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3
Στατικά
Μια ουσιώδης σχέση είναι απαραίτητη ανάμεσα σε έναν αρχιτέκτονα και 
έναν πολιτικό μηχανικό. Ο αρχιτέκτονας λέει πώς ένα κτίριο πρέπει να 
φαίνεται, και ο πολιτικός μηχανικός διαβεβαιώνει ότι αυτό δε θα πέσει! 
Πρέπει να υπάρχει ένα αίσθημα ομάδας μεταξύ τους, εφόσον και οι δύο 
εργάζονται για τον ίδιο σκοπό. Ο αρχιτέκτονας πρέπει να εκτιμά τις δομι-
κές προκλήσεις που επιβάλλει το σχέδιο, ενώ ο πολιτικός μηχανικός 
πρέπει να σέβεται την επιθυμία του αρχιτέκτονα για δομή και λειτουργι-
κότητα. Και οι δύο σύμβουλοι επιδιώκουν να εξυπηρετήσουν τις απαιτή-
σεις του πελάτη, σύμφωνα με το διαθέσιμο προϋπολογισμό.

Ο σχεδιασμός των στατικών στοιχείων μπορεί να γίνει σε επιτρεπόμενη 
ή σε απόλυτη οριακή κατάσταση (ULS). Η επιτρεπόμενη κατάσταση 
περιορίζει το φορτίο σε μια προκαθορισμένη λειτουργική τάση ασφα-
λείας, ευρέως γνωστή ως ελαστικός σχεδιασμός, καθότι η παραμόρ-
φωση του στοιχείου είναι αναστρέψιμη (ελαστικοί). Το ULS παραγοντο-
ποιεί τα φερόμενα φορτία (μερικοί δείκτες ασφαλείας) και ο σχεδιασμός 
σχετίζεται με το πιθανό μέγιστο σφάλμα του στατικού στοιχείου. Η τυχόν 
κάμψη του στατικού στοιχείου περιορίζεται στην ελαστική παραμόρφωση 
του υλικού και το εφέ που δημιουργεί το φορτίο. Υπάρχουν ποικίλα όρια 
κάμψης για κάθε υλικό.

Τα δομικά στοιχεία έχουν πλέον σχεδιαστεί σύμφωνα με τους Ευρωκώ-
δικες (Eurocodes) και με τον τρόπο αυτό εφαρμόζονται ευκολότερα στις 
διάφορες εφαρμογές πληροφορικής.

Οι Ευρωκώδικες αποτελούν έναν πανευρωπαϊκό σχεδιασμό στατικής 
μελέτης για τα κτίρια και έχουν αντικαταστήσει τα εθνικά στάνταρντ.

Έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να προσφέρουν μια ενιαία προσέγγιση σε 
όλη την Ευρώπη, όσον αφορά το σχεδιασμό των κατασκευών. Κάθε 
Ευρωκώδικας έχει ένα αντίστοιχο Εθνικό Έγγραφο, το οποίο υπογραμμί-
ζει και αποσαφηνίζει νόμους και στάνταρντ που εφαρμόζονται σε κάθε 
χώρα.
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Ευρωκώδικες

Ευρωκώδικας 0 Η αρχή της κατασκευής EN1990
Ευρωκώδικας 1 Δράσεις στην κατασκευή EN1991
Ευρωκώδικας 2 Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα EN1992
Ευρωκώδικας 3 Σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών EN1993
Ευρωκώδικας 4 Σχεδιασμός σύμμεικτων κατασκευών  
 από χάλυβα και σκυρόδεμα EN1994
Ευρωκώδικας 5 Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών EN1995
Ευρωκώδικας 6 Σχεδιασμός τοιχοποιιών EN1996
Ευρωκώδικας 7 Σχεδιασμός γεωτεχνικών κατασκευών EN1997
Ευρωκώδικας 8 Σχεδιασμός αντισεισμικών κατασκευών EN1998
Ευρωκώδικας 9 Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο EN1999

Τα παραδείγματα που δίνονται χρησιμοποιούν στο σχεδιασμό την απλού-
στερη επιτρεπόμενη τάση και βασίζονται στους Κώδικες Πρακτικής 
(Codes of Practice) και τα βρετανικά στάνταρντ, τα οποία αποσύρθηκαν 
χάρη στη δημιουργία των Ευρωκωδίκων.

Η παρεχόμενη πληροφορία είναι μόνο για καθοδήγηση και δίνει μόνο μια 
ένδειξη του μεγέθους των στατικών μελών που απαιτούνται για την υπο-
βοήθηση της εξέλιξης ενός έργου. Όλα τα στατικά στοιχεία θα πρέπει να 
ελέγχονται από έναν εξειδικευμένο στον ΓΟΚ, στατικό. Η συμβουλευτική 
από έναν στατικό ενδείκνυται να γίνεται σε αρχικό στάδιο, ούτως ώστε να 
εξασφαλίζεται η στατική εφαρμογή των προτάσεων.
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Στατικά 101

Τύποι θεμελίωσης
Κατά τον προσδιορισμό του τύπου και του βάθους των θεμελίων που 
απαιτούνται σε ένα οικιστικό έργο χαμηλής δόμησης, είναι απαραίτητο να 
λάβει κανείς υπόψη του το βασικό υλικό του εδάφους, το είδος και την 
απόσταση των δέντρων – τόσο των υπαρχόντων όσο και των προτεινό-
μενων. Συχνά, απλές δοκιμαστικές τρύπες επαρκούν για να προσδιορι-
στεί το βάθος στην κατάλληλη επιτρεπτή στάθμη. Το ελάχιστο επιτρεπτό 
βάθος για τη θεμελίωση είναι το 1 μ., προκειμένου να αποφεύγεται και η 
περίπτωση του παγετού. Αν το βασικό υλικό είναι από άργιλο και υπάρ-
χουν δέντρα κοντά, είναι απαραίτητο να καθοριστεί το μέγεθος της συρ-
ρίκνωσης ή διόγκωσης της αργίλου (καθώς τα δέντρα επηρεάζουν την 
υγρασία στην άργιλο) και να συγκριθεί με το ύψος και το είδος των 
δέντρων. Το γεγονός αυτό δύναται να επηρεάσει σημαντικά το βάθος της 
θεμελίωσης.

Έδαφος το οποίο έχει την τάση να διογκώνεται, όταν αφαιρούνται από 
αυτό υπάρχοντα δέντρα, μπορεί να βλάψει τα θεμέλια. Για το λόγο αυτό, 
πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για να προστατευτούν τα 
πέδιλα και η πλάκα. Η χρήση ενός συμπιεστού επιπέδου πάνω από την 
επιφάνεια των θεμελίων, όπως είναι η δημιουργία κενού κάτω από την 
πλάκα, είναι αρκετά συχνή. 

Ένας έμπειρος μηχανικός έχει την ικανότητα να συμβουλεύει για όλα τα 
είδη θεμελίωσης και τα πιθανά προστατευτικά μέτρα που απαιτούνται.

Απλά πέδιλα σε μορφή ταινίας / πεδιλοδοκοί
Αυτό το είδος θεμελίωσης είναι κατάλληλο για βάθος μέχρι 2.5 μ. (ανά-
λογα με τη σταθερότητα των πλευρών της εκσκαφής). Οι πεδιλοδοκοί 
προτείνονται να χρησιμοποιούνται σε βάθος μεγαλύτερο του ενός μέτρου, 
προκειμένου η επιφάνεια του σκυροδέματος για το χτίσιμο των τοίχων να 
βρίσκεται σε τέτοια στάθμη, ώστε να προστατεύει από τυχούσα κατάρ-
ρευση των πλευρών της εκσκαφής.

Πασσαλοθεμελίωση 
Αυτό το είδος θεμελίωσης ενδείκνυται για κτίρια πάνω σε μαλακό έδαφος 
ή έδαφος το οποίο απαιτεί βαθιά θεμελίωση προκειμένου να αντιμετωπί-
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Το Εγχειρίδιο του Αρχιτέκτονα102

σει προβλήματα συρρίκνωσης / διόγκωσης. Λεπτομερείς έρευνες είναι 
αναγκαίες για να καθοριστούν οι συνθήκες και τα χαρακτηριστικά του 
εδάφους σε βάθος, και πραγματοποιούνται από ειδική γεωτεχνική εται-
ρεία. Οι πάσσαλοι χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη οπλισμένων 
δοκών και / ή πλάκας. 

Κοιτόστρωση
Η κοιτόστρωση, η οποία διαμοιράζει τα φορτία σε μια μεγάλη περιοχή, 
χρησιμοποιείται όταν το έδαφος απαιτεί τα πέδιλα να είναι πολύ φαρδιά 
ή υπάρχει κίνδυνος καθίζησης. Είναι απαραίτητο οι εδαφικές συνθήκες 
να είναι ομοιόμορφες κάτω από την κοιτόστρωση, ώστε να αποφεύγεται 
τυχούσα καθίζηση. Παράλληλα, πρέπει οι διάφορες εγκαταστάσεις να 
έχουν ευέλικτη υποδομή – όπως, για παράδειγμα, καμπυλωτοί σωλήνες 
για την αποχέτευση.

Τοιχοποιίες 
Οι τοιχοποιίες είναι ευρέως διαδεδομένες στην πλειοψηφία των υπαρχό-
ντων και των νέων κτιρίων, παρόλο που οι ξύλινες κατασκευές αυξάνο-
νται σημαντικά.

Ο σχεδιασμός τους βασίζεται στον Ευρωκώδικα 6 BSEN 1996-1-2, ο 
οποίος προέρχεται εν μέρει από το έγγραφο BS 5628.

Τα είδη τοιχοποιίας για κτίρια μικρής κλίμακας είναι:

1 Κοίλος τοίχος – διπλός τοίχος με ενδιάμεσο στρώμα μόνωσης: Πρό-
κειται για την πιο διαδεδομένη τοιχοποιία με διάκενο στο εσωτερικό 
της, στο οποίο τοποθετείται πλήρης ή μερική μόνωση.

2 Μονωμένος συμπαγής τοίχος: Πρόκειται για τοιχοποιία από αφρώ-
δες σκυρόδεμα ή κοίλη άργιλο με επιπρόσθετη εξωτερική ή εσωτε-
ρική μόνωση.

3.  Τοίχος από σκυρόδεμα που χύνεται μέσα σε καλούπια (τοιχοποιία / 
μονολιθικό, υβριδικό υλικό): Στεγνά καλούπια από πολυστυρένιο ή 
πλάκες από ξυλόμαλλο, σφιχτά δεμένα μεταξύ τους, στα οποία χύνε-
ται αντλούμενο σκυρόδεμα· πρέπει να μεγιστοποιηθεί η μόνωση 
εξωτερικά, προκειμένου να επιτευχθεί ένας ικανοποιητικός βαθμός 
θερμικής μάζας εσωτερικά.
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Στατικά 103

Οι τοιχοποιίες εξαρτώνται αφενός από τη συναρμογή των τσιμεντόλιθων 
ή τούβλων, που διανέμουν τα φορτία και παρέχουν συνοχή στον τοίχο, 
και αφετέρου από το συνδετικό κονίαμα που διαμοιράζει την πίεση στις 
μονάδες αυτές.

Ο σχεδιασμός της παραδοσιακής τοιχοποιίας βασίζεται στην αναλογία 
του πλήρους με το κενό (τις πόρτες και τα παράθυρα)· όπου ο σχεδια-
σμός απαιτεί αφαίρεση μέρους τοιχοποιίας προκειμένου να δημιουργη-
θούν πρόβολοι, γωνιακά ή μεγάλα ανοίγματα, οι τοιχοποιίες οπλίζονται 
με χάλυβα –περιστασιακά με σκυρόδεμα– σε οριζόντια και κάθετη στή-
ριξη. Μέρη τοιχοποιίας μπορεί να χρειάζονται ακαμψία με στηρίγματα 
μέσα τους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα πλευρικά φορτία. Στην 
περίπτωση που τα στηρίγματα του δαπέδου συνδέονται παράλληλα με 
τους εξωτερικούς τοίχους (π.χ., δεν είναι ενσωματωμένοι), επιβάλλεται η 
σύνδεση των τοίχων με το δάπεδο και κατ’ επέκταση η επίτευξη σταθε-
ρότητας από τα φορτία των ανέμων. Συχνά, οι αρμοί διαστολής είναι 
αυτοί που ελέγχουν τις θερμικές κινήσεις και τις κινήσεις συρρίκνωσης. 
Αυτοί οι αρμοί πρέπει να υποστηρίζονται πλευρικά – με στηρίγματα ή 
τοίχους αντιστήριξης. Κατά γενικό κανόνα, οι αρμοί διαστολής πρέπει να 
τοποθετούνται ανά 6 μ. στις τοιχοποιίες από τσιμεντόλιθους και ανά 12 μ. 
στις αντίστοιχες από πλίνθους.

Η χρήση ασβεστοκονιάματος δύναται να αυξήσει την ευελιξία της τοιχο-
ποιίας και να μειώσει την ανάγκη αρμών διαστολής, αλλά παράλληλα 
μειώνει τη δύναμη των τοίχων σε κάθετα και οριζόντια φορτία.

Ξύλινες κατασκευές
Πρόκειται για μια μέθοδο κατασκευής και όχι για είδος κτιρίου. Οι κατα-
σκευές αυτού του είδους χρησιμοποιούν κάθετα και οριζόντια στηρίγματα 
μαλακής ξυλείας και επικάλυψη από ξυλόπλακες, με σκοπό να δημιουρ-
γήσουν ένα σκελετό, ο οποίος θα μεταφέρει τα φορτία στα θεμέλια. Η 
επικάλυψη παρέχει αντοχή στα πλευρικά φορτία του ανέμου (γνωστή και 
ως racking resistance). Σε ανοίγματα όπως οι πόρτες και τα παράθυρα, 
τα κάθετα φορτία μεταφέρονται από τα ξύλινα ανώφλια στο κάτω μέρος 
των ανοιγμάτων μέσω επιπρόσθετων στηριγμάτων, που είναι γνωστά 
και ως ορθοστάτες. Η εξωτερική επένδυση παρέχει διακόσμηση και προ-
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Το Εγχειρίδιο του Αρχιτέκτονα104

στασία από τις καιρικές συνθήκες. Δε φέρει φορτία, παρόλο που μπορεί 
να συνεισφέρει στην προστασία από την αντίσταση του ανέμου· χρησι-
μεύει στην αδιαβροχοποίηση του κτιρίου και στην τελική επιθυμητή εμφά-
νιση του τελευταίου. Η θερμομόνωση, συνήθως, ενσωματώνεται στο διά-
κενο μεταξύ των στηριγμάτων των εξωτερικών τοίχων και επιπρόσθετα 
πιθανά προστατευτικά υλικά, ανάλογα με το σχεδιασμό του τοίχου, μπο-
ρεί να απαιτηθούν.

Οι ξυλόπλακες των τοίχων στο Ηνωμένο Βασίλειο κατασκευάζονται 
κυρίως στο εργοστάσιο. Το μέγεθος και ο βαθμός προκατασκευής ποικίλ-
λει ανάμεσα σε:

● Ανοιχτά πάνελ που περιλαμβάνουν δοκούς, ορθοστάτες, επικάλυψη 
και εξωτερική μεμβράνη εξαερισμού. Η θερμομόνωση, η εσωτερική 
μεμβράνη ελέγχου πίεσης αερίων (όπου απαιτείται) και η εσωτερική 
επένδυση τοποθετούνται επιτόπου στο οικόπεδο και

● Κλειστά πάνελ που περιλαμβάνουν εκτός από όλα τα παραπάνω και 
μόνωση, προστατευτικές μεμβράνες, επένδυση εσωτερική και εξω-
τερική και, μερικές φορές, εγκαταστάσεις. 

Μονώσεις ή υλικά προσθέτονται προκειμένου να προσφέρουν, όπου 
απαιτείται, υψηλά επίπεδα ηχομόνωσης και πυροπροστασίας, όπως, 
π.χ., σε μεσοτοιχίες ανάμεσα σε κτίρια ή διαμερίσματα.

Η επιλογή για την κατασκευή του δαπέδου και της στέγης δε διαφέρει 
από τα υπόλοιπα είδη κτιρίων. Τα δάπεδα του ισογείου μπορεί να είναι 
από σκυρόδεμα ή ξύλο, ενώ τα ενδιάμεσα πατώματα από ξύλινες δοκούς 
ή προκατασκευασμένα στοιχεία, τα οποία τοποθετούνται πάνω στις 
ξυλόπλακες των τοίχων δημιουργώντας ένα επίπεδο πάνω στο οποίο θα 
στηριχθούν οι επόμενοι όροφοι (platform frame). 

Στις στέγες χρησιμοποιούνται συχνά, εκτός από ζευκτά, και άλλα προκα-
τασκευασμένα στοιχεία.

Η ολοκλήρωση ενός στεγανού κελύφους για μια διώροφη κατοικία με μια 
ομάδα τεσσάρων ατόμων μπορεί να επιτευχθεί μέσα σε μια εργάσιμη 
εβδομάδα, ενώ με χρήση γερανού σε μία ή δύο ημέρες. Όταν το εξωτε-
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Στατικά 105

ρικό κέλυφος ολοκληρωθεί, οι εργασίες μπορούν να συνεχιστούν στο 
εσωτερικό του κτιρίου, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες. Ανάλογα 
με το βαθμό της προκατασκευής, μπορεί να απαιτηθούν: εγκατάσταση 
μόνωσης, μεμβράνης ελέγχου πίεσης αερίων, επενδύσεις στους εξωτερι-
κούς και εσωτερικούς τοίχους, σανίδωση δαπέδων και οροφών, εσωτερι-
κές ξυλουργικές εργασίες, επιστρώσεις.

Εξωτερικά εφαρμόζεται η επένδυση. Όταν είναι από τούβλα ή πέτρες, 
τοποθετείται ξεχωριστά και συνδέεται με τον ξύλινο σκελετό με καρφιά 
ανοξείδωτου χάλυβα. Διαφορετικές κινήσεις είναι πιθανό να γίνονται ανά-
μεσα στο σκελετό και αυτού του είδους την επένδυση, γεγονός που πρέ-
πει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη κατά το σχεδιασμό. Η επένδυση από 
πλακάκια ή ξύλο προσαρμόζεται πάνω στο σκελετό, σύμφωνα με την 
απόσταση των ορθοστατών.

Οι εξωτερικές ξυλουργικές εργασίες προσαρμόζονται στον ξύλινο σκε-
λετό και όχι στην επένδυση.

Οι πλάκες της στέγης ή τα κεραμίδια στερεώνονται σε ξύλινα καδρόνια 
και οι εξωτερικές εργασίες ολοκληρώνονται.

Πηγή: Timber Frame Construction, TRADA. www.trada.co.uk
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Το Εγχειρίδιο του Αρχιτέκτονα106

Βάρη των υλικών (για περαιτέρω πληροφορίες 
βλέπε BS 648)
Υλικό Περιγραφή Ποσότητα kg/m² kg/m³
αλουμίνιο χυτό 2770
αλουμίνιο οροφής μακριά λωρίδα  0.8 mm     3.70
ασφαλτόπανο με φράγμα υγρασίας   20 mm   47.00
σκυρόστρωμα χαλαρό, βαθμιδωτό 1600
πισσασφαλτούχο 
  πίλημα οροφής

3φυλλο + φράγμα 
υγρασίας

  11.10

σανίδα φύλλο   18 mm   10.50
λιθοδομή υψηλής αντοχής

αεριζόμενο
ελαφρύ
θεμελίωσης

100 mm
100 mm
100 mm
255 mm

220.00
  64.00
  58.00
197.00

ορείχαλκος χυτός 8425
πλινθοδομή μπλε

στατική
άμμου/τσιμέντου
london Stock
fl etton

115 mm
115 mm
115 mm
115 mm

276.60
250.00
240.00
212.00

2405
2165
2085
1845
1795

σανίδα πυριτικού 
ασβεστίου

φύλλο     6 mm     5.80

τσιμέντο 1440
κιμωλία 2125
μοριοσανίδα δαπέδου C4

επίπλου C1A
  18 mm
  18 mm

  13.25
  11.75

ψηφίδες επίπεδης οροφής   1 στρώση     4.75
άργιλος αδιατάρακτος 1925
σκυρόδεμα οπλισμένο 2% οπλισμός 2400

απλό 2300
σκυρόστρωμα 
από σκυρόδεμα

1760

χαλκός χυτός 8730
χαλκός οροφής μακριά λωρίδα  0.6 mm     5.70
φελλός κοκκώδης     80
φελλός (πάτωμα) πλακίδια  3.2 mm     3.00
φελλός (μόνωση) πάνελ   50 mm     6.50
πίλημα υπόστρωμα οροφής     1.30
γυαλί διάφανο

διάφανο
διάφανο

    4 mm
    6 mm
  10 mm

  10.00
  15.00
  25.00

υαλοβάμβακας εφάπτωμα 100 mm     1.02
χαλίκι χύμα 1600
ινοσανίδα μεσαία  6.4 mm     3.70
ινοσανίδα στάνταρντ  3.2 mm     2.35
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Υλικό Περιγραφή   Ποσότητα   kg/m²   kg/m³
σανίδα σκληρού ξύλου greenheart

δρυς
ιρόκο, τικ
μαόνι

  1040
    720
    660
    530

σανίδα σκληρού ξύλου 
(πάτωμα)

σανίδες         23 mm   16.10

σίδερο χυτός   7205
μόλυβδος χυτός

φύλλο
φύλλο

          Κωδ. 4
          Κωδ. 7

  20.40
  35.72

11322

ασβέστης κατ’ αποκοπή
υγρός

    705
    880

μουσαμάς φύλλο        3.2 mm     4.50
MDF φύλλο         18 mm   13.80
ασβεστοκονίαμα ασβέστης   1680
παρκέτο πάτωμα         15 mm     7.00
χωρίσματα γυψότουβλο

γυψόπλινθος
γυψοσανίδα με επικο-
νίαμα με ξυλόκαρφα

115+25 mm
100+25 mm
100+25 mm

250.00
190.00
120.00

πατενταρισμένη υάλωση μπάρες αλουμ./
600 mm c/c
μπάρες αλουμ./
600 mm c/c

           μονό

           διπλό

  19.00

  35.00

χαλίκι «μπιζέλι»   1500
perspex κυματοειδή φύλλα     4.90
γύψος ελαφρύ – 2πλό

σκληρό – 2πλό
γύψινο πηχάκι

        13 mm
        13 mm

  10.20
  11.60
  29.30

γυψοσανίδα gyproc σανίδα τοίχου
με επικονίαμα γύψου

       9.5 mm
          3 mm

    9.00
    2.20

κόντρα πλακέ φύλλο           6 mm     4.10
πολυστυρένιο εκτεταμένο φύλλο         50 mm     0.75
PVC οροφής μονή μεμβράνη           2 mm     2.50
απλό πλακάκι τοποθετημένα σε κονίαμα      12.5 mm   32.00
πλακάκια 
οροφής

άργιλος – απλά

πηλός – μονό 
  κυρτό κεραμίδι
τσιμέντο – διπλό 
  ρωμαϊκό
τσιμέντο – επίπεδο

      100 mm
    διάμετρος
      315 mm
    διάμετρος
      343 mm
    διάμετρος
      355 mm
    διάμετρος

  77.00

  42.00

  45.00

  51.00

πάτωμα 
ελαστικού 
καρφιού

πλακάκια           4 mm     5.90

Βάρη των υλικών – συνέχεια
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Το Εγχειρίδιο του Αρχιτέκτονα108

Υλικό Περιγραφή Ποσότητα  kg/m²  kg/m³
άμμος ξηρή  1600
ξυλότυπος πίλημα     1.30
ξεκαλούπωμα  2000
επίχρισμα τσιμέντο/άμμος     50 mm 108.00
χαλίκι χονδρό, ακανόνιστο, ξηρό  1842
χαλίκια οροφής ακατέργαστο

τανταλιζέ

    95 mm
διάμετρος
    95 mm
διάμετρος

    8.09

  16.19

σχιστόλιθος πλάκα     25 mm   70.80
σχιστόλιθος οροφής άρτιο

μεσαίας αντοχής
βαρύ

      4 mm
      5 mm
      6 mm

  31.00
  35.00
  40.00

χιόνι φρέσκο
υγρό, συμπαγές

     96
   320

μαλακή ξυλόπλακα φύλλο  12.5 mm   14.45
μαλακή ξυλεία πεύκο, πουρνάρι

έλατο
κέδρος

   670
   450
   390

μαλακή ξυλεία (πάτωμα) σανίδες     22 mm   12.20
χώμα συμπαγές

χύμα
 2080
 1440

ανοξείδωτος χάλυβας 
οροφής

μακριά λωρίδα    0.4 mm     4.00

χάλυβας μεσαία
φύλλο    1.3 mm   10.20

 7848

πέτρα bath
γρανίτης
μάρμαρο
σχιστόλιθος
york

 2100
 2660
 2720
 2840
 2400

ψηφίδες  1760
άσφαλτος     25 mm   53.70
μωσαϊκό λιθόστρωση     16 mm   34.20
αχυροσκεπή με σανίδες   300 mm   41.50
ξυλεία βλ. σανίδα σκληρής ξυλείας

μαλακή ξυλεία
βινίλ δάπεδο πλακάκια       2 mm     4.00
νερό  1000
σανίδες επικάλυψης μαλακή ξυλεία     19 mm

    25 mm
    7.30
    8.55

ξυλόμαλλο πλάκες     50 mm   36.60
τσίγκος χυτός  6838
τσίγκος οροφής μακριές λωρίδες    0.8 mm     5.70

Βάρη των υλικών – συνέχεια
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Newtons 
Η μονάδα μέτρησης της δύναμης, το Newton, προέρχεται από τη μονάδα 
μάζας μέσω της σχέσης ότι η δύναμη είναι ίση με τη μάζα επί την έλξη 
της βαρύτητας 9.81 μ. ανά δευτ. ανά δευτ. (9.81m/s²), στην κατεύθυνση 
της δύναμης: π.χ., 1 κιλό f = 9.81 newtons.

Για λόγους απλοποίησης: 100 kgf = 1 kN.

Εναλλακτικά, ένα Newton είναι η δύναμη η οποία, αν εφαρμοστεί σε 
σώμα μάζας ενός χιλιόγραμμου, του προσδίδει επιτάχυνση 1 m ανά sec² 
κατά τη διεύθυνσή της, οπότε 1 Ν = 1 Kg X 1 m/s².

Όταν υπολογίζουμε το βάρος των υλικών για τις κατασκευές, τα χιλιό-
γραμμα πρέπει να πολλαπλασιάζονται επί 9.81 για να προκύπτει το αντί-
στοιχο μέγεθος σε Newtons (ή 9.81 ÷ 1000 για kN).

Σαν γενικός κανόνας, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες εκφράσεις:

επιπρόσθετα φορτία kN/m2

μάζα φορτίων kg/m2 ή kg/m3

τάση N/mm2

ροπή κάμψης kNm
διάτμηση kN

1 N/mm = 1 kN/m

1 N/mm2 = 1 x 103 kN/m2

1 kNm = 1 x 106 Nmm
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Το Εγχειρίδιο του Αρχιτέκτονα110

Επιβαλλόμενα φορτία

Επιβαλλόμενα φορτία δαπέδων (για περαιτέρω 
πληροφορίες βλέπε BS 6399 Part 1)

Είδος πατώματος Κατανεμημένο
φορτίο
kN/m²*

Συγκεντρω-
μένο φορτίο

kN*
Κατοικίες και πολυκατοικίες από 3 ορόφους και κάτω 
με όχι πάνω από 4 διαμερίσματα ανά όροφο

1.5 1.4

Υπνοδωμάτια και κοιτώνες εκτός από αυτά 
σε μονοκατοικίες, ξενοδοχεία και μοτέλ

1.5 1.8

Υπνοδωμάτια ξενοδοχείων, θάλαμοι νοσοκομείων, WC 2.0 1.8
Δημόσιοι, ιδρυματικοί και κοινοί χώροι μαζικής εστίασης 
lounges, cafes και εστιατόρια, αίθουσες μπιλιάρδου

2.0 2.7

Χειρουργεία, ακτινολογικά, υπηρεσιακοί χώροι, 
αναγνωστήρια χωρίς βιβλιοθήκες

2.0 4.5

Γραφεία για γενική χρήση 2.5 2.7
Γκαράζ για οχήματα <2,5 τόνους 2.5 9.0
Αίθουσες διδασκαλίας, παρεκκλήσια, αίθουσες δεξιώσεων 3.0 2.7
Κουζίνες και πλυντήρια ξενοδοχείων, εργαστήρια 3.0 4.5
Γραφεία με εγκαταστάσεις Η/Υ 3.5 4.5
Χώροι συνάθροισης κοινού με σταθερά καθίσματα 4.0 3.6
Καταστήματα λιανικής 4.0 3.6
Μπαρ ξενοδοχείων 5.0 3.6
Χώροι συνάθροισης κοινού χωρίς σταθερά καθίσματα 5.0 3.6
Γυμναστήρια, αίθουσες χορού, εργοστάσια, εργαστήρια 
και συναφείς χώροι

5.0 4.5

Γκαράζ, πάρκιγκ και συνεργεία για οχήματα >2,5 τόνους θα καθοριστεί για 
συγκεκριμένη χρήση

Λεβητοστάσια, εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου 
του βάρους των μηχανημάτων

7.5 4.5

Βιβλιοπωλεία, αποθήκες (ανά μέτρο ύψους αποθήκης) 2.4 7.0
Καταστήματα χαρτικών (ανά μέτρο ύψους αποθήκης) 4.0 9.0
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Είδος πατώματος Κατανεμημένο
φορτίο
kN/m²*

Συγκεντρω-
μένο φορτίο

kN*
Διάδρομοι, χολ κτλ. σε ιδρύματα (χωρίς πλήθη και 
τροχοφόρα), hostels, ξενώνες, λέσχες και κοινόχρηστοι 
χώροι σε διαμερίσματα πάνω από τον 3ο όροφο. Μόνο 
με πεζή κίνηση

3.0 4.5

Κλίμακες και πλατύσκαλα όπως παραπάνω 3.0 4.0
Διάδρομοι, χολ κτλ. σε όλα τα υπόλοιπα κτίρια μαζί με 
ξενοδοχεία, μοτέλ και ιδρύματα. Μόνο με πεζή κίνηση

4.0 4.5

Κλίμακες και πλατύσκαλα όπως παραπάνω 4.0 4.0
Διάδρομοι, χολ κτλ. σε όλα τα υπόλοιπα κτίρια μαζί με 
ξενοδοχεία, μοτέλ και ιδρύματα. Μόνο με πεζή κίνηση

5.0 4.5

Εξώστες μονοκατοικίες και κοινόχρηστοι χώροι 
περιορισμένης χρήσης σε πολυκατοικίες 
μέχρι 3 ορόφους

1.5 1.4

Ξενώνες, λέσχες και κοινόχρηστοι χώροι σε 
πολυκατοικίες πάνω από 3 ορόφους

Ίδιο με τα 
δωμάτια με τα 
οποία έχουν 
πρόσβαση, αλλά 
με ελάχιστο το 
3.0

1.5/m στην 
εξ. πλευρά

  Όλα τα υπόλοιπα Ίδιο με τα 
δωμάτια με τα 
οποία έχουν 
πρόσβαση, αλλά 
με ελάχιστο το 
4.0

1.5/m στην 
εξ. πλευρά

* Όποιο παράγει τη μέγιστη τάση ή κάμψη

Επιβαλλόμενα φορτία δαπέδων – συνέχεια
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Το Εγχειρίδιο του Αρχιτέκτονα112

Μείωση στο συνολικά διανεμημένο φορτίο πατώματος 
(φέρουσα ικανότητα δαπέδου) 

Αριθμός δαπέδων, 
συμπεριλαμβανομένης της οροφής, 
φερόμενων από δομικό στοιχείο

  1   2     3     4 5-10 10+

Ποσοστό μείωσης στο συνολικά 
διανεμημένο φορτίο σε  όλα τα 
πατώματα φερόμενα από δομικό 
στοιχείο

  0 10   20   30 40 50
max

Στηριζόμενη επιφάνεια m² 40 80 120 160 200 250

Ποσοστό μείωσης στο συνολικά 
διανεμημένο φορτίο πατώματος

  0   5   10   15 20 25
max

03_arch-pocket.indd   11203_arch-pocket.indd   112 12/7/2013   2:39:11 μμ12/7/2013   2:39:11 μμ



Στατικά 113

Επιβαλλόμενα φορτία οροφής (για περισσότερες 
πληροφορίες βλέπε BS 6399 Part 3)

Όπου απαιτείται πρόσβαση για καθαριότητα και συντήρηση για αυτά τα 
φορτία θα χρησιμοποιηθούν σανίδες κυκλοφορίας για την εκτέλεση εργα-
σιών σε ευαίσθητες οροφές.

Για κτίρια σε περιοχές με βαριά χιονόπτωση, το φορτίο του χιονιού θα 
πρέπει να συνυπολογιστεί. Το φορτίο του χιονιού είναι μια διαδικασία 
τόπου, υψομέτρου και κλίσεως οροφής. Για κτίρια με στηθαία, κοιλώσεις 
ή άλλες ιδιομορφίες στην οροφή, μπορεί να υπάρξει σημειακή συσσώ-
ρευση χιονιού από μετακίνηση. (Βλέπε BS 6399 Part 3 για περαιτέρω 
οδηγίες).

Είδος οροφής Σχόλια Κατανε-
μημένο
φορτίο
kN/m2*

Συγκε-
ντρωμένο
φορτίο

kN*
Όλες οι οροφές Όπου απαιτείται 

πρόσβαση και 
για καθαριότητα 
και για συντήρηση

1.5 ή 1.8

Επίπεδες οροφές 
και κεκλιμένες 
μέχρι 30°

Όπου δεν απαιτείται 
πρόσβαση παρά μόνο 
για καθαριότητα 
και συντήρηση

0.6 ή 0.9

Κεκλιμένες μεταξύ 
30° και 60° (aº)

Όπου δεν απαιτείται 
πρόσβαση παρά μόνο 
για καθαριότητα 
και συντήρηση

0.6(60 – a)/30 ή 0.9

Κεκλιμένες οροφές 
από 60° και πάνω

0 0 0.9

* Όποιο παράγει τη μέγιστη τάση 
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