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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι βομβιστικές τρομοκρατικές επιθέσεις με την πάροδο του χρόνου όλο και αυξάνονται ενώ οι επιθέσεις 

με συμβατικές μεθόδους περιορίζονται πια αφού μέσω των εκρήξεων ένας εν δυνάμει τρομοκράτης 

δύναται να προκαλέσει σκληρότερο αποτέλεσμα με λιγότερο κόπο. Παράλληλα, οι εκρήξεις λόγω 

ατυχημάτων παραμένουν σταθερές ως κίνδυνος. Έτσι, το πρόβλημα των εκρήξεων παραμένει μόνιμα 

στην επικαιρότητα λαμβάνοντας χώρα τόσο σε αναπτυγμένες όσο και σε αναπτυσσόμενες χώρες ενώ 

ιδίως στην Ελλάδα κατέχει μία εκ των υψηλότερων θέσεων παγκοσμίως. Ωστόσο, η δράση των εκρήξεων 

από την πλευρά ενός μηχανικού ποτέ δεν είχε ευρύ πεδίο εφαρμογής στην Ελλάδα. Έτσι, η γνώση στο 

συγκεκριμένο αντικείμενο είναι περιορισμένη καθώς υπήρχαν περιορισμένες εφαρμογές που να την 

απαιτούν. Πλέον, όμως, η κατάσταση αυτή αλλάζει ριζικά αφού η έκρηξη αποτελεί μια συνήθη δράση 

που έχει βαρύνοντα ρόλο σε ένα έργο καθώς μπορεί να κρίνει την τελική διαστασιολόγηση ενός φορέα. 

Ο δε τρόπος δράσης της είναι διαφορετικός από αυτόν του σεισμού ή του ανέμου και με αυτόν τον 

τρόπο αποκτά ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο μόρφωσης ενός στατικού συστήματος. Ενώ, ενδιαφέρον 

είναι το γεγονός ότι το θέμα των εκρήξεων είναι στενά συνδεδεμένο με την κοινωνία τόσο υπό τη σκοπιά 

της τρομοκρατίας όσο και υπό την σκοπιά των ατυχημάτων που οδηγούν σε εκρήξεις καθώς και στις 

δύο περιπτώσεις βαρύνοντα ρόλο παίζει ο ανθρώπινος παράγοντας και όχι τα φυσικά φαινόμενα. Η 

παρούσα μεταπτυχιακή εργασία, λοιπόν, έρχεται να παρουσιάσει τις βασικές αρχές που διέπουν την 

έκρηξη ως δράση και να παράσχει τα κατάλληλα εφόδια για τον σχεδιασμό ενός έργου σε έκρηξη. Τα 

εφόδια αυτά μεταφράζονται τόσο σε εργαλεία, όπως τυπολόγια, πίνακες και διαγράμματα όσο και σε 

εφαρμογές απλοποιημένες αλλά και σύνθετες. Οι εφαρμογές αυτές βρίσκονται στην αιχμή των πλέον 

επίκαιρων τεχνολογικών προσπαθειών γύρω από την έκρηξη. Έτσι, γίνεται εμβάθυνση των τεχνολογικών 

γνώσεων στο πεδίο των εκρήξεων που είναι ένα από τα πλέον μείζονα προβλήματα της κοινωνίας ενώ 

γίνεται και σύγκριση των μεθόδων ανάλυσης μιας έκρηξης. Η διαδικασία είναι δυσχερής αφού τα βασικά 

σχεδιαστικά εργαλεία προστατεύονται εσωτερικά από τις χώρες που τα παράγουν, ωστόσο προτείνονται 

τεχνικές που δίνουν τη δυνατότητα ανάλυσης οποιουδήποτε είδους φορέα σε έκρηξη με εναλλακτικά 

μέσα. 
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ABSTRACT 

In the course of time, terrorist attacks using explosives keep increasing while conventional methods of 

attacking are limited. A potential terrorist has the ability to cause a more severe result with less effort 

through bombing. Simultaneously, accidental explosions are still a lurking danger. So, explosions are 

constantly on the news regarding both the developed and the developing countries while Greece 

specifically holds one of the highest positions in the list of the top rankings worldwide. However, from 

an engineering perspective, explosions never had actual application to greek projects. So, knowledge 

regarding explosions is limited since there were only few applications to demand it. Nevertheless, blast 

has become a common action nowadays and plays a significant role since it can determine the final 

design geometry and section properties of a structure. Furthermore, explosion is of paramount 

importance for the structural system as it has a different mode of action from the earthquake or the 

wind. An interesting fact is that explosions are closely related to society regarding both terrorism and 

accidents since the human element plays a key role and not the natural phenomena which apply to 

most occasions. So, this master thesis’ main aim is to answer the most common questions regarding 

this issue, to present the general principles that form the action of explosions and to equip the potential 

designer with proper tools for structural mechanics use. More specifically, these tools are formulas, 

tables, diagrams and applications, both simple and complex. The applications do not only have 

educational side but also focus on current research since they are at the technological edge of the field 

of explosions. As a result, this thesis is an effort to enforce the technological knowledge in the field of 

explosions which is one of society’s current needs as well as to present a comparison of the analysis 

methods of a structure subjected to blast loads and the designation of the most appropriate ones. 

However, the main methodologies are protected in terms of research and design for internal safety 

reasons in countries which have developed this type of technology. So applying an explosion to a 

structural element has become a tedious procedure and thus this thesis is a gives a large variety of 

examples and alternative tools in order to extract structural behavior under blast loading since the most 

commonly used tools worldwide are not disclosed to other countries such as Greece. 

 


