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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η ολοένα και αυξανόµενη χρήση σύµµεικτων δοµικών στοιχείων στις κατασκευές 

Πολιτικού Μηχανικού αποτέλεσε το ερέθισµα για την εµβάθυνση στο σχεδιασµό 

τους. Με την παρούσα µεταπτυχιακή εργασία γίνεται µια προσπάθεια κατανόησης 

του Ευρωπαϊκού Κανονισµού ΕΚ4, όσον αφορά το σχεδιασµό σύµµεικτων δοκών και 

σύµµεικτων πλακών, καθώς και µια προσπάθεια «αξιολόγησης» της γενικότερης 

φιλοσοφίας του, µέσω σύγκρισης µε τον αντίστοιχο Αµερικάνικο Κανονισµό LRFD. 

Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται τα πλεονεκτήµατα από τη χρήση σύµµεικτων 

δοµικών στοιχείων στην κατασκευή, τα οποία και έχουν προκαλέσει την ταχύτατη 

διάδοση των σύµµεικτων κατασκευών διεθνώς. 

Στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η θεωρία των σύµµεικτων διατοµών 

αµφιέρειστων και συνεχών δοκών αντίστοιχα, βάσει του EK4, καθώς και τα 

διαγράµµατα ροής διαστασιολόγησης σύµµεικτων δοκών από µεταλλική διατοµή 
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τύπου I και πλάκα σκυροδέµατος. Τα διαγράµµατα ροής περιλαµβάνουν πλαστική 

διαστασιολόγηση υποστηριζόµενης ή µη σύµµεικτης διατοµής. Επίσης, ελαστική 

διαστασιολόγηση υποστηριζόµενης ή µη σύµµεικτης διατοµής, ή οποία 

χρησιµοποιείται σε κτίρια αποθήκευσης ή σε συνήθη κτίρια. Τέλος, υπολογίζονται 

ελαστικά και πλαστικά οι διατµητικοί σύνδεσµοι που απαιτούνται για πλήρη η µερική 

διατµητική σύνδεση. 

Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαµβάνει τη θεωρία των σύµµεικτων πλακών από 

χαλυβδόφυλλο, σκυρόδεµα και οπλισµό βάσει του EK4, καθώς και τα διαγράµµατα 

ανάλυσης και διαστασιολόγησης σύµµεικτων πλακών. Τα διαγράµµατα ροής 

περιλαµβάνουν ανάλυση και διαστασιολόγηση του χαλυβδόφυλλου στη φάση 

κατασκευής, υπό τα φορτία κατασκευής, στην οριακή κατάσταση αστοχίας και στην 

οριακή κατάσταση λειτουργικότητας. Επίσης, περιλαµβάνουν ανάλυση και 

διαστασιολόγηση της σύµµεικτης πλάκας στη φάση λειτουργίας, υπό τα µόνιµα και 

κινητά φορτία, στην οριακή κατάσταση αστοχίας και στην οριακή κατάσταση 

λειτουργικότητας. 

Στο πέµπτο και έκτο κεφάλαιο γίνεται η σύγκριση του EK4 µε τον LRFD για το 

σχεδιασµό σύµµεικτων διατοµών αµφιέρειστων και συνεχών δοκών και σύµµεικτων 

πλακών αντίστοιχα. Συγκρίνεται η µεθοδολογία διαστασιολόγησης, καθώς και οι 

απαιτήσεις και τα όρια που τίθενται από τους δύο κανονισµούς για κάθε περίπτωση. 

Στο έβδοµο κεφάλαιο παρατίθενται τρεις εφαρµογές σύµµεικτων στοιχείων, µία 

σύµµεικτη διατοµή αµφιέρειστης δοκού, η ίδια σύµµεικτη διατοµή αλλά για συνεχή 

δοκό και µία διατοµή σύµµεικτης πλάκας, οι οποίες διαστασιολογούνται και µε τους 

δύο κανονισµούς. 

Στο όγδοο κεφάλαιο εξάγονται συµπεράσµατα από τη σύγκριση των δύο κανονισµών 

και γίνονται προτάσεις για περαιτέρω έρευνα στο αντικείµενο των σύµµεικτων 

κατασκευών. 
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ABSTRACT 

The incentive to investigate the design of composite structures was their continuously 

increasing use in civil engineering works. The purpose of the present postgraduate 

dissertation was the comprehension of the European Code EC4, as far as the design of 

composite beams and composite plates are concerned, and also a critical evaluation of 

the general philosophy of EC4, through a comparison with the equivalent American 

Standard LRFD. 

The first chapter presents the advantages of the use of composite elements in 

structures, which have caused the rapid spread of this technology all around the world. 

The second and third chapter present the theory of composite sections for simply 

supported and continuous beams based on EC4, and the design flowcharts of 

composite beams made up of steel I sections and concrete slabs. The flowcharts take 

into account elastic or plastic stress distribution of a propped or unpropped, composite 

section. In addition, the flowcharts include the calculation of an elastic or plastic 
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distribution of shear connectors, which are demanded for full or partial shear 

connection. 

The forth chapter includes the theory of composite slabs with profiled steel sheeting 

based on EC4 and the design flowcharts of these composite slabs. The flowcharts 

include the analysis and design of the profiled steel sheeting during the construction, 

for the ultimate limit state and the serviceability limit state, under the construction 

loads and the wet concrete. Furthermore, they include the analysis and design of the 

composite section, during the service phase, for the ultimate limit state and the 

serviceability limit state, under the dead load and the live load of the structure. 

The fifth and sixth chapters present the comparison between EC4 and LRFD, as far as 

the design of composite beams, (simply supported and continuous), and composite 

slabs, is concerned. Particularly, they focus on the comparison of the design method, 

which is used by the two codes and the difference in the demands and the limits, 

which are applied from each code, for each particular case of composite design. 

The seventh chapter includes design examples of three different composite elements, 

one composite section of a simply supported beam, the same composite section but 

for a continuous beam and a composite slab with profiled steel sheeting. All 

composite elements are designed with both codes. 

The eighth chapter summarizes the conclusions derived from the comparison of the 

results. 




