σε ανεμοφόρτιση κλπ.), με μεγά-

λο εύρος διακύμανσης τάσεων και μεγάλο αριθμό επαναλή-

ψεων, και τότε πρέπει το φαινόμενο να εξετάζεται, θεωρεί-

ται (Ευρωκώδικας 1) ότι στα έργα Πολιτικού Μηχανικού, το 

πλήθος των κύκλων φόρτισης στο οποίο πρέπει να αντέχει ο 

χάλυβας δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο του 2 χ 106 και 

δεν απαιτείται να είναι μεγαλύτερο του 10 χ ΙΟ6.

ΣΤΟ Πρότυπο ΕΛΟΤ 1421 και τον ΚΤΧ-2008 ορίζεται ότι, 

έλεγχος κοπώσεως εφαρμόζεται μόνο στους χάλυβες 

Β5000. Κατ' αυτά, οι χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος πρέ-

πει να αντέχουν σε πλήθος 2 χ 106 κύκλων αξονικής εφελ-

κυστικής καταπόνησης

•  με τάσεις ημιτονοειδώς μεταβαλλόμενες

•  με εύρος διακύμανσης 2σΑ = σmax – σmin = 150 MPa

•  με μέγιστη τάση σmax = 300 MPA(60% fy)

•  με συχνότητα μεταβολής του φορτίου μικρότερη ή ίση  

 προς 200 Hz

Σχετικώς, υποδεικνύεται μήκος δοκιμίου 14Φ και όχι μικρό-

τερο των 140mm.

Συνήθως ο έλεγχος γίνεται για συχνότητα πολύ μικρότερη 

των 200 Hz (π.χ. 30 Hz).

θραύση από κόπωση

Είναι προφανές ότι αν, 

για κάποιο ειδικό έργο, 

απαιτείται αντοχή σε 

κόπωση μεγαλύτερη 

από 2 χ 106, θα πρέπει 

αυτό να αναγράφεται 

στα σχέδια και τις προ-

διαγραφές του έργου, 

και να ζητείται ειδικώς η ικανοποίηση της απαιτήσεως από 

την βιομηχανία παραγωγής του χάλυβα, στο Δελτίο Παραγ-

γελίας. Η ικανοποίηση της απαιτήσεως αυτής θα μπορούσε 

πάντως να επιτευχθεί και με κατάλληλο υποβιβασμό των τά-

σεων λειτουργίας του φορέα. Ο έλεγχος των πλεγμάτων σε 

κόπωση θα γίνεται όπως για τις ράβδους, αλλά με εύρος δια-

κύμανσης 2σΑ = 100 MPa και με δοκίμιο που πρέπει να φέρει 

τμήμα μιας εγκαρσίως ηλεκτροσυγκολλημένης ράβδου, στην 

ελεγχόμενη ράβδο. Η διάβρωση του χάλυβα επηρεάζει δυ-

σμενώς την αντοχή σε κόπωση.

 

6. Απαιτήσεις - Δοκιμές6. Απαιτήσεις - Δοκιμές

Δεν επιτρέπεται η παραγωγή χάλυβα οπλισμού σκυροδέμα-

τος με επανέλαση ετοίμων προϊόντων, σιδηροτροχιών, χα-

λυβδοφύλλων κλπ. 

Δεν επιτρέπεται η χρήση οπλισμού που παρουσιάζει στην 

εξωτερική του επιφάνεια απολεπίσεις (από σφάλματα ελά-

σεως), παραμορφώσεις ή αλλοιώσεις, ρωγμές, χαλαρές 

πλάκες σκουριάς ή κατάσταση που δείχνει προχωρημένη δι-

άβρωση (αν αφεθεί μια ράβδος να πέσει στο έδαφος από ένα 

ύψος π.χ. 1m και εκτιναχθούν κομμάτια σκουριάς, θεωρείται 

η διάβρωση προχωρημένη). Κατά τη διαχείριση του οπλισμού 

(μεταφορά, αποθήκευση κλπ.) πρέπει να αποφεύγονται οι 

μηχανικές βλάβες (εγκοπές και πληγές) ή πλαστικές παρα-

μορφώσεις, οι θραύσεις συγκολλήσεων των πλεγμάτων ή 

των "κλωβών" οπλισμών, οι ρυπάνσεις που βλάπτουν τη συ-

νάφεια, οι μειώσεις διατομών ή συνάφειας από διάβρωση, η 

απώλεια της δυνατότητας αναγνώρισης ή πιστοποίησης του 

είδους των χαλύβων κλπ. Η κοπή των χαλύβων πρέπει να 

γίνεται, κατά προτίμηση, με μηχανικά μέσα. Τα άκρα ράβδων 

πού έχουν υποστεί κατεργασία εν ψυχρώ με συστροφή (μό-

νον αν πρόκειται για παλιούς χάλυβες, γιατί πλέον απαγο-

ρεύεται η παραγωγή τους) πρέπει να αφαιρούνται, ιδιαίτερα 

αν γίνεται συγκόλληση σ' αυτά τα μη συνεστραμμένα άκρα.

Απαγορεύεται η παραγωγή, κατοχή, πώληση, διακίνηση οπλι-

σμών σκυροδέματος που δεν ανταποκρίνονται στις κατηγο-

ρίες Β500Α και Β5000. Η κατηγορία πρέπει να αναγράφεται 

στα παραστατικά έγγραφα εμπορίας και διακινήσεως του 

υλικού (τιμολόγια, δελτία αποστολής, διασαφήσεις κλπ.).

Τα πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας εκδίδονται από τον 

ΕΛΟΤ. Οι δειγματοληψίες ενεργούνται για τους εγχώρι-

ους χάλυβες στη μονάδα παραγωγής τους, για τους εισα-

γόμενους τρίτων χωρών ή χωρών της AELE (Association 

Europeene Libre Echanges, ήτοι Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων 

Συναλλαγών - ΕΖΕΣ), που δεν προσχώρησαν στην Ε.Ε., στα 

τελωνεία εισαγωγής τους, και για τους χάλυβες χωρών της 

Xάλυβες
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Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους χώρους αποθηκεύσεώς τους. 

Από την παραπάνω υποχρέωση απαλλάσσονται τα προϊόντα 

που καλύπτονται ήδη από Σήμα (συμμόρφωσης) Ποιότητας ή 

συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Ποιότητας) 

που χορηγείται ή εκδίδεται από τον ΕΛΟΤ.

Από τον έλεγχο εξαιρούνται οι χάλυβες που παράγονται σε 

χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της AELE, εφ' όσον συ-

ντρέχουν οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

 • είναι σύμφωνοι με τα τεχνικά χαρακτηριστικά μιας των 

τεχνικών κατηγοριών που αναφέρονται στα Πρότυπα ΕΛΟΤ 

ΕΝ 10080, ΕΛΟΤ 1421 -2 και ΕΛΟΤ 1421-3

 • η ανωτέρω συμφωνία πιστοποιείται, σύμφωνα με το ελ-

ληνικό σχήμα πιστοποίησης χαλύβων οπλισμού σκυροδέ-

ματος ή άλλο ισοδύναμο σχήμα, από φορέα πιστοποίησης 

τρίτου μέρους, ο οποίος είναι διαπιστευμένος από φορέα 

διαπίστευσης ενός κράτους μέλους.

Υποχρεούνται πάντως να αναγράφουν στα παραστατικά έγ-

γραφα εμπορίας και διακίνησης τους τις τεχνικές κατηγορί-

ες που αναφέρονται στα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 10080, ΕΛΟΤ 

1421-2 και ΕΛΟΤ 1421-3.

Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει και εκείνος 

δοκιμές και ελέγχους που θα πιστοποιούν την ποιότητα του 

χρησιμοποιουμένου υλικού, οι έλεγχοι πάντως είναι έλεγχοι 

εργαστηρίου και ΔΕΝ μπορούν να γίνουν από τον επιβλέ-

ποντα μηχανικό με πρόχειρα μέσα. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες 

μπορούν επίσης να ενεργήσουν, σε οποιοδήποτε σημείο της 

χώρας και σε οποιοδήποτε στάδιο διακίνησης και εμπορίας, 

αυτεπάγγελτο δειγματοληπτικό έλεγχο για τη διαπίστωση 

της πιστότητας του προϊόντος προς τα χορηγηθέντα πι-

στοποιητικά ή συνοδευτικά έγγραφα. Σε περίπτωση διαπι-

στώσεως αποκλίσεων ή υστερήσεων ή ακαταλληλότητας, ο 

εισαγωγέας ή ο διαθέτης υποχρεούται στην επανεξαγωγή 

ή την καταστροφή του χάλυβα, με έξοδά του. Η λήψη των 

προς ελέγχον δοκιμίων γίνεται με τον περιγραφόμενο στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της υπ' αρ. οικ.9529/645/10-5-2006 Υπ. Από-

φασης (και τις τροποποιήσεις της) τρόπο, που είναι πολύ συ-

νοπτικά ο επόμενος:

Η ελεγχόμενη παρτίδα δεν μπορεί να ξεπερνάει σε μέγεθος 

τους 100 τόνους και περιλαμβάνει προϊόντα της ίδιας ποιό-

τητας, της ίδιας ονομαστικής διαμέτρου, από το ίδιο χυτήριο. 

Από κάθε παρτίδα λαμβάνονται 15 δοκίμια (60 δοκίμια όπου 

απαιτείται, κατά τα επόμενα) από διαφορετικές ράβδους, για 

τον έλεγχο των μηχανικών ιδιοτήτων, 2 δοκίμια από διαφο-

ρετικές ράβδους για τον έλεγχο της χημικής σύνθεσης τελι-

κού προϊόντος και (εφόσον πρόκειται για χάλυβα Β500Ο) 5 

δοκίμια από διαφορετικές ράβδους για τη δοκιμή κόπωσης. 

Το μήκος κάθε δοκιμίου θα είναι τουλάχιστον 20d, και πά-

ντως αρκετά μεγάλο ώστε να διατίθεται τουλάχιστον το μή-

κος ελέγχου της μήκυνσης θραύσεως, πλέον το απαραίτητο 

για την τοποθέτηση των σιαγόνων της μηχανής ελέγχου. 

Υποδεικνύεται ελάχιστο (άνετο) μήκος δοκιμίου 60cm για τις 

συνήθεις διαμέτρους, για κάθε δοκιμή, ή 120cm μήκος δείγ-

ματος ώστε να προκύπτουν από το ίδιο τεμάχιο δείγματος 

και τα δύο δοκίμια για τον έλεγχο εφελκυσμού και τον έλεγ-

χο αναδίπλωσης (το δεύτερο είναι προτιμότερο, γιατί η εκτέ-

λεση των δοκιμών σε κομμάτια της ίδιας ράβδου επιτρέπει 

μερικές φορές τη συναγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων).

Οι έλεγχοι πρέπει να προσδιορίσουν την ικανοποίηση ή όχι 

των επομένων ιδιοτήτων, όπως αυτές ομαδοποιούνται στην 

προμνησθείσα Υπουργική Απόφαση.

Α) Έλεγχος μεταβλητών 

 α) όριο διαρροής Re ή fy,

 β) λόγος εφελκυστικής αντοχής προς όριο διαρροής

 Rm / Re ή ft/fy (κράτυνση) 

 γ) συνολική ανηγμένη μήκυνση στο μέγιστο φορτίο Agt ή εu 

 δ) λόγος πραγματικής προς ονομαστική τιμή του ορίου  

 διαρροής Re.act / Re.nom ή fly .act/fy.com

Β) Έλεγχος χαρακτηριστικών (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10080 και  

 ΕΛΟΤ 1421 -2 και 1421-3)

 α) Ικανότητα αναδίπλωσης - Δοκιμή αναδίπλωσης κατά  

 ΕΝ 10080 και ΕΛΟΤ 1421

 β) Καταλληλότητα σε κόπωση, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10080 και  

 ΕΛΟΤ 1421 -3

 γ) Διαστάσεις - μάζα - ανοχές

 δ) Συνάφεια και γεωμετρία νευρώσεων επιφανείας.

Γ) Χημική σύνθεση τελικού προϊόντος

Η συγκολλησιμότητα του χάλυβα έχει ως προϋπόθεση την 

ικανοποίηση των συγκεκριμένων περιορισμών που φαίνονται 

στον πιο κάτω Πίνακα, και αφορούν στην τιμή του ισοδυνά-

μου του άνθρακος και στην περιεκτικότητα ορισμένων, κρισί-

μων χημικών στοιχείων του κράματος 

Η τιμή του ισοδυνάμου σε άνθρακα υπολογίζεται από τη σχέση

Ceq= C+1/6Mn+1/5 (Cr +Mo + V) + 1/15 (Ni + Cu)

όπου τα σύμβολα των χημικών στοιχείων υποδηλώνουν την 

περιεκτικότητα τους επί τοις εκατό (%) κατά βάρος, στο κρά-

μα. Οι μέγιστες τιμές των χημικών στοιχείων του κράματος 

και του ισοδυνάμου άνθρακα δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 

τιμές του επομένου Πίνακα.

Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές για τη χημική σύσταση

(% κατά βάρος)

α Επιτρέπεται η υπέρβαση των μέγιστων τιμών για τον άνθρακα 
κατά 0,03 % κατά βάρος, με την προϋπόθεση ότι το ισοδύναμο 
άνθρακα μειώνεται κατά 0,02% κατά βάρος 
β Υψηλότερες περιεκτικότητες αζώτου είναι επιτρεπτές εάν υπάρ-
χουν επαρκείς ποσότητες στοιχείων που δεσμεύουν το άζωτο

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων κάθε ελέγχου θα γίνεται 

κατά τον οριζόμενο τρόπο στην πργρ. 3 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-

ΤΟΣ της υπ' αρ. οικ.9529/645/10-5-2006 Απόφασης, με τήρη-

ση της μαθηματικής στατιστικής θεωρίας, σύγκριση κάθε επί 

μέρους τιμής με την απαίτηση των Προτύπων, υπολογισμό 

της μέσης τιμής και της τυπικής αποκλίσεως, με ενδεχόμενη 

αύξηση του αριθμού των δοκιμίων σε 60, και με την εφαρμο-

γή τεθέντων κριτηρίων συμμόρφωσης.   .

Xάλυβες

Άνθρακας

°C
θείο

S

Φωσφόρος

P

Άζωτοβ

N

Χαλκός

Cu

Τιμήα

ισοδύναμου 
άνθρακα

Ανάλυση

χυτηρίου

max

0,22
max

0,05

max

0,050

max

0,012

max

0,080

(CEQ)

0,050

Ανάλυση

προϊόντος
0,24 0,055 0,055 0,014 0,85 0,52



46 Πολιτικός Mηχανικός   ∆εκέμβριος 2010

Eπισκευές

Α’ ΜΕΡΟΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ένωση οπλισμού στα διάφορα στοι-

χεία του φέροντος οργανισμού, αν και 

στην πραγματικότητα είναι καλό να 

αποφεύγεται, προκύπτει σχεδόν πά-

ντα ως ανάγκη στις κατασκευές. Αυτό 

συμβαίνει γιατί τα μεγάλα μήκη που 

απαιτούνται, δεν είναι πάντα διαθέσι-

μα από τις χαλυβουργίες.

Μία από τις πιο διαδεδομένες και απο-

δοτικές πρακτικές ου εφαρμόζεται στη 

χώρα μας είναι αυτή της υπερκάλυψης 

των άκρων των ράβδων (μάτιση). Η έμ-

μεση ένωση των ράβδων με υπερκάλυ-

ψη των άκρων τους γίνεται όπως στο 

σχήμα 1.

Μια δεύτερη μέθοδος ένωσης των 

ράβδων είναι η συγκόλληση. Αυτή 

πραγματοποιείται όταν δεν είναι εφι-

κτό να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις 

του Κανονισμού Σκυροδέματος για το 

μήκος υπερκάλυψης, όπως π.χ. έχου-

με κοντές αναμονές και δεν μπορεί να 

γίνει ένωση κατά παράθεση. Παρόλα 

αυτά είναι καλό να αποφεύγεται για-

τί τα συνεργεία δεν έχουν πάντα την 

απαιτούμενη ειδίκευση και γιατί δεν 

είναι γνωστή πάντα η συγκολλησιμό-

τητα των χαλύβων. Συγκολλήσεις που 

έγιναν από τεχνίτες που είχαν εμπει-

ρία συγκολλήσεων μόνο από εργασίες 

σε μη φέροντα στοιχεία (π.χ. μεταλλι-

κές πόρτες, κάγκελα κ.λπ.) αστόχησαν 

στην περιοχή συγκόλλησης σε ιδιαίτε-

ρα υψηλό ποσοστό [1]. Επίσης η συ-

γκόλληση συνεπάγεται τοπική αύξηση 

θερμοκρασίας και διαφοροποίηση δο-

μής και ιδιοτήτων του χάλυβα στην πε-

ριοχή της συγκόλλησης. Η εμφάνιση 

ακόμη σκληρών και ψαθυρών συστατι-

κών προσδίδουν σε αυτόν ευθραυστό-

τητα (ψαθυροποίηση).

Οι μηχανικοί σύνδεσμοι, τέλος, είναι 

μια σχετικά νέα πρακτική σύνδεσης 

ράβδων οπλισμού και χρησιμοποιεί-

ται σε περιπτώσεις όπως π.χ. όταν 

οι ράβδοι έχουν ασυνήθιστα μεγάλη 

διάμετρο και υπάρχει συνωστισμός 

οπλισμού. Είναι όμως μια τεχνική που 

χρησιμοποιείται κυρίως στο εξωτερικό 

και όχι τόσο στην Ελλάδα. Στις σπάνι-

ες περιπτώσεις όμως που χρησιμοποι-

ούνται, εισάγονται επί παραγγελία και 

κοστίζουν αρκετά [5].

2. ΕΙΔΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Υπάρχουν διάφορα είδη μηχανικών 

ενώσεων, με ξεχωριστές εφαρμογές 

το κάθε ένα. Στην πιο απλή μορφή του 

(taper threaded splice) ο συζευκτήρας-

coupler αποτελεί μια κυλινδρική κοίλη 

ράβδο με μήκος που μπορεί να κυμαί-

νεται από 5 έως 20cm περίπου.

• Taper threaded splice

Ο σύνδεσμος αυτός είναι σχεδιασμέ-

νος ώστε να ταιριάζει στις περισσό-

τερες περιπτώσεις εφαρμογών όπου 

απαιτείται ένωση των ράβδων οπλι-

σμού. Το εσωτερικό τους είναι σπειρο-

ειδές το οποίο έχει κωνοποιηθεί ώστε 

να μπορεί να δεχτεί τα άκρα των ρά-

βδων τα οποία επίσης κωνοποιούνται 

σπειροειδώς. Σε αυτή την κατηγορία, 

ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε εφαρ-

μογής, ανήκουν: 

i) Standard Coupler

Κατάλληλο να συνδέει δύο ράβδους 

της ίδιας διαμέτρου, όπου η μία μόνο 

μπορεί να περιστραφεί, όπως π.χ. όταν 

έχουμε αναμονές ράβδων σε κάποιον 

όροφο. Το εσωτερικό του είναι δύο 

δεξιόστροφα σπειρώματα τα οποία κω-

νοποιούνται και από τις δύο πλευρές 

καθώς προχωράμε προς το πίσω μέσο 

του μήκους του συνδέσμου. Η κωνο-

ποίηση δε των ράβδων δεν προχωρεί 

μέχρι τέλους, ώστε στο εσωτερικό της 

μηχανικής ένωσης να δημιουργείται 

κενό, περίπου 25mm.

Σε μια άλλη εκδοχή του το coupler πα-

ρέχεται συγκολλημένο με τη ράβδο, 

όπως φαίνεται στο σχήμα 4

ii) Transition Couplers

Χρησιμοποιείται για να συνδέσει ρά-

βδους διαφορετική διαμέτρου, όπου 

μόνο η μία μπορεί να περιστραφεί. Το 

εσωτερικό του είναι όπως και στην πα-

Μηχανικές Ενώσεις - Επεκτάσεις Ράβδων Οπλισμού (Couplers) 

Στρουμπούλη Αγγελική - Φιλίππα Αργυρώ (Αναδημοσίευση από το περιοδικό του ΣΠΜΕ, τεύχος 369)

Η εργασία αυτή παρουσιάστηκε στο 14ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2008», που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα 

στις 20-21 Φεβρουαρίου 2008, στα πλαίσια του μαθήματος «Ενισχύσεις-Επισκευές Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα».

Σχήμα 1: Μάτιση ράβδων [8]

Σχήμα 2: Διάφορα είδη μηχανικών 
ενώσεων [8]

Σχήμα 3: Taper threaded coupler της 
εταιρείας Lenton [8]

Σχήμα 4: Standart coupler HRC 400 
series [10]
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ραπάνω περίπτωση, δύο δεξιόστροφα 

σπειρώματα διαφορετικής διαμέτρου, 

έτσι ώστε να ταιριάζουν στις αντίστοι-

χες ράβδους. Εσωτερικό κενό από 

Coupler, αφήνεται, όπως και παραπά-

νω, γύρω στα 25mm.

Τα transition couplers μπορούν να 

έχουν π.χ. εφαρμογή ως εξής: Αν σε 

περίπτωση λάθος υπολογισμού τα σί-

δερα σε ένα υποστύλωμα συνεχίζουν 

με μεγαλύτερη διάμετρο σε σχέση με 

τη διάμετρο του οπλισμού της θεμελί-

ωσης, τότε είναι πολύ πιθανό, ότι το 

μήκος των ράβδων που υπάρχει είναι 

μικρότερο από το απαιτούμενο για 

ένωση με μάτιση. Στην περίπτωση αυτή 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν couplers 

που ενώνουν ράβδους διαφορετικής 

διαμέτρου.

iii) Position Coupler

Μπορεί να συνδέσει ευθύγραμμες ή 

κεκαμένες ράβδους, όταν δεν υπάρχει 

δυνατότητα περιστροφής καμιάς εκ 

των δύο. Ανάλογα με την εταιρεία, οι 

σπειροειδείς απολήξεις των ράβδων 

στα δύο άκρα του coupler μπορεί είτε 

να κωνοποιούνται είτε όχι.

Αυτός ο τύπος coupler βρίσκει μεγάλη 

εφαρμογή ιδιαίτερα στην περίπτωση 

όπου χρησιμοποιούνται μεγάλες σε μή-

κος ράβδοι, ευθύγραμμες ή κεκαμένες, 

καθώς δεν χρειάζεται να στραφούν οι 

ράβδοι, παρά μόνο το coupler.

• Starter Bar System [7,8]

Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις τμη-

ματικής σκυροδέτηση. Το coupler παρέ-

χεται από τον κατασκευαστή συγκολ-

λημένο στο ένα του άκρο με μια ράβδο 

οπλισμού, ενώ το άλλο άκρο του είναι 

κωνοποιημένο σπειρωειδώς. Αρχικά, 

κατά την σκυροδέτηση του πρώτου 

τμήματος, μια μικρή, χαλύβδινη πλάκα 

καρφώνεται στον ξυλότυπο και πάνω 

της ενσωματώνεται το coupler. Γίνε-

ται κανονικά η σκυροδέτηση και αφαι-

ρείται ο ξυλότυπος. Η κωνοποιημένη 

πλευρά του coupler σφραγίζεται για να 

εμποδίσει την είσοδο σκυροδέματος. 

Σε αυτή την πλευρά θα ενωθούν μελ-

λοντικά νέες ράβδοι (σχήμα 9). 

Μέχρι τώρα, η μέθοδος που εφαρμο-

ζόταν ήταν οι προεξέχοντες ράβδοι. 

Αυτές όμως εμπόδιζαν αρκετά στις 

εργασίες ενώ δημιουργούσαν και προ-

βλήματα στην αφαίρεση του ξυλότυ-

που. Το starter bar system ελαχιστο-

ποιεί τις ράβδους που προεξέχουν σε 

ένα προσωρινό άνοιγμα και απλοποιεί 

εφαρμογές όπως μελλοντική προσθή-

κη σκάλας, δοκών σε υπάρχοντα υπο-

στυλώματα ή επέκταση προβόλου. Το 

σύστημα παρέχει μεγάλη ασφάλεια 

και η τοποθέτησή του είναι απλή.

• Steel – filled coupling sleeve [6] 

Για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές, 

αυτό το σύστημα ένωσης ράβδων έχει 

κερδίσει τη φήμη της πιο αποδοτική 

ένωσης. Ενώσεις αυτού του τύπου 

χρησιμοποιούνται κυρίως σε κατα-

σκευές που απαιτούν υψηλή ασφάλεια 

έναντι σεισμού, ανέμου ή πίεσης. Είναι 

επίσης ιδανικά για σύνδεση καμπύλων 

ράβδων. Είναι μηχανική ένωση και όχι 

συγκόλληση. Το εσωτερικό του είναι 

αυλακωτό και δουλεύει σε συνεργασία 

με τις ράβδους οπλισμούς. Τα φορτία 

μεταφέρονται από τις ράβδους στην 

παράπλευρη επιφάνεια του coupler 

μέσω ενός υλικού πλήρωσης και τα 

προς σύνδεση άκρα δε χρειάζονται 

επεξεργασία (σχήμα 13).

Σε μία άλλη παραλλαγή αυτής της κα-

τηγορίας ενώσεων, η μία άκρη της μη-

χανικής ένωσης δέχεται μία κωνοποι-

ημένη ράβδο, ενώ το υπόλοιπο τμήμα 

Σχήμα 5: Transition coupler της εταιρεί-
ας Lenton [8]

Σχήμα 6: Position coupler της εταιρείας 
Lenton [8]

Σχήμα 7: Position coupler HRC 400 
series [10]

Σχήμα 9: Τοποθέτηση νέας ράβδου 
σε starter bar system της Lenton (Form 
Saver) series [8]

Σχήμα 8: Προκατασκευασμένος κλω-
βός οπλισμού με χρήση position coupler 
HRC 400 series [10]

Σχήμα 10: Starter Bar System της 
Αncon [7]

Σχήμα 11: Form Saver της Lenton [8]

Σχήμα 12: Eνωση καμπύλων ράβδων 
με Cadweld [8]

Σχήμα 13: Cadweld της Lenton [8]
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της γεμίζεται με ένα ειδικά σχεδιασμέ-

νο κονίαμα πλήρωσης. Όσον αφορά 

στον τρόπο σύνδεσης, η κωνοποιη-

μένη ράβδος ενσωματώνεται στη μια 

πλευρά του coupler και το ¨σφραγίζει¨ 

(σχήμα 14). Στη συνέχεια οι προεξέχο-

ντες ράβδοι του ήδη σκυροδετημένου 

στοιχείου που θέλουμε να συνδέσουμε 

εισέρχονται στην απέναντι πλευρά του 

coupler. Η ένωση επιτυγχάνεται με το 

κονίαμα πλήρωσης το οποίο χύνεται 

στο coupler μέσω δύο ανοιγμάτων στο 

πάνω μέρος.

• Quick-wedge [8]

Είναι ένα μηχανικό σύστημα που χρησι-

μοποιείται για την ένωση ράβδων οπλι-

σμού μικρής διαμέτρου (12mm έως 20 

mm). Το σχήμα του είναι οβάλ και έχει 

ένα κυκλικό άνοιγμα στο πάνω μέρος 

του. Στο εσωτερικό του οι ράβδοι ενώ-

νονται κατά παράθεση με τη βοήθεια 

μιας σφήνας (μπουλόνι), η οποία το-

ποθετείται στο παραπάνω άνοιγμα και 

σταθεροποιεί την ένωση. Τα άκρα των 

ράβδων οπλισμού δεν χρειάζονται κά-

ποια ειδική επεξεργασία και μπορούν 

να προεξέχουν της μηχανικής ένωσης 

(σχήμα 16). Το σύστημα αυτό έχει τη 

φήμη μιας από τις γρηγορότερες ενώ-

σεις (περίπου 100 ενώσεις ανά ώρα). 

Ιδιαίτερα καλή εφαρμογή παρουσιάζει 

στην περίπτωση επέκτασης υφιστά-

μενης κατασκευής (π.χ. όταν έχουμε 

κοντές αναμονές σε ένα υποστύλωμα) 

μιας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

μικρό μήκος ράβδων που προεξέχουν. 

Χρησιμοποιείται επίσης και στην περί-

πτωση ένωσης ράβδων υφιστάμενων 

στοιχείων σκυροδέματος (σχήματα 

17,18).

• Strap-type coupling sleeve [8,6]

Το ημικυλινδρικό τμήμα του coupler 

καταλήγει καμπτόμενο στη μια πλευρά 

του ενώ από την άλλη έχει μια σειρά 

σχισμών. Λωρίδες σχήματος L συνδέ-

ονται στις σχισμές και ¨κλειδώνουν¨ 

από την άλλη, στο καμπτόμενο τμήμα. 

Αυτές οι μηχανικές ενώσεις εφαρμό-

ζονται σε ράβδους που δέχονται μόνο 

θλιπτικά φορτία. 

• MBT [7]

Οι μηχανικές ενώσεις ΜΒΤ αποτελούν 

μία εναλλακτική μέθοδο ένωσης ρά-

βδων σε υφιστάμενα στοιχεία σκυρο-

δέματος. Τα άκρα των προς ένωση ρά-

βδων δε χρειάζονται επεξεργασία και 

δε χρειάζονται ειδικευμένοι τεχνίτες 

για την ένωση. Αποτελείται από ένα 

εσωτερικά σπειροειδές καμπύλο τμή-

μα και η ένωση γίνεται με διατμητικούς 

ήλους. Αυτοί, καθώς στρέφονται, εν-

σφηνώνονται στις ράβδους έως ότου 

οι κεφαλές τους κοπούν κάνοντας 

τους τελικά να εξέχουν ελαφρώς από 

το coupler (σχήματα 21,22). Οι εφαρ-

μογές τους είναι πολλές, όπως π.χ. σε 

αναμονές υποστυλωμάτων, σε δοκούς, 

σε γέφυρες κ.τ.λ.

Για ένωση ράβδων διαφορετικής δι-

αμέτρου χρησιμοποιείται παραλλαγή 

της παραπάνω μηχανικής ένωσης, η 

οποία είναι μεταβλητής διατομής (σχή-

μα 23).

3. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΡΑ-

ΒΔΩΝ (ΜΑΤΙΣΗΣ)

Η κατά παράθεση ένωση των ράβδων 

(μάτιση) ήταν μέχρι πρόσφατα, ιδιαίτε-

ρα στη χώρα μας, η πιο αποδεκτή μέ-

θοδος σύνδεσης ράβδων οπλισμού σε 

κατασκευές οπλισμένου σκυροδέμα-

τος. Επίσης η λανθασμένη αντίληψη ότι 

πρόκειται για οικονομική μέθοδο έκανε 

την αποδοχή των μηχανικών ενώσεων 

ως μέθοδο ένωσης των ράβδων οπλι-

σμού δύσκολη. Στη μάτιση, το φορτίο 

μεταφέρεται μέσα από το σκυρόδεμα 

και οι ενώσεις αναπτύσσουν την αντο-

χή τους σε συνεργασία με αυτό.  Όσον 

αφορά στο μήκος υπερκάλυψης (10), 

αυτό εξαρτάται από: 

I. την ποιότητα του σκυροδέματος, 

Σχήμα 14: Interlock της Lenton [8]

Σχήμα 21: MBT της εταιρείας Ancon [7]

Σχήμα 23: Τransition MBT [7]

Σχήμα 22: Toμή MBT [7]

Σχήμα 15: Eφαρμογή της Interlock της 
Lenton [8]

Σχήμα 17 [8]

Σχήμα 18 [8]

 Σχήμα 19
Strap-type coupler
 Σχήμα 20

Speed-Sleeve 
τηςLenton [8]

Eπισκευές
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Σχήμα 24: Mάτιση - Ελάχιστες εγκάρσιες 
και αξονικές  αποστάσεις ενώσεων [5]

Σχήμα 25: Επαλληλία τάσεων συνά-
φειας [5]

Σχήμα 26: [8]

Eπισκευές

όπου όσο καλύτερη η ποιότητα του 

σκυροδέματος που έχουμε, τόσο μι-

κρότερο το απαιτούμενο μήκος υπερ-

κάλυψης.

II. την διάμετρο οπλισμού, όπου όσο 

αυξάνεται η διάμετρος, τόσο αυξάνε-

ται και το μήκος υπερκάλυψης και

III. από το όριο διαρροής του χάλυβα

Αυτό φαίνεται και από τις παρακάτω 

σχέσεις [5]:

1
0
=á1

1
b,net

 ³ 1
0.min

=max (15¼, 200mm, 0,3 a1 1
b
)

για ευθύγραμμα άκρα (1á)

10=ï,7 á1 1
b,net 

³1
0,min

=max (15¼, 200mm, 
0,21 á1 1

b
)

για άκρα με άγκιστρα (1â)

όπου 1
b,net

= (°
s,ca1

/A
s,ef

) 1b ³1
b,min

 

A
s,ef 
ενεργός διατομή οπλισμού που 

πραγματικά υπάρχει και χρειάζεται να 

αγκυστρωθεί

°
s,ca1 

απαιτούμενη από τον υπολογισμό 

διατομή οπλισμού στη υπόψη θέση, το 

πολύ ίση με A
s,ef

á
1
 η τιμή που δίνεται από πίνακες

1
b
=(æ/4)* ( f

yd
/f

bd
)

Στη μάτιση ο συνηθισμένος τρόπος 

αστοχίας είναι η διάρρηξη του μεταξύ 

των ράβδων σκυροδέματος και για να 

περιοριστεί το ενδεχόμενο αυτό απαι-

τείται επιπρόσθετος εγκάρσιος οπλι-

σμός (συνδετήρες). Συνήθως όμως 

αρκεί ο ήδη υπάρχων [5].

Επιπλέον η μάτιση θλιβόμενων ρά-

βδων εμφανίζει σημαντικές διαφορές 

στη συμπεριφορά της συγκριτικά με τη 

μάτιση εφελκυόμενων ράβδων. Στην 

περίπτωση των θλιβόμενων ράβδων η 

μεταφορά της δύναμης θλίψης από τη 

μία ράβδο στην άλλη δε γίνεται μόνο 

μέσα στο μήκος 10. Τάσεις αιχμής στην 

άκρη της ράβδου με μέγεθος περίπου 

3… μεταφέρουν θλιπτική δύναμη από 

την αιχμή της ράβδου στο σκυρόδε-

μα και στη συνέχεια στην άλλη ράβδο 

μέσα συνάφειας. Για το λόγο αυτό σε 

μόνιμα θλιβόμενες ράβδους το μήκος 

υπερκάλυψης που απαιτείται είναι μι-

κρότερο από το αντίστοιχο των εφελ-

κυόμενων. Ακόμη, για να αποφευχθεί 

διάρρηξη και αποκόλληση του σκυρο-

δέματος από τις τάσεις αιχμής, μπορεί 

να χρειαστεί εγκάρσιος οπλισμός μέ-

χρι απόσταση 4Φι, πέρα από τα άκρα 

της ένωσης [5].

Πρόσθετες κατασκευαστικές διατάξεις 

απαιτούνται και για την αποφυγή της δυ-

σμενούς επαλληλίας των τάσεων συνά-

φειας (σχήμα 25). Έτσι σε δύο γειτονικές 

ενώσεις η διαμήκης απόσταση μεταξύ 

δύο αντίστοιχων σημείων τους (π.χ. με-

ταξύ των κέντρων τους) πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 1.31.. (σχήμα 24) [5].

Ένα επιπλέον μειονέκτημα της μάτι-

σης είναι ότι διπλασιάζει τον αριθμό 

των ράβδων, δημιουργώντας συνωστι-

σμό οπλισμού (σχήμα 26), ο οποίος και 

εμποδίζει τη ροή των αδρανών στην 

περιοχή της ένωσης. Τέτοιου είδους 

ενώσεις, ακόμη, παρουσιάζουν χαμηλή 

απόδοση σε ανακυκλιζόμενη φόρτιση. 

Η μάτιση απαιτεί τέλος, χρονοβόρους 

υπολογισμούς και ενδεχόμενα λάθη 

μπορούν να οδηγήσουν σε υπερδια-

στασιολήγηση [8]. Από την άλλη πλευ-

ρά, οι μηχανικές ενώσεις παρουσιά-

ζουν περισσότερα πλεονεκτήματα. Ο 

οπλισμός συμπεριφέρεται σαν ενιαία 

ράβδος και τα φορτία μεταφέρονται 

ανεξάρτητα από το σκυρόδεμα και την 

ποιότητά του. Σε περίπτωση διάβρω-

σης του οπλισμού η επικάλυψη σκυ-

ροδέματος θα σπάσει και επειδή οι ρά-

βδοι στη μάτιση συνεργάζονται με το 

σκυρόδεμα, ενδέχεται να αστοχήσουν 

στην περιοχή αυτή.

Οι μηχανικές ενώσεις, αντίθετα, λει-

τουργώντας ανεξάρτητα από το σκυ-

ρόδεμα, θα έχουν καλύτερη συμπερι-

φορά στην παραπάνω περίπτωση [8]. 

Επίσης ελαχιστοποιούν τα προβλήμα-

τα συνωστισμού, μία από τις κυριότε-

ρες αιτίες για τη δημιουργία κενών και 

πόρων στο σκυρόδεμα. Άλλωστε οι 

κατασκευαστικοί κώδικες ορίζουν πο-

σοστό οπλισμού κάτω από 8% πράγμα 

το οποίο είναι δύσκολο να επιτευχθεί 

με τη μέθοδο της μάτισης. 

Ειδικά σε υποστυλώματα, όταν δου-

λεύουμε με μικρότερες διαμέτρους 

ράβδων, απαιτείται μεγαλύτερη ποσό-

τητα ράβδων και κατά συνέπεια μεγα-

λύτερες διαστάσεις στοιχείου.

Χρησιμοποιώντας όμως το couplers, 

υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεγα-

λύτερης διαμέτρου σε υποστύλωμα μι-

κρότερων διαστάσεων και τελικά εξοι-

κονόμησης χώρου ανά όροφο (σχήμα 

26) [8].

Επιπλέον ελαχιστοποιούνται οι χρο-

νοβόροι και κοπιαστικοί υπολογισμοί 

σε αντίθεση με την περίπτωση της 

μάτισης, ενώ η εγκατάσταση γίνεται 

γρήγορα και εύκολα χωρίς να απαιτεί 

εξειδίκευση. Αξιοσημείωτη τέλος είναι 

και η μείωση του κόστους λόγω του 

λιγότερου οπλισμού που χρησιμοποι-

είται [8].   .



Αρ. Φακ.: 9.42.6.13     

    

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια)

Κανονισμοί του 2002
 

Συνήθεις Ελλείψεις που Εντοπίζονται

Α. Παρατηρήσεις που αφορούν στην εκπόνηση και εφαρμο-

γή του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας 

1. Τα πλείστα Σχέδια Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) που ετοιμά-

ζονται με βάση τις διατάξεις των περί Ασφάλειας και Υγείας 

(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτά-

ξια) Κανονισμών του 2002 δεν είναι επαρκή και κατάλληλα: 

(i) Στο στάδιο της εκπόνησης της μελέτης του έργου δεν 

ετοιμάζεται το ΣΑΥ ως μέρος της όλης μελέτης του έργου. 

Το ΣΑΥ πρέπει να ετοιμάζεται παράλληλα με τη μελέτη του 

έργου και να ενσωματώνεται σ’ αυτή. Τα απαιτούμενα μέτρα 

πρόληψης και προστασίας περιλαμβανομένων των μεθόδων 

εργασίας, τεχνικών και διοικητικών μέτρων καθώς και άλλων 

διευθετήσεων πρέπει να ενσωματώνονται στα σχέδια, τις τε-

χνικές προδιαγραφές, τους όρους προκήρυξης των προσφο-

ρών και τους όρους ανάθεσης της εκτέλεσης του έργου. 

(ii) Ετοιμάζονται πολύ γενικά ΣΑΥ τα οποία αναφέρουν γενι-

κά μέτρα για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία. Το ΣΑΥ 

πρέπει να ετοιμάζεται για κάθε συγκεκριμένο έργο και να κα-

θορίζει ειδικά μέτρα και διαδικασίες για την αντιμετώπιση των 

κινδύνων που αναμένεται να δημιουργηθούν κατά την εκτέ-

λεση του συγκεκριμένου έργου. (Περισσότερες λεπτομέρειες 

περιλαμβάνονται στο πιο κάτω Μέρος Β).

(iii) Το όνομα του προσώπου που συνέταξε το ΣΑΥ δεν ανα-

φέρεται.

2. Το ΣΑΥ δεν είναι διαθέσιμο και η ενημέρωση των εμπλεκο-

μένων για το ΣΑΥ δεν είναι επαρκής:

(i) To ολοκληρωμένο αντίγραφο του ΣΑΥ (στάδιο μελέτης–

εκτέλεσης) πρέπει να είναι διαθέσιμο στον χώρο του εργο-

ταξίου.

(ii) Οι εργολάβοι, υπεργολάβοι και αυτοεργοδοτούμενοι που 

εκτελούν εργασίες στο εργοτάξιο καθώς και άλλοι συντελε-

στές του έργου, περιλαμβανομένων των εκπρόσωπων της 

ομάδας επίβλεψης στο εργοτάξιο, όπως π.χ. Μηχανικοί και 

Τεχνικοί, πρέπει να είναι ενήμεροι για το περιεχόμενο του 

ΣΑΥ και ειδικά για το περιεχόμενο του ΣΑΥ που τους αφορά.

(iii) Τα τμήματα του ΣΑΥ που αναφέρονται σε εργασίες στις 

οποίες εμπλέκονται συντελεστές του έργου οι οποίοι είναι 

αλλοδαποί πρέπει να είναι μεταφρασμένα σε κατανοητή 

γλώσσα για αυτούς.

3. Το ΣΑΥ δεν εφαρμόζεται:

(i) Η εφαρμογή του ΣΑΥ και των καθορισμένων μέτρων αντι-

μετώπισης των κινδύνων καθώς και των καθορισμένων διαδι-

κασιών διαχείρισης των κινδύνων δεν ελέγχονται. Δεν τηρού-

νται στοιχεία / πληροφορίες σε σχέση με τις επιθεωρήσεις 

ελέγχου εφαρμογής του ΣΑΥ και των καθορισμένων μέτρων 

αντιμετώπισης των κινδύνων, όπως π.χ. με τη συμπλήρωση 

σχετικών ερωτηματολογίων ελέγχου ή/και καταγραφή των 

παρατηρήσεων / αποτελεσμάτων των σχετικών επιθεωρήσε-

ων ή/και ενημέρωση του ημερολογίου του εργοταξίου.

(ii) Η ομάδα επίβλεψης του έργου δεν λαμβάνει υπ΄ όψιν τις 

μεθόδους εργασίας και τα άλλα απαιτούμενα οργανωτικά και 

τεχνικά μέτρα που καθορίζονται στο ΣΑΥ. 

(iii) Ο Συντονιστής για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την 

εκτέλεση του έργου (ΣυνΑΥ-Εκτέλεσης) δεν συντονίζει ή/και 

δεν εμπλέκεται στους ελέγχους εφαρμογής του ΣΑΥ σύμ-

φωνα με τα καθήκοντα του όπως αυτά καθορίζονται από τη 

σχετική Νομοθεσία.

4. Το ΣΑΥ δεν αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την πρόο-

δο των εργασιών και τις τυχόν τροποποιήσεις που επέρχονται 

ή/και δεν τηρούνται στοιχεία για την αναπροσαρμογή του.

5. Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) δεν καταρτίζεται. 

Ο ΦΑΥ πρέπει να περιέχει πληροφορίες και χρήσιμα στοιχεία 

για τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες και να ανα-

προσαρμόζεται με την πρόοδο των εργασιών.

Β. Παρατηρήσεις που αφορούν στο περιεχόμενο του ΣΑΥ

1. Περιλαμβάνονται πολλές ασάφειες όπως:

(i) Τα ονόματα και τα στοιχεία των συντελεστών του έργου 

(π.χ. μελετητής, συντονιστής, εργολάβος και υπεργολάβοι) 

δεν αναφέρονται.

(ii) Περιλαμβάνονται εργασίες οι οποίες δε σχετίζονται με 

το συγκεκριμένο έργο (π.χ. εργασίες εκσκαφών σε έργα κα-

τεδαφίσεων ή εργασίες αφαίρεσης αμιαντούχων υλικών σε 

έργα ανέγερσης νέων κτηρίων).

Ασφάλεια και Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα
Σχέδιο Ασφάλειας και υγείας



(iii) Γίνονται αναφορές σε οργανισμούς και αρμόδιες αρχές 

άλλων χώρων, καθώς επίσης και σε έντυπα ή/και οδηγίες αρ-

μόδιων αρχών άλλων κρατών.

(iv) Γίνεται γενική αναφορά σε πρότυπα. Τα συγκεκριμένα 

πρότυπα που θα εφαρμοστούν στο έργο για το οποίο ετοιμά-

ζεται δεν καθορίζονται. 

2. Τα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα καθώς και μέθοδοι 

εργασίας δεν καθορίζονται με σαφήνεια και επάρκεια για την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων:

(i) Στα εισαγωγικά κεφάλαια περιγραφής των εργασιών κα-

θώς και αναφοράς πληροφοριών για τον υφιστάμενο χώρο / 

περιβάλλον, μαζί με την περιγραφή γίνεται αναφορά στους 

κινδύνους και τα προτεινόμενα μέτρα με τρόπο που προκα-

λείται σύγχυση. Οι κίνδυνοι και τα προτεινόμενα μέτρα πρέ-

πει να αναφέρονται ξεκάθαρα και να περιλαμβάνονται στο 

μέρος που αφορά στις εκτιμήσεις κινδύνων ή και το Σχέδιο 

Δράσης. 

(ii) Περιλαμβάνονται γενικές εκτιμήσεις κινδύνου και γενικά 

μέτρα. Οι εκτιμήσεις κινδύνου πρέπει να συνδέονται με τις 

εργασίες κατά φάση. Πρέπει να ετοιμάζονται εκτιμήσεις κιν-

δύνου για τις θέσεις εργασίας και να καθορίζονται συγκεκρι-

μένα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα καθώς και μέθοδοι 

εργασίας για τις θέσεις εργασίας.

(iii) Το χρονοδιάγραμμα εργασιών στο οποίο αναλύονται οι 

διάφορες φάσεις του έργου δεν περιλαμβάνεται. Πρέπει τα 

προληπτικά και προστατευτικά μέτρα καθώς και οι μέθοδοι 

εργασίας να καταγράφονται κατά φάση και να συνδέονται με 

το χρονοδιάγραμμα των εργασιών.

3. Τα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα καθώς και άλλες 

διευθετήσεις για την αντιμετώπιση συνήθων και σοβαρών κιν-

δύνων δεν περιλαμβάνονται, όπως:

(i) Οι διευθετήσεις για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την 

ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας καθώς και ο χώρος 

αποθήκευσης των υλικών. Οι πιο πάνω διευθετήσεις καθώς 

και άλλες προσωρινές εγκαταστάσεις θα πρέπει να φαίνονται 

στο χωροταξικό σχέδιο του εργοταξίου.

(ii) Οι διευθετήσεις αποκομιδής των αχρήστων καθώς και επι-

κίνδυνων υλικών.

(iii) Τα μέτρα προστασίας του κοινού δεν καθορίζονται π.χ. το 

είδος της περίφραξης του εργοταξίου και τα μέτρα προστασί-

ας από πτώση υλικών κ.ά..

(iv) Οι διευθετήσεις για την τροχαία κίνηση, όπου αυτή επηρε-

άζεται από την εργασία καθώς και διευθετήσεις για τη διακί-

νηση πεζών εκτός του εργοταξίου.

4. Τα διοικητικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαχείριση των 

θεμάτων ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο δεν καθορίζο-

νται όπως:

(i) Η διοικητική δομή για τη διαχείριση των θεμάτων ασφάλει-

ας και υγείας του εργοταξίου. Η δομή αυτή πρέπει να είναι 

ενσωματωμένη στη διοικητική δομή του έργου και του εργο-

ταξίου και να φαίνεται στο οργανόγραμμα της διεύθυνσης 

του έργου και του εργοταξίου.

(ii) Οι κανόνες του εργοταξίου. Σε πολλές περιπτώσεις γίνεται 

αντιγραφή της νομοθεσίας. Οι πρόνοιες της σχετικής νομοθε-

σίας καθώς και αναφορές σε Καθοδηγητικούς Οδηγούς Καλής 

Πρακτικής π.χ. του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), 

μπορούν να αποτελούν Παραρτήματα του ΣΑΥ στα οποία να 

γίνεται αναφορά και όχι το κυρίως περιεχόμενό του.

(iii) Οι διαδικασίες αναπροσαρμογής του ΣΑΥ. Πρέπει να ορί-

ζεται το αρμόδιο πρόσωπο και διαδικασίες για την αναπρο-

σαρμογή του ΣΑΥ σύμφωνα με τις επερχόμενες αλλαγές πριν 

την εκτέλεση των εργασιών.

(iv) Οι απαιτήσεις καθώς και οι διαδικασίες εκπαίδευσης και ενη-

μέρωσης του προσωπικού του εργοταξίου για τα θέματα ασφά-

λειας και υγείας περιλαμβανομένων των κινδύνων που τυχόν 

να αντιμετωπίσουν και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

(v) Τα κριτήρια επιλογής των εργολάβων, υπεργολάβων και 

εξειδικευμένου προσωπικού, όπου αυτό απαιτείται.

(vi) Οι διαδικασίες ελέγχου εφαρμογής του ΣΑΥ και των απαι-

τούμενων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων.

Γ. Αρμόδια Πρόσωπα εκπόνησης ΣΑΥ

1. Το ΣΑΥ εκπονείται από τον Συντονιστή για θέματα ασφά-

λειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου 

(ΣυνΑΥ-Μελέτης). Ο ΣυνΑΥ-Μελέτης μπορεί να αναθέσει τη 

κατάρτιση του ΣΑΥ σε άλλο αρμόδιο πρόσωπο. Τα πιο πάνω 

προνοούνται από τις διατάξεις των περί Ασφάλειας και Υγεί-

ας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργο-

τάξια) Κανονισμών του 2002. Νοείται ότι σε κάθε περίπτωση 

το ΣΑΥ καταρτίζεται σε συνεργασία με τους άλλους συντελε-

στές του έργου.

2. Ο ΣυνΑΥ-Μελέτης πρέπει να έχει τα προσόντα που καθορί-

ζονται στη σχετική νομοθεσία.

3. Σε περίπτωση που η εκπόνηση του ΣΑΥ ανατίθεται σε εξω-

τερικό σύμβουλο ο οποίος δεν αποτελεί μέρος της ομάδας 

μελέτης του έργου ή/και δεν είναι εργοδοτούμενος του μελε-

τητή θα πρέπει αυτός να:

• είναι εγκεκριμένος από τον Αρχιεπιθεωρητή για τη διεξαγω-

γή δραστηριοτήτων προστασίας και πρόληψης των κινδύνων 

σύμφωνα με τους περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και 

Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς του 2002.

• έχει τα προσόντα που απαιτούνται για τον ΣυνΑΥ-Μελέτης.
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4. Το ΣΑΥ (στάδιο εκτέλεσης) συμπληρώνεται και αναπτύσσε-

ται πριν την έναρξη των εργασιών από το ΣυνΑΥ-Εκτέλεσης 

ή στη περίπτωση που δεν εφαρμόζεται η υποχρέωση ορισμού 

ΣυνΑΥ-Εκτέλεσης από τον εργολάβο ο οποίος αναλαμβάνει 

την εκτέλεση του έργου. Νοείται ότι σε κάθε περίπτωση το 

ΣΑΥ (στάδιο εκτέλεσης) συμπληρώνεται σε συνεργασία με 

τους άλλους συντελεστές του έργου.

5. Ο ΣυνΑΥ-Εκτέλεσης πρέπει να έχει τα προσόντα που καθο-

ρίζονται στους περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προ-

διαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμούς 

του 2002.

6. Ανάλογα με την πιο πάνω παράγραφο 3, στην περίπτωση 

που η συμπλήρωση του ΣΑΥ (στάδιο Εκτέλεσης) ανατίθεται 

σε εξωτερικό σύμβουλο, ο οποίος δεν ανήκει στην ομάδα με-

λέτης ή/και στο προσωπικό του επιβλέποντα ή/και του εργο-

λάβου, αυτός θα πρέπει να:

• είναι εγκεκριμένος από τον Αρχιεπιθεωρητή για τη διεξαγω-

γή δραστηριοτήτων προστασίας και πρόληψης των κινδύνων.

• έχει τα προσόντα που απαιτούνται για τον ΣυνΑΥ-

Εκτέλεσης.

7. Το Μητρώο των εγκεκριμένων προσώπων για τη διεξαγω-

γή δραστηριοτήτων προστασίας και πρόληψης των κινδύνων 

είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώ-

ρησης Εργασίας www.mlsi.gov.cy/dli

Σχετικοί Οδηγοί

Στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ www.mlsi.gov.cy/dli υπάρχουν δημο-

σιευμένοι οι πιο κάτω σχετικοί Οδηγοί για το περιεχόμενο του 

ΣΑΥ, τη σύνταξή του, καθώς και την Καλή Πρακτική διαχείρι-

σης των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στα κατασκευαστικά 

έργα και τις συμβάσεις ανάθεσης της μελέτης και εκτέλεσης 

έργων:

1. Οδηγός Καλής Πρακτικής για τα Κατασκευαστικά Έργα.

2. Οδηγός για το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας σε Κατασκευ        

 αστικά έργα.

3. Τα πέντε βήματα σύνταξης Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας.

4. Οδηγός για Συμβάσεις στον τομέα των Κατασκευών.

Σεπτέμβριος 2010 - ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ

ΣΑΥ: Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 

ΦΑΥ: Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 

ΣυνΑΥ-Εκτέλεσης: Συντονιστής για θέματα ασφάλειας και 

υγείας κατά την εκτέλεση του έργου

ΣυνΑΥ-Μελέτης: Συντονιστής για θέματα ασφάλειας και 

υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου 

ΤΕΕ: Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας  .

   Eκδηλώσεις

Η ACE Hellas σε συνεργασία με την ArchiSystems διοργά-

νωσαν δύο εκδηλώσεις στη Κύπρο στις οποίες παρουσι-

άστηκαν συνοπτικά οι Ευρωκώδικες καθώς και οι νέες δυνα-

τότητες του Scada Pro.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα συνεργαζόμενα με το SCADA 

Pro προγράμματα Revit Structure & AutoCAD Structural 

Detailing. Η νέα έκδοση του Scada Pro περιλαμβάνει όλες τις 

παραμέτρους που απαιτούνται για το Κυπριακό προσάρτημα 

των Ευρωκωδίκων με αποτέλεσμα να αποτελεί σήμερα την 

πιο ολοκληρωμένη λύση για κάθε δομοστατική μελέτη.

Η πρώτη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την 10/12 στη δημοσι-

ογραφική εστία της Λευκωσίας ενώ η δεύτερη στην αίθουσα 

του ξενοδοχείου Holiday Inn.

Στις εκδηλώσεις, οι οποίες τελέστηκαν υπό την αιγίδα του 

Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών της Κύπρου, παρευρέθη 

πλήθος μηχανικών, ενώ σημειώνεται ότι στη Λευκωσία μας 

τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος του ΣΠΟΛΜΗΚ 

κ. Στέλιος Αχνιώτης.   .
Στιγμιότυπο από την εκδήλωση στη Δημοσιογραφική Εστία

- Διάλεξη ΑCΕ HELLAS



Nέα του Συλλόγου - ∆ραστηριότητες - Γενική Ενημέρωση

Αγαπητοί κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Εκ μέρους του ΚΔΣ σας καλωσορίζω στην Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου.

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί, με βάση το καταστατικό, το 

ανώτατο συλλογικό όργανο του Συλλόγου για ενημέρωση, 

ανταλλαγή απόψεων, συζήτηση και λήψη αποφάσεων για 

τους στόχους και την παραπέρα πορεία.

Η σημερινή Συνέλευση είναι έκτακτη και έχει ως αποκλειστι-

κό θέμα στην Ημερήσια Διάταξη την εκλογή νέου ΚΔΣ, το 

οποίο θα έχει θητεία μέχρι το τέλος του 2011. Όπως γνωρίζε-

τε αυτό αποφασίστηκε κατά την τελευταία ΓΣ του Συλλόγου 

που έγινε τον Δεκ 2009 με βάση ρητή σχετική πρόνοια του 

Πρωτόκολλου που υπογράφτηκε μεταξύ των οργανώσεων 

ΣΑΚ, ΣΠΜΑΚ και ΣΠΟΛΜΗΚ, ότι δηλαδή σε χρονικό διάστη-

μα έξι περίπου μηνών από της υπογραφής του ο ΣΑΚ και ο 

ΣΠΟΛΜΗΚ θα ενέγραφαν στο μητρώο μελών τους τα μέλη 

των αντίστοιχων συνδέσμων του ΣΠΜΑΚ και στη συνέχεια θα 

προκήρυσσαν εκλογές για ανάδειξη νέων συμβουλίων.

Ο ΣΠΟΛΜΗΚ ολοκλήρωσε την εγγραφή των ΠΜ από τον 

ΣΠΜΑΚ και προχωρεί στο δεύτερο μέρος της σχετικής πρό-

νοιας για εκλογή νέων συμβουλίων. Ολοκληρώθηκαν ομαλά 

οι ΓΣ σε επαρχιακό επίπεδο και εκλέγησαν νέα επαρχιακά 

συμβούλια με ουσιαστική συμμετοχή και συναδέλφων που 

προέρχονταν από τον ΣΠΜΑΚ. Ο Σύλλογος αριθμεί σήμερα 

1445 ενεργά μέλη εκ των οποίων τα 491 προήλθαν από τον 

ΣΠΜΑΚ (διαγράφηκαν 8), 26 Ασκούμενοι Μηχανικοί και 148 

μέλη Φοιτητές.

Στο σημείο αυτό θέλω να συγχαρώ όλους τους συναδέλφους 

τόσο των  προηγούμενων Επαρχιακών Συμβουλίων για την 

πολύ εποικοδομητική στάση που επέδειξαν, όσο και τους νε-

οεκλεγέντες για την ενεργό εμπλοκή τους και τους εύχομαι 

καλή και παραγωγική εργασία. Ο Σύλλογος μας έχει ανάγκη 

μια συντονισμένη και αναβαθμισμένη εμπλοκή στα δρώμενα 

και αυτό θα επιτευχθεί μόνο με την ουσιαστική ενεργό συμ-

μετοχή κυρίως των εκλεγέντων αλλά και όσων άλλων μελών 

του θέλουν να ενερ-

γοποιηθούν και να συ-

νεισφέρουν σε αυτή 

την προσπάθεια. 

Το ΚΔΣ με την ανάλη-

ψη των καθηκόντων 

του έθεσε βραχυπρό-

θεσμους και μεσοπρό-

θεσμους στόχους για 

την υλοποίηση των 

οποίων εργάστηκε με συνέπεια. Στο διάστημα από την ανάλη-

ψη των καθηκόντων του το ΚΔΣ πραγματοποίησε 10 τακτικές 

μηνιαίες συνεδρίες  και μία διευρυμένη στη Λεμεσό.

Κυριότερος στόχος που τέθηκε από την αρχή της θητείας 

ήταν βέβαια η υλοποίηση των προνοιών του Πρωτοκόλλου 

που υπογράφτηκε για τη συνένωση των ΠΜ και παράλληλα, 

Η προάσπιση των δικαιωμάτων και ενδιαφερόντων του κλά-

δου των μηχανικών, η   προαγωγή της επιστήμης της πολι-

τικής μηχανικής και η ενίσχυση των θέσεων και αναβάθμιση 

του κύρους και του ρόλου του Πολιτικού Μηχανικού.

Ο Σύλλογος συνεχίζει την ανοδική του πορεία και, τώρα με 

την συνένωση των δυνάμεων των ΠΜ, προσδοκούμε ότι θα 

επεκτείνει και αναβαθμίσει την δράση και τις παρεμβάσεις 

του για επίτευξη των στόχων και σκοπών της προ 20 ετίας 

περίπου ίδρυσης του. Βέβαια, πιστεύω ότι, θα χρειαστεί και 

η ανάλογη αναβάθμιση της διοικητικής υποστήριξης με πρό-

σληψη ίσως επιστημονικού Λειτουργού και αυτό θα πρέπει να 

το δει σοβαρά το νέο Συμβούλιο.

Ευχαριστώ όλα τα μέλη του ΚΔΣ και των Επαρχιακών Συμ-

βουλίων για την συνεργασία και τη συνεισφορά τους στις ερ-

γασίες του Συλλόγου όπως και την Γραμματειακή Λειτουργό 

του τη κα Λία Στυλιανού για την ποιοτική εργασία που προ-

σφέρει.

Τέλος ευχαριστώ όλους εσάς για την παρουσία σας και το εν-

διαφέρον σας για τις δραστηριότητες του Συλλόγου μας.. 

Ομιλία: Στέλιος Αχνιώτης – Πρόεδρος ΣΠΟΛΜΗΚ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΣΠΟΛΜΗΚ 9 Οκτωβρίου, 2010



58 Πολιτικός Mηχανικός   ∆εκέμβριος 2010

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος Στέλιος Αχνιώτης

Α’ Αντιπρόεδρος Γιώργος Χριστοφόρου 

Β’ Αντιπρόεδρος Έλενα Σοφοκλέους

Γενικός Γραμματέας Ανδρέας Κωνσταντινίδης

Γενικός Ταμίας Γιώργος Δημητρίου

Μέλος (Αναπληρωτής Γενικός Ταμίας) Γιώργος Καράς

Μέλος (Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας) Πάρις Σκούλουκος 

Μέλος (Εκπρόσωπος ΕΣ Λευκωσίας – Κερύνειας) Βαρνάβας Λάμπρου

Μέλος (Εκπρόσωπος ΕΣ Λεμεσού) Χρίστος Σιαμαρής 

Μέλος (Εκπρόσωπος ΕΣ Λάρνακας – Αμμοχώστου) Ευάνθης Καζαντζής 

Μέλος (Εκπρόσωπος ΕΣ Πάφου) Γεώργιος Χριστοδούλου Ιωάννου

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

Πρόεδρος Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα - Κακούτα

Α’ Αντιπρόεδρος Ανδρέας Θεοδότου

Β’ Αντιπρόεδρος Μιχάλης Πήττας

Γραμματέας Νικολέττα Αδάμου

Ταμίας Γιάννα Οικονομίδου

Μέλος Στέλλα Πατσάλη

Μέλος Χαράλαμπος Καρτακούλλης

Εκπρόσωπος στο ΚΔΣ Βαρνάβας Λάμπρου

Α’  Επιλαχών Γιαννάκης Ιωάννου

Β’ Επιλαχών Σπύρος Στεφάνου 

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Το Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2010, διεξήχθη η Έκτακτη (εκλογική) Γενική Συνέλευση για την εκλογή του νέου Κεντρικού Διοι-

κητικού Συμβουλίου (ΚΔΣ) του Συλλόγου μας, σε συνέχεια πρόνοιας του Πρωτοκόλλου που έχει υπογραφτεί μεταξύ ΣΠΜΑΚ 

– ΣΠΟΛΜΗΚ – ΣΑΚ στις 23 Νοεμβρίου 2009.

Η σύσταση του νέου ΚΔΣ του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, το οποίο έχει καταρτιστεί σε σώμα είναι: 

 Τα νέα Επαρχιακά Συμβούλια του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, που προέκυψαν μετά από Επαρχιακές (εκλογικές) 

Συνελεύσεις, οι οποίες προηγήθηκαν της Έκτακτης (εκλογικής) Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου είναι: 

Nέα του Συλλόγου - ∆ραστηριότητες - Γενική Ενημέρωση

ΚΔΣ ΣΠΟΛΜΗΚ   26 Οκτωβρίου 2010   Ανακοίνωση
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΦΟΥ 

Πρόεδρος Δρ. Διόφαντος Χατζημιτσής

Α’ Αντιπρόεδρος Χρυσόστομος Ιταλός

Β’ Αντιπρόεδρος Κλεόπας Παπανικολάου

Γραμματέας Σωτήρης Ευσταθίου

Ταμίας Μαργαρίτα Χατζηχριστοφή

Μέλος Μύρια Λοϊζίδου

Μέλος Ηρόδοτος Ροδάς 

Εκπρόσωπος στο ΚΔΣ Γεώργιος Ιωάννου Χριστοδούλου

Επιλαχών Κυριάκος Κακογιάννης

Επιλαχών Γιάννης Χαραλάμπους 

Επιλαχών Τάσος Αναστασίου

Επιλαχών Σόνια Χατζηκυριάκου – Καρτσωνάκη

Επιλαχών Ρένος Πίτρος

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Πρόεδρος Βασίλης Βασιλείου

Α’ Αντιπρόεδρος Πανίκος Φλουρής

Β’ Αντιπρόεδρος Γιώργος Θεμιστοκλέους

Γραμματέας Χρίστος Χατζήμιχαήλ

Ταμίας Γιωργούλλα Σταυριανού

Μέλος Αντώνης Μάμας

Μέλος Χαράλαμπος Χαραλάμπους 

Εκπρόσωπος στο ΚΔΣ Ευάνθης Καζαντζής

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΕMEΣΟΥ 

Πρόεδρος Πέτρος Αθηνάκης

Α’ Αντιπρόεδρος Χριστάκης Ονησιφόρου

Β’ Αντιπρόεδρος Άντρος Πολυκάρπου

Γραμματέας Γιάννης Περικλέους

Ταμίας Γιώργος Χριστοφορίδης

Μέλος Άθως Γεωργίου

Μέλος Χρίστος Χαριδήμου

Εκπρόσωπος στο ΚΔΣ Χρίστος Σιαμαρής

Nέα του Συλλόγου - ∆ραστηριότητες - Γενική Ενημέρωση
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Nέα του Συλλόγου - ∆ραστηριότητες - Γενική Ενημέρωση

O Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) 
και ο Σύνδεσμος Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτό-

νων (ΣΠΜΑΚ), είναι Μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Πολιτικών Μηχανικών (ECCE), από το 1997. Στην ομάδα 
συμμετέχει και το Επιμελητήριο Τουρκοκύπριων Πολιτικών 
Μηχανικών. Μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών 
Μηχανικών είναι 23 Ευρωπαϊκές χώρες.

Στο 52Ο Συνέδριο που έγινε στη Σαρακόζα της Ισπανίας στις 
12-13 Νοεμβρίου 2010, διεξήχθησαν εκλογές για ανάδειξη 

 • Gorazd Humar (Slovenia),  President
 • Vassilis Economopoulos (Greece),  Immediate Past President
 • Fernando Branco (Portugal),  Vice President / President Elect
 • Teemu Vehmaskoski (Finland),  Honorary Treasurer / Vice President
 • David Howell (United Kingdom),  Executive Board Member
 • Jose Francisco Saez Rubio (Spain),  Executive Board Member
 • Nicos Stylianou (Cyprus),  Executive Board Member

General Assembly of the European 
Council of Civil Engineers (ECCE) 

has elected Gorazd Humar, ECCE Na-
tional Delegate of the Slovenian Chamber 
of Engineers (IZS), as its new President 
at the ECCE Executive Board Elections 
that took place on November 13th, 2010 
at the 52nd ECCE General Assembly 
Meeting in Zaragoza in Spain. 

Gorazd Humar is a Civil Engineer who graduated from the Uni-
versity of Ljubljana, Slovenia, Faculty of Civil Constructions in 
1975. He is an experienced professional holding many signifi-
cant positions in his professional carrier. 

At the time being he is the Manager responsible for coordina-
tion and execution of construction works abroad, in the Con-
struction Company Primorje d.d. in Slovenia (annual turnover 
600 mil EUR) (since 2003). He is also the Director of a mixed 
(Slovenian and 
French Company) company Freyssinet Adria involved mainly in 
construction of bridges with postensioning (system Freyssinet) 
and stay cables (since 2003). 

His international activity includes being: 
• President of the ZDGITS, Slovenian society of Civil engineers 
and technicians (1992 - 2000) 
• President of the UO MSG • IZS (Executive Board of the Sec-

Aνακοίνωση

Press ReleaseAthens, 17th November 2010 

tion of Civil engineers at the Slovenian Chamber of Engineers) 
(2000-2004) 
• Member of the Executive Board of the Section of Civil engi-
neers at the Slovenian Chamber of Engineers(since 2004) 
• Member of the Editorial Committee of the Magazine "Grad-
beni vestnik" ("Construction magazine"), issued in Slovenia 
(since 2006) 
• Chairman of ECCE Task Force "Civil Engineering Heritage 
in Europe", nominated as a responsible person (editor) for the 
preparation fo the book "Civil Engineering Heritage in Europe" 
(since 2007) 
• Vice President / President Elect in ECCE ExBo (2008 -2010)

His interest in the research and publication sector has led to 
him being the author of 6 books related to the history of civil 
constructions in Slovenia and in Europe (three books were 
written in English) as well as of numerous articles describing 
construction of different bridges and tunnels, published also in 
professional magazines in Italy, France and Germany.

European Council of Civil Engineers represents civil engi-
neering organizations from 23 European countries 

European Council of Civil Engineers: Tel.: 0030 210 8623992

Fax: 0030 210 8833492, ecce_sps@otenet.gr, www.ecceengineers.eu 

Secreatriat: Thiras 49, 112 52, Athens Greece 

Registered Office: 1 Great George Street, Westminster, London SW1P 

3AA, United Kingdom   . 

Gorazd Humar Elected as the New President of the European Council of Civil Engineers (ECCE)

5 νέων Μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου του ECCE, 
τα οποία, μαζί με τον Πρόεδρο και τον τέως Πρόεδρο, θα 
αποτελούν το Εκτελεστικό Συμβούλιο. Ο συνάδελφος Νίκος 
Στυλιανού πέτυχε να εκλεγεί, και για πρώτη φορά, η Κύπρος 
συμμετέχει στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του ECCE. 

Έγιναν, επίσης, εκλογές για την ανάδειξη του Αντιπροέδρου/
Επόμενου Προέδρου του ECCE, τις οποίες κέρδισε ο εκπρό-
σωπος της Πορτογαλίας Fernando Branco. Τα Μέλη του νέου 
Εκτελεστικού Συμβουλίου, είναι τα πιο κάτω:

ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ECCE
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Τ ην Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2010, πραγματοποιήθηκε η κα-

θιερωμένη ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, 

η οποία ήταν η πρώτη μετά την εκλογή νέου κοινού ΚΔΣ.  Με 

βάση σχετική πρόνοια του Πρωτόκολλου που υπογράφτηκε 

μεταξύ των οργανώσεων ΣΑΚ, ΣΠΜΑΚ και ΣΠΟΛΜΗΚ, σε 

χρονικό διάστημα έξι, περίπου, μηνών από την υπογραφή 

του, ο ΣΑΚ και ο ΣΠΟΛΜΗΚ θα ενέγραφαν στο μητρώο με-

λών τους τα μέλη των αντίστοιχων συνδέσμων του ΣΠΜΑΚ 

και στη συνέχεια θα προκήρυσσαν εκλογές για ανάδειξη 

νέων συμβουλίων.

Στις προσφωνήσεις, τονίστηκε η σημαντικότητα της ιστορι-

κής υπογραφής του Πρωτοκόλλου και ότι η κοινή δράση και 

η επιμονή στην κατάκτηση κοινών στόχων είναι η μόνη ενδε-

δειγμένη πορεία προς την επιτυχία.

Ακολούθησε παρουσίαση των Πεπραγμένων του Κεντρικού 

Διοικητικού Συμβουλίου (ΚΔΣ) για την χρονική περίοδο 2010, 

από τον Πρόεδρο του ΣΠΟΛΜΗΚ, κύριο Στέλιο Αχνιώτη. 

Ακολούθησε ενημέρωση και συζήτηση για το Συνταξιοδοτικό 

Σχέδιο μελών του ΕΤΕΚ, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της 

επεξεργασίας από τον Αναλογιστή.  Ο Πρόεδρος ενημέρωσε 

για τις εξελίξεις και ανάφερε ότι έγιναν αρκετές τροποποιή-

σεις με βάση τα σχόλια και τις εισηγήσεις που έγιναν κατά 

τη δημόσια παρουσίαση 

του σχεδίου.  Αφού ολο-

κληρωθεί η επεξεργασία 

του σχεδίου θα τεθεί και 

πάλιν ενώπιον των επαγ-

γελματικών οργανώσεων 

και στα μέλη ΕΤΕΚ για 

απόψεις, πριν την λήψη 

οριστικής απόφασης.

Όσον αφορά την Πρα-

κτική Εξάσκηση των 

Πολιτικών Μηχανικών, ο 

Πρόεδρος ανάφερε ότι 

η πρόταση που υποβλή-

θηκε στο ΕΤΕΚ αναφε-

ρόταν σε διετή διάρκεια 

με έμφαση στο απαραί-

τητο περιεχόμενο της 

Πρακτικής Εξάσκησης.  

Υπενθύμισε δε ότι ο 

Σύλλογος κατά τη Γενι-

κή Συνέλευση του 2007 

Γενική Συνέλευση ΣΠΟΛΜΗΚ

2 Δεκεμβρίου 2010

πήρε απόφαση και υποστήριξε τη θέση αυτή.

Τονίστηκε ιδιαίτερα ότι η εισήγηση για διετή πρακτική εξά-

σκηση, βασίστηκε στο γεγονός ότι οι απαιτήσεις στην άσκη-

ση του επαγγέλματος επιφέρουν σοβαρότατες ευθύνες επί 

των ΠΜ και θα πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι.

Έγιναν εισηγήσεις για το ενδεχόμενο διεξαγωγής μαθημά-

των με περιεχόμενο που να αφορά την Πρακτική Εξάσκηση 

σε φορείς όπως είναι η ΑνΑΔ ή το εκπαιδευτικό κέντρο του 

ΕΤΕΚ και ότι θα πρέπει η Πρακτική Εξάσκηση να ρυθμιστεί 

μέσω του ΕΤΕΚ.  

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι το θέμα δεν έχει κλείσει και ανα-

μένεται από το ΕΤΕΚ να απευθυνθεί στις Οργανώσεις για 

σχολιασμό.  

Εκφράστηκαν διάφορες θέσεις και απόψεις.  Λόγω της σοβα-

ρότητας του θέματος αποφασίστηκε ότι θα συγκληθεί έκτα-

κτη Γενική Συνέλευση για περαιτέρω συζήτηση του θέματος, 

πριν τη λήψη οριστικής απόφασης.   .



62 Πολιτικός Mηχανικός   ∆εκέμβριος 2010

Nέα του Συλλόγου - ∆ραστηριότητες - Γενική Ενημέρωση

Τ ο Τμήμα Λεμεσού του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, σε συνεργασία με 

την ελληνική εταιρεία ανάπτυξης λογισμικών για πολιτικούς μηχανικούς 

Multisoft και το γραφείο πολιτικών μηχανικών Γιώργου Κολώνια (Αντιπρο-

σώπος Statics στην Κύπρο), διοργάνωσε σειρά σεμιναρίων με θέμα τους Ευρωκώ-

δικες.

Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στην Πάφο, Λεμεσό, Λευκωσία και Λάρνακα στις 

19, 20, 22 και 23 Νοεμβρίου 2010 αντίστοιχα και σημείωσαν μεγάλη επιτυχία αφού 

η προσέλευση των πολιτικών μηχανικών που τα παρακολούθησαν ήταν μεγάλη.

Στις παρουσιάσεις έγινε αναφορά στους Ευρωκώδικες EC1, EC2, EC3 & EC8 και 

έγινε παρουσίαση παραδειγμάτων εφαρμογής των Ευρωκωδίκων με το πρόγραμμα 

Statics 2010 σε φορείς από οπλισμένο σκυρόδεμα και χάλυβα.

 Εισηγητές των σεμιναρίων ήταν:

•  Γεώργιος Μάρκου, Πολιτικός Μηχανικός M.Sc., Special Staff, FUC,Cyprus Ph.D.  

 Student, NTUA, Greece.

•  Δημήτρης Ρουμπάς, Πολιτικός Μηχανικός  

 M.SC.

•  Κοσμάς Μουπαγιτσόγλου, Πολιτικός Μη 

 χανικός M.SC.

Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν υπό την 

αιγίδα του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, 

μέσα στα πλαίσια ενημέρωσης των Πολιτι-

κών Μηχανικών.   .

Π ραγματοποιήθηκε μεταξύ 21-23 Οκτωβρίου 2010, το 

δεύτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διοργάνωσε 

ο Σύλλογός μας, με τίτλο «Ανάλυση και Σχεδιασμός 

Μεταλλικών Κατασκευών EC3».

Εκπαιδευτές ήταν οι: Δρ. Ιωάννης Ερμόπουλος και Δρ. Γεώρ-

γιος Σταματόπουλος.

Τα μαθήματα τα παρακολούθησαν συνολικά 54 συνάδελφοι 

Πολιτικοί Μηχανικοί και είχαν διάρκεια 19 ώρες.

Ενημερώνουμε τα Μέλη μας, ότι γίνονται προσπάθειες για 

επανάληψη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων το πρώτο 

εξάμηνο του 2011.   .

   Σεμινάριο - ΣΠΟΛΜΗΚ Τμήμα Λεμεσού

   Σεμινάριο - EC3 από ΣΠΟΛΜΗΚ
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Τ ο Επαρχιακό Συμβούλιο Λευκωσίας – Κερύνειας του 

Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου διοργάνωσε 

Συνέδριο - Έκθεση με θέμα «Εργασίες σε Ύψος» υπό 

την αιγίδα της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλί-

σεων, του Υπουργού Εσωτερικών και της Υπουργού Συγκοι-

νωνιών και Έργων. 

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 12 

και 13 Νοεμβρίου 2010 στο Hilton Park στη Λευκωσία με την 

στήριξη του Γερμανικού Οργανισμού Κοινωνικής Ασφάλι-

σης Ατυχημάτων «Deutsche Gezetzhiche Unfallversicherung» 

(DGUV), του Γερμανικού Ινστιτούτου Υποχρεωτικής Ασφά-

λισης και Πρόληψης Ατυχημάτων στον Κατασκευαστικό Το-

μέα «Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft» (BG BAU), του 

Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και του Επιστημονικού Τε-

χνικού Επιμελητήριου  Κύπρου.

Στο Συνέδριο παρευρέθηκαν και απεύθυναν χαιρετισμό η 

Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Σωτη-

ρούλα Χαραλάμπους, η Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων 

κ. Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλλή καθώς και εκπρόσωπος του 

Υπουργού Εσωτερικών.   

Οι εργασίες σε ύψος αποτελούν εργασίες πολύ ψηλού κινδύ-

νου και η πτώση από ύψος είναι μια από τις κυριότερες αιτίες 

καθώς και η συχνότερη αιτία των εργατικών ατυχημάτων, κυ-

ρίως στο τομέα των Κατασκευών.  Σύμφωνα με τα στοιχεία 

που διαθέτει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για την περί-

οδο 2005-2009, ποσοστό 30% των ατυχημάτων και 31% των 

θανατηφόρων ατυχημάτων σε όλους τους τομείς οικονομι-

κής δραστηριότητας έχουν ως αιτία την πτώση από ύψος.  

Ειδικά στον τομέα των κατασκευών η πτώση από ύψος είναι 

η αιτία του 39% του συνόλου των ατυχημάτων και του 58% 

των θανατηφόρων ατυχημάτων.

Το Συνέδριο αυτό αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία για 

επαγγελματίες στο τομέα των Κατασκευών αλλά και σε άλ-

λους τομείς που εμπλέκονται σε εργασίες σε ύψος, εμπει-

ρογνώμονες και χρήστες να πληροφορηθούν σχετικά με 

τις αποτελεσματικές μεθόδους και πρακτικές καθώς και το 

πιο σύγχρονο εξοπλισμό για την ασφαλή εκτέλεση εργασι-

ών σε ύψος. Κορυφαίοι επιστήμονες και εμπειρογνώμονες 

στα θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας από τη 

Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Αυστρία και Ελλά-

δα παρουσίασαν τις τελευταίες εξελίξεις και έρευνες. Στην 

έκθεση συμμετείχαν κορυφαίοι κατασκευαστές ικριωμάτων 

και άλλου εξοπλισμού στην Κεντρική Ευρώπη αλλά και την 

παγκόσμια αγορά οι οποίοι παρουσίασαν τις τελευταίες τε-

χνολογικές εξελίξεις.   .

Συνέδριο – Έκθεση Εργασίες σε  Ύψος 12 και 13 Νοεμβρίου 2010
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   Ανακοίνωση

   Σεμινάριο

Ο Οδυσσέας Φιλίππου Μιχαηλίδης γεννήθηκε στην Λευ-

κωσία το 1968. Το 1993 αποφοίτησε με άριστα από το 

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυ-

τεχνείου (Ε.Μ.Π). Το 1997 αναγορεύτηκε με άριστα σε δι-

δάκτορα μηχανικό του Ε.Μ.Π. και το 2004 απέκτησε πτυχίο 

Οικονομικών από τη Σχολή Οικονομικών του Εθνικού και Κα-

ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Υπήρξε μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Σύνταξης του Ευ-

ρωκώδικα 8 (EC8-Topic 4 : "Shallow and deep foundations").

Δίδαξε στην Ελλάδα σε διπλωματούχους Πολιτικούς Μηχα-

νικούς με θέμα "Εφαρμογές της Εδαφομηχανικής και Εδα-

φοδυναμικής σε μεγάλα έργα στην Ελλάδα". Με την ιδιότητα 

του Ειδικού Επιστήμονα δίδαξε σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2007–

08 και 2009-10 τα μαθήματα «Προδιαγραφές και Συμβόλαια 

Κατασκευαστικών Έργων» και «Προχωρημένα Μαθήματα 

Οδοποιίας».

Είναι ο συντάκτης αριθμού εγγράφων (κυρίως όρων συμβά-

σεων) που έχουν υιοθετηθεί από την αρμοδία αρχή δημο-

σίων συμβάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας ως πρότυπα 

έγγραφα για χρήση σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων 

και έχει δώσει αριθμό διαλέξεων στο 

δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε συναφή 

θέματα.

Κατά τη διάρκεια της μεταπτυχιακής 

του πείρας από το 1993 μέχρι το 1998 

ασχολήθηκε με στατικές μελέτες κτι-

ριακών έργων, μελέτες έργων οδο-

ποιίας, σεισμικές αναλύσεις γεφυρών, 

κρηπιδοτοίχων και φραγμάτων κ.λ.π. 

Το 1998 διορίστηκε στο Τμήμα Ελέγχου και έκτοτε ασχο-

λείται με θέματα δημοσίων συμβάσεων, εξέταση απαιτήσεων 

αναδόχων, τεχνικό και οικονομικό έλεγχο εργασιών κλπ. 

Έχει στο ενεργητικό του 5 δημοσιεύσεις σε ξένα και ελλη-

νικά επιστημονικά περιοδικά και 10 παρουσιάσεις σε επιστη-

μονικά συνέδρια.

Είναι μέλος του ΕΤΕΚ και φέρει τον τίτλο του Eur. Ing.

Είναι νυμφευμένος με την Λαμπριάνα (Νανά) Χρυσοστόμου 

και έχει τρία παιδιά.   .

Τ ο  Υπουργείο Εσωτερικών διοργάνωσε στις 4 Δεκεμβρίου 

2010 στο Ξενοδοχείο Holiday Inn, στη Λεμεσό, ενημερω-

τικό σεμινάριο με θέμα τους Ευρωκώδικες 2, 7 και 8. Πρό-

κειται για τη δεύτερη εκδήλωση του ίδιου σεμιναρίου αφού 

προηγήθηκε επιτυχώς αυτή της Λευκωσίας τον περασμένο 

Ιούνιο . Χαιρετισμό στο σεμινάριο, απηύθυναν ο Γενικός Δι-

ευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών Δρ. Λάζαρος Σαββί-

δης και εκπρόσωποι των CYS, ΕΤΕΚ, ΣΠΟΛΜΗΚ και ΣΠΜΑΚ. 

Κύριοι ομιλητές ήταν οι Δρ. Κρίστης Χρυσοστόμου, Αναπλη-

ρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Π.Α.Κ, Δρ. Πανίκος Παπαδόπουλος 

Αναπληρωτής Καθηγητής Frederick και Δρ. Λοΐζος Παπα-

λοίζου Επιστημονικός Συνεργάτης Τ.Ε.Π.Α.Κ. Στόχος του 

σεμιναρίου ήταν η παρουσίαση των βασικών προνοιών των 

Ευρωκωδίκων 2, 7, και 8 καθώς και παραδειγμάτων εφαρμο-

γής τους   .

ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ

O Σύλλογος συγχαίρει τον συνάδελφο Δρ. Οδυσσέα Φ. Μιχαηλίδη για την αναληψη της θέσης του Διευθυντή Ελέγχου 
στο τμήμα Ελέγχου του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του εύχεται κάθε επιτυχία στο έργο του.


