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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 Ο στόχος της παρούσης διπλωµατικής εργασίας είναι να παρουσιάσει µε σαφήνεια, τους τρόπους 
µόρφωσης διαφόρων δοµικών µελών που συνθέτουν ένα µονώροφο µεταλλικό φορέα.  Ταυτόχρονα, 
παρουσιάζεται η διαδικασία ελέγχου αλλά και διαστασιολόγησης αυτών των µελών για διάφορες 
εντατικές καταστάσεις, σύµφωνα µε τις κανονιστικές διατάξεις του Ευρωκώδικα 3. ∆όθηκε ιδιαίτερη 
βαρύτητα στη θεωρητική ανάπτυξη και απόδειξη αρκετών σχέσεων, µε βασικό εργαλείο τους κανόνες 
της µηχανικής και της στατικής των ραβδωτών φορέων. Η εργασία έχει εµπλουτιστεί και µε εικόνες 
από αναλύσεις µε πεπερασµένα στοιχεία, µε τη βοήθεια του λογισµικού MSC. Nastran for Windows. 
Ταυτόχρονα, υπάρχει ένα µεγάλο πλήθος σχηµάτων, φωτογραφιών και σχεδίων που δίνουν τη 
δυνατότητα στον αναγνώστη να κατανοήσει το αντικείµενο ευκολότερα. 
 Η εργασία διαιρείται σε δώδεκα ενότητες µε µορφή διαλέξεων, καθεµιά από τις οποίες εµβαθύνει 
σε διαφορετικό θέµα. Η αλληλουχία των διαλέξεων πραγµατοποιείται µε βάση τη λογική µετάβαση 
από το απλούστερο προς το συνθετότερο. Στο τέλος ορισµένων διαλέξεων έχουν προστεθεί κάποια 
αριθµητικά παραδείγµατα, που έχουν επιλυθεί. Έτσι λοιπόν, η πρώτη διάλεξη αποτελεί µια εισαγωγή 
στην τεχνολογία του χάλυβα αλλά και στην έννοια των Ευρωκωδίκων και ειδικότερα του Ευρωκώδικα 
3. Η δεύτερη διάλεξη παρουσιάζει τις φορτίσεις που καταπονούν ένα µεταλλικό βιοµηχανικό υπόστεγο 
και τις βασικές αρχές σχεδιασµού ενός τέτοιου φορέα. 
 Στην τρίτη διάλεξη παρουσιάζονται όλα τα δοµικά µέλη που απαρτίζουν ένα µεταλλικό υπόστεγο, 
η µόρφωση, η διάταξη και ο προσανατολισµός τους, καθώς και η σχετική τεχνική ορολογία τους. Η 
τέταρτη διάλεξη ασχολείται µε τα δοµικά µέλη που καταπονούνται σε αξονικό εφελκυσµό, τις 
αναπτυσσόµενες δράσεις, τις αντοχές και τον τελικό έλεγχο σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα 3. Στην 
πέµπτη διάλεξη εξετάζονται τα µέσα συνδέσεων των µεταλλικών µελών και ειδικότερα οι απλοί 
κοχλίες που καταπονούνται σε διάτµηση, οι αναπτυσσόµενες εντάσεις, οι αντοχές και φυσικά ο 
έλεγχός τους. 
 Η έκτη διάλεξη είναι αρκετά εκτεταµένη και έχει ως θέµα την ελαστική συµπεριφορά ενός 
δοµικού µέλους, υπό την επίδραση εγκάρσιων φορτίων. Συµπεριλαµβάνεται η µονοαξονική και η 
διαξονική κάµψη, η διάτµηση και η αλληλεπίδρασή της µε την κάµψη, οι έλεγχοι λειτουργικότητας και 
η έννοια των ισοδύναµων τάσεων. Στην έβδοµη διάλεξη, γίνεται αναφορά στην πλαστική συµπεριφορά 
ενός µέλους υπό εγκάρσια φορτία, στην έννοια της πλαστικής άρθρωσης, του ελαστοπλαστικού 
συνόρου και στα πλαστικά αδρανειακά µεγέθη µιας διατοµής. Επίσης, εµπεριέχεται και η κατάταξη 
των διατοµών σε κατηγορίες και η µονοαξονική και διαξονική κάµψη. 
 Η όγδοη διάλεξη ασχολείται µε την ειδική περίπτωση της ελαστικής και πλαστικής 
αλληλεπίδρασης διαξονικής κάµψης, διαξονικής διάτµησης και εφελκυστικής αξονικής δύναµης, ενώ 
στην ένατη και δέκατη διάλεξη γίνεται εκτεταµένη αναφορά στα µέλη που καταπονούνται από αξονική 
θλίψη και αναλύεται το φαινόµενο του καµπτικού λυγισµού. Η ενδέκατη διάλεξη είναι αφιερωµένη 
στην αντοχή µελών που καταπονούνται από την αλληλεπίδραση ορθής κάµψης και αξονικής θλίψης 
και αναλύεται διεξοδικά κυρίως το φαινόµενο του καµπτικού λυγισµού και δευτερευόντως του 
στρεπτοκαµπτικού λυγισµού. Στη δωδέκατη και καταληκτική διάλεξη περιγράφεται αναλυτικά η 
φιλοσοφία του ικανοτικού αντισεισµικού σχεδιασµού µεταλλικών κατασκευών, αποσαφηνίζεται η 
έννοια της πλαστιµότητας, του συντελεστή συµπεριφοράς και της υπεραντοχής. Επίσης, 
παρουσιάζονται τα συνηθέστερα στατικά συστήµατα παραλαβής του σεισµικού φορτίου, καθώς και η 
πορεία εφαρµογής του ικανοτικού σχεδιασµού για αυτά κατά τον Ν.Ε.Α.Κ. 
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