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Περίληψη 
Στόχος της παρούσας διπλωµατικής είναι η εµφάνιση µιας πρότυπης µελέτης 

µεταλλικού βιοµηχανικού υπόστεγου, η οποία ακολουθεί τα βασικά βήµατα: Μόρφωση – 
Υπολογισµός – Κατασκευή. 

Στο πρώτο µέρος περιγράφεται ο χάλυβας ως δοµικό υλικό, η ιστορία των µεταλλικών 
κατασκευών και οι χρήσεις τους στην εποχή µας. Στη συνέχεια αναφέρουµε τα 
πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των µεταλλικών κατασκευών. Στο τέλος του πρώτου 
µέρους δίδονται στοιχεία µεταλλουργίας για τον τρόπο παραγωγής του χάλυβα, τη 
διαµόρφωση πρότυπων ελασµάτων µέσω των δύο βασικών µεθόδων θερµής και ψυχρής 
έλασης, καθώς και των βασικότερων µεθόδων συγκόλλησης που εφαρµόζονται στις µέρες 
µας. 

Στο δεύτερο µέρος παρουσιάζεται το έργο που µελετούµε σε αυτή την εργασία και 
περιγράφονται αναλυτικά τα κυριότερα µέλη του. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στις 
εναλλακτικές µορφές κύριων φορέων παρόµοιων κατασκευών (δικτυωτά ζυγώµατα, µέλη 
µεταβλητής διατοµής), παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα κάθε λύσης. 
Ακολουθούν οι κανόνες µόρφωσης κάθε µέλους του µεταλλικού σκελετού του υπόστεγου 
όπου και εξηγούµε: τι είδους διατοµές επιλέγουµε για κάθε µέλος και γιατί, πώς διατάσσονται 
οι διατοµές των µελών στο χώρο, τι φορτία παραλαµβάνει κάθε µέλος, πώς παραµορφώνεται, 
πού τα µεταβιβάζει και πώς συνδέεται µε τα λοιπά µέλη. 

Στο τρίτο µέρος περιγράφονται οι βάσεις σχεδιασµού των κατασκευών, οι δράσεις στη 
γενική τους µορφή και οι συνδυασµοί δράσεων που λαµβάνονται υπόψη στην οριακή 
κατάσταση αστοχίας και λειτουργικότητας. Στη συνέχεια δίδονται οι τιµές σχεδιασµού των 
µέτρων του δοµικού χάλυβα, οι ποιότητες και τα µηχανικά χαρακτηριστικά του 
(διαµορφωµένου ‘εν θερµώ’ και ‘ εν ψυχρώ’), τα οποία και συγκρίνονται µε αυτά των 
χαλύβων που χρησιµοποιούνται στο ωπλισµένο σκυρόδεµα, στα φύλλα επικαλύψεων και 
στους κοχλίες. Ακολουθεί ο υπολογισµός των συνήθων φορτίων που καταπονούν το 
µεταλλικό βιοµηχανικό υπόστεγο (χιόνι – άνεµος – σεισµός), σύµφωνα µε τον EC1, και η 
σύγκρισή τους µε αυτά που προκύπτουν από τους αντίστοιχους Ελληνικούς κανονισµούς 
(Ελληνικός κανονισµός φορτίσεων, Ε.Α.Κ). Κατόπιν, γίνεται η διατύπωση των απαιτούµενων 
ελέγχων, αλλά και ο τρόπος που αυτοί γίνονται σύµφωνα µε τον EC3, για τα µέλη µεταλλικών 
κατασκευών και τέλος πραγµατοποιείται η στατική επίλυση των µελών του υπόστεγου, µε τα 
ήδη υπολογισθέντα φορτία και η διαστασιολόγηση αυτών. 
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Abstract 
The objective of this diploma thesis is the presentation of a prototype design of an 

industrial metal building, which follows the fundamental procedure: Shaping – Calculation – 
Construction.  

The first part deals with the description of structural steel as a construction material, 
the history of steel structures and their uses in our days. Afterwards we refer to the advantages 
and disadvantages of steel structures. In the end of the first part basic topics of applied 
metallurgy are presented, such as: steel making, forming of cross-sections through the 
processes of hot and cold rolling and the most common welding methods.  

The second part deals with the presentation of the metal building, which is analyzed in 
this diploma thesis, and the detailed description of its main and secondary members. Next, a 
reference to the alternative types of main frame, for similar structures, is made (such as lattice 
roof girders and variable cross section beams and columns) leading to conclusions for the 
advantages and disadvantages of each type. Predimensioning rules for each member of the 
steel frame, follow, such as: the type of cross section that is used for each member, the way 
that each cross section is placed in 3D space, the type of loads that each element carries, the 
way that it is being deformed through this procedure, where and how does it transfer them, 
and finally the way that each member is being connected to the rest. 

The third part deals with the basis of structural design, the description of loads and 
forces in their general form, but also the load combinations that are finally used for design in 
both strength and serviceability limit states. Design values of structural steel, as well as its 
standards and mechanical characteristics, come in line, for both hot and cold rolled steel 
sections, which are finally compared with these of steel used in other constructions such as 
concrete, cladding and bolts. Next, comes the calculation of the most common loads, which a 
metal industrial building must carry (wind – snow – earthquake), according to EC1, which is 
followed by a comparison to the loads that are indicated by the Greek regulations (Greek 
regulation of loads, Greek Seismic Regulation). Afterwards, the formulation of the checks that 
are indicated by EC3 for all the steel members, takes place, and finally comes the static 
analysis of all the members that compose the metal building, along with their dimensioning. 

 


