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Ειςαγωγή 

Γενικά 

Το 1975 θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι αποφάςιςε να άρει τα τεχνικά εμπόδια ςτο εμπόριο μζςω τθσ 

εναρμόνιςθσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Το κεντρικό ςθμείο αυτισ τθσ διαδικαςίασ ιταν θ 

κζςπιςθ ενόσ ςυνόλου εναρμονιςμζνων τεχνικϊν προδιαγραφϊν για το ςχεδιαςμό των τεχνι-

κϊν ζργων που κα αντικακιςτοφςαν τουσ εκνικοφσ κανονιςμοφσ των κρατϊν-μελϊν. Θ ευκφνθ 

για το ζργο αυτό πζραςε ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι Τυποποίθςθσ (CEN) ϊςτε να καταρτίςει τα 

Ευρωπαϊκά Ρρότυπα (ΕΝ). 

Οι Ευρωκϊδικεσ για τισ καταςκευζσ αποτελοφνται από τα κατωτζρω πρότυπα, τα οποία εν γζ-

νει απαρτίηονται από διάφορα μζρθ. 

ΕΝ 1990 Ευρωκϊδικασ: Βάςεισ Σχεδιαςμοφ 

ΕΝ 1991 Ευρωκϊδικασ 1: Δράςεισ ςτισ καταςκευζσ 

ΕΝ 1992 Ευρωκϊδικασ 2: Σχεδιαςμόσ Καταςκευϊν από Σκυρόδεμα 

ΕΝ 1993 Ευρωκϊδικασ 3: Σχεδιαςμόσ Καταςκευϊν από Χάλυβα 

ΕΝ 1994 Ευρωκϊδικασ 4: Σχεδιαςμόσ Συμμείκτων Καταςκευϊν από Χάλυβα 

και Σκυρόδεμα 

ΕΝ 1995 Ευρωκϊδικασ 5: Σχεδιαςμόσ Ξφλινων Καταςκευϊν  

ΕΝ 1996 Ευρωκϊδικασ 6: Σχεδιαςμόσ Καταςκευϊν από Τοιχοποιία 

ΕΝ 1997 Ευρωκϊδικασ 7: Γεωτεχνικόσ Σχεδιαςμόσ 

ΕΝ 1998 Ευρωκϊδικασ 8: Σχεδιαςμόσ Καταςκευϊν ςε ςειςμογενείσ περιοχζσ  

ΕΝ 1999 Ευρωκϊδικασ 9: Σχεδιαςμόσ Καταςκευϊν από Αλουμίνιο 

Τα Εκνικά Ρρότυπα κα αποτελοφνται από το κείμενο (και τα πικανά προςαρτιματα) που ζχει 

εγκρικεί από τθ CEN, ςυμπλθρωμζνο με μία ςελίδα τίτλου και ζνα πρόλογο, και μπορεί να 

ςυμπλθρϊνονται από τα Εκνικά Ρροςαρτιματα. 

Τα Ρροςαρτιματα του πλιρουσ κειμζνου των Ευρωκωδίκων είναι κανονιςτικά και κεωροφνται 

ωσ τμιματα των Ευρωκωδίκων, και πλθροφοριακά, για τα οποία ορίηεται ςτα Εκνικά Ρροςαρ-

τιματα αν κα είναι κανονιςτικά ι όχι. 

Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι ςτουσ Ευρωκϊδικεσ οι προτάςεισ που ςυνοδεφονται από το γράμμα 

Α (=Αρχι) (P ςτο αρχικό Αγγλικό κείμενο) είναι υποχρεωτικζσ ςτθν εφαρμογι τουσ και δεν ε-

πιτρζπεται απόκλιςθ από αυτά που ορίηουν. Οι υπόλοιπεσ προτάςεισ, οι οποίεσ βαςίηονται 

ςτισ προθγοφμενεσ, είναι δυνθτικζσ. 

Στόχοσ του Ευρωκώδικα 6 

Ο Ευρωκϊδικασ 6 (ΕΝ 1996) αποτελείται από τζςςερα μζρθ: 

 Μζροσ 1-1: Γενικοί κανόνεσ για οπλιςμζνθ και άοπλθ τοιχοποιία 

 Μζροσ 1-2: Γενικοί κανόνεσ - Σχεδιαςμόσ ζναντι πυρκαγιάσ 

 Μζροσ 2: Σχεδιαςμόσ, επιλογι υλικϊν και καταςκευι τοιχοποιίασ 

 Μζροσ 3: Απλοποιθμζνεσ μζκοδοι υπολογιςμοφ για καταςκευζσ από άοπλθ τοιχοποιία. 
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 Για τισ ανάγκεσ τθσ χϊρασ μασ, ο Ευρωκϊδικασ 6 ςυνδυάηεται με το Κεφάλαιο 9 του Ευ-

ρωκϊδικα 8.  

Σθμειϊνεται ότι  ο Ευρωκϊδικασ 6 δεν καλφπτει: 

 ειδικά κζματα ειδικϊν τφπων ζργων Ρολιτικοφ Μθχανικοφ από τοιχοποιία (όπωσ, γζφυ-

ρεσ, φράγματα, καπνοδόχοι ι δεξαμενζσ υγρϊν) 

 ειδικά κζματα ειδικϊν τφπων καταςκευϊν (όπωσ τόξα ι τροφλοι) 

 τοιχοποιίεσ ςτισ οποίεσ χρθςιμοποιοφνται κονιάματα γφψου/τςιμζντου 

 τοιχοποιίεσ ςτισ οποίεσ τα λικοςϊματα δεν δομοφνται ςε κανονικζσ ςτρϊςεισ (αργολικο-

δομι) 

 τοιχοποιίεσ οπλιςμζνεσ με άλλα υλικά εκτόσ του χάλυβα 

Εθνικό Προςάρτημα 

Κάκε Ευρωκϊδικασ περιζχει παραμζτρουσ και εναλλακτικζσ μεκόδουσ για τισ οποίεσ πρζπει να 

δοκεί μία Εκνικι τιμι από τα κράτθ-μζλθ. Αυτζσ οι παράμετροι καλοφνται Εκνικά Ρροςδιορι-

ηόμενεσ Ραράμετροι, οι δε τιμζσ τουσ ζχουν ςχζςθ με τα επίπεδα αςφάλειασ - για τα οποία 

κάκε κράτοσ ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ - και πρζπει να χρθςιμοποιοφνται ςτο ςχεδιαςμό 

κτιρίων και καταςκευϊν που κα γίνουν ςτο υπόψθ κράτοσ. Τα Εκνικά Ρρότυπα που ςχετίηον-

ται με τθν εφαρμογι κάκε Ευρωκϊδικα και Ρρότυπου είναι επικυμθτό να περιζχουν ζνα Εκνι-

κό Ρροςάρτθμα μαηί με το κείμενο, το οποίο κα ορίηει όλεσ τισ Εκνικά Ρροςδιοριηόμενεσ Ρα-

ραμζτρουσ.  

Πμωσ το Εκνικό Ρροςάρτθμα επιτρζπεται να περιζχει πλθροφορίεσ αποκλειςτικά και μόνον 

για: 

 Τιμζσ ι κατθγορίεσ, όπου από τον Ευρωκϊδικα προτείνονται εναλλακτικζσ δυνατότθτεσ  

 Τιμζσ όπου ςτον Ευρωκϊδικα υπάρχει μόνο ςφμβολο 

 Ειδικά ςτοιχεία για τθ χϊρα, όπωσ γεωγραφικά, κλιματολογικά, χάρτεσ χιονιοφ κλπ. 

 Τθ διαδικαςία που πρζπει να ακολουκθκεί, ςτισ περιπτϊςεισ που προτείνονται εναλλακ-

τικζσ διαδικαςίεσ από τον Ευρωκϊδικα 

Επίςθσ μπορεί να περιζχει: 

 Αποφάςεισ για τθν εφαρμογι των πλθροφοριακϊν προςαρτθμάτων 

 Αναφορζσ ςε μθ αντικρουόμενεσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, οι οποίεσ προορίηονται 

να βοθκιςουν το χριςτθ ςτθν εφαρμογι του Ευρωκϊδικα 
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1  ΕN 1996-1-1: Γενικοί κανόνεσ για οπλιςμζνη και άοπλη τοιχοποιία 

1.1 Γενικά 

Κεφάλαιο 1: Αυτό το κεφάλαιο του ΕΝ 1996-1-1 καλφπτει το ςκοπό του Ευρωκϊδικα 6 και κά-

νει αναφορά ςτα άλλα Μζρθ και τισ εξαιρζςεισ του Μζρουσ 1-1. Επίςθσ περιλαμβάνει όλουσ 

τουσ οριςμοφσ και τθ ςχετικι με τθν τοιχοποιία ορολογία και τα ςφμβολα που χρθςιμοποιοφ-

νται. Κατωτζρω αναφζρονται ενδεικτικά μερικοί βαςικοί οριςμοί. 

Τοιχοποιία: Μια ςφνκεςθ λικοςωμάτων τοποκετθμζνων κατά κακοριςμζνθ διάταξθ και ςυν-

δεόμενων μεταξφ τουσ με κονίαμα. 

Άοπλθ τοιχοποιία: Τοιχοποιία θ οποία δεν διακζτει επαρκι οπλιςμό, ϊςτε να κεωρείται οπ-

λιςμζνθ τοιχοποιία. 

Οπλιςμζνθ τοιχοποιία: Τοιχοποιία ςτθν οποίαν ράβδοι ι πλζγματα, ςυνικωσ χαλφβδινα, εν-

ςωματϊνονται ςτο κονίαμα ι ςτο ςκυρόδεμα, ζτςι ϊςτε όλα τα υλικά να ανκίςτανται από κοι-

νοφ  ςτισ επιβαλλόμενεσ δράςεισ.  

Ρροεντεταμζνθ τοιχοποιία: Τοιχοποιία ςτθν οποίαν ζχουν ειςαχκεί ςκοπίμωσ εςωτερικζσ 

κλιπτικζσ τάςεισ, μζςω τανυόμενου οπλιςμοφ. 

Διαηωματικι τοιχοποιία: Τοιχοποιία θ οποία περιβάλλεται κατά τθν κατακόρυφθ και κατά τθν 

οριηόντια διεφκυνςθ από περιςφίγγοντα ςτοιχεία οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ ι οπλιςμζνθσ 

τοιχοποιίασ. 

Θλιπτικι αντοχι τθσ τοιχοποιίασ: Θ αντοχι τθσ τοιχοποιίασ ςε κλίψθ, απαλλαγμζνθ από τθν 

επιρροι των πλακϊν φόρτιςθσ, από τθν λυγθρότθτα ι από τθν εκκεντρότθτα του φορτίου. 

Κονίαμα γενικισ εφαρμογισ: Κονίαμα τοιχοποιίασ, χωρίσ ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά. 

Κονίαμα λεπτισ ςτρϊςεωσ: Μελετθμζνο κονίαμα με μζγιςτο μζγεκοσ αδρανοφσ μικρότερο ι 

ίςο από μια προκακοριςμζνθ τιμι. 

Ελαφροκονίαμα: Μελετθμζνο κονίαμα, ϊςτε θ πυκνότθτα του ςκλθρυμζνου και ξθροφ κονιά-

ματοσ να είναι μικρότερθ από μια προκακοριςμζνθ τιμι.  

Κονίαμα με μελζτθ ςυνκζςεωσ: Κονίαμα του οποίου θ ςφνκεςθ και θ μζκοδοσ παραςκευισ 

επιλζγονται ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνονται προδιαγεγραμμζνεσ ιδιότθτεσ (επιτελεςτικότθτα). 

Ρροδιαγεγραμμζνο κονίαμα τοιχοποιίασ: Κονίαμα παραςκευαηόμενο βάςει προκακοριςμζνθσ 

ςυνκζςεωσ, του οποίου οι ιδιότθτεσ ςυνάγονται από τισ δθλοφμενεσ αναλογίεσ των ςυςτατι-

κϊν του (ςυνταγι) . 

Εργοςταςιακό κονίαμα: Κονίαμα παραςκευαηόμενο (ςφνκεςθ και ανάμιξθ) ςε εργοςτάςιο. 

Θμι-εργοςταςιακό κονίαμα: Ρροδοςολογθμζνο κονίαμα ι προαναμεμιγμζνο αςβεςτοκονίαμα. 

Ρροδοςολογθμζνο κονίαμα: Κονίαμα του οποίου τα ςυςτατικά  είναι πλιρωσ δοςολογθμζνα 

ςε εργοςτάςιο, μεταφζρονται ςτο εργοτάξιο και αναμιγνφονται εκεί, ςφμφωνα με τισ προδι-

αγραφζσ και τισ προχποκζςεισ που τίκενται από τον παραγωγό.  

Ρροαναμεμιγμζνο αςβεςτοκονίαμα: Αςβεςτοκονίαμα του οποίου τα ςυςτατικά είναι πλιρωσ 

δοςολογθμζνα και αναμεμιγμζνα ςτο εργοςτάςιο, μεταφζρονται ςτο εργοτάξιο, όπου προςτί-

κενται περαιτζρω ςυςτατικά, προδιαγεγραμμζνα ι παρεχόμενα  από το εργοςτάςιο, (π.χ. τςι-

μζντο) τα οποία αναμιγνφονται με τον αςβζςτθ και τθν άμμο.  
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Εργοταξιακό κονίαμα: Κονίαμα αποτελοφμενο από επί μζρουσ υλικά των οποίων θ δοςολόγθ-

ςθ και θ ανάμιξθ πραγματοποιοφνται ςτο εργοτάξιο. 

Οριηόντιοσ αρμόσ: Μια ςτρϊςθ κονιάματοσ μεταξφ δφο οριηόντιων εδρϊν λικοςωμάτων. 

Κατακόρυφοσ αρμόσ (επί κεφαλισ αρμόσ): Αρμόσ κονιάματοσ κάκετοσ ςτον οριηόντιο αρμό και 

ςτθν όψθ του τοίχου. 

Διαμικθσ αρμόσ: Κατακόρυφοσ αρμόσ μζςα ςτο πάχοσ του τοίχου, παράλλθλοσ προσ τθν όψθ 

του τοίχου. 

Αρμόσ λεπτισ ςτρϊςεωσ: Αρμόσ καταςκευαηόμενοσ από κονίαμα λεπτισ ςτρϊςεωσ. 

Φζρων τοίχοσ: Τοίχοσ ο οποίοσ ζχει μελετθκεί ϊςτε να φζρει επιβαλλόμενα φορτία πζραν του 

ιδίου βάρουσ του. 

Μονόσ τοίχοσ: Τοίχοσ χωρίσ κοιλότθτα ι ςυνεχι κατακόρυφο αρμό μζςα ςτο επίπεδό του. 

Κοίλοσ τοίχοσ: Τοίχοσ αποτελοφμενοσ από δφο παράλλθλουσ μονοφσ τοίχουσ, ςυνδεδεμζνουσ 

μεταξφ τουσ μζςω ςυνδζςμων ι μζςω οπλιςμοφ οριηόντιων αρμϊν. Ο χϊροσ μεταξφ των δφο 

τοίχων παραμζνει ωσ ςυνεχζσ κενό ι πλθροφται εν μζρει ι εν όλω με μθ φζρον κερμομονωτι-

κό υλικό. 

Διπλόσ τοίχοσ: Τοίχοσ αποτελοφμενοσ από δφο παράλλθλουσ μονοφσ τοίχουσ με τον μεταξφ 

τουσ διαμικθ αρμό κακ’ ολοκλθρία πλθρωμζνο με κονίαμα. Οι δφο τοίχοι είναι αςφαλϊσ ςυν-

δεδεμζνοι με ςυνδζςμουσ, ϊςτε να ςυνεργάηονται πλιρωσ για τθν ανάλθψθ φορτίων.  

Κοίλοσ τοίχοσ με πυρινα  Τοίχοσ αποτελοφμενοσ από δφο παράλλθλουσ μονοφσ τοίχουσ με το 

μεταξφ τουσ κενό κακ’ ολοκλθρία πλθρωμζνο με ςκυρόδεμα. Οι δφο τοίχοι ςυνδζονται αςφα-

λϊσ με ςυνδζςμουσ ι με οπλιςμό οριηόντιων αρμϊν, ϊςτε να ςυνεργάηονται πλιρωσ για τθν 

ανάλθψθ φορτίων.  

1.2 Βάςεισ ςχεδιαςμοφ 

Κεφάλαιο 2: Το Κεφάλαιο αυτό καλφπτει τισ βαςικζσ αρχζσ ςτισ οποίεσ πρζπει να βαςίηεται ο 

ςχεδιαςμόσ. Ρεριλαμβάνει τισ δράςεισ, τουσ ςυνδυαςμοφσ δράςεων, τισ οριακζσ καταςτάςεισ 

αςτοχίασ και λειτουργικότθτασ και τουσ ςυντελεςτζσ αςφαλείασ των υλικϊν. Ορίηεται ότι οι 

ιδιότθτεσ των υλικϊν πρζπει να προςδιορίηονται πειραματικά και γίνεται παραπομπι ςε άλ-

λουσ Ευρωκϊδικεσ τόςο για τισ δράςεισ όςο και για τον τρόπο υπολογιςμοφ με βάςθ τα απο-

τελζςματα δοκιμϊν. Ρροτείνονται επίςθσ οι επιμζρουσ ςυντελεςτζσ αςφαλείασ για τθν τοιχο-

ποιία, οι οποίοι είναι ςε ςθμείωςθ, επομζνωσ πρζπει να προςδιορίηονται ςτο Εκνικό Ρροςάρ-

τθμα κάκε χϊρασ.  

Το Εκνικό Ρροςάρτθμα υιοκζτθςε τισ τιμζσ του παρακάτω Ρίνακα. Το Εκνικό Ρροςάρτθμα ε-

πίςθσ προβλζπει ότι οι κατθγορίεσ λικοςωμάτων και οι ςτάκμεσ ποιοτικοφ ελζγχου καταςκευ-

ισ κα ορίηονται μζςω ςχετικισ Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Ενδεικτικϊσ πάντωσ, κατά τθν άποψθ των ςυγγραφζων, για διδακτικοφσ και μόνον ςκοποφσ, 

μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν οι παρακάτω αντιςτοιχίεσ:  

Λικοςϊματα κατθγορίασ Ι: Τα λικοςϊματα κατατάςςονται ςτθν κατθγορία Ι, όταν ο παραγω-

γόσ αποδζχεται να προμθκεφει λικοςϊματα τθσ προδιαγεγραμμζνθσ κλιπτικισ αντοχισ, θ ο-

ποία κα προκφπτει από δοκιμζσ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο ΕΝ 772-1. Θ μονάδα παραγωγισ 

λειτουργεί βάςει πιςτοποιθμζνου ςυςτιματοσ ελζγχου ποιότθτασ, τα αποτελζςματα του ο-
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ποίου είναι διακζςιμα, ϊςτε μία ανεξάρτθτθ Αρχι να ελζγχει και να διαπιςτϊνει ςυςτθματικι 

ςυμμόρφωςθ τθσ κλιπτικισ αντοχισ των λικοςωμάτων με τθν προδιαγραφόμενθ τιμι. 

Λικοςϊματα κατθγορίασ ΙΙ: Τα λικοςϊματα κατατάςςονται ςτθν Κατθγορία ΙΙ, όταν ο παραγω-

γόσ ικανοποιεί τθν απαίτθςθ προμικειασ λικοςωμάτων με τθν προδιαγεγραμμζνθ κλιπτικι 

αντοχι, αλλά δεν πλθροί τουσ όρουσ που περιγράφονται για τθν Κατθγορία Ι. 

Στάκμθ ποιοτικοφ ελζγχου καταςκευισ 1: Αυτι θ ςτάκμθ μπορεί να κεωρθκεί ότι ιςχφει, όταν 

ικανοποιοφνται όλεσ οι παρακάτω απαιτιςεισ ταυτοχρόνωσ: 

(α) Ρροκαταρκτικζσ δοκιμζσ κλιπτικισ αντοχισ κονιάματοσ, ςκυροδζματοσ πλθρϊςεωσ και 

λικοςωμάτων αποδεικνφουν τθν ςυμφωνία με τισ προδιαγραφόμενεσ από τθν μελζτθ τιμζσ. 

(β) Τακτικζσ δοκιμζσ του κονιάματοσ, του ςκυροδζματοσ πλθρϊςεωσ και των λικοςωμάτων τα 

οποία χρθςιμοποιοφνται ςτο εργοτάξιο, αποδεικνφουν τθν ςυςτθματικι ςυμμόρφωςθ αυτϊν 

των υλικϊν με τισ προδιαγεγραμμζνεσ απαιτιςεισ. 

Στάκμθ ποιοτικοφ ελζγχου καταςκευισ 2: Αυτι θ ςτάκμθ μπορεί να κεωρθκεί ότι ιςχφει, όταν 

ςποραδικοί ζλεγχοι πραγματοποιοφμενοι απ’ τον Επιβλζποντα Μθχανικό ι από Εκπρόςωπό 

του και οι αντίςτοιχεσ δοκιμζσ του κονιάματοσ, του ςκυροδζματοσ πλθρϊςεωσ και των λικο-

ςωμάτων αποδεικνφουν τθν ςυμμόρφωςθ με τισ προδιαγεγραμμζνεσ τιμζσ αντοχϊν. 

Στάκμθ ποιοτικοφ ελζγχου καταςκευισ 3: Αυτι θ ςτάκμθ μπορεί να κεωρθκεί ότι ιςχφει, όταν 

οι ςχετικοί ζλεγχοι από τον Επιβλζποντα Μθχανικό δεν είναι ςυχνοί ι όταν οι ζλεγχοι πραγμα-

τοποιοφνται μόνον απ’ τον Ανάδοχο. 

Επιςθμαίνεται ςτο ςθμείο αυτό ότι, κατά το Εκνικό Ρροςάρτθμα του 1998-1, ςτουσ ελζγχουσ 

οριακισ κατάςταςθσ αςτοχίασ υπό το ςειςμικό ςυνδυαςμό, κα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται 

επιμζρουσ ςυντελεςτζσ γm για τισ ιδιότθτεσ τθσ τοιχοποιίασ και γs για τον χάλυβα οπλιςμοφ με 

τθν τιμι γm να είναι τα 2/3 τθσ τιμισ που ορίηεται ςτο Εκνικό Ρροςάρτθμα του EN 1996-1-1, 

όχι όμωσ λιγότερο από 1,5. Θ τιμι για το γs είναι 1,0. 

 

Αρικμθτικζσ τιμζσ για τον ςυντελεςτι γΜ για τθν τοιχοποιία 

Υλικό 

γΜ 

Στάκμθ ποιοτικοφ 
ελζγχου καταςκευισ 

1 2 3 

 Τοιχοποιία από:    

Α Λικοςϊματα Κατθγορίασ Ι, κονίαμα με μελζτθ ςυνκζςεωσ 1,7 2,0 2,2 

Β Λικοςϊματα Κατθγορίασ Ι, προδιαγεγραμμζνο κονίαμα 2,0 2,2 2,5 

Γ Λικοςϊματα Κατθγορίασ ΙΙ, οποιοδιποτε κονίαμα 2,2 2,5 2,7 

Δ Συνάφεια του χάλυβα οπλιςμοφ 2,0 2,2 2,5 

Ε Χάλυβασ οπλιςμοφ και χάλυβασ προζνταςθσ 1,15 

ΣΤ Δευτερεφοντα ςτοιχεία 2,0 2,2 2,5 

Η Υπζρκυρα ςφμφωνα με το ΕΝ 845-2 1,7 2,0 2,2 
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1.3 Υλικά 

Κεφάλαιο 3: Στο Κεφάλαιο αυτό δίδονται ςτοιχεία για τον προςδιοριςμό των ιδιοτιτων των 

υλικϊν προσ χριςθ ςτο ςχεδιαςμό των καταςκευϊν από τοιχοποιία. 

Εδάφιο 3.1 Λικοςϊματα 

Τα λικοςϊματα κατατάςςονται ςε Κατθγορίεσ και Ομάδεσ. Ρροβλζπονται δφο Κατθγορίεσ, Ι 

και ΙΙ, ανάλογα με το επίπεδο του ποιοτικοφ ελζγχου ςτο εργοςτάςιο παραγωγισ τουσ (βλζπε 

και προθγοφμενο Ρίνακα για το ςυντελεςτι γΜ τθσ τοιχοποιίασ). Ρροβλζπονται επίςθσ τζςςε-

ρισ ομάδεσ λικοςωμάτων, ανάλογα με το ποςοςτό των κενϊν, τα πάχθ των τοιχωμάτων και 

τθν διεφκυνςθ των οπϊν τουσ (βλζπε Ρίνακα 3.1).  

Ρίνακασ 3.1: Γεωμετρικζσ απαιτιςεισ για τθν ομαδοποίθςθ των λικοςωμάτων 

 

 

 

Ομάδα λικοςϊματοσ 

Ομάδα 1 
(ανεξάρ-

τθτθ  
υλικοφ) 

Υλικά 
Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 

Κατακόρυφεσ οπζσ Οριηόντιεσ οπζσ 

Πγκοσ όλων των 
κενϊν (ωσ πο-

ςοςτό % του μικ-
τοφ όγκου) 

25 

άργιλοσ > 25 ,  55  25 ,  70 >25 , 70 

πυριτικό 
αςβζςτιο 

> 25 ,  55 Δεν χρθςιμοποιείται Δεν χρθςιμοποιείται 

ςκυρόδεμα
2 

> 25 ,  60 > 25 ,  70 > 25 ,  50 

Πγκοσ ενόσ κενοφ 
(% του μεικτοφ 

όγκου) 

 

12.5 

άργιλοσ 

Κακζνα από τα πολ-

λαπλά κενά  10 

Λαβζσ ςυνολικϊσ  12.5 

Κακζνα από τα πολ-

λαπλά κενά  10 

Λαβζσ ςυνολικϊσ  12.5 

Κακζνα από τα πολ-

λαπλά κενά  30 

πυριτικό 
αςβζςτιο 

Κακζνα από τα πολ-

λαπλά κενά  15 

Λαβζσ ςυνολικϊσ  30 

Δεν χρθςιμοποιείται Δεν χρθςιμοποιείται 

ςκυρόδεμα
2
 

Κακζνα από τα πολ-

λαπλά κενά  30 

Λαβζσ ςυνολικϊσ  30 

Κακζνα από τα πολ-

λαπλά κενά  30 

Λαβζσ ςυνολικϊσ  30 

Κακζνα από τα πολ-

λαπλά κενά  25 

Ελάχιςτο πάχοσ 
μζςα και γφρω 

από τισ οπζσ 
(mm) 

Καμία 
απαίτθςθ 

 τοίχωμα κζλυφοσ τοίχωμα κζλυφοσ τοίχωμα κζλυφοσ 

άργιλοσ 5 8 3 6 6 8 

πυριτικό 
αςβζςτιο 

5 10 Δεν χρθςιμοποιείται Δεν χρθςιμοποιείται 

ςκυρόδεμα
2
 15 20 15 15 20 20 

Σφνκετο πάχοσ
1
 

τοιχωμάτων και 
κελυφϊν (% του 
ςυνολικοφ πλά-

τουσ) 

 
Καμία 

απαίτθςθ 

άργιλοσ  16 12 16 

πυριτικό 
αςβζςτιο 

 20 Δεν χρθςιμοποιείται Δεν χρθςιμοποιείται 

ςκυρόδεμα  20 15 45 

Σθμειϊςεισ  
1. Σφνκετο πάχοσ είναι το πάχοσ όλων των κελυφϊν και των τοιχωμάτων, μετροφμενο οριηοντίωσ επί όλθσ τθσ διαςτάςεωσ 
του λικοςϊματοσ κατά ορκι γωνία ωσ προσ τθν όψθ του λικοςϊματοσ. Στθν περίπτωςθ κωνικϊν ι κυψελοειδϊν κενϊν, κα 
χρθςιμοποιείται θ μζςθ τιμι του πάχουσ των κελυφϊν και των τοιχωμάτων. Ο ζλεγχοσ πρζπει να εκλαμβάνεται ωσ δοκιμι 
χαρακτθριςμοφ και απαιτείται να επαναλαμβάνεται μόνον ςτθν περίπτωςθ μεγάλων τροποποιιςεων ςτον ςχεδιαςμό των 
διαςτάςεων των λικοςωμάτων. 
2. Ο όροσ περιλαμβάνει το ςκυρόδεμα με αδρανι, κακϊσ και το αυτόκλειςτο κυψελωτό ςκυρόδεμα 
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Καλφπτονται τα εξισ λικοςϊματα: 

 Οπτόπλινκοι κατά το ΕΝ 771-1 

 Λικοςϊματα από πυριτικό αςβζςτιο, κατά το ΕΝ 771-2. 

 Λικοςϊματα από ςκυρόδεμα (με ςυνικθ ι ελαφρά αδρανι), κατά το ΕΝ 771-3. 

 Αυτόκλειςτοι κυψελωτοί τςιμεντόλικοι , κατά το Ρρότυπο ΕΝ 771-4. 

 Τεχνθτοί λίκοι, κατά το ΕΝ 771-5. 

Επιςθμαίνεται ότι, λόγω αντιςειςμικϊν απαιτιςεων, ςτθν Ελλάδα πρζπει να χρθςιμοποιοφ-

νται λικοςϊματα αποκλειςτικά και μόνον των Ομάδων 1 και 2 με ελάχιςτθ κλιπτικι αντοχι 

fb,min = 5 N/mm2 κάκετα και fbh,min = 2 N/mm2 παράλλθλα ςτθ διεφκυνςθ διάςτρωςθσ.  

Εδάφιο 3.2 Κονιάματα 

Ο κανονιςμόσ καλφπτει τισ κατθγορίεσ κονιαμάτων που πρζπει να χρθςιμοποιοφνται και διακ-

ρίνει τισ κατθγορίεσ κονιαμάτων ςε: 

 γενικισ εφαρμογισ (ςυνικθ αδρανι, πάχοσ αρμοφ 3mm  tαρμ  15mm),  

 λεπτισ ςτρϊςθσ - κόλλεσ (3mm  tαρμ   15mm), 

 ελαφροκονιάματα (ρ  1500Kg/m3
, ελαφρά αδρανι, 3mm  tαρμ  15mm). 

Τα κονιάματα κατατάςςονται βάςει τθσ κλιπτικισ αντοχισ τουσ, θ οποία εκφράηεται από το 

γράμμα Μ ακολουκοφμενο από τθ μζςθ κλιπτικι αντοχι 28 θμερϊν ςε Ν/mm2, για παράδειγ-

μα Μ5. Τα προδιαγεγραμμζνα κονιάματα, επί πλζον του Μ ακολουκοφμενου από τον κατάλ-

λθλο αρικμό, κα πρζπει να περιγράφονται και μζςω τθσ προδιαγεγραμμζνθσ ςυνκζςεϊσ τουσ, 

για παράδειγμα, 1 : 1 : 5, τςιμζντο : αςβζςτθ : άμμο (κατ' όγκον). 

Το Εκνικό Ρροςάρτθμα ζχει ςυμπεριλάβει τθ ςφνκεςθ των προδιαγεγραμμζνων κονιαμάτων 

ςτον ακόλουκο Ρίνακα,  με τθ ςθμείωςθ ότι ςε όλθ τθν ελλθνικι επικράτεια ιςχφουν γενικϊσ 

οι απαιτιςεισ του ΕΝ 1998-1 και του Εκνικοφ Ρροςαρτιματοσ ΕΝ 1998-1, ςφμφωνα με τα οπο-

ία για φζρουςεσ καταςκευζσ εν γζνει, δεν επιτρζπεται θ χριςθ κονιάματοσ κατθγορίασ κατϊ-

τερθσ τθσ Μ5. Για φζρουςεσ καταςκευζσ από οπλιςμζνθ τοιχοποιία δεν επιτρζπεται θ χριςθ 

κονιάματοσ κατθγορίασ κατϊτερθσ τθσ Μ10. 

 
Σφνκεςθ προδιαγεγραμμζνων κονιαμάτων 

Κατθγορία 
κονιάματοσ 

Μζςθ κλιπτικι 
αντοχι (MPa) 

Αναλογίεσ αναμίξεωσ (ςε μζρθ κατ’ όγκον) 

Τςιμζντο Αςβζςτθσ Άμμοσ 

Μ2,5 2,5 1 3 9 

Μ5 5,0 1 2 6 

Μ10 10,0 1 0,5 5 

Μ20 20,0 1 - 3 

 
Τα κονιάματα γενικισ εφαρμογισ μποροφν να είναι κονιάματα με μελζτθ ςυνκζςεωσ κατά το 

ΕΝ 998-2 ι προδιαγεγραμμζνα κονιάματα κατά το ΕΝ 998-2. Τα κονιάματα λεπτισ ςτρϊςεωσ 

και τα ελαφροκονιάματα πρζπει να είναι κονιάματα με μελζτθ ςυνκζςεωσ κατά το ΕΝ 998-2. 

Στα εδάφια 3.3, 3.4 και 3.5 δίδονται οδθγίεσ για τισ ιδιότθτεσ των ςκυροδεμάτων πλιρωςθσ 

κακϊσ και του χάλυβα οπλιςμοφ και προζνταςθσ. Θ χαρακτθριςτικι κλιπτικι αντοχι, fck, και θ 
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χαρακτθριςτικι διατμθτικι αντοχι, fcvk, του ςκυροδζματοσ πλθρϊςεωσ, μποροφν να λαμβά-

νονται από τον Ρίνακα 3.2.  

Ρίνακασ 3.2: Χαρακτθριςτικζσ αντοχζσ ςκυροδζματοσ πλθρϊςεωσ - διαηωμάτων 

Κατθγορία αντο-
χισ ςκυροδζματοσ 

C12/15 C16/20 C20/25 
C25/30 ι  
ανϊτερθ 

fck (N/mm2) 12 16 20 25 

fcvk (N/mm2) 0,27 0,33 0,39 0,45 

 

Εδάφιο 3.6: Μθχανικζσ ιδιότθτεσ τοιχοποιίασ 

Σε αυτό το Κεφάλαιο δίδονται οι ςχζςεισ υπολογιςμοφ τθσ χαρακτθριςτικισ κλιπτικισ αντοχισ 

τθσ τοιχοποιίασ, τθσ χαρακτθριςτικισ διατμθτικισ αντοχισ, τθσ χαρακτθριςτικισ καμπτικισ 

αντοχισ και τθσ χαρακτθριςτικισ αντοχισ ςυνάφειασ του οπλιςμοφ. 

Ειδικότερα: 

 Χαρακτθριςτικι κλιπτικι αντοχι τοιχοποιίασ 

Εκτιμάται εναλλακτικά από δοκιμζσ ι λαμβάνεται από εμπειρικζσ ςχζςεισ. Το Εκνικό Ρροςάρ-

τθμα ζχει προβλζψει τθ χριςθ μόνον των εμπειρικϊν ςχζςεων. Ανάλογα με τον τφπο του κο-

νιάματοσ που χρθςιμοποιείται, δίδονται δυο εμπειρικζσ ςχζςεισ: 

  
0.7 0.3

k b mf K f f  για κονίαμα γενικισ εφαρμογισ ι ελαφροκονίαμα  (3.1) 

0.85

k bf K f    για κονίαμα λεπτισ ςτρϊςεωσ      (3.2) 

όπου: 

Κ είναι μια ςτακερά, εξαρτϊμενθ από τον τφπο του λικοςϊματοσ και του κονιάματοσ, 

λαμβανόμενθ από τον Ρίνακα 3.3 

fb είναι θ ανθγμζνθ μζςθ κλιπτικι αντοχι των λικοςωμάτων κατά τθν διεφκυνςθ αςκιςε-

ωσ των δράςεων, ςε Ν/mm2,  

fm είναι θ μζςθ κλιπτικι αντοχι του κονιάματοσ, ςε Ν/mm2  

Οι πιο πάνω ςχζςεισ εφαρμόηονται υπό τον όρον ότι οι καταςκευαςτικζσ λεπτομζρειεσ τθσ 

τοιχοποιίασ ακολουκοφν το Κεφάλαιο 8 του ΕΝ 1996-1-1 και όλοι οι αρμοί ικανοποιοφν τισ 

απαιτιςεισ τθσ παραγράφου 8.1.5, ϊςτε να κεωροφνται πλιρεισ. 

Πταν οι δράςεισ είναι παράλλθλεσ προσ τθν διεφκυνςθ των οριηόντιων αρμϊν, θ χαρακτθρις-

τικι κλιπτικι αντοχι τθσ τοιχοποιίασ μπορεί και πάλι να προςδιοριςκεί από τισ εξιςϊςεισ (3.1) 

και (3.2). Στθν περίπτωςθ αυτιν, θ χρθςιμοποιοφμενθ ανθγμζνθ κλιπτικι αντοχι του λικοςϊ-

ματοσ, fb, κα λαμβάνεται από δοκιμζσ ςτισ οποίεσ θ διεφκυνςθ εφαρμογισ του φορτίου ςτο 

δοκίμιο κα ταυτίηεται με τθν διεφκυνςθ εφαρμογισ τθσ δράςεωσ ςτθν τοιχοποιία. Στθν περίπ-

τωςθ αυτιν, πάντωσ, ο ςυντελεςτισ δ, ο οποίοσ δίδεται ςτο ΕΝ 771-1 ζωσ 6, δεν κα λαμβάνε-

ται μεγαλφτεροσ από 1,0. Ακολοφκωσ, ςτθν περίπτωςθ λικοςωμάτων Ομάδων 2 και 3, θ τιμι 

του ςυντελεςτι Κ κα πρζπει να πολλαπλαςιάηεται επί 0,5. 

 Στθν περίπτωςθ τοιχοποιίασ με κονίαμα γενικισ εφαρμογισ, ςτθν οποία χρθςιμοποιοφνται 

λικοςϊματα από ςκυρόδεμα υπαγόμενα ςτισ Ομάδεσ 2 ι 3 και όταν τα κατακόρυφα κενά των 
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λικοςωμάτων είναι ολοκλθρωτικά πλθρωμζνα με ςκυρόδεμα, θ τιμι τθσ fb κα πρζπει να λαμ-

βάνεται ωσ εάν τα λικοςϊματα ανικαν ςτθν Ομάδα 1. Ωσ κλιπτικι αντοχι κα λαμβάνεται είτε 

θ κλιπτικι αντοχι των λικοςωμάτων είτε θ κλιπτικι αντοχι του ςκυροδζματοσ πλθρϊςεωσ, 

όποια είναι θ μικρότερθ. Για τθν εφαρμογι των ςχζςεων τίκενται οι εξισ περιοριςμοί: 

 θ fb δεν κα λθφκεί μεγαλφτερθ από 75 MPa όταν χρθςιμοποιείται κονίαμα γενικισ εφαρ-

μογισ 

 θ fb δεν κα λθφκεί μεγαλφτερθ από 50 MPa όταν χρθςιμοποιείται κονίαμα λεπτισ ςτρϊ-

ςεωσ 

 θ fm δεν κα λθφκεί μεγαλφτερθ από 20 MPa οφτε μεγαλφτερθ από 2fb για κονίαμα γενικισ 

εφαρμογισ 

 θ fm δεν κα λθφκεί μεγαλφτερθ από 10 MPa για κονίαμα λεπτισ ςτρϊςεωσ 

 Θ τοιχοποιία καταςκευάηεται ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του κανονιςμοφ 

  Ο ςυντελεςτισ μεταβλθτότθτασ τθσ αντοχισ των λικοςωμάτων δεν είναι μεγαλφτεροσ 

από 25% 

 Οι αρμοί ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ για να κεωροφνται πλθρωμζνοι. 

 Το πάχοσ τθσ τοιχοποιίασ ςχθματίηεται ζτςι ϊςτε να μθν υπάρχει πουκενά κατακόρυφοσ 

αρμόσ. 

 

Ρίνακασ 3.3: Τιμζσ του ςυντελεςτι Κ για τοιχοποιίεσ με κονίαμα γενικισ εφαρμογισ, λεπτισ 

ςτρϊςεωσ και ελαφροκονίαμα 

Υλικό λικοςϊματοσ 
Κονίαμα 
γενικισ 

εφαρμογισ 

Κονίαμα λεπτισ 
ςτρϊςεωσ 
(Ν/mm2) 

(οριηόντιοσ αρμόσ 

3mm) 

Ελαφροκονίαμα με πυκνότθτα 

600 ρ 700 
Kg/m3 

700 ρ 1500 
Kg/m3 

Άργιλοσ 

Ομάδα 1 0,50 0,75 0,30 0,40 

Ομάδα 2 0,45 0,55 0,30 0,40 

Ομάδα 3 0,40 0,45 0,20 0,25 

Ομάδα 4 0,35 0,35 0,20 0,25 

Ρυριτικό 
Αςβζςτιο 

Ομάδα 1 0,50 0,80 ‡ ‡ 

Ομάδα 2 0,45 0,55 ‡ ‡ 

Σκυρόδεμα 
με αδρανι 

Ομάδα 1 0,55 0,80 0,45 0,45 

Ομάδα 2 0,45 0,80 0,45 0,45 

Ομάδα 3 0,40 0,60 ‡ ‡ 

Ομάδα 4 0,35 ‡ ‡ ‡ 

Αυτόκλειςτο 
κυψελωτό 
ςκυρόδεμα 

Ομάδα 1 0,55 0,80 0,45 0,45 

Τεχνθτοί 
λίκοι 

Ομάδα 1 0,45 0,75 ‡ ‡ 

Λαξευτοί 
φυςικοί  

λίκοι 

Ομάδα 1 0,45 ‡ ‡ ‡ 

‡ Συνδυαςμόσ κονιάματοσ/λικοςϊματοσ ο οποίοσ ςυνικωσ δεν εφαρμόηεται. Δεν δίδεται ςχετικι τιμι του Κ. 
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Για τοιχοποιία καταςκευαηόμενθ με κονίαμα γενικισ εφαρμογισ, όταν υπάρχει διαμικθσ αρ-

μόσ κονιάματοσ ςε όλο ι ςε τμιμα του μικουσ του, οι τιμζσ του ςυντελεςτι Κ μποροφν να 

προκφπτουν από τισ αντίςτοιχεσ τιμζσ του Ρίνακα 3.3 πολλαπλαςιαςμζνεσ επί 0,8. 

Θ ανθγμζνθ κλιπτικι αντοχι του λικοςϊματοσ fb δίδεται από τθ ςχζςθ:  

                                                                                                                             

όπου:  

fbc είναι θ μζςθ κλιπτικι αντοχι του λικοςϊματοσ  

δ  είναι  ςυντελεςτισ αναγωγισ ςυναρτιςει του φψουσ και τθσ ελαχίςτθσ από τισ άλλεσ 

δφο διαςτάςεισ του  

Συντελεςτισ αναγωγισ δ 

Φψοσ λικοςϊματοσ Ελάχιςτθ οριηόντια διάςταςθ *mm+ 

[mm] 50 100 150 200  250 

50 0.85 0.75 0.70 - - 

65 0.95 0.85 0.75 0.70 0.65 

100 1.15 1.00 0.90 0.80 0.75 

150 1.30 1.20 1.10 1.00 0.95 

200 1.45 1.35 1.25 1.15 1.10 

 250 1.55 1.45 1.35 1.25 1.15 

 

 Χαρακτθριςτικι διατμθτικι αντοχι τοιχοποιίασ 

Θ χαρακτθριςτικι διατμθτικι αντοχι τθσ άοπλθσ τοιχοποιίασ, fvk, μπορεί να υπολογίηεται από 

τθν εξίςωςθ (3.3), όταν ςτθν τοιχοποιία χρθςιμοποιείται κονίαμα γενικισ εφαρμογισ ι κονία-

μα λεπτισ ςτρϊςθσ ςε οριηόντιουσ αρμοφσ πάχουσ όχι μεγαλυτζρου των 3mm ι ελαφροκονί-

αμα και όταν όλοι οι αρμοί ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ τθσ παραγράφου 8.1.5, ϊςτε να μπο-

ροφν να κεωροφνται πλιρεισ. 

fvk = fvk0 + 0.4ςd                           (3.3) 

αλλά όχι μεγαλφτερθ από 0,065fb 

όπου: 

fvk0 θ χαρακτθριςτικι τιμι τθσ ςυνοχισ, λαμβανόμενθ από τον Ρίνακα 3.4 

fvk        θ τιμι ςχεδιαςμοφ τθσ κλιπτικισ τάςεωσ τθσ κάκετθσ προσ τθν τζμνουςα του ςτοιχείου 

ςτθν κεωροφμενθ ςτάκμθ και θ οποία ζχει προκφψει βάςει του κατάλλθλου ςυνδυας-

μοφ φορτίςεωσ 

ςd  θ τιμι ςχεδιαςμοφ τθσ κλιπτικισ τάςεωσ τθσ κάκετθσ προσ τθν τζμνουςα του ςτοιχείου 

ςτθν κεωροφμενθ ςτάκμθ και θ οποία ζχει προκφψει βάςει του κατάλλθλου ςυνδυας-

μοφ φορτίςεωσ 

fb  θ ανθγμζνθ κλιπτικι αντοχι του λικοςϊματοσ, όπωσ ορίηεται ςτθν 3.1.2.1 για διεφκυν-

ςθ εφαρμογισ του φορτίου ςτα δοκίμια κάκετθ προσ τουσ οριηόντιουσ αρμοφσ. 

 

bcb δff
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Σχόλιο: 

Θ ςd αναφζρεται ςτο κλιβόμενο τμιμα του τοίχου, κακότι το εφελκυόμενο τμιμα του τοίχου 

δεν παραλαμβάνει διατμθτικά φορτία.   

Στθν παραπάνω ςχζςθ είναι ςαφισ ο ευεργετικόσ ρόλοσ του κλιπτικοφ φορτίου, κακϊσ αυξά-

νει και το τμιμα τθσ διατομισ που βρίςκεται υπό κλίψθ.  

 

 

Ρίνακασ 3.4  Τιμζσ τθσ fvk0 

Υλικό λικο-
ςϊματοσ 

fvk0 (N/mm2) 

Κονίαμα γενικισ εφαρμογισ,  
δεδομζνθσ κατθγορίασ αντοχισ 

Κονίαμα λεπτισ 
ςτρϊςεωσ 

(οριηόντιοσ αρμόσ 

3mm) 

Ελαφροκονίαμα 

Άργιλοσ 

Μ10-Μ20 0,30 

0,30 0,15 Μ2,5-Μ9 0,20 

Μ1-Μ2 0,10 

Ρυριτικό    
αςβζςτιο 

Μ10-Μ20 0,20 

0,40 0,15 Μ2,5-Μ9 0,15 

Μ1-Μ2 0,10 

Σκυρόδεμα με 
αδρανι 

Μ10-Μ20 
 

0,20 

0,30 0,15 

Αυτόκλειςτο 
κυψελωτό 
ςκυρόδεμα 

Μ2,5-Μ9 0,15 

Τεχνθτοί λίκοι 
Λαξευτοί   

φυςικοί λίκοι 
Μ1-Μ2 0,10 
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 Χαρακτθριςτικι καμπτικι αντοχι τθσ τοιχοποιίασ 

Θ καμπτικι αντοχι τθσ τοιχοποιίασ ςε εκτόσ επιπζδου κάμψθ, προςδιορίηεται είτε πειραματι-

κά, είτε χρθςιμοποιοφνται οι τιμζσ των παρακάτω πινάκων που περιλαμβάνονται ςτο Εκνικό 

Ρροςάρτθμα,  ανάλογα με τθν διεφκυνςθ τθσ κάμψθσ, το υλικό των λικοςωμάτων και το είδοσ 

και τθν αντοχι του κονιάματοσ. 

 

Σχ. 3.1:  Επίπεδα αςτοχίασ λόγω κάμψθσ παράλλθλα και κάκετα ςτουσ αρμοφσ 
 

Τιμζσ τθσ fxk1 

Υλικό           
λικοςϊματοσ  

fxk1 (N/mm2) 

Κονίαμα γενικισ  
εφαρμογισ 

Κονίαμα λεπτισ 
ςτρϊςεωσ 

Ελαφροκονίαμα 
fm < 5N/mm2 fm  5N/mm2 

Άργιλοσ 0,10 0,10 0,15 0,10 

Ρυριτικό    
αςβζςτιο 

0,05 0,10 0,20 Δεν χρθςιμοποιείται 

Σκυρόδεμα  
με αδρανι 

0,05 0,10 0,20 Δεν χρθςιμοποιείται 

Αυτόκλειςτο 
κυψελωτό 
ςκυρόδεμα 

0,05 0,10 0,15 0,10 

Τεχνθτοί λίκοι 0,05 0,10 Δεν χρθςιμοποιείται Δεν χρθςιμοποιείται 

Λαξευτοί  
φυςικοί λίκοι 

0,05 0,10 0,15 Δεν χρθςιμοποιείται 

  
Τιμζσ τθσ fxk2 

Υλικό           
λικοςϊματοσ 

fxk2 (N/mm2) 

Κονίαμα γενικισ  
εφαρμογισ 

Κονίαμα λεπτισ 
ςτρϊςεωσ 

Ελαφροκονίαμα 
fm < 5N/mm2 fm  5N/mm2 

Άργιλοσ 0,20 0,40 0,15 0,10 

Ρυριτικό ας-
βζςτιο 

0,20 0,40 0,30 Δεν χρθςιμοποιείται 

Σκυρόδεμα με 
αδρανι 

0,20 0,40 0,30 Δεν χρθςιμοποιείται 

Αυτόκλειςτο 
κυψελωτό 
ςκυρόδεμα 

0,20 0,20 0,30 0,15 

Τεχνθτοί λίκοι 0,20 0,40 Δεν χρθςιμοποιείται Δεν χρθςιμοποιείται 

Λαξευτοί φυ-
ςικοί λίκοι 

0,20 0,40 0,15 Δεν χρθςιμοποιείται 
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Υπενκυμίηεται και πάλι ότι ςε όλθ τθν ελλθνικι επικράτεια, για φζρουςεσ καταςκευζσ εν γζνει, 

δεν επιτρζπεται θ χριςθ κονιάματοσ κατθγορίασ κατϊτερθσ τθσ Μ5. Για φζρουςεσ καταςκευζσ 

από οπλιςμζνθ τοιχοποιία δεν επιτρζπεται θ χριςθ κονιάματοσ κατθγορίασ κατϊτερθσ τθσ 

Μ10. 

Εδάφιο 3.7 Ραραμορφωςιακά χαρακτθριςτικά τθσ τοιχοποιίασ 

 Το διάγραμμα τάςεων - παραμορφϊςεων είναι μθ γραμμικό, μπορεί όμωσ να λαμβάνε-

ται είτε ωσ γραμμικό, είτε ωσ παραβολικό, είτε ωσ παραβολικό-ορκογωνικό. 

 

Κλείδα 

1) τυπικό διάγραμμα 

2) ςχθματοποιθμζνο διάγραμμα 

(παραβολικό - ορκογωνικό) 

3) διάγραμμα ςχεδιαςμοφ 

Σχιμα 3.2: Διάγραμμα τάςεων-παραμορφϊςεων τθσ τοιχοποιίασ υπό κλίψθ 

    Το μζτρο ελαςτικότθτασ προκφπτει είτε από δοκιμζσ είτε λαμβάνεται από εμπειρικοφσ 

τφπουσ (Ε=1000fκ). Λόγω φαινομζνων ερπυςμοφ, το μακροχρόνιο μζτρο ελαςτικότθτασ 

απομειϊνεται ςε  

Εlong term=E/(1+φ )                                                                                                                        ( 3.8) 

Ο τελικόσ ςυντελεςτισ ερπυςμοφ φ  επιλζγεται από τον κατωτζρω Ρίνακα, ανάλογα με τον 

τφπο του λικοςϊματοσ. Ραρατθρείται μεγάλθ διαςπορά του ςυντελεςτι. 

 Το Μζτρο Διάτμθςθσ λαμβάνεται ίςο με G=40%E 
 

Εφροσ τιμϊν ςυντελεςτϊν ερπυςμοφ, διαςτολισ λόγω υγραςίασ ι ςυςτολισ ξθράνςεωσ και 

κερμικισ διαςτολισ τοιχοποιίασ. 

Τφποσ λικοςϊματοσ 

Τελικόσ  
ςυντελεςτισ 

ερπυςμοφ 
(βλζπε ςθμ. 1) 

φ  

Μακροχρόνια διαςτολι 
λόγω υγραςίασ ι  

ςυςτολι ξθράνςεωσ 
(βλζπε ςθμ. 2) 

mm/m 

Συντελεςτισ  
κερμικισ  

διαςτολισ, α, 
10

-6
/Κ 

Εφροσ τιμϊν Εφροσ τιμϊν Εφροσ τιμϊν 

Άργιλοσ 0,5  1,5 -0,2  +1,0 4  8 

Ρυριτικό αςβζςτιο 1,0  2,0 -0,4  -0,1 7  11 

Σκυρόδεμα με ςυνικθ αδρανι 
και τεχνθτοί λίκοι 

1,0  2,0 -0,6  -0,1 6  12 

Σκυρόδεμα με ελαφρά αδρανι 1,0  3,0 -1,0  -0,2 8  12 

Αυτόκλειςτο κυψελωτό ςκυρό-
δεμα 

0,5  2,0 -0,4  +0,2 7  9 

Φυςικοί λίκοι (θφαιςτειογενείσ, 
ιηθματογενείσ, μεταμορφωςιγε-

νείσ) 
(βλζπε ςθμ. 3) -0,4  +0,7 

5  9 

2  7 

1  18 

Σθμειϊςεισ  

fk

1)

arctan(E)

m1 mu

3)
fd

f

1/3 f

2)
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1. Ο τελικόσ ςυντελεςτισ ερπυςμοφ φ  =εc  /εel, όπου εc  είναι θ τελικι παραμόρφωςθ λόγω ερπυςμοφ και εel = 
ς/Ε. 
2. Πταν θ μακροχρόνια τιμι τθσ μθκφνςεωσ λόγω υγραςίασ ι τθσ ςυςτολισ ξθράνςεωσ είναι αρνθτικι, δθλϊνει 
τθν βράχυνςθ, ενϊ όταν είναι κετικι δθλϊνει μικυνςθ. 

3. Οι τιμζσ είναι ςυνικωσ πολφ χαμθλζσ. 

 
 

1.4 Ανθεκτικότητα 

Στο Κεφάλαιο 4 παρατίκενται οι απαιτιςεισ ανκεκτικότθτασ των επί μζρουσ υλικϊν ϊςτε να 

εξαςφαλίηεται θ απαιτοφμενθ ανκεκτικότθτα τθσ τοιχοποιίασ. Ειδικϊσ για το χάλυβα οπλιςμοφ 

και τισ ελάχιςτεσ επικαλφψεισ του ιςχφουν οι ακόλουκοι πίνακεσ 

 

Ρίνακασ 4.1: Επιλογι χάλυβα οπλιςμοφ για τθν εξαςφάλιςθ ανκεκτικότθτασ 

Κατθγορία 
εκκζςεωσ 

Ελάχιςτθ ςτάκμθ προςταςίασ οπλιςμοφ 

Τοποκετθμζνοσ ςε κονίαμα 
Τοποκετθμζνοσ ςε ςκυρόδεμα με 
επικάλυψθ μικρότερθ από τθν α-
παιτοφμενθ κατά τον Ρίνακα 4.2 

ΜΧ1 Κοινόσ χάλυβασ χωρίσ προςταςία (βλζπε ςθμ. 1) Κοινόσ χάλυβασ χωρίσ προςταςία 

ΜΧ2 

Κοινόσ χάλυβασ, βαρζωσ γαλβανιςμζνοσ ι με 
άλλθ ιςοδφναμθ προςταςία (βλζπε ςθμ. 2) 

Χάλυβασ χωρίσ προςταςία ι, όταν 
χρθςιμοποιείται κονίαμα για τθν 

πλιρωςθ των κενϊν, βαρζωσ γαλ-
βανιςμζνοσ ι με άλλθ ιςοδφναμθ 

προςταςία 

Κοινόσ χάλυβασ χωρίσ προςταςία, ςε τοιχοποιία 
επιχριςμζνθ κατά τθν εκτεκειμζνθ παρειά τθσ 

(βλζπε ςθμ. 3) 

ΜΧ3 

Ωςτενθτικόσ ανοξείδωτοσ χάλυβασ (βλζπε ςθμ. 
4) Κοινόσ χάλυβασ, βαρζωσ γαλβα-

νιςμζνοσ ι με άλλθ ιςοδφναμθ 
προςταςία 

Κοινόσ χάλυβασ χωρίσ προςταςία, ςε τοιχοποιία 
επιχριςμζνθ κατά τθν εκτεκειμζνθ παρειά τθσ 

(βλζπε ςθμ. 3) 

ΜΧ4 

Ωςτενθτικόσ ανοξείδωτοσ χάλυβασ AISI 316. 
Συνικθσ χάλυβασ βαρζωσ γαλβανιςμζνοσ ι με 
ιςοδφναμθ προςταςία (βλζπε ςθμ. 2) ςε τοιχο-
ποιία επιχριςμζνθ κατά τθν εκτεκειμζνθ παρειά 

τθσ (βλζπε ςθμ. 3) 

Ωςτενθτικόσ ανοξείδωτοσ χάλυβασ 
AISI 316 

ΜΧ5 
Ωςτενθτικόσ ανοξείδωτοσ χάλυβασ AISI 316 ι 

304 (βλζπε ςθμ. 4) 
Ωςτενθτικόσ ανοξείδωτοσ χάλυβασ 

AISI 316 ι 304 (βλζπε ςθμ. 4) 

Σθμειϊςεισ: 
1. Για τον εςωτερικό τοίχο εξωτερικοφ κοίλου τοίχου, ο οποίοσ ενδζχεται να υγρανκεί, κα πρζπει να 
χρθςιμοποιείται κοινόσ χάλυβασ εντόνωσ γαλβανιςμζνοσ ι χάλυβασ με άλλθ ιςοδφναμθ προςταςία, 
κατά τθν ςθμείωςθ 2. 
2. Ο κοινόσ χάλυβασ πρζπει να γαλβανίηεται με μια ελάχιςτθ μάηα επιψευδαργφρωςθσ ίςθ με 
900g/m

2 
ι με ελάχιςτθ μάηα 60 g/m

2
, υπό τον όρον ότι κα εξαςφαλίηεται και ςτρϊςθ εποξειδικοφ 

περιβλιματοσ με ελάχιςτο πάχοσ 80μm και μζςο πάχοσ 100μm. Βλζπε επίςθσ ςθμειϊςεισ 3,4. 
3. Το κονίαμα τθσ τοιχοποιίασ κα πρζπει να είναι κονίαμα γενικισ εφαρμογισ, ποιότθτασ τουλάχις-
τον Μ4, θ πλευρικι επικάλυψθ του Σχιματοσ 8.2 κα πρζπει να αυξάνεται ςτα 30 mm και θ τοιχοποι-
ία κα πρζπει να είναι επιχριςμζνθ με κονίαμα ςυμμορφοφμενο με το ΕΝ 998-1. 
4. Ο ανοξείδωτοσ χάλυβασ ενδζχεται να μθν είναι κατάλλθλοσ για όλα τα διαβρωτικά περιβάλλοντα. 
Το κζμα αυτό πρζπει να εξετάηεται κατά περίπτωςθ. 
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Ρίνακασ 4.2 Ελάχιςτθ επικάλυψθ ςκυροδζματοσ για κοινό χάλυβα χωρίσ προςταςία ζναντι 

 διαβρϊςεωσ 

Κατθγορία εκκζςεωσ 

Ελάχιςτο πάχοσ επικαλφψεωσ ςκυροδζματοσ (mm) 

Λόγοσ νεροφ προσ τςιμζντο όχι μεγαλφτεροσ από 

0,65 0,55 0,50 0,45 

Ρεριεκτικότθτα ςε τςιμζντο (Kg/m
3
) όχι μικρότερθ από 

260 280 300 300 

MX1 20 20 20 20 

MX2 - 25 25 25 

MX3 - - 40 40 

MX4 - - 40 40 

MX5 - - - 40 

 

1.5 Ανάλυςη 

Το Κεφάλαιο 5 είναι ζνα από τα βαςικά κεφάλαια του Ευρωκϊδικα 6 ςτο οποίο παρατίκενται 

οι αρχζσ για τθν ανάλυςθ των καταςκευϊν αλλά και οι απαιτοφμενοι ζλεγχοι. Δεν πρζπει ό-

μωσ να λθςμονείται ότι ςτον παρόντα Ευρωκϊδικα περιγράφονται οι απαιτιςεισ τθσ ανάλυ-

ςθσ κυρίωσ ζναντι κατακορφφων φορτίων. Οριςμζνεσ από τισ διατάξεισ, κυρίωσ οι απλοποιθ-

τικζσ (π.χ. θ διάςπαςθ τθσ καταςκευισ ςε επί μζρουσ τμιματα) δεν μποροφν να εφαρμοςκοφν 

ζναντι ςειςμικϊν δράςεων.  

Εδάφιο 5.1 Γενικά 

Θ βαςικι απαίτθςθ είναι ότι τόςο θ γενικι διάταξθ όςο και θ ςφνδεςθ των μελϊν τθσ κατας-

κευισ πρζπει να εξαςφαλίηει ςτακερότθτα και ςτιβαρότθτα κατά τθν καταςκευι και τθ χριςθ 

τθσ. Για τον ζλεγχο κάκε οριακισ κατάςταςθσ πρζπει να καταςτρϊνεται ζνα προςομοίωμα το 

οποίο πρζπει να βαςίηεται ςτα παρακάτω ςτοιχεία: 

 τθν κατάλλθλθ περιγραφι του δομιματοσ, των υλικϊν από τα οποία είναι καταςκευαςμζ-

νο και του περιβάλλοντοσ τθσ κζςθσ καταςκευισ του 

 τθ ςυμπεριφορά του ςυνόλου ι τμθμάτων τθσ καταςκευισ, ςυςχετιηόμενθ με τθν εξετα-

ηόμενθ οριακι κατάςταςθ 

 τισ δράςεισ και τον τρόπο επιβολισ τουσ 

Μπορεί να κεωρείται ολόκλθρθ θ καταςκευι ι τα διαφορετικά τμιματά τθσ ξεχωριςτά, υπό 

τθν προχπόκεςθ ότι λαμβάνεται υπόψθ θ ευςτάκεια και ςτιβαρότθτα τθσ καταςκευισ. Μπο-

ροφν να επιλεγοφν είτε μθ-γραμμικζσ είτε γραμμικζσ μζκοδοι ανάλυςθσ και τα αποτελζςματα 

που κα λαμβάνονται κα πρζπει να είναι: 

 τα αξονικά φορτία από κατακόρυφθ και οριηόντια φόρτιςθ 

 οι τζμνουςεσ δυνάμεισ από κατακόρυφθ ι/και οριηόντια φόρτιςθ 

 οι εκκεντρότθτεσ των αξονικϊν φορτίων 

 οι καμπτικζσ ροπζσ από κατακόρυφθ ι/και οριηόντια φόρτιςθ. 

Με προςδιοριςμζνεσ τισ δράςεισ ςτθν καταςκευι, κα πρζπει να ελζγχονται τα μζλθ ςτθν ορι-

ακι κατάςταςθ αςτοχίασ και λειτουργικότθτασ κατά τα Κεφάλαια 6 και 7. 
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Το εδάφιο 5.2 προςδιορίηει τι πρζπει να λαμβάνεται υπόψθν ϊςτε θ καταςκευι να μπορεί να 

ανταπεξζλκει ςε άλλεσ τυχθματικζσ δράςεισ εκτόσ ςειςμοφ και πυρκαγιάσ 

Εδάφιο 5.3 Ατζλειεσ 

Οι καταςκευαςτικζσ ατζλειεσ πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ ςτον ςχεδιαςμό. Οι ενδεχόμενεσ 

ςυνζπειεσ των ατελειϊν πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ μζςω τθσ παραδοχισ ότι το δόμθμα 

παρουςιάηει κλίςθ υπό γωνία υ= 1/(100 htot) ακτίνια ωσ προσ τθν κατακόρυφο, όπου htot είναι 

το ςυνολικό φψοσ του δομιματοσ ςε μζτρα. Θ προκφπτουςα οριηόντια δράςθ πρζπει να προς-

τίκεται ςτισ άλλεσ δράςεισ. 

Εδάφιο 5.4 Φαινόμενα δευτζρασ τάξεωσ 

Τα κτίρια από τοιχοποιία πρζπει να ζχουν τα τμιματά τουσ καταλλιλωσ ςυνδεδεμζνα μεταξφ 

τουσ ζτςι ϊςτε θ μετακετότθτα του κτιρίου να αποκλείεται ι να λαμβάνεται υπόψθ μζςω υ-

πολογιςμοφ. Εάν τα κατακόρυφα ςτοιχεία δυςκαμψίασ ικανοποιοφν τθν εξίςωςθ (5.1) κατά 

τθν υπό εξζταςθ διεφκυνςθ του κτιρίου, θ μετακετότθτα δεν χρειάηεται να λαμβάνεται υπό-

ψθ: 

,
Σ

tot tot

N
h 0 6h

EI
                για n  4 (5.1) 

                   , ,0 2 0 1n          για 1  n < 4 

όπου: 

htot  είναι το ςυνολικό φψοσ του κτιρίου από τθ ςτζψθ τθσ κεμελίωςθσ 

Ν   είναι το άκροιςμα όλων των κατακόρυφων φορτίων ςχεδιαςμοφ του κτιρίου  

ΣΕΙ  είναι το άκροιςμα των δυςκαμψιϊν όλων των ςτοιχείων δυςκαμψίασ κατά τθ κεω-

ροφμενθ διεφκυνςθ. 

n είναι το πλικοσ των ορόφων 

Πταν τα ςτοιχεία δυςκαμψίασ δεν ικανοποιοφν τθν ανωτζρω απαίτθςθ πρζπει να γίνονται κα-

τάλλθλοι υπολογιςτικοί ζλεγχοι ότι το δόμθμα διακζτει επαρκι αντίςταςθ ζναντι τθσ μετακε-

τότθτασ. 

Εδάφιο 5.5 Ανάλυςθ δομικϊν μελϊν 

 Τοίχοι υπό κατακόρυφα φορτία 

 Γενικά 

Για τον υπολογιςμό εντατικϊν μεγεκϊν ςε τοίχουσ υποβαλλόμενουσ ςε κατακόρυφα φορτία, ο 

ςχεδιαςμόσ πρζπει να λαμβάνει υπόψθ τα κατακόρυφα φορτία που εφαρμόηονται ςτον τοίχο, 

τα φαινόμενα δευτζρασ τάξεωσ, τισ εκκεντρότθτεσ που υπολογίηονται λαμβάνοντασ υπόψθ τθν 

διάταξθ των τοίχων και τθν αλλθλεπίδραςθ πατωμάτων και τοίχων δυςκαμψίασ και τισ εκκεν-

τρότθτεσ που προκφπτουν από καταςκευαςτικζσ αποκλίςεισ και από διαφορζσ ςτισ ιδιότθτεσ 

των υλικϊν των διαφόρων ςτοιχείων. 

Οι ροπζσ κάμψεωσ μποροφν να υπολογίηονται βάςει των ιδιοτιτων των υλικϊν οι οποίεσ δί-

δονται ςτο Κεφάλαιο 3, τθσ ςυμπεριφοράσ των ςυνδζςεων και των αρχϊν τθσ Μθχανικισ. 
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 Για να λθφκοφν υπόψθ οι καταςκευαςτικζσ ατζλειεσ, κα πρζπει να ςυνυπολογίηεται μια ακζ-

λθτθ εκκεντρότθτα, einit, ςε όλο το φψοσ του τοίχου. Θ ακζλθτθ εκκεντρότθτα, einit, μπορεί να 

λθφκεί ίςθ με hef/450, όπου hef είναι το μικοσ λυγιςμοφ του τοίχου. 

 

 Μικοσ λυγιςμοφ 

Το μικοσ λυγιςμοφ efh αποτελεί βαςικό ςτοιχείο τθσ ςυμπεριφοράσ των τοίχων ζναντι κατα-

κορφφων φορτίων αλλά και τθσ διαδικαςίασ υπολογιςμοφ. Εξαρτάται: από τθ ςχετικι δυς-

καμψία των ςυνδεόμενων μελϊν και τθν αποτελεςματικότθτα των ςυνδζςεων (ςτιριξθ ςτθν 

κεφαλι και ςτον πόδα του, πλάκα ι ξφλινο πάτωμα και περιοριςμόσ από εγκάρςιου τοίχουσ).  

Σθμειϊνεται ότι προκειμζνου να λαμβάνονται υπόψθ οι εγκάρςιοι τοίχοι κα πρζπει:   

α) να ζχουν μικοσ τουλάχιςτον ίςο με το 1/5 του κακαροφ φψουσ του ορόφου και ελάχιςτο 

πάχοσ τουλάχιςτον ίςο με το 30% του ενεργοφ πάχουσ του εξεταηόμενου τοίχου,  

β) εάν ο εγκάρςιοσ τοίχοσ διακόπτεται από ανοίγματα, το ελάχιςτο μικοσ του τοίχου μεταξφ 

ανοιγμάτων, τα οποία ευρίςκονται εκατζρωκεν του εξεταηόμενου τοίχου, πρζπει να είναι ό-

πωσ ςτο Σχιμα 5.1, ενϊ ο εγκάρςιοσ τοίχοσ πρζπει να ςυνεχίηεται πζραν κάκε ανοίγματοσ του-

λάχιςτον ςε μικοσ ίςο με το 1/5 του φψουσ του ορόφου,  

γ) τοίχοι με ςτοιχεία δυςκαμψίασ κατά μικοσ δφο κατακόρυφων πλευρϊν με ℓ 30t, ι τοίχοι  

με ςτοιχεία δυςκαμψίασ κατά μικοσ μιασ κατακόρυφθσ πλευράσ και ℓ 15t, όπου ℓ είναι το 

κακαρό μικοσ του τοίχου και t είναι το πάχοσ του, κα πρζπει να αντιμετωπίηονται ωσ δεςμευ-

μζνοι μόνον ςτθ ςτζψθ και ςτθ βάςθ τουσ.  

 

 

Σχιμα 5.1  Ελάχιςτο μικοσ εγκάρςιου τοίχου με ανοίγματα 

 

Το μικοσ λυγιςμοφ efh εκτιμάται από τθ ςχζςθ  

t

3)

4)
> h / 5

h h2

h1

t
hh

2

)(

5

1 21

1) 2)

h2
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hh hef                                                                                (5.2) 

όπου:  

h είναι το κακαρό φψοσ του ορόφου και  

h  ζνασ μειωτικόσ ςυντελεςτισ που λαμβάνει υπόψθ του το πλικοσ των πακτωμζνων ι δε-

ςμευμζνων πλευρϊν του τοίχου (n=2,3,4).  

Για τοίχουσ δεςμευμζνουσ ςτθν κορυφι και ςτθ βάςθ τουσ (n = 2) από πλάκεσ οπλιςμζνου 

ςκυροδζματοσ, οι οποίεσ εκτείνονται εκατζρωκεν του τοίχου και ςτθν ίδια ςτάκμθ ι από πλά-

κεσ οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ οι οποίεσ εκτείνονται μόνον από τθν μια πλευρά του τοίχου, 

αλλά εδράηονται πάνω ςτον τοίχο ςε πλάτοσ τουλάχιςτον ίςο με τα 2/3 του πάχουσ του  

ρ2 = 0,75            (5.3) 

Εάν θ εκκεντρότθτα του φορτίου ςτθν κορυφι του τοίχου είναι μεγαλφτερθ από το 25% του 

πάχουσ του τοίχου: 

ρ2 = 1,0            (5.4) 

Για ξφλινα πατϊματα 

 ρ2 = 1,0            (5.5) 

Για τοίχουσ δεςμευμζνουσ ςτθν κορυφι και ςτθ βάςθ τουσ και με ςτοιχεία δυςκαμψίασ κατά 

μικοσ μιασ κατακόρυφθσ πλευράσ (με μια ελεφκερθ πλευρά) (n = 3) (ℓ είναι το μικοσ του τοί-

χου): 

- όταν h  3.5ℓ,  ρ ρ .
ρ

3 22

2

1
0 3

h
1

3

      (5.6) 

με ρ2 το κατάλλθλο από τισ ςχζςεισ (5.3), (5.4), (5.5)  

- όταν h > 3.5ℓ, 
.

ρ3

1 5

h
        

 (5.7) 

Για τοίχουσ δεςμευμζνουσ πάνω και κάτω και με εγκάρςιουσ τοίχουσ δυςκαμψίασ ςτισ δφο 

κατακόρυφεσ πλευρζσ (n = 4) (l είναι το μικοσ του τοίχου): 

- όταν h 1,15ℓ ρ ρ
ρ

4 22

2

1

h
1

l

       (5.8) 

με ρ2 το κατάλλθλο από τισ ςχζςεισ (5.3), (5.4), (5.5)  

- όταν h > 1,15ℓ, 
,

ρ4

0 5l

h
         (5.9) 

 

 



22 

 Ενεργό πάχοσ  

Το ενεργό πάχοσ, tef, ενόσ μονοφ τοίχου, ενόσ διπλοφ τοίχου, ενόσ πετάςματοσ όψεωσ, ενόσ 

τοίχου από ςκαφοειδι λικοςϊματα και ενόσ κοίλου τοίχου με πυρινα, όπωσ αυτοί ορίςκθκαν 

ςτθν παράγραφο 1.5.10, κα πρζπει να λαμβάνεται ίςο με το πραγματικό πάχοσ του τοίχου. 

 Το ενεργό πάχοσ ενόσ τοίχου, του οποίου θ δυςκαμψία αυξάνεται μζςω αντθρίδων κα πρζπει 

να λαμβάνεται από τθν εξίςωςθ (5.10):  

t e f = ρ t t             (5.10) 

όπου: 

tef  είναι το ενεργό πάχοσ 

ρt  είναι ςυντελεςτισ λαμβανόμενοσ από τον Ρίνακα 5.1 

t  είναι το πάχοσ του τοίχου 

 

Ρίνακασ 5.1: Συντελεςτισ δυςκαμψίασ, ρt, για τοίχουσ με αντθρίδεσ  

(επιτρζπεται γραμμικι παρεμβολι) 

Λόγοσ τθσ αξονικισ α-
ποςτάςεωσ των αντθ-
ρίδων προσ το πλάτοσ 

των αντθρίδων 

Λόγοσ του πάχουσ τθσ αντθρίδασ προσ το πραγματικό πάχοσ του 
τοίχου με τον οποίο ςυνδζεται 

1 2 3 

6 1,0 1,4 2,0 

10 1,0 1,2 1,4 

20 1,0 1,0 1,0 

 

 

Σχ. 5.2: Οριςμοί του Ρίνακα 5.1. (1) απόςταςθ των αντθρίδων, (2) πάχοσ αντθρίδασ,  
(3) πάχοσ τοίχου, (4) πλάτοσ αντθρίδων 

 

Το ενεργό πάχοσ, tef, ενόσ κοίλου τοίχου του οποίου οι δφο τοίχοι είναι ςυνδεδεμζνοι μζςω 

ςυνδζςμων κα πρζπει να προςδιορίηεται βάςει τθσ εξιςϊςεωσ  

3 3

2

3

1 ttkt tefef            
(5.11) 

Ππου, t1 ,t2 είναι τα πραγματικά πάχθ των δφο τοίχων ι τα ενεργά πάχθ τουσ και ktef  ο λόγοσ 

των μζτρων ελαςτικότθτασ των υλικϊν των ςτρϊςεων 1 και 2.   
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 Λυγθρότθτα 

Θ λυγθρότθτα ενόσ τοίχου κα υπολογίηεται ωσ ο λόγοσ του μικουσ λυγιςμοφ, hef, προσ το ε-

νεργό πάχοσ, tef. Θ λυγθρότθτα ενόσ τοίχου υποβαλλόμενου κυρίωσ ςε κατακόρυφα φορτία 

δεν κα πρζπει να υπερβαίνει το 27. Σθμειϊνεται ότι όταν υπάρχουν αντιςειςμικζσ απαιτιςεισ 

θ μζγιςτθ λυγθρότθτα περιορίηεται ςθμαντικά. Ιςχφει ςχετικά ο Ρίνακασ 9.2:  Ρροτεινόμενεσ 

γεωμετρικζσ απαιτιςεισ για τοίχουσ του ΕΝ 1998-1, ο οποίοσ, πζραν τθσ  μζγιςτθσ λυγθρότθ-

τασ, περιλαμβάνει και άλλεσ γεωμετρικζσ προβλζψεισ. 

 

 Στοιχεία από οπλιςμζνθ τοιχοποιία υπό κατακόρυφα φορτία 

Ρεριλαμβάνει διατάξεισ για το κεωρθτικό άνοιγμα δοκϊν από οπλιςμζνθ τοιχοποιία, τισ υψί-

κορμεσ δοκοφσ, τθν ανακατανομι εςωτερικϊν δυνάμεων και τον περιοριςμό των ανοιγμάτων 

των καμπτόμενων ςτοιχείων. 

 Τοίχοι υπό οριηόντια φορτία 

Δίδεται ο τρόποσ υπολογιςμοφ τθσ καμπτικισ ροπισ από εκτόσ επιπζδου φόρτιςθ, εξαιρουμζ-

νου του ςειςμοφ (π.χ. άνεμοσ, ωκιςεισ γαιϊν, πίεςθ υγρϊν, ακόμθ και φορτία εκριξεων).   

Πταν ο τοίχοσ εδράηεται κατά μικοσ 3 ι 4 πλευρϊν, ο υπολογιςμόσ τθσ δρϊςασ ροπισ, ΜEd, 

μπορεί να γίνεται ωσ εξισ: 

όταν το επίπεδο αςτοχίασ είναι παράλλθλο 

ςτουσ οριηόντιουσ αρμοφσ, δθλαδι, ςτθν δι-

εφκυνςθ τθσ fxk1: 

 

2

11 lWM EdEd  ανά μονάδα μικουσ του τοίχου       (5.17) 

ι 

όταν το επίπεδο αςτοχίασ είναι κάκετο 

προσ τουσ οριηόντιουσ αρμοφσ, δθλαδι, 

κατά τθν διεφκυνςθ τθσ fxk2: 

 

2

22 lWM EdEd  ανά μονάδα φψουσ του τοίχου       (5.18) 

α1, α2  είναι ςυντελεςτζσ εξαρτϊμενοι από το βακμό ενδοςιμότθτασ κατά μικοσ των πλευ-

ρϊν του τοίχου, κακϊσ και από το λόγο του φψουσ προσ το μικοσ του τοίχου. Οι τιμζσ των 

ςυντελεςτϊν ροπϊν, α1 και α2 , μποροφν να λθφκοφν από το Ραράρτθμα Ε για μονοφσ τοί-

χουσ με πάχοσ ζωσ 250mm, (α1=μα2) ι μζςω κατάλλθλθσ μεκόδου υπολογιςμοφ. 

μ   είναι ο λόγοσ μεταξφ των καμπτικϊν αντοχϊν ςχεδιαςμοφ τθσ τοιχοποιίασ κατά δφο 

κφριεσ διευκφνςεισ 

 ℓ    είναι το μεταξφ ςτθρίξεων μικοσ του τοίχου 

 WΕd  είναι το εγκάρςιο φορτίο ςχεδιαςμοφ ανά μονάδα επιφανείασ 

1.6 Οριακή κατάςταςη αςτοχίασ 

Το Κεφάλαιο 6 αποτελείται από εννζα εδάφια που καλφπτουν το ςχεδιαςμό και είναι τα εξισ: 

 Τοίχοι από άοπλθ τοιχοποιία υπό κυρίωσ κατακόρυφα φορτία 

 Τοίχοι από άοπλθ τοιχοποιία υπό τζμνουςα 
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 Τοίχοι από άοπλθ τοιχοποιία υπό εκτόσ επιπζδου φόρτιςθ 

 Τοίχοι από άοπλθ τοιχοποιία υπό ςυνδυαςμζνθ κατακόρυφθ και εκτόσ επιπζδου φόρτιςθ 

 Σφνδεςμοι 

 Στοιχεία από οπλιςμζνθ τοιχοποιία υπό κάμψθ, κάμψθ και αξονικό φορτίο ι αξονικό φορ-

τίο 

 Στοιχεία από οπλιςμζνθ τοιχοποιία υπό διάτμθςθ 

 Ρροεντεταμζνθ τοιχοποιία 

 Διαηωματικι τοιχοποιία 

Εδάφιο 6.1 Τοίχοι από άοπλθ τοιχοποιία υπό κυρίωσ κατακόρυφα φορτία 

Το αξονικό φορτίο αςτοχίασ εξαρτάται από τθ γεωμετρία του τοίχου, τθν εκκεντρότθτα των 

φορτίων και τισ ιδιότθτεσ τθσ τοιχοποιίασ. Οι βαςικζσ παραδοχζσ είναι ότι οι διατομζσ παρα-

μζνουν επίπεδεσ και θ τοιχοποιία δεν ζχει εφελκυςτικι αντοχι κάκετα ςτουσ οριηόντιουσ αρ-

μοφσ. Για τον υπολογιςμό τθσ λυγθρότθτασ και του μειωτικοφ ςυντελεςτι Φ απαιτείται λεπτο-

μερισ διαδικαςία. Γενικϊσ ελζγχεται θ ικανοποίθςθ τθσ ανίςωςθσ αςφαλείασ ανά μζτρο μι-

κουσ του τοίχου: 

RdEd NN
 
           (6.1) 

dRd ftN            (6.2)         

Ο ςυντελεςτισ Φ ειςάγει τθν απομείωςθ τθσ διακζςιμθσ αντίςταςθσ λόγω λυγθρότθτασ και 

εκκεντρότθτασ. Γίνεται ζλεγχοσ ςτθ βάςθ και ςτθν κορυφι (ςιμανςθ Φ = Φi) κακϊσ και ςτο 

μζςον του τοίχου (ςιμανςθ Φ = Φm), ανά τρζχον μζτρο. Ο υπολογιςμόσ γίνεται ωσ εξισ: 

 Στθν κορυφι ι τθ βάςθ του τοίχου: Υπολογίηεται ο ςυντελεςτισ 
t

ei
i

2
1   (6.4) 

ie  είναι θ εκκεντρότθτα ςτθν κορυφι ι τθ βάςθ του τοίχου υπολογιηόμενθ από τθ ςχζςθ: 

 tee
N

M
e inithi

id

id
i 05,0

         

(6.5)                                         

                                      τυχθματικι εκκεντρότθτα 

                εκκεντρότθτα λόγω οριηοντίων φορτίων (πχ. άνεμοσ) 

εκκεντρότθτα λόγω κατακορφφων φορτίων,  

όπου: 

Mid και Nid θ τιμι ςχεδιαςμοφ τθσ ροπισ κάμψθσ και του κατακόρυφου φορτίου αντιςτοίχωσ, 

ςτθν κορυφι/βάςθ του τοίχου.  

Στθν τυχθματικι εκκεντρότθτα λαμβάνονται υπόψθ καταςκευαςτικζσ ατζλειεσ και θ τιμι τθσ 

είναι ενιαία για όλο το φψοσ: 
450

ef

init

h
e .  

Στο Σχ. 6.1 φαίνονται οι ροπζσ για τον υπολογιςμό των εκκεντροτιτων. Οι ροπζσ Μ1 και Μ2 

ςτθν κορυφι και τθ βάςθ ενόσ τοίχου είναι δυνατόν να υπολογιςκοφν βάςει του παραρτιμα-

τοσ Γ του Ευρωκϊδικα 6, ανάλογα με τισ δυςκαμψίεσ των επιμζρουσ ςτοιχείων με τα οποία 

ςυνδζεται ο υπό εξζταςθ τοίχοσ. 
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 Στο μζςον του τοίχου: Ο μειωτικόσ ςυντελεςτισ Φm λαμβάνεται από το παρακάτω δι-

άγραμμα, ανάλογα με τθ λυγθρότθτα 
ef

ef

t

h
 και το λόγο 

t

emk , όπου θ εκκεντρότθτα ςτο 

μζςο του τοίχου προκφπτει ωσ το παρακάτω άκροιςμα: 

teee kmmk 05,0            (6.6) 

inithm

md

md
m ee

N

M
e  εκκεντρότθτα λόγω φορτίων (όπωσ προθγουμζνωσ)  (6.7) 

m

ef

ef

k te
t

h
e 002,0

  

εκκεντρότθτα λόγω ερπυςμοφ      (6.8) 

Σθμειϊνεται ότι θ εκκεντρότθτα λόγω ερπυςμοφ, ek, μπορεί να λθφκεί ίςθ με το μθδζν για 

όλουσ τουσ τοίχουσ από οπτοπλινκοδομι ι από λικοδομι, κακϊσ και τουσ τοίχουσ που είναι 

καταςκευαςμζνοι από άλλου είδουσ λικοςϊματα αλλά ζχουν λυγθρότθτα μικρότερθ ι ίςθ 

από 15. 

 

Σχ. 6.1: οπζσ για τον υπολογιςμό των εκκεντροτιτων 

 

 

 

 

κάηω από ηο δάπεδο 

ζηο μέζον ηου ύψους  

ζηην επιθάνεια ηου δαπέδου  
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Τιμζσ του μειωτικοφ ςυντελεςτι Φm ςυναρτιςει τθσ λυγθρότθτασ για διάφορεσ τιμζσ εκκεντρό-
τθτασ. Οι τιμζσ αυτζσ αντιςτοιχοφν ςε Ε = 1000fk 

 

Στθν περίπτωςθ ςυγκεντρωμζνων φορτίων λαμβάνεται υπόψθ θ αυξθμζνθ αντοχι του τοίχου, 

είναι όμωσ αναγκαίοσ ο ακριβισ προςδιοριςμόσ τθσ κζςθσ και του τρόπου εφαρμογισ τουσ.  

Εδάφιο 6.2 Τοίχοι από άοπλθ τοιχοποιία υπό τζμνουςα  

Αςχολείται με τθ ικανότθτα ανάλθψθσ οριηόντιου φορτίου εντόσ του επιπζδου του τοίχου. 

Χαρακτθριςτικό είναι ότι θ τζμνουςα αναλαμβάνεται μόνο από το κλιβόμενο τμιμα τθσ δια-

τομισ. Ελζγχεται και πάλι θ ικανοποίθςθ τθσ ανίςωςθσ αςφαλείασ:  

RdEd VV              (6.12) 

 c

M

vk
Rd tl

f
V             (6.13) 

Για τθν άοπλθ τοιχοποιία, θ αςτοχία ςε διάτμθςθ αντιςτοιχεί ςε διατμθτικι ρωγμι περί το μζ-

ςον του τοίχου ςτο κονίαμα. Στον ζλεγχο αςφαλείασ το VEd προκφπτει από τον κατάλλθλο ςυν-

δυαςμό των δράςεων. Στον υπολογιςμό τθσ fvk από τθ ςχζςθ 3.3 αμελοφνται τα εφελκυόμενα 

τμιματα τθσ διατομισ. Το μικοσ ℓc αντιςτοιχεί ςτο μθ ρθγματωμζνο τμιμα τθσ διατομισ. Οι 

τιμζσ τθσ fvk0 είναι ςυνάρτθςθ του τφπου του λικοςϊματοσ και του κονιάματοσ. Οι τιμζσ λαμ-

βάνονται από τον πίνακα 3.4.  

Εδάφιο 6.3 Τοίχοι από άοπλθ τοιχοποιία υπό εκτόσ επιπζδου φόρτιςθ 

Διατίκενται δφο τρόποι υπολογιςμοφ τθσ ικανότθτασ ανάλθψθσ φορτίου που προκαλεί κάμψθ 

εκτόσ επιπζδου ςτον τοίχο. Ρρζπει να τονιςτεί πάντωσ ότι οι αναφερόμενοι τρόποι υπολογις-

μοφ δεν ζχουν εφαρμογι ςε τυχθματικι φόρτιςθ που οφείλεται ςε ςειςμικά φορτία. 
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Ο πρϊτοσ τρόποσ βαςίηεται ςτθν καμπτικι αντοχι τθσ τοιχοποιίασ. Θ άοπλθ και διαηωματικι 

τοιχοποιία ελζγχεται ζναντι κάμψθσ  με τθν ανίςωςθ ελζγχου: 

Rdd
MM

Ε
            (6.14) 

 

Θ εκτόσ επιπζδου αντίςταςθ ςχεδιαςμοφ ζναντι καμπτικισ ροπισ ΜRd ανά μονάδα μικουσ ι 

φψουσ, δίδεται από τθν ακόλουκθ ςχζςθ  

ZfM xdRd                                                                                                                                
(6.15) 

όπου  

fxd είναι θ καμπτικι αντοχι ςχεδιαςμοφ για το κατάλλθλο επίπεδο κάμψθσ, λαμβανόμε-

νθ από τισ παραγράφουσ των εδαφίων 3.6.3, 6.3.1(4) ι 6.6.2(9) 

Z είναι θ ροπι αντιςτάςεωσ ανά μονάδα μικουσ ι φψουσ του τοίχου 

Πταν αςκείται ζνα μόνιμο κατακόρυφο φορτίο ςτον τοίχο, θ κετικι επιρροι τθσ κατακόρυφθσ 

τάςεωσ μπορεί να λαμβάνεται υπόψθ μζςω χριςεωσ τθσ φαινόμενθσ καμπτικισ αντοχισ, 

fxd1,app, θ οποία δίδεται από τθν εξίςωςθ 6.16, με ταυτόχρονθ κατάλλθλθ τροποποίθςθ του λό-

γου μ, ο οποίοσ αναφζρεται πιο πάνω. Θ κλιπτικι τάςθ ςd δεν πρζπει να λαμβάνεται μεγαλφ-

τερθ από 0.2fd. 

fxd1,app=fxd1+ςd           (6.16) 

όπου: 

fxd1  θ καμπτικι αντοχι ςχεδιαςμοφ τθσ τοιχοποιίασ, όταν το επίπεδο αςτοχίασ είναι πα-

ράλλθλο με τουσ οριηόντιουσ αρμοφσ κονιάματοσ, βλζπε 3.6.3 

ςd  θ κατακόρυφθ τάςθ ςχεδιαςμοφ τθσ, θ οποία προκφπτει από τισ μόνιμεσ δράςεισ επί 

του τοίχου ςτθν υπό ζλεγχο ςτάκμθ,  

Κατά τον υπολογιςμό τθσ ροπισ αντίςταςθσ ενόσ πεςςοφ ι ενόσ τοίχου, το εξζχον μικοσ του 

ςυνεργαηόμενου πλάτουσ πρζπει να λαμβάνεται ωσ το μικρότερο από τα ακόλουκα μεγζκθ  

- h / 10, για τοίχουσ με δεςμεφςεισ ςτισ ςτάκμεσ των ορόφων 

- h /5, για τοίχουσ - προβόλουσ 
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- το ιμιςυ τθσ κακαρισ αποςτάςεωσ μεταξφ διαδοχικϊν πεςςϊν ι τοίχων 

όπου h είναι το κακαρό φψοσ του τοίχου. 

Σε ζναν κοίλο τοίχο, το εκτόσ επιπζδου φορτίο ςχεδιαςμοφ ανά μονάδα επιφανείασ WΕd πρζ-

πει να κατανζμεται αναλογικϊσ ςτουσ δφο μονοφσ τοίχουσ και θ αντίςταςθ ςχεδιαςμοφ κα 

πρζπει να λαμβάνεται ωσ το άκροιςμα των αντιςτάςεων ςχεδιαςμοφ των δφο τοίχων, υπό τον 

όρον ότι οι μεταξφ τουσ ςφνδεςμοι ι άλλα μζςα ςυνδζςεωσ είναι ικανά να μεταφζρουν τισ 

δράςεισ ςτισ οποίεσ υποβάλλεται ο κοίλοσ τοίχοσ.  

Το φορτίο WΕd μπορεί να επιμερίηεται μεταξφ των δφο μονϊν τοίχων αναλογικϊσ είτε προσ τθν 

αντοχι (π.χ. αναλογικϊσ προσ τθν ΜRd) είτε προσ τθ δυςκαμψία τουσ. Κάκε τοίχοσ πρζπει να 

ελζγχεται ζναντι του φορτίου που του αναλογεί. 

Ο δεφτεροσ τρόποσ βαςίηεται ςτθ δράςθ τόξου εντόσ του πάχουσ τθσ τοιχοποιίασ. Στθν οριακι 

κατάςταςθ αςτοχίασ, το εκτόσ επιπζδου φορτίο ςχεδιαςμοφ ενόσ τοίχου, το οφειλόμενο ςε 

λειτουργία τόξου, πρζπει να είναι μικρότερο ι ίςο με τθν αντίςταςθ ςχεδιαςμοφ ζναντι δρά-

ςεωσ τόξου και θ αντοχι ςχεδιαςμοφ των ςτθρίξεων κα πρζπει να είναι μεγαλφτερθ από τθν 

δράςθ του οριηόντιου φορτίου. Πταν ζνασ τοίχοσ καταςκευάηεται μεταξφ ςτθρίξεων ικανϊν να 

παραλάβουν τισ ωκιςεισ τόξου, τότε ο τοίχοσ επιτρζπεται να μελετθκεί με τθν παραδοχι ότι 

μζςα ςτο πάχοσ του ςχθματίηεται ζνα οριηόντιο ι ζνα κατακόρυφο τόξο.  

Θ ανάλυςθ μπορεί να βαςίηεται ςτθ κεϊρθςθ ενόσ τριαρκρωτοφ τόξου, όπου το πλάτοσ που 

αναλαμβάνει τθν ϊκθςθ του τόξου τόςο ςτθν κζςθ των ςτθρίξεων, όςο και ςτθν μεςαία άρ-

κρωςθ λαμβάνεται ίςο με το 1 /10 του πάχουσ του τοίχου, όπωσ φαίνεται ςτο Σχιμα 6.3. Εάν 

ςτθν περιοχι τθσ γραμμισ των πιζςεων υπάρχουν εγκοπζσ ι εςοχζσ, κα πρζπει να λαμβάνεται 

υπόψθ θ επιρροι τουσ ςτθν αντοχι τθσ τοιχοποιίασ. 

 

Σχ. 6.3: Σχθματικι λειτουργία τόξου για τθν αντίςταςθ ςε εκτόσ επιπζδου φορτία  

 

Θ ϊκθςθ του τόξου κα πρζπει να αποτιμάται βάςει τθσ τιμισ του επιβαλλόμενου οριηόντιου 

φορτίου, τθσ κλιπτικισ αντοχισ τθσ τοιχοποιίασ, τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ ςυνδζςεωσ με-

ταξφ τθσ τοιχοποιίασ και τθσ εδράςεϊσ τθσ, θ οποία αναλαμβάνει τθν ϊκθςθ, κακϊσ και βάςει 

τθσ ελαςτικισ και τθσ χρόνιασ βράχυνςθσ του τοίχου. Θ ϊκθςθ του τόξου μπορεί να προκλθκεί 

από ζνα κατακόρυφο φορτίο.  

Το βζλοσ του τόξου δίδεται από τθν ακόλουκθ ςχζςθ  

0.9 ar t d            (6.17) 

όπου:  
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   t είναι το πάχοσ του τοίχου, λαμβανομζνθσ υπόψθ τθσ μειϊςεωσ του πάχουσ, λόγω 

ενδεχομζνωσ ειςεχόντων αρμϊν  

  da είναι θ παραμόρφωςθ του τόξου υπό το οριηόντιο φορτίο ςχεδιαςμοφ. Μπορεί να 

λθφκεί ίςθ με το μθδζν για τοίχουσ με λόγο μικουσ προσ πάχοσ μικρότερο ι ίςο με 

25. 

Θ μζγιςτθ ϊκθςθ ςχεδιαςμοφ του τόξου ανά μονάδα μικουσ του τοίχου μπορεί να κεωρθκεί 

ότι είναι  

,ad d

t
N 1 5 f

10
            (6.18) 

ενϊ, όταν θ εγκάρςια παραμόρφωςθ είναι μικρι, θ αντοχι ςχεδιαςμοφ για εγκάρςιο φορτίο 

δίδεται από τθν ακόλουκθ ςχζςθ  

2

,

a

ddlat
l

t
fq  (6.19) 

όπου  

Νad είναι θ ϊκθςθ ςχεδιαςμοφ του τόξου 

qlat,d είναι θ εκτόσ επιπζδου αντοχι ςχεδιαςμοφ, ανά  μονάδα επιφανείασ του τοίχου 

t είναι το πάχοσ του τοίχου  

fd είναι θ κλιπτικι αντοχι ςχεδιαςμοφ τθσ τοιχοποιίασ,  

la είναι το μικοσ ι το φψοσ του τοίχου μεταξφ ςτθρίξεων οι οποίεσ είναι ικανζσ να πα-

ραλάβουν τθν ϊκθςθ του τόξου 

υπό τον όρον ότι 

- οποιαδιποτε ςτρϊςθ ςτεγάνωςθσ ι άλλο επίπεδο χαμθλισ αντοχισ ζναντι τριβισ εντόσ 

του τοίχου, είναι ςε κζςθ να μεταφζρει τισ αναπτυςςόμενεσ οριηόντιεσ δυνάμεισ 

- θ τάςθ ςχεδιαςμοφ λόγω κατακόρυφων φορτίων δεν υπολείπεται του 0,1 Ν/mm2 

- θ λυγθρότθτα δεν υπερβαίνει το 20 

 

Εδάφιο 6.4 Τοίχοι από άοπλθ τοιχοποιία υπό ςυνδυαςμζνθ κατακόρυφθ και εκτόσ επιπζδου 
φόρτιςθ 

Για τον ζλεγχο αυτϊν των τοίχων μπορεί να χρθςιμοποιθκεί οποιαδιποτε από τισ μεκόδουσ 

που αναφζρονται ςτα προθγοφμενα εδάφια, δθλαδι:  

 θ μζκοδοσ του ςυντελεςτι Φ του εδαφίου 6.1.2.1 

 θ μζκοδοσ τθσ φαινόμενθσ καμπτικισ αντοχισ του εδαφίου 6.3.1 με αφξθςθ τθσ χαρακτθ-

ριςτικισ καμπτικισ αντοχισ τθσ τοιχοποιίασ fxk1, λόγω του μόνιμου κατακόρυφου φορτίου, 

ςε μια φαινόμενθ καμπτικι αντοχι, fxk1,app 

 θ μζκοδοσ των ιςοδφναμων ςυντελεςτϊν κάμψθσ κατά τθν οποία ιςοδφναμεσ ροπζσ 

κάμψθσ μποροφν να προκφψουν από το ςυνδυαςμό των άρκρων 6.4.2 και 6.4.3, ϊςτε να 

ςυνυπολογιςκοφν οι κατακόρυφεσ και οι οριηόντιεσ φορτίςεισ και ςτο παράρτθμα Ε δίδε-
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ται ζνασ τρόποσ μετατροπισ του ςυντελεςτι α2 του εδαφίου 5.5.5 για τθν περίπτωςθ αυ-

τι 

Εδάφιο 6.5 Σφνδεςμοι 

Καλφπτει τθν αντοχι των ςυνδζςμων που χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ για τθ ςφνδεςθ των κατα-

κόρυφων ςτρϊςεων κοίλων τοίχων ι τοιχοπεταςμάτων με τουσ τοίχουσ, λαμβάνοντασ υπόψθ 

το ςυνδυαςμό των: 

 διαφορικισ μετακίνθςθσ των ςυνδεόμενων τμθμάτων 

 φορτίο ανζμου 

 δυνάμεισ αλλθλεπίδραςθσ των ςτρϊςεων κοίλων τοίχων 

 Επίςθσ παρζχει, μζςω εξίςωςθσ τον ελάχιςτο αρικμό  των μεταλλικϊν ςυνδζςμων ανά 

τετραγωνικό μζτρο κατακόρυφθσ επιφάνειασ τοίχου 

 

Εδάφιο 6.6 Στοιχεία από οπλιςμζνθ τοιχοποιία υπό κάμψθ, κάμψθ και αξονικό φορτίο ι αξονι-
κό φορτίο  

Ρραγματεφεται τον ζλεγχο τοίχων και δοκϊν από οπλιςμζνθ τοιχοποιία υποκείμενων μόνο ςε 

κάμψθ, μόνο ςε κλίψθ και ςυνδυαςμό τουσ. Αναφζρονται οι γενικζσ υποκζςεισ και δίδονται 

ςχζςεισ υπολογιςμοφ των γεωμετρικϊν μεγεκϊν τοίχων με οπλιςμό ςτισ φωλιζσ κακϊσ και 

οπλιςμζνων πτυχωτϊν τοίχων.  

Εδάφιο 6.7 Στοιχεία από οπλιςμζνθ τοιχοποιία υπό διάτμθςθ 

Αςχολείται με οπλιςμζνουσ τοίχουσ και δοκοφσ (υψίκορμεσ ι όχι) υποκείμενουσ ςε διατμθτικά 

φορτία.  

Εδάφιο 6.8 Ρροεντεταμζνθ τοιχοποιία 

Αςχολείται με τθν προεντεταμζνθ τοιχοποιία, τφπο που δεν ζχει ακόμα τφχει εφαρμογισ ςτθν 

Ελλάδα. Επίςθσ αναφζρονται οι λόγοι απϊλειασ τθσ προζνταςθσ. 

Εδάφιο 6.9 Διαηωματικι τοιχοποιία 

Ρραγματεφεται τον τφπο τθσ τοιχοποιίασ που είναι περιςφιγμζνθ από οριηόντιεσ και κατακό-

ρυφεσ ηϊνεσ οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ. Κατά τον ζλεγχο ςε κλίψθ αυτόσ ο τφποσ τοιχοποιίασ 

κα αντιμετωπίηεται όπωσ θ άοπλθ τοιχοποιία. Κατά τον ζλεγχο ςε διάτμθςθ, θ διατμθτικι δφ-

ναμθ αντοχισ κα υπολογίηεται ωσ το άκροιςμα τθσ διατμθτικισ δφναμθσ αντοχισ τθσ τοιχο-

ποιίασ και του ςκυροδζματοσ των ςτοιχείων περίςφιγξθσ αλλά κα αγνοείται θ ςυνειςφορά του 

οπλιςμοφ των κατακόρυφων ηωνϊν και ωσ μικοσ ℓc κα λαμβάνεται το μικοσ τθσ τοιχοποιίασ 

ℓ. 

Για ζλεγχο ςε διάτμθςθ, ιςχφει θ ςχζςθ: 

VRd = VRd
ΤΟΙΧΟΡΟΙΙΑΣ+VRd

ΔΙΑΗΩΜΑΤΩΝ 

Θ τιμι τθσ VRd
ΤΟΙΧΟΡΟΙΙΑΣ υπολογίηεται για άοπλθ τοιχοποιία και ωσ μικοσ λαμβάνεται αυτό που 

αντιςτοιχεί ςτο μζλοσ τθσ τοιχοποιίασ.  

Για τον υπολογιςμό τθσ VRd
ΔΙΑΗΩΜΑΤΩΝ λαμβάνεται υπόψθ θ ςυνειςφορά μόνο του ςκυροδζμα-

τοσ ( fcvk/γΜc) και αγνοείται θ ςυνειςφορά του οπλιςμοφ των διαηωμάτων.  

Για ζλεγχο ςε κάμψθ αγνοείται θ ςυνειςφορά των διαηωμάτων για τθν παραλαβι των εκτόσ 

επιπζδου φορτίων. 
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1.7 Οριακή κατάςταςη λειτουργικότητασ 

Στο Κεφάλαιο 7 ο ΕΝ 1996-1-1 κζτει τισ γενικζσ αρχζσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηονται οι ζλεγχοι λει-

τουργικότθτασ. Εν γζνει αναφζρεται ότι αν τθροφνται οι απαιτιςεισ των ελζγχων οριακισ αν-

τοχισ και οι καταςκευαςτικζσ οδθγίεσ αλλά και τα ελάχιςτα που αναφζρονται ςτο επόμενο 

Κεφάλαιο, δεν απαιτοφνται ζλεγχοι λειτουργικότθτασ αν και μπορεί να αναπτυχκοφν μερικζσ 

ρωγμζσ, π.χ. ςτισ ςτζγεσ όταν ικανοποιοφνται οι ζλεγχοι οριακισ αντοχισ για τθν άοπλθ τοιχο-

ποιία και ςτθν οπλιςμζνθ τοιχοποιία αν θ επικάλυψθ του οπλιςμοφ είναι μεγαλφτερθ από τθν 

ελάχιςτθ απαιτοφμενθ.  

1.8 Καταςκευαςτικζσ λεπτομζρειεσ 

Το Κεφάλαιο 8 καλφπτει τισ καταςκευαςτικζσ λεπτομζρειεσ που πρζπει να τθροφνται για: 

 Τθν τοιχοποιία 

 Τισ λεπτομζρειεσ όπλιςθσ 

 Τισ λεπτομζρειεσ προζνταςθσ 

 Τθ διαηωματικι τοιχοποιία 

 Τθ ςφνδεςθ των τοίχων 

 Τισ εγκοπζσ και εςοχζσ ςε τοίχουσ 

 Τισ ςτρϊςεισ ςτεγάνωςθσ 

 Τισ κερμικζσ και χρόνιεσ παραμορφϊςεισ 

Ειδικότερα: 

Εδάφιο 8.1 Λεπτομζρειεσ τοιχοποιιϊν 

Ρεριγράφεται ο τρόποσ δόμθςθσ αλλά και τα υλικά που μποροφν να χρθςιμοποιοφνται. Ζτςι, 

αναφζρεται το ελάχιςτο μικοσ αλλθλοκάλυψθσ των λικοςωμάτων, το είδοσ των φυςικϊν λι-

κοςωμάτων κακϊσ και θ ελάχιςτθ αντοχι κονιάματοσ ςτθν οπλιςμζνθ με ράβδουσ τοιχοποιία 

που είναι εν γζνει Μ5, ι ςτθν οπλιςμζνθ με προκαταςκευαςμζνο οπλιςμό αρμϊν, Μ2.5. Επι-

ςθμαίνονται οι τιμζσ του Εκνικοφ Ρροςαρτιματοσ του ΕΝ1998-1-1 που αναφζρονται ςτο ςχε-

τικό εδάφιο πιο κάτω. Επίςθσ αναφζρονται τα όρια του πάχουσ των αρμϊν (μεγαλφτερο από 

6mm και το πολφ ίςο με 15mm για κονίαμα γενικισ εφαρμογισ και ελαφροκονίαμα και μεγα-

λφτερο από 0,5mm αλλά το πολφ ίςο με 3mm για κονιάματα λεπτισ ςτρϊςθσ). 

Εδάφιο 8.2 Λεπτομζρειεσ όπλιςθσ  

Το αρκετά εκτενζσ αυτό εδάφιο αναφζρεται ςε όλεσ τισ λεπτομζρειεσ όπλιςθσ, μικθ αγκφρω-

ςθσ, επικάλυψθσ, διαμζτρουσ και ποςοςτά οπλιςμϊν, ανάλογα με το είδοσ τθσ οπλιςμζνθσ 

τοιχοποιίασ. Αναλυτικά: 

 Επικάλυψθ: Για να είναι δυνατι θ ανάπτυξθ των δυνάμεων ςυναφείασ όπου υπάρχει 

οπλιςμόσ ςτουσ οριηόντιουσ αρμοφσ του κονιάματοσ, κα πρζπει το ελάχιςτο βάκοσ 

επικάλυψθσ του κονιάματοσ να είναι 15mm. 
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Κονιάματα γενικισ  

εφαρμογισ και  

ελαφροκονιάματα 

 

Επικάλυψθ των ράβδων οπλιςμοφ μζςα ςε οριηόντιουσ αρμοφσ   

   

 Ελάχιςτο εμβαδόν οπλιςμοφ:  

Σε μζλθ από οπλιςμζνθ τοιχοποιία, όπoυ τοποκετείται οπλιςμόσ για τθ βελτίωςθ τθσ αντοχισ 

εντόσ του επιπζδου του τοίχου, το εμβαδόν του κυρίου οπλιςμοφ δεν πρζπει να είναι 

μικρότερο από 0,05% τθσ κεωρθτικισ διατομισ του μζλουσ. 

Σε τοίχουσ όπου ο τοποκετοφμενοσ οπλιςμόσ χρθςιμοποιείται για τθν βελτίωςθ τθσ 

αντίςταςθσ ζναντι εκτόσ επιπζδου φορτίςεων, ο οπλιςμόσ δεν πρζπει να είναι μικρότεροσ από 

το 0,03% τθσ ςυνολικισ διατομισ (0,015% ςτο κάκε μζτωπο) 

Ππου προβλζπεται θ τοποκζτθςθ οπλιςμοφ ςε οριηοντίουσ αρμοφσ για τον ζλεγχο τθσ 

ρθγμάτωςθσ ι για τθν επίτευξθ όλκιμθσ ςυμπεριφοράσ, ο ςυνολικόσ οπλιςμόσ δεν πρζπει να 

είναι μικρότεροσ απο το 0,03% τθσ ςυνολικισ διατομισ του τοίχου. 

Ππου χρειάηεται θ τοποκζτθςθ διατμθτικοφ οπλιςμοφ ςε κάποιο μζλοσ, το εμβαδόν του 

οπλιςμοφ διάτμθςθσ δεν πρζπει να είναι μικρότερο από το 0,05% τθσ κεωρθτικισ διατομισ 

του μζλουσ. 

 Διάμετροσ οπλιςμοφ: Ορίηεται μια μζγιςτθ διάμετροσ ζτςι ϊςτε ο οπλιςμόσ να 

περιςφίγγεται επαρκϊσ ςτο κονίαμα ι ςτο ςκυρόδεμα πλιρωςθσ: ΦΜΙΝ=5mm και ΦΜΑΧ, τζτοια 

ϊςτε να μθ γίνεται υπζρβαςθ των τάςεων αγκφρωςθσ και να ικανοποιοφνται οι απαιτιςεισ 

περί ελάχιςτθσ επικάλυψθσ του οπλιςμοφ.  

 Αγκυρϊςεισ - Ματίςματα: Ορίηονται επαρκι μικθ αγκφρωςθσ, ζτςι ϊςτε οι 

εςωτερικζσ δυνάμεισ οι οποίεσ επιβάλλονται ςτον οπλιςμό να μεταφζρονται ςτο κονίαμα ι 

ςτο ςκυρόδεμα πλιρωςθσ και να αποφεφγεται θ διαμικθσ ρθγμάτωςθ και ο κρυμματιςμόσ 

τθσ τοιχοποιίασ. 

 

Λεπτομζρειεσ 

αγκυρϊςεων 

 

α) εσθύγραμμη β) με κάμψη

γ) με άγκιζηρο δ) με αναβολέα
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 Αποςτάςεισ μεταξφ των οπλιςμϊν:  

Να είναι επαρκείσ για να είναι εφικτι θ ζγχυςθ/διάςτρωςθ του κονιάματοσ ι του 

ςκυροδζματοσ πλιρωςθσ. 

Θ κακαρι απόςταςθ μεταξφ διαδοχικϊν ράβδων, είναι το μζγιςτο από α) τθν μζγιςτθ 

διάςταςθ αδρανϊν προςαυξθμζνθ κατά 5 mm, β) τθν διάμετρο Φ και γ) 10mm. 

Εκτόσ απο τθν περίπτωςθ καλωδίων ι δεςμϊν ράβδων, για τον εφελκυςμό θ μζγιςτθ 

απόςταςθ μεταξφ των ράβδων δεν πρζπει να υπερβαίνει τα 400mm. 

Ππου απαιτείται θ χριςθ οπλιςμοφ διάτμθςθσ, θ απόςταςθ των ςυνδετιρων δεν κα πρζπει να 

είναι μεγαλφτερθ από το μικρότερο των (0,75 κεωρθτικοφ βάκουσ) ι 300mm. 

Εδάφιο 8.3 Λεπτομζρειεσ προζνταςθσ 

Αναφζρει ότι  οι λεπτομζρειεσ των εξαρτθμάτων προζνταςθσ κα πρζπει να είναι ςε ςυμφωνία 

με το ΕΝ 1992-1-1. 

Εδάφιο 8.4 Λεπτομζρειεσ διαηωματικισ τοιχοποιίασ 

Αναφζρεται ο τρόποσ καταςκευισ τθσ διαηωματικισ τοιχοποιίασ ϊςτε να αποτελεί ζνα ενιαίο 

ςφνολο, τα ποςοςτά οπλιςμϊν των ςτοιχείων περίςφιξθσ κακϊσ και ότι τα τελευταία δεν πρζ-

πει να απζχουν περιςςότερο από 4.0m. 

Εδάφιο 8.5 Συνδζςεισ τοίχων 

Ρεριγράφονται καταςκευαςτικζσ απαιτιςεισ για τθ ςφνδεςθ τοίχων με ςτζγεσ, πατϊματα αλ-

λά και μεταξφ τουσ.  Στθν αρχι αναφζρεται ότι θ μεταφορά των οριηόντιων φορτίων ςτα ςτοι-

χεία δυςκαμψίασ μπορεί να πραγματοποιείται μζςω του φζροντοσ οργανιςμοφ του πατϊμα-

τοσ ι τθσ ςτζγθσ (π.χ. διαδοκίδεσ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα ι προκαταςκευαςμζνεσ ι ξφλι-

νεσ, υπό τον όρον ότι αυτι θ καταςκευι εξαςφαλίηει διαφραγματικι λειτουργία) ι μζςω μιασ 

περιμετρικισ δοκοφ ικανισ να μεταφζρει τα εντατικά μεγζκθ λόγω κάμψεωσ και τζμνουςασ. 

Τα δρϊντα φορτία κα πρζπει να μποροφν να μεταφερκοφν είτε μζςω τριβισ ςτισ διεπιφάνειεσ 

ζδραςθσ των πατωμάτων και των ςτεγϊν επί των τοίχων, είτε μζςω καταλλιλων μεταλλικϊν 

ςτοιχείων ςφνδεςθσ. Στθ ςυνζχεια αναφζρονται οι απαιτιςεισ για κάκε τφπο ςφνδεςθσ. Για 

οριηόντια διαηϊματα από ςκυρόδεμα ο ελάχιςτοσ οπλιςμόσ είναι 2 ράβδοι ελάχιςτθσ διατομισ 

150mm2. Πταν χρθςιμοποιοφνται πατϊματα χωρίσ διαφραγματικι λειτουργία ι όταν δθμι-

ουργοφνται επιφάνειεσ ολίςκθςθσ κάτω από τισ ςτθρίξεισ των πατωμάτων, θ οριηόντια δυς-

καμψία των τοίχων κα πρζπει να εξαςφαλίηεται με περιμετρικζσ δοκοφσ ι με ςτατικϊσ ιςοδφ-

ναμεσ τεχνικζσ. Στθ ςυνζχεια του εδαφίου αναφζρονται οι απαιτιςεισ για τθ ςφνδεςθ ςτθ 

ςυμβολι τοίχων και των ςτρϊςεων κοίλων και διπλϊν τοίχων.   

Εδάφιο 8.6 Εςοχζσ και εγκοπζσ ςε τοίχουσ 

Αναφζρονται ποιεσ εςοχζσ και εγκοπζσ δεν επθρεάηουν τθν ευςτάκεια του τοίχου. Αναλόγωσ 

τθσ διεφκυνςθσ τουσ (οριηόντιεσ, κεκλιμζνεσ ι κατακόρυφεσ) αλλά και του χρόνου δθμιουργί-

ασ τουσ (κατά τθν καταςκευι ι μετά από αυτιν), τα όρια παρζχονται από πίνακεσ. 

Εδάφιο 8.7  Στρϊςεισ ςτεγάνωςθσ 

Αναφζρεται ότι οι ςτρϊςεισ ςτεγάνωςθσ πρζπει να είναι ικανζσ να μεταφζρουν τα οριηόντια 

και τα κατακόρυφα φορτία ςχεδιαςμοφ χωρίσ να υφίςτανται ι να προκαλοφν βλάβθ. Επίςθσ, 
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πρζπει να ζχουν επαρκι αντίςταςθ ςε τριβι, ϊςτε να αποφεφγεται θ μετακίνθςθ τθσ τοιχο-

ποιίασ που εδράηεται πάνω ςε τζτοιεσ ςτρϊςεισ. 

Εδάφιο 8.8 Θερμικζσ και χρόνιεσ παραμορφϊςεισ 

Ορίηεται ότι πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ οι ςυνζπειεσ των χρόνιων παραμορφϊςεων, ζτςι 

ϊςτε να μθν επθρεάηεται δυςμενϊσ θ ςυμπεριφορά τθσ τοιχοποιίασ. 

1.9 Καταςκευή 

Στο εξαιρετικά ςφντομο Κεφάλαιο 9 αναφζρονται οδθγίεσ για τουσ κανόνεσ που πρζπει να 

διζπουν τισ εργαςίεσ καταςκευισ των ςτοιχείων από τοιχοποιία.  

1.10 Παραρτήματα 

Ο ΕΝ 1996-1-1 περιλαμβάνει και 10 Ραραρτιματα τα οποία προτείνουν μεκόδουσ υπολογις-

μοφ και γραφιματα χριςιμα ςτο Κεφάλαιο τθσ ανάλυςθσ και του ελζγχου.  Στο παρόν κείμενο, 

ςτοιχεία από τα Ραρατιματα ζχουν ενςωματωκεί ςτα αντίςτοιχα εδάφια. 
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2 ΕΝ 1996-1-2: Γενικοί κανόνεσ – Σχεδιαςμόσ ζναντι πυρκαγιάσ 

2.1 Γενικά 

Το Κεφάλαιο 1 αναφζρεται ςτο αντικείμενο του Μζρουσ αυτοφ του ΕΝ 1996. Το Μζροσ 1-2 

αςχολείται με το ςχεδιαςμό των καταςκευϊν από τοιχοποιία ζναντι πυρκαγιάσ και πρζπει να 

χρθςιμοποιείται ςε ςυνδυαςμό με τα υπόλοιπα Μζρθ του Ευρωκϊδικα 6. Ρροςδιορίηει μόνο 

τισ διαφορζσ από το ςχεδιαςμό υπό κανονικζσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ και αςχολείται μόνο 

με τισ πακθτικζσ μεκόδουσ πυροπροςταςίασ.  

Ειδικότερα, το Τμιμα 1-2 ζχει εφαρμογι ςε καταςκευζσ οι οποίεσ πρζπει να εκπλθροφν ςυγ-

κεκριμζνεσ λειτουργίεσ όταν εκτίκενται ςε φωτιά, για λόγουσ αςφαλείασ, όπωσ: 

 αποφυγι πρόωρθσ κατάρρευςθσ τθσ καταςκευισ (λειτουργία φζρουςασ ικανότθτασ) 

 περιοριςμζνθ εξάπλωςθ τθσ φωτιάσ (φλόγεσ, κερμά αζρια, υψθλι κερμοκραςία) πζραν 

των περιοχϊν ςχεδιαςμοφ (λειτουργία διαχωριςμοφ) 

Το Μζροσ 1-2 δίδει αρχζσ και κανόνεσ εφαρμογισ για το ςχεδιαςμό των καταςκευϊν που κα 

είναι ςφμφωνεσ με τα άλλα Μζρθ αλλά επί πλζον κα εκπλθροφν ειδικζσ απαιτιςεισ πυρο-

προςταςίασ. Ρρζπει ωςτόςο να ςθμειωκεί ότι το Μζροσ αυτό δεν καλφπτει τθν οπλιςμζνθ τοι-

χοποιία και τθ λικοδομι από φυςικοφσ λίκουσ. Καλφπτει το ςχεδιαςμό των εξισ τφπων τοίχων: 

 Μθ φζροντεσ εςωτερικοί τοίχοι 

 Μθ φζροντεσ εξωτερικοί τοίχοι 

 Φζροντεσ εςωτερικοί τοίχοι με ι χωρίσ λειτουργία διαχωριςμοφ 

 Φζροντεσ εξωτερικοί τοίχοι με ι χωρίσ λειτουργία διαχωριςμοφ 

2.2 Βαςικζσ αρχζσ και κανόνεσ 

Το Κεφάλαιο 2 αςχολείται με τισ απαιτιςεισ επιτελεςτικότθτασ. Θεμελιϊδθσ απαίτθςθ είναι 

ότι, όπου απαιτείται μθχανικι αντίςταςθ, θ καταςκευι πρζπει να ςχεδιάηεται και να υλοποιεί-

ται με τζτοιο τρόπο ϊςτε να παραμζνει θ φζρουςα ικανότθτα τθσ κατά τθ ςχετικι διάρκεια 

τθσ φωτιάσ. Αυτό ςθμαίνει ότι όταν απαιτείται θ δθμιουργία πυροδιαμερίςματοσ, τα ςτοιχεία 

που αποτελοφν τα όριά του, ςυμπεριλαμβανομζνων των αρμϊν, πρζπει να ςχεδιάηονται και 

να υλοποιοφνται με τρόπο που κα εξαςφαλίηει τθ λειτουργία διαχωριςμοφ.  

Για τθν πρότυπθ ζκκεςθ ςε φωτιά τα μζλθ πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τα κριτιρια R (μθ-

χανικι αντίςταςθ), Ε (μθ κατάρρευςθ), Ι (μόνωςθ) και Μ (μθχανικι επίδραςθ), ανάλογα με τθν 

επιλεγόμενθ κατάςταςθ, ωσ εξισ: 

 

Κατάςταςη κριτήριο 

Φζρουςα ικανότθτα μόνο R 

Διαχωριςμόσ μόνο Ε Ι 

Διαχωριςμόσ και φζρουςα ικανότθτα RΕΙ 

Φζρουςα ικανότθτα, διαχωριςμόσ και μθχανικι επίδραςθ RΕΙ-Μ 

Διαχωριςμόσ και μθχανικι επίδραςθ ΕΙ-Μ 

 

 Το κριτιριο R κεωρείται ότι ικανοποιείται όταν θ φζρουςα ικανότθτα διατθρείται κακόλθ 

τθν απαιτοφμενθ διάρκεια τθσ ζκκεςθσ ςε φωτιά. 
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 Το κριτιριο I κεωρείται ότι ικανοποιείται όταν θ μζςθ κερμοκραςία τθσ μθ εκτεκειμζνθσ 

ςτθ φωτιά πλευράσ δεν υπερβαίνει τουσ 140ο C και θ μζγιςτθ κερμοκραςία που αναπτφς-

ςεται ςε κάκε ςθμείο αυτισ τθσ επιφάνειασ δεν υπερβαίνει τουσ 180ο C.  

 Το κριτιριο E υποτίκεται ότι ικανοποιείται όταν εμποδίηεται θ διάδοςθ τθσ φλόγασ και 

των κερμϊν αερίων μζςω του ςτοιχείου. 

Για παραμετρικι ζκκεςθ ςε φωτιά, θ λειτουργία διαχωριςμοφ ικανοποιείται όταν: 

 Θ μζςθ κερμοκραςία που αναπτφςςεται ςε όλθ τθ μθ εκτεκειμζνθ ςτθ φωτιά επιφάνεια 

δεν υπερβαίνει τουσ 140ο C και θ μζγιςτθ κερμοκραςία ςε κάκε ςθμείο αυτισ τθσ επιφά-

νειασ δεν υπερβαίνει τουσ 180ο C, τθ ςτιγμι τθσ μζγιςτθσ κερμοκραςίασ των αερίων. 

 Θ μζςθ κερμοκραςία που αναπτφςςεται ςε όλθ τθν μθ εκτεκειμζνθ ςτθ φωτιά επιφάνεια 

δεν υπερβαίνει τουσ 180ο C και θ μζγιςτθ κερμοκραςία ςε κάκε ςθμείο αυτισ τθσ επιφά-

νειασ δεν υπερβαίνει τουσ 220ο C, κατά τθ διάρκεια τθσ ςβζςθσ τθσ φωτιάσ ι μζχρι ζνα 

απαιτοφμενο χρονικό διάςτθμα. 

Οι τιμζσ ςχεδιαςμοφ των μθχανικϊν ιδιοτιτων (αντοχζσ και παραμορφϊςεισ) προκφπτουν από 

τισ αντίςτοιχεσ χαρακτθριςτικζσ τιμζσ, πολλαπλαςιαηόμενεσ επί ζνα μειωτικό ςυντελεςτι που 

εξαρτάται από τθ κερμοκραςία του υλικοφ και διαιροφμενεσ με ζνα ςυντελεςτι αςφαλείασ 

που γενικϊσ λαμβάνει τθν τιμι 1.0. 

Το Μζροσ 1-2 προτείνει μία ςειρά μεκόδων αποτίμθςθσ ςε κατάςταςθ πυρκαγιάσ: 

 δοκιμι τθσ καταςκευισ 

 ςτοιχεία από πίνακεσ 

 ανάλυςθ των μελϊν 

 ανάλυςθ τμιματοσ τθσ καταςκευισ 

 ανάλυςθ ολόκλθρθσ τθσ καταςκευισ 

Θ ανάλυςθ των μελϊν μπορεί να γίνει με τισ απαιτιςεισ του ΕΝ 1991-1-2, για χρόνο t=0  με τθν 

απλοποιθμζνθ μζκοδο του εδαφίου 2.4.2(2). Εναλλακτικά, για τθν ανάλυςθ ςτο χρόνο t=0 οι 

αντιδράςεισ ςτισ ςτθρίξεισ και τα εντατικά μεγζκθ ςτα όρια του τμιματοσ τθσ καταςκευισ 

μποροφν να λθφκοφν από ανάλυςθ υπό κανονικι κερμοκραςία κατά το εδάφιο 5.1.4(2) του 

ΕΝ 1990. 

Στισ περιπτϊςεισ που γίνεται ανάλυςθ για το ςφνολο τθσ καταςκευισ πρζπει να λθφκοφν υ-

πόψθ οι κερμοκραςιακζσ ιδιότθτεσ του υλικοφ, θ δυςκαμψία των μελϊν και οι κερμοκραςια-

κζσ παραμορφϊςεισ. 

2.3 Υλικά 

Στο Κεφάλαιο 3 δίδονται οι απαιτιςεισ που πρζπει να εκπλθροφν τα υλικά. Για τα λικοςϊμα-

τα ιςχφουν τα του Μζρουσ ΕΝ 1996-1-1 με τθν προςκικθ ότι ςτθν Ομάδα 1S ανικουν λικοςϊ-

ματα που ζχουν οπζσ λιγότερεσ από 5% κατϋ όγκον. Επιπλζον, ςτθν επιφάνεια ζδραςθσ μπορεί 

να ζχουν εγκοπζσ, για παράδειγμα χαράξεισ, οπζσ ι αυλακϊςεισ για τθ μεταφορά, που κα γε-

μίςουν με κονίαμα κατά το κτίςιμο του τοίχου. 

Για το κονίαμα και τθν τοιχοποιία ορίηεται ότι για κερμοκραςία 20ο C ιςχφουν οι ιδιότθτεσ του 

ΕΝ 1996-1-1. Για αυξανόμενεσ κερμοκραςίεσ με ρυκμό 20 ζωσ 500 C/min οι μθχανικζσ και ε-

λαςτικζσ ιδιότθτεσ πρζπει να λαμβάνονται από δοκιμζσ ι από δεδομζνα. Στο Ραράρτθμα Δ 
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δίδονται ςχζςεισ τάςθσ - παραμόρφωςθσ για μερικά υλικά, κακϊσ και κερμοκραςιακισ παρα-

μόρφωςθσ, κερμικισ αγωγιμότθτασ και ειδικισ κερμότθτασ. 

2.4 Διαδικαςία ςχεδιαςμοφ για τον υπολογιςμό τησ πυραντίςταςησ τοίχων 

Το Κεφάλαιο 4 καλφπτει τθ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ που πρζπει να ακολουκείται ϊςτε να ε-

ξαςφαλιςκεί θ πυραντίςταςθ τθσ τοιχοποιίασ. Γίνεται διάκριςθ μεταξφ φερόντων και μθ τοί-

χων κακϊσ και μεταξφ διαχωριςτικϊν ι μθ τοίχων. Οι διαχωριςτικοί τοίχοι ζχουν ωσ ςτόχο τθν 

παρεμπόδιςθ τθσ εξάπλωςθσ τθσ φωτιάσ και είναι εκτεκειμζνοι μόνο από τθ μια πλευρά τουσ 

ςε φωτιά. Οι εξωτερικοί τοίχοι είναι δυνατόν να είναι ι να μθν είναι διαχωριςτικοί. Ωςτόςο, 

εξωτερικοί τοίχοι μικουσ μικρότερου από 1.0 m, δεν πρζπει να κεωροφνται ωσ διαχωριςτικοί 

κατά τον ζλεγχο τθσ πυραντίςταςθσ. Ειςάγεται επίςθσ ο όροσ «τοίχοι πυροπροςταςίασ» οι ο-

ποίοι είναι διαχωριςτικοί, επί πλζον όμωσ των δράςεων REI ι ΕΙ, απαιτείται να διακζτουν αν-

τίςταςθ ζναντι μθχανικϊν επιδράςεων. Στοιχεία δυςκαμψίασ, όπωσ εγκάρςιοι τοίχοι, πατϊ-

ματα, δοκοί, υποςτυλϊματα ι πλαίςια, κα πρζπει να ζχουν τουλάχιςτον τθν ίδια πυραντίςτα-

ςθ με τον τοίχο πυροπροςταςίασ. 

Επίςθσ για το ςχεδιαςμό ςε φωτιά πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ τα εξισ: 

 θ χριςθ μθ εφφλεκτων υλικϊν 

 θ επίδραςθ ςε ζνα τοίχο πυροπροςταςίασ τθσ κερμοκραςιακισ αντίδραςθσ ι διαςτολισ 

μίασ γειτονικισ καταςκευισ που βρίςκεται κοντά ςτον τοίχο αυτό.  

 θ επίδραςθ ςε ζνα τοίχο, τθσ μετατόπιςθσ κατά τθ διάρκεια μιασ πυρκαγιάσ, υποςτυλω-

μάτων και δοκϊν που βρίςκονται πλθςίον του. 

Στθ ςυνζχεια δίδονται τζςςερισ εναλλακτικοί τρόποι προςομοίωςθσ των κοίλων και των διπ-

λϊν τοίχων. 

Θ πυραντίςταςθ των τοίχων μπορεί να αυξθκεί με εφαρμογι μίασ ςτρϊςθσ κατάλλθλου επιχ-

ρίςματοσ, για παράδειγμα: 

- προαναμεμειγμζνο γυψοκονίαμα κατά το ΕΝ 13279-1 

- επίχριςμα τφπου LW ι Τ κατά το ΕΝ 998-1  

Για κοίλουσ και αςφνδετουσ τοίχουσ, χρειάηεται επίχριςμα μόνο ςτισ εξωτερικζσ όψεισ και όχι 

μεταξφ των δφο μονϊν τοίχων. Επίςθσ, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μία πρόςκετθ ςτρϊςθ τοι-

χοποιίασ επζνδυςθσ για τθν αφξθςθ τθσ πυραντίςταςθσ ενόσ τοίχου. 

Θ πυραντίςταςθ τθσ τοιχοποιίασ μπορεί να λαμβάνεται με δοκιμζσ. Θ διαδικαςία αυτι ςυνι-

κωσ εφαρμόηεται όταν δεν υπάρχουν διακζςιμεσ τιμζσ τθσ πυραντίςταςθσ για το ςυγκεκριμζ-

νο τφπο τοίχου που χρθςιμοποιείται. 

 Ο υπολογιςμόσ των τοίχων μπορεί να πραγματοποιείται με χριςθ των πινάκων του Ραραρτι-

ματοσ Β, οι οποίοι δίδουν το ελάχιςτο απαιτοφμενο πάχοσ τθσ τοιχοποιίασ, ϊςτε ανάλογα με 

το κριτιριο, να επιτυγχάνεται το κακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τθσ πυραντίςταςθσ, όταν κα-

ταςκευάηεται από λικοςϊματα δεδομζνου υλικοφ, Ομάδασ και πυκνότθτασ. Φυςικά, το πάχοσ 

αυτό είναι το απαιτοφμενο για τθν εξαςφάλιςθ τθσ πυραντίςταςθσ και δεν ςχετίηεται με το 

απαιτοφμενο πάχοσ για τθν ικανοποίθςθ των ελζγχων κατά το ΕΝ 1996-1-1. 

Θ αποτίμθςθ μπορεί επίςθσ να γίνεται μζςω υπολογιςμοφ. Στα Ραραρτιματα Γ και Δ δίδονται 

αντίςτοιχα μια απλοποιθμζνθ και μια προχωρθμζνθ μζκοδοσ υπολογιςμοφ τθσ πυραντίςτα-

ςθσ. 
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2.5 Λεπτομζρειεσ 

Στο Κεφάλαιο 5 δίδονται καταςκευαςτικζσ λεπτομζρειεσ που πρζπει να εφαρμόηονται προκε-

ιμζνου να αποφεφγεται θ εξάπλωςθ τθσ φωτιάσ. 

2.6 Παραρτήματα 

Το Ραράρτθμα Α είναι πλθροφοριακό και παρζχει οδθγίεσ για τθν επιλογι των χρονικϊν διας-

τθμάτων πυραντίςταςθσ. Το πολφ εκτεταμζνο κανονιςτικό Ραράρτθμα Β περιζχει τα πινακο-

ποιθμζνα ςτοιχεία για τον υπολογιςμό τθσ πυραντίςταςθσ τοίχων από διάφορα υλικά. Ππωσ 

προαναφζρκθκε, τα πλθροφοριακά Ραραρτιματα Γ και Δ  παρζχουν μια απλοποιθμζνθ και 

μια προχωρθμζνθ μζκοδο υπολογιςμοφ τθσ πυραντίςταςθσ. Το πλθροφοριακό Ραράρτθμα Ε 

περιλαμβάνει παραδείγματα ςυνδζςεων που εκπλθροφν τισ απαιτιςεισ του Κεφαλαίου 5. 
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3 ΕΝ 1996-2: Σχεδιαςμόσ, επιλογή υλικών και καταςκευή τοιχοποιίασ 

3.1 Γενικά 

Το Κεφάλαιο 1 περιγράφει το αντικείμενο του Μζρουσ αυτοφ του EN 1996. Το Μζροσ 2 δίδει 

τουσ βαςικοφσ κανόνεσ για τθν επιλογι των υλικϊν και τθν καταςκευι τθσ τοιχοποιίασ, ϊςτε 

να κακιςτά δυνατι τθ ςυμμόρφωςι του με τισ παραδοχζσ τθσ μελζτθσ των άλλων μερϊν του 

Ευρωκϊδικα 6. Αςχολείται με ςυνικεισ πτυχζσ του ςχεδιαςμοφ και τθσ καταςκευισ τθσ τοιχο-

ποιίασ και περιλαμβάνει: 

 τθν επιλογι των υλικϊν τθσ τοιχοποιίασ 

 τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν επιτελεςτικότθτα και τθν ανκεκτικότθτα τθσ τοιχο-

ποιίασ  

 τθν αντίςταςθ των κτιρίων ςε διείςδυςθ υγραςίασ 

 τθν αποκικευςθ, τθν προετοιμαςία και τθ χριςθ των υλικϊν ςτο εργοτάξιο 

 τθν καταςκευι τθσ τοιχοποιίασ 

 τθν προςταςία τθσ τοιχοποιίασ κατά τθν καταςκευι.  

3.2 Σχεδιαςμόσ 

Το Κεφάλαιο 2 αςχολείται με κζματα ςχεδιαςμοφ τθσ τοιχοποιίασ. Ωσ βαςικι αρχι, θ τοιχο-

ποιία πρζπει να διακζτει τθν απαιτοφμενθ επιτελεςτικότθτα για τθ ςκοποφμενθ χριςθ τθσ. 

Κατά το ςχεδιαςμό πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ οι τοπικζσ ςυνκικεσ ςτισ οποίεσ αναμζνε-

ται να εκτεκεί θ τοιχοποιία. Οι τοπικζσ ςυνκικεσ ζκκεςθσ τθσ αποπερατωμζνθσ τοιχοποιίασ 

πρζπει να κατατάςςονται ςε κατθγορίεσ ωσ ακολοφκωσ: 

 MX1 - Ξθρό περιβάλλον 

 MX2 - Ζκκεςθ ςε υγραςία ι διαβροχι 

 MX3 - Ζκκεςθ ςε υγραςία ι διαβροχι και επί πλζον ςε κφκλουσ ψφξθσ / απόψυξθσ  

 MX4 - Ζκκεςθ ςε αζρα κορεςμζνο ςε άλατα ι καλαςςινό νερό 

 MX5 - Επικετικό χθμικό περιβάλλον 

Για τθν καταςκευι τοιχοποιίασ που ικανοποιεί προδιαγεγραμμζνα κριτιρια επιτελεςτικότθτασ 

και ανκίςταται ςτισ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ ςτισ οποίεσ εκτίκεται, ο κακοριςμόσ τθσ κατθ-

γορίασ ζκκεςθσ κα πρζπει να λαμβάνει υπόψθ: 

 τουσ κλιματικοφσ παράγοντεσ 

 τθ δριμφτθτα τθσ ζκκεςθσ ςε υγραςία ι διαβροχι 

 τθν ζκκεςθ ςε κφκλουσ ψφξθσ / απόψυξθσ 

 τθν παρουςία χθμικϊν ουςιϊν που μπορεί να οδθγιςουν ςε βλαπτικζσ αντιδράςεισ 

Κατά τον κακοριςμό τθσ διαβροχισ τθσ τοιχοποιίασ και τθσ ζκκεςισ τθσ ςε κφκλουσ ψφξθσ / 
απόψυξθσ κα πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ θ επίδραςθ των γενικϊν επί των τοπικϊν ςυνκθ-
κϊν. Αναφορικά με τισ γενικζσ ςυνκικεσ, κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ τα παρακάτω: 

 βροχι και χιόνι 

 ςυνδυαςμόσ ανζμου και βροχισ 

 διακφμανςθ κερμοκραςίασ 

 διακφμανςθ ςχετικισ υγραςίασ 
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Αναγνωρίηεται ότι το κλίμα (γενικζσ ςυνκικεσ) ποικίλει ςθμαντικά ανά τθν Ευρϊπθ και ότι 

ςυγκεκριμζνεσ πτυχζσ του κλίματοσ μποροφν να επθρεάςουν τον κίνδυνο ζκκεςθσ τθσ τοιχο-

ποιίασ ςε διαβροχι ι κφκλουσ ψφξθσ / απόψυξθσ. Ωςτόςο, με τον κακοριςμό τθσ ανκεκτικότθ-

τασ τθσ τοιχοποιίασ ςχετίηεται θ κατάταξθ των τοπικϊν ςυνκθκϊν και όχι θ ιεράρχθςθ των γε-

νικϊν ςυνκθκϊν. Στο Ραράρτθμα A παρουςιάηονται παραδείγματα ςχετικισ ζκκεςθσ ςτοιχεί-

ων τοιχοποιίασ ςε διαβροχι ςε ζνα τυπικό κτίριο. 

Τα υλικά, όπου αυτά ενςωματϊνονται ςτισ εργαςίεσ, πρζπει να μποροφν να αντιςτζκονται ςτισ 

δράςεισ ςτισ οποίεσ αναμζνεται να εκτεκοφν, ςυμπεριλαμβανομζνων και των περιβαλλοντι-

κϊν δράςεων. Θα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται μόνον υλικά, προϊόντα και ςυςτιματα αναγ-

νωριςμζνθσ καταλλθλότθτασ. Ππου θ επιλογι των υλικϊν για τθν τοιχοποιία δεν καλφπτεται 

με άλλο τρόπο ςτο Μζροσ 2, κα πρζπει να γίνεται ςφμφωνα με τθν τοπικι πρακτικι και εμπει-

ρία. Διατίκενται υποδείξεισ για τθν επιλογι των λικοςωμάτων, του κονιάματοσ, των δευτερε-

υόντωσ ςτοιχείων και του οπλιςμοφ. 

Για τθν τοιχοποιία διατίκενται γενικζσ προβλζψεισ που αναφζρονται ςτισ καταςκευαςτικζσ 

λεπτομζρειεσ, τα τελειϊματα των αρμϊν, τθν πρόβλεψθ ανοχισ ζναντι διαφορικϊν κακιηιςε-

ων, τουσ ςυνδζςμουσ και τουσ αρμοφσ διαςτολισ, τισ επιτρεπόμενεσ αποκλίςεισ από τθν 

προβλεπόμενθ κζςθ και τθν αντίςταςθ τθσ διείςδυςθσ υγραςίασ μζςω των εξωτερικϊν τοί-

χων. 

3.3 Καταςκευή 

Το Κεφάλαιο 3 αναφζρεται ςτθν καταςκευι τθσ τοιχοποιίασ. Ρεριλαμβάνονται προβλζψεισ 

για τθν παραλαβι, διαχείριςθ και αποκικευςθ των υλικϊν, τθν προετοιμαςία των υλικϊν πριν 

από τθν ενςωμάτωςι τουσ ςτθν καταςκευι, τισ επιτρεπόμενεσ αποκλίςεισ των τοίχων από τθν 

κατακόρυφο και τθ μετάκεςι τουσ από τθν προβλεπόμενθ κζςθ, τθν προετοιμαςία των διεπι-

φανειϊν κατά τισ φάςεισ καταςκευισ, τθ ςυντιρθςθ και τα μζτρα προςταςίασ κατά τθν κα-

ταςκευι. 

3.4 Παραρτήματα 

Διατίκενται τρία πλθροφοριακά Ραραρτιματα. Το Ραράρτθμα Α περιλαμβάνει τθν κατθγορι-

οποίθςθ των τοπικϊν ςυνκθκϊν ζκκεςθσ τθσ αποπερατωμζνθσ τοιχοποιίασ. Το Ραράρτθμα Β 

περιλαμβάνει προδιαγραφζσ λικοςωμάτων και κονιάματοσ για ανκεκτικι τοιχοποιία ςε διά-

φορεσ ςυνκικεσ ζκκεςθσ. Το Ραράρτθμα Γ περιλαμβάνει τθν επιλογι υλικοφ και τισ προδιαγ-

ραφζσ προςταςίασ ζναντι διάβρωςθσ για τα δευτερεφοντα ςτοιχεία ανάλογα με τθν κατθγορία 

ζκκεςθσ. 

 
 

 

 

 

 

 

 



41 

 

4 ΕΝ 1996-3 Απλοποιημζνεσ μζθοδοι υπολογιςμοφ για καταςκευζσ από 

άοπλη τοιχοποιία 

4.1 Γενικά 

Το Κεφάλαιο 1 του Μζρουσ 3 αναφζρεται ςτο αντικείμενου του Μζρουσ αυτοφ. Το Μζροσ 3 

παρζχει απλοποιθμζνεσ μεκόδουσ υπολογιςμοφ, για τθ διευκόλυνςθ του ςχεδιαςμοφ των α-

κόλουκων περιπτϊςεων τοίχων άοπλθσ τοιχοποιίασ, οι οποίοι υπόκεινται ςε οριςμζνα είδθ 

φορτίςεων: 

 τοίχοι υποβαλλόμενοι ςε κατακόρυφα φορτία και φορτία ανζμου 

 τοίχοι υποβαλλόμενοι ςε ςυγκεντρωμζνα φορτία 

 διατμθτικοί τοίχοι 

 υπόγειοι τοίχοι υποβαλλόμενοι ςε εκτόσ επιπζδου ϊκθςθ γαιϊν και κατακόρυφα φορτία 

 τοίχοι υποβαλλόμενοι ςε εκτόσ επιπζδου φορτία αλλά μθ υποβαλλόμενοι ςε κατακόρυφα 

φορτία 

Οι κανόνεσ που δίδονται ςτο Μζροσ 3 είναι ςυμβατοί με αυτοφσ που δίδονται ςτο Μζροσ 1-1, 

είναι όμωσ πιο ςυντθρθτικοί ωσ προσ τισ προχποκζςεισ και τουσ περιοριςμοφσ χριςθσ τουσ 

και δεν καλφπτουν το ςχεδιαςμό ζναντι τυχθματικϊν καταςτάςεων. Είναι προφανζσ ότι δεν 

καλφπτονται αντιςειςμικζσ απαιτιςεισ. 

4.2 Βάςεισ Σχεδιαςμοφ 

Στο Κεφάλαιο 2 αναφζρεται ότι οι βάςεισ ςχεδιαςμοφ είναι ταυτόςθμεσ με αυτζσ του Μζρουσ 

1-1 . 

4.3 Υλικά 

Στο Κεφάλαιο 3 ςθμειϊνεται ότι τα υλικά που καλφπτονται από αυτό το Μζροσ είναι αυτά που 

αναφζρονται ςτο Μζροσ 1-1.  Γίνεται παραπομπι ςτο Ραράρτθμα Δ ςτο οποίο προτείνονται 

απλοποιθμζνεσ μζκοδοι υπολογιςμοφ τθσ χαρακτθριςτικισ κλιπτικισ, διατμθτικισ και καμπτι-

κισ αντοχισ τθσ τοιχοποιίασ. Ρρακτικϊσ οι μζκοδοι αυτζσ αποτελοφν πινακοποίθςθ των τιμϊν 

που προβλζπονται ςτο Μζροσ 1-1. 

4.4 Σχεδιαςμόσ τοίχων άοπλησ τοιχοποιίασ με τη χρήςη απλοποιημζνων μεθόδων υπολο-

γιςμοφ 

Στο Εδάφιο 4.2 προτείνεται μια απλοποιθμζνθ διαδικαςία ελζγχου τοίχων που υποβάλλονται 

ςε κατακόρυφα φορτία εφόςον πλθροφν οριςμζνουσ περιοριςμοφσ ςχετικοφσ με το μζγιςτο 

φψοσ του κτιρίου, το άνοιγμα των πατωμάτων που εδράηονται ςτουσ εν λόγω τοίχουσ, το φψοσ 

του ιςογείου και το μζγεκοσ των κατακορφφων φορτίων. Στο Ραράρτθμα Α δίδεται μια περαι-

τζρω απλοποιθμζνθ μζκοδοσ υπολογιςμοφ, θ οποία μπορεί να εφαρμοςτεί ςε κτίρια που δεν 

υπερβαίνουν τουσ 3 ορόφουσ. 

Στο Εδάφιο 4.3 προτείνεται μία απλοποιθμζνθ μζκοδοσ υπολογιςμοφ για τοίχουσ υποβαλλό-

μενουσ ςε ςυγκεντρωμζνα φορτία. Θ αντοχι ςχεδιαςμοφ ςε κατακόρυφα φορτία υπολογίηεται 

από ςχζςεισ που εξαρτϊνται από τθν Ομάδα των λικοςωμάτων. 
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Στο Εδάφιο 4.4 καλφπτεται ο απλοποιθμζνοσ τρόποσ υπολογιςμοφ τθσ διατμθτικισ αντίςταςθσ  

ςχεδιαςμοφ όταν ιςχφουν οριςμζνεσ προχποκζςεισ.  

Στο Εδάφιο 4.5 προτείνεται μία μζκοδοσ υπολογιςμοφ υπόγειων τοίχων φψουσ το πολφ 2.6m 

οι οποίοι υπόκεινται ςε ωκιςεισ γαιϊν.  

Τζλοσ τα Εδάφια 4.6 και 4.7 παραπζμπουν ςτα Ραραρτιματα Β και Γ για τον προςδιοριςμό 

του ελαχίςτου πάχουσ και τθν επιλογι των οριακϊν διαςτάςεων εςωτερικϊν διαχωριςτικϊν 

τοίχων με περιοριςμζνο ομοιόμορφο εκτόσ επιπζδου φορτίο.  

4.5 Παραρτήματα 

Το πλθροφοριακό Ραράρτθμα Α παρζχει τισ προχποκζςεισ για τθν εφαρμογι τθσ απλοποιθ-

μζνθσ μεκόδου ελζγχου τοίχων κτιρίων μζχρι 3 ορόφουσ υπό κατακόρυφα φορτία αλλά και 

ςχζςεισ για τθν πραγματοποίθςθ του ελζγχου. Επιπλζον, παρακζτει τισ προχποκζςεισ απαλ-

λαγισ από τον ζλεγχο για φορτία ανζμου.  

Το κανονιςτικό Ραράρτθμα Β ουςιαςτικά παρζχει το ελάχιςτο πάχοσ και τισ οριακζσ διαςτάςε-

ισ εςωτερικϊν τοίχων μθ υποβαλλόμενων ςε κατακόρυφα φορτία και με περιοριςμζνο εκτόσ 

επιπζδου φορτίο.  

Το πλθροφοριακό Ραράρτθμα Γ προςδιορίηει τα διαφορετικά πάχθ των τοίχων του Ραραρτι-

ματοσ Β, ςυναρτιςει του μικουσ τουσ, ςτθν περίπτωςθ που υποβάλλονται ςε εκτόσ επιπζδου 

φόρτιςθ.  

Το κανονιςτικό Ραράρτθμα Δ περιζχει πίνακεσ υπολογιςμοφ των αντοχϊν τθσ τοιχοποιίασ ςυ-

ναρτιςει τθσ αντοχισ του λικοςϊματοσ και τθσ αντοχισ του κονιάματοσ.  
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5 ΕΝ 1998-1 Σχεδιαςμόσ Καταςκευών ςε ςειςμογενείσ περιοχζσ 

5.1 Κεφάλαιο 9, Ειδικοί κανόνεσ για κτίρια από τοιχοποιία 

Το γενικό μζροσ του Ευρωκϊδικα 8 (ΕΝ 1998-1) αφιερϊνει το Κεφάλαιο 9 ειδικά ςτα κτίρια 

από τοιχοποιία. Ρριν όμωσ από τθν παρουςίαςθ του αρμόδιου αυτοφ Κεφαλαίου, κρίνεται 

ςκόπιμθ μια πολφ ςυνοπτικι υπενκφμιςθ των απαραίτθτων βαςικϊν εννοιϊν του Κεφαλαίου 

3 του ΕΝ 1998-1 και των αντίςτοιχων  προβλζψεων του Εκνικοφ Ρροςαρτιματοσ που κα βοθ-

κιςει ςτθν κατανόθςθ των ειδικϊν διατάξεων του Κεφαλαίου 9. 

Σειςμικζσ ηϊνεσ και εδαφικζσ επιταχφνςεισ 

Το Εκνικό Ρροςάρτθμα του ΕΝ 1998-1 ορίηει ςτα εδάφια 3.2.1(1), (2), (3) τουσ Χάρτεσ ςειςμι-

κϊν ηωνϊν και τισ τιμζσ αναφοράσ των αντίςτοιχων εδαφικϊν επιταχφνςεων. Τόςο οι οριηόμε-

νεσ ςειςμικζσ ηϊνεσ όςο και οι ςειςμικζσ επιταχφνςεισ είναι οι ιςχφουςεσ κατά ΕΑΚ2000, όπωσ 

τροποποιικθκαν το 2003. Θ ιδιαιτερότθτα ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ είναι ότι οι τιμζσ τθσ 

επιτάχυνςθσ αντιςτοιχοφν ςε ζδαφοσ κατθγορίασ Α κατά ΕΝ 1998-1.  Ακολουκεί ο ςχετικόσ 

Ρίνακασ 1. 

 

Ρίνακασ 1: Τιμζσ αναφοράσ agR τθσ μζγιςτθσ ςειςμικισ επιτάχυνςθσ ςε ζδαφοσ κατθγορίασ Α 

Ηϊνθ agR/g 

Η1 0,16 

Η2 0,24 

Η3 0,36 

 

Επιςθμαίνεται ότι, ςφμφωνα με το ΕΝ 1998-1 θ ςειςμικι δράςθ ςε κάκε ηϊνθ χαρακτθρίηεται 

από τθν επιτάχυνςθ του εδάφουσ agR, θ οποία ορίηεται για ζδαφοσ κατθγορίασ Α, ενϊ προβ-

λζπεται ουςιαςτικι αφξθςι τθσ (πολλαπλαςιαςμόσ επί τον ςυντελεςτι S > 1.0) για τισ άλλεσ 

κατθγορίεσ εδάφουσ. Αντίκετα, ο ΕΑΚ2000 δεν προβλζπει εξάρτθςθ τθσ επιτάχυνςθσ του εδά-

φουσ από τθν κατθγορία εδάφουσ.  

Τιμζσ ςυντελεςτι S 

Κατά τα εδάφια 3.2.2.1(4), 3.2.2.2(1)P, 3.2.2.2(2)  του Εκνικοφ Ρροςαρτιματοσ ΕΝ 1998-1 οι 

τιμζσ του πολλαπλαςιαςτι S δίδονται ςτον Ρίνακα 3. 

 

Ρίνακασ 3: Τιμζσ παραμζτρων που κακορίηουν το οριηόντιο φάςμα ελαςτικισ απόκριςθσ  

Κατθγορία Εδάφουσ S TBB B(s) TBC B(s) TBD B(s) 

A 1,0 0,15 0,4 2,5 

B 1,2 0,15 0,5 2,5 

C 1,15 0,20 0,6 2,5 

D 1,35 0,20 0,8 2,5 

E 1,4 0,15 0,5 2,5 
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Ηϊνεσ χαμθλισ και πολφ χαμθλισ ςειςμικότθτασ 

Ο ΕΝ 1998-1 προβλζπει τθ δυνατότθτα κακοριςμοφ ηωνϊν χαμθλισ και πολφ χαμθλισ ςειςμι-

κότθτασ.  

Συνιςτάται να κεωροφνται ωσ περιπτϊςεισ χαμθλισ ςειςμικότθτασ είτε εκείνεσ όπου θ εδαφι-

κι επιτάχυνςθ ςχεδιαςμοφ ςε ζδαφοσ κατθγορίασ Α, ag, δεν υπερβαίνει το 0,08g (0,78 m/s2), ι 

εκείνεσ όπου το γινόμενο ag.S δεν υπερβαίνει το 0,10g (0,98 m/s2). Θ επιλογι αν κα χρθςιμο-

ποιθκεί θ τιμι του ag, ι αυτι του γινομζνου ag.S για να κακοριςκεί το όριο για περιπτϊςεισ 

χαμθλισ ςειςμικότθτασ ςε μια χϊρα, μπορεί να βρεκεί ςτο Εκνικό Ρροςάρτθμα. 

Συνιςτάται να κεωροφνται ωσ περιπτϊςεισ πολφ χαμθλισ ςειςμικότθτασ είτε εκείνεσ όπου θ 

εδαφικι επιτάχυνςθ ςχεδιαςμοφ ςε ζδαφοσ κατθγορίασ Α, ag, δεν υπερβαίνει το 0,04g (0,39 

m/s2), ι εκείνεσ όπου το γινόμενο ag.S δεν υπερβαίνει το 0,05g (0,49 m/s2). Θ επιλογι αν κα 

χρθςιμοποιθκεί θ τιμι του ag, ι αυτι του γινομζνου ag.S για να κακοριςκεί το όριο για περι-

πτϊςεισ πολφ χαμθλισ ςειςμικότθτασ ςε μια χϊρα, μπορεί να βρεκεί ςτο Εκνικό Ρροςάρτθμα. 

Κατά τα εδάφια 3.2.1(4) και (5) του Εκνικοφ Ρροςαρτιματοσ ΕΝ 1998-1, ςτθν Ελλάδα δεν 

προβλζπονται ηϊνεσ χαμθλισ και πολφ χαμθλισ ςειςμικότθτασ.  Κατά ςυνζπεια τυχόν αναφο-

ρζσ ςε πίνακεσ ι κείμενα ςτισ ηϊνεσ αυτζσ, ωσ κατάλοιπο των ςχετικϊν πινάκων του ΕΝ 1998-

1, δεν ζχουν εφαρμογι ςτθ χϊρα μασ. 

 

Εδάφιο 9.1 Ρεδίο εφαρμογισ 

Κακορίηει τισ απαιτιςεισ ςχεδιαςμοφ όλων των τφπων τοιχοποιίασ ςε ςειςμογενείσ περιοχζσ. 

Οι κανόνεσ που δίδει είναι πρόςκετοι και γενικά δυςμενζςτεροι εκείνων του ΕΝ 1996-1-1.  

Εδάφιο 9.2 Υλικά και τρόποσ δόμθςθσ 

Αναφζρεται ςτισ απαιτιςεισ  για το είδοσ των λικοςωμάτων, τον τρόπο διαμόρφωςθσ των κα-

τακορφφων αρμϊν και τθν ελάχιςτθ κλιπτικι αντοχι των λικοςωμάτων και του κονιάματοσ. 

Ρροτείνει οριςμζνεσ τιμζσ, εξουςιοδοτεί όμωσ το Εκνικό Ρροςάρτθμα να κάνει τισ επιλογζσ για 

τθ χϊρα.  

 Σφμφωνα με το Ελλθνικό Ρροςάρτθμα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται λικοςϊματα Ομά-

δων 1 και 2 του ΕΝ 1996-1-1 με ελάχιςτθ κλιπτικι αντοχι fb,min = 5 N/mm2 κάκετα και 

fbh,min = 2 N/mm2 παράλλθλα ςτθ διεφκυνςθ διάςτρωςθσ του τοίχου.  

 Το κονίαμα πρζπει να είναι τουλάχιςτον Μ5 για άοπλθ και διαηωματικι τοιχοποιία και 

Μ10 για οπλιςμζνθ. 

 Οι κατακόρυφοι αρμοί πρζπει να πλθροφνται με κονίαμα. 

Εδάφιο 9.3 Τφποι καταςκευισ και ςυντελεςτζσ ςυμπεριφοράσ 

Ρροβλζπει ότι τα κτίρια από τοιχοποιία πρζπει να κατατάςςονται ςε ζναν από τουσ ακόλου-

κουσ τφπουσ καταςκευισ:  

 Άοπλθ  

 Διαηωματικι 

 Οπλιςμζνθ   

Το πιο ςθμαντικό ςθμείο του εδαφίου είναι ο κακοριςμόσ ότι δεν επιτρζπεται θ χριςθ τθσ 

άοπλθσ τοιχοποιίασ ςε περιοχζσ με ag.S  > ag,urm = 0,20g. Είναι προφανζσ από τα ειςαγωγικά 
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ςτοιχεία ότι ςτθ χϊρα μασ επιτρζπεται θ καταςκευι άοπλθσ τοιχοποιίασ μόνον ςτθ Ηϊνθ Ι και 

μάλιςτα μόνον ςε εδάφθ Α, Β και C. 

Ορίηονται επί πλζον οι ςυντελεςτζσ ςυμπεριφοράσ q για κάκε τφπο καταςκευισ για τον υπο-

λογιςμό των ςειςμικϊν δυνάμεων. Σφμφωνα με το Εκνικό Ρροςάρτθμα οι ανϊτερεσ τιμζσ του 

ςυντελεςτι ςυμπεριφοράσ q δίδονται ςτον Ρίνακα 9.1. 

Σθμειϊνεται πάντωσ ότι προβλζπεται θ δυνατότθτα χριςθσ ςυςτθμάτων τοιχοποιίασ, τα οποία 

παρζχουν αυξθμζνθ πλαςτιμότθτα ςτο φορζα. Στθν περίπτωςθ αυτι μποροφν να χρθςιμοποι-

οφνται ειδικζσ τιμζσ για το ςυντελεςτι ςυμπεριφοράσ q, υπό τθν προχπόκεςθ ότι το ςφςτθμα 

και οι ςχετικζσ τιμζσ για το q ελζγχονται πειραματικά. Οι τιμζσ του q κακορίηονται ςτο Εκνικό 

Ρροςάρτθμα κάκε χϊρασ. Σφμφωνα λοιπόν με το Εκνικό μασ Ρροςάρτθμα θ τιμι του q ςε 

ςυςτιματα τοιχοποιίασ αυξθμζνθσ πλαςτιμότθτασ κα κακορίηεται για κάκε ςυγκεκριμζνο ζργο 

με βάςθ προθγοφμενθ επαλικευςθ και επιβεβαίωςι τθσ, πιςτοποιοφμενθ από ΕΤΑ (Ευρωπαϊ-

κι Τεχνικι Ζγκριςθ) ι από πειραματικά αποτελζςματα, εγκεκριμζνα από τθν αρμόδια Δθμό-

ςια αρχι ςτθν Ελλάδα.  

Ρίνακασ 9.1:  Τφποι καταςκευισ και ανϊτερο όριο του ςυντελεςτι ςυμπεριφοράσ 

Τφποσ Καταςκευισ Συντελεςτισ ςυμπεριφοράσ q 

Άοπλθ τοιχοποιία ςφμφωνα με το ΕΝ 1998-1 1.5 

Διαηωματικι τοιχοποιία 2.0 

Οπλιςμζνθ τοιχοποιία 2.5 

 

Εδάφιο 9.4 Ανάλυςθ του φορζα 

Ρεριλαμβάνει τουσ τρόπουσ προςομοίωςθσ για τθν ανάλυςθ ενόσ κτιρίου και τισ προχποκζ-

ςεισ ανακατανομισ τθσ τζμνουςασ βάςθσ. 

Πταν δεν διατίκενται προςομοιϊματα για τον ακριβι προςδιοριςμό τθσ δυςκαμψίασ των δο-

μικϊν ςτοιχείων που να τεκμθριϊνεται μζςω ορκολογικισ ανάλυςθσ, θ ρθγματωμζνθ καμπτι-

κι και διατμθτικι δυςκαμψία μποροφν να λαμβάνονται ωσ το μιςό τθσ αρθγμάτωτθσ ελαςτι-

κισ δυςκαμψίασ τθσ διατομισ. 

Στο προςομοίωμα του φορζα, τα υπζρκυρα από τοιχοποιία μποροφν, υπό προχποκζςεισ, να 

λαμβάνονται υπόψθ ωσ δοκοί ςφηευξθσ ανάμεςα ςε δφο ςτοιχεία τοίχων. 

Θ τζμνουςα βάςθσ των τοίχων που προςδιορίηεται από τθ γραμμικι ανάλυςθ μπορεί να ανα-

κατανζμεται ςτουσ τοίχουσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι: 

α) ικανοποιείται θ ιςορροπία του ςυνόλου (δθλαδι επιτυγχάνεται θ ίδια ςυνολικι τζμνουςα 

βάςθσ και θ ίδια κζςθ τθσ ςυνιςταμζνθσ των δυνάμεων), 

β) θ τζμνουςα ςε οποιονδιποτε τοίχο οφτε μειϊνεται πάνω από το 25 %, οφτε αυξάνεται πά-

νω από 33%, και 

γ) λαμβάνονται υπόψθ οι ςυνζπειεσ τθσ ανακατανομισ για το διάφραγμα ι τα διαφράγματα. 

Εδάφιο 9.5 Κριτιρια ςχεδιαςμοφ και καταςκευαςτικοί κανόνεσ  

Ορίηει τισ γεωμετρικζσ απαιτιςεισ των τοίχων που παραλαμβάνουν τισ ςειςμικζσ δυνάμεισ. Οι 

απαιτιςεισ αυτζσ αφοροφν: 
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 το ελάχιςτο ενεργό πάχοσ των τοίχων tef,  

 τθ μζγιςτθ λυγθρότθτα, δθλαδι τθν τιμι του λόγου  hef /tef του μικουσ λυγιςμοφ του τοί-

χου προσ το ενεργό πάχοσ του, 

 τθν ελάχιςτθ τιμι του λόγου του μικουσ του τοίχου, ℓ, προσ το μεγαλφτερο κακαρό φψοσ, 

h, των εκατζρωκεν ανοιγμάτων. 

Ρίνακασ 9.2:  Ρροτεινόμενεσ γεωμετρικζσ απαιτιςεισ για τοίχουσ 
 

Τφποσ τοιχοποιίασ tef, min (mm) (hef/tef)max (ℓ/h)min 

Άοπλθ, λικοςϊματα από φυςικι πζτρα 350 9 0.5 

Άοπλθ, με οποιοδιποτε άλλο τφπο 
λικοςωμάτων 

240 12 0.4 

Άοπλθ, με οποιοδιποτε άλλο τφπο 
λικοςωμάτων, ςε περιπτϊςεισ 
χαμθλισ ςειςμικότθτασ (*) 

170 15 0.35 

Διαηωματικι τοιχοποιία 240 15 0.30 

Οπλιςμζνθ τοιχοποιία 240 15 
χωρίσ  

περιοριςμό 

 (*)Υπενκυμίηεται ότι ςτθ χϊρα μασ δεν υπάρχουν περιοχζσ χαμθλισ ςειςμικότθτασ 

Πςα τοιχϊματα δεν ςυμμορφϊνονται με τισ ελάχιςτεσ γεωμετρικζσ του Ρίνακα μποροφν να 

κεωρθκοφν ωσ δευτερεφοντα αντιςειςμικά ςτοιχεία. 

Στθ ςυνζχεια αναφζρονται ςυμπλθρωματικζσ καταςκευαςτικζσ απαιτιςεισ για τα τρία είδθ 

τθσ τοιχοποιίασ. 

Εδάφιο 9.6 Ζλεγχοι αςφαλείασ 

 Θα ικανοποιείται ςε κάκε περίπτωςθ ο ζλεγχοσ αςφάλειασ του κτθρίου ζναντι κατάρρευςθσ, 

εκτόσ από τα κτιρια τα οποία ικανοποιοφν τουσ κανόνεσ για «απλά κτίρια από τοιχοποιία» 

(βλζπε επόμενο  εδάφιο). Για τον ζλεγχο αςφαλείασ ζναντι κατάρρευςθσ, θ αντοχι ςχεδιας-

μοφ κάκε δομικοφ ςτοιχείου κα υπολογίηεται ςφμφωνα με το EN 1996-1-1. Ορίηεται επίςθσ ότι 

ςτουσ ελζγχουσ οριακισ κατάςταςθσ αςτοχίασ υπό το ςειςμικό ςυνδυαςμό, κα πρζπει να χρθ-

ςιμοποιοφνται επιμζρουσ ςυντελεςτζσ γm για τισ ιδιότθτεσ τθσ τοιχοποιίασ και γs για τον χάλυ-

βα οπλιςμοφ με τθν τιμι γm να είναι τα 2/3 τθσ τιμισ που ορίηεται ςτο Εκνικό Ρροςάρτθμα ςτο 

EN 1996-1-1, όχι όμωσ λιγότερο από 1,5. Θ τιμι για το γs είναι 1,0. 

Εδάφιο 9.7 Κανόνεσ για «απλά κτίρια από τοιχοποιία»  

Κακορίηει τισ προχποκζςεισ για να χαρακτθριςκεί ζνα κτίριο ωσ «απλό». Για τα κτίρια αυτά 

δεν είναι υποχρεωτικόσ ο ζλεγχοσ αςφαλείασ κατά το προθγοφμενο εδάφιο. Οι προχποκζςεισ 

που τίκενται αφοροφν ςτθν κατθγορία ςπουδαιότθτασ του κτιρίου, ςτον  επιτρεπόμενο αρικ-

μό υπζργειων ορόφων, ςτο ελάχιςτο ποςοςτό τθσ επιφάνειασ των τοίχων, ςτθ γεωμετρία τθσ 

κάτοψθσ του κτιρίου και ςτθ μζγιςτθ απόςταςθ μεταξφ των φερόντων τοίχων. Συγκεκριμζνα: 

1. Ρρζπει να ανικει ςτισ κατθγορίεσ ςπουδαιότθτασ Ι ι ΙΙ. 

2. Ρρζπει να ζχει μζγιςτο αρικμό υπζργειων ορόφων n, που εξαρτάται από το είδοσ τθσ τοι-

χοποιίασ και από το ποςοςτό των τοίχων ςτισ δφο ορκογϊνιεσ διευκφνςεισ, εκφραςμζνο 

ωσ ποςοςτό τθσ ςυνολικισ επιφάνειασ τθσ κάτοψθσ ανά όροφο, το οποίο ποικίλει ανάλο-

γα με τθν τοπικι επιτάχυνςθ, όπωσ ειδικότερα φαίνεται ςτον Ρίνακα 9.3. 
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Ρίνακασ 9.3: Ρροτεινόμενοσ επιτρεπόμενοσ αρικμόσ υπζργειων ορόφων και ελάχιςτθ επιφάνε-

ια τοίχων για «απλά κτίρια από τοιχοποιία» 

Τοπικι επιτάχυνςθ ag.S ≤ 0.07 k.g ≤ 0.10 k.g ≤ 0.15 k.g ≤ 0.20 k.g 

Τφποσ 
τοιχοποιίασ 

Αρικμόσ 
ορόφων 

(n) 

Ελάχιςτθ ςυνολικι διατομι οριηόντιων τοίχων ανά διεφκυν-
ςθ, ωσ ποςοςτό τθσ ςυνολικισ επιφάνειασ ανά όροφο (pA,min) 

Άοπλθ 
τοιχοποιία 

1 2,0% 2,0% 3,5% ΔΕ 

2 2,0% 2,5% 5,0% ΔΕ 

3 3,0% 5,0% ΔΕ ΔΕ 

4 5,0% ΔΕ ΔΕ ΔΕ 

Διαηωματικι 
τοιχοποιία 

2 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 

3 2,0% 3,0% 4,0% ΔΕ 

4 4,0% 5,0% ΔΕ ΔΕ 

5 6,0% ΔΕ ΔΕ ΔΕ 

Οπλιςμζνθ 
τοιχοποιία 

2 2,0% 2,0% 2,0% 3,5% 

3 2,0% 2,0% 3,0% 5,0% 

4 3,0% 4,0% 5,0% ΔΕ 

5 4,0% 5,0% ΔΕ ΔΕ 

ΔΕ: Δεν εφαρμόηεται 

Στον Ρίνακα 9.3, ο ςυντελεςτισ k λαμβάνει τισ ακόλουκεσ τιμζσ: 

- Στθν περίπτωςθ που τουλάχιςτον το 70% των τοίχων ενόσ κτιρίου ζχουν μικοσ μεγαλφ-

τερο από 2m, ο ςυντελεςτισ k δίδεται από τθ ςχζςθ  

k=1+(ℓαν-2)/4 ≤ 2      

όπου ℓαν είναι το μζςο μικοσ ςε m, των υπό εξζταςθ τοίχων 

- Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ k = 1. 

Ανεξάρτθτα από τθν τιμι του k, ο περιοριςμόσ ςτθ χριςθ τθσ άοπλθσ τοιχοποιίασ που περι-

λαμβάνεται ςτο εδάφιο 9.3 εξακολουκεί να ιςχφει. 

3. Θ διαμόρφωςθ τθσ κάτοψθσ κα πρζπει να πλθροί όλεσ τισ παρακάτω ςυνκικεσ: 

 Να είναι περίπου ορκογϊνια. 

 ο λόγοσ του μικουσ τθσ μικρισ προσ το μικοσ τθσ μεγάλθσ πλευράσ, ςε κάτοψθ, να είναι 

μεγαλφτεροσ από τθν ελάχιςτθ τιμι λmin = 0.25. 

 θ επιφάνεια τθσ προβολισ των εςοχϊν από το ορκογϊνιο ςχιμα να είναι  μικρότερθ από 

το 15% τθσ ςυνολικισ επιφάνειασ του ορόφου πάνω από τθν υπό εξζταςθ ςτάκμθ. 

4. Οι τοίχοι πρζπει να πλθροφν τισ ακόλουκεσ ςυνκικεσ: 

 Να είναι ςχεδόν ςυμμετρικά διατεταγμζνοι ςε κάτοψθ ςε δφο ορκογϊνιεσ διευκφνςεισ. 

 Τουλάχιςτον δφο παράλλθλοι τοίχοι να είναι τοποκετθμζνοι ςε δφο ορκογωνικζσ διευ-

κφνςεισ, με το μικοσ του κάκε τοίχου να είναι μεγαλφτερο από το 30% του μικουσ του 

κτιρίου ςτθν διεφκυνςθ του υπό εξζταςθ τοίχου. 

 Οι τοίχοι μιασ διεφκυνςθσ, να ζχουν μεταξφ τουσ απόςταςθ μεγαλφτερθ από το 75% του 

μικουσ του κτιρίου ςτθν άλλθ διεφκυνςθ. 
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 Να φζρουν τουλάχιςτον το 75% των κατακόρυφων φορτίων.  

 Να είναι ςυνεχείσ από τθν κορυφι μζχρι τθ βάςθ του κτιρίου. 

5. Σε αμφότερεσ τισ ορκογωνικζσ οριηόντιεσ διευκφνςεισ, θ διαφορά ςτθ μάηα και ςτθν ορι-

ηόντια διατομι τοιχωμάτων μεταξφ προςκείμενων ορόφων να περιορίηεται ςτθ μζγιςτθ 

τιμι Δm,max = ΔA,max = 20%. 

6. Στα κτίρια από άοπλθ τοιχοποιία, οι τοίχοι τθσ μιασ διεφκυνςθσ να ςυνδζονται  με τοίχουσ 

κατά τθν άλλθ ορκογωνικι διεφκυνςθ ςε απόςταςθ το πολφ 7m. 

 

 

 


