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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι καλωδιωτές κατασκευές αποτελούν έναν από τους πιο ενδιαφέροντες τύπους κατασκευών, καθώς χαρα-
κτηρίζονται από δυνατότητα οικονοµικής κάλυψης µεγάλων ανοιγµάτων, προσφέρουν ιδιαίτερες αρχιτεκτονι-
κές µορφές, ενώ και η στατική τους συµπεριφορά είναι σηµαντικά διαφορετική από αυτές που έχει συναντή-
σει ο µηχανικός στα συνήθη έργα. Στα καλώδια ο κύριος µηχανισµός µεταφοράς φορτίων στη θεµελίωση είναι 
µέσω εφελκυστικών τάσεων, χωρίς να επιτρέπεται θλίψη ή κάµψη. Η γεωµετρία των διατοµών τους καθώς 
και οι µεθόδοι παραγωγής τους είναι τέτοιες, ώστε η διατµητική αλλά και η καµπτική δυσκαµψία τους να είναι 
αµελητέες, ενώ και η αντίσταση σε λυγισµό πολύ µικρή, σε αντίθεση µε την εφελκυστική δυσκαµψία, η οποία 
παρουσιάζεται πολύ σηµαντική. Μια βασική τους ιδιότητα είναι η δυνατότητα απόκρισης σε αλλαγές των εξω-
τερικών φορτίων µε προσαρµογή της γεωµετρίας τους και όχι µε αύξηση των αναπτυσσόµενων τάσεων.  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

Οι κατασκευές που κάνουν χρήση καλωδίων διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

Μεµονωµένα καλώδια: είναι οι κατασκευές όπου απλά προεντεταµένα καλώδια υποβάλλονται σε φορτία, 
κυρίως σε ένα επίπεδο. Παραδείγµατα είναι τα καλώδια επίτονων ιστών ή τα καλώδια για σηµαδούρες και 
άλλες θαλάσσιες εφαρµογές. 

Επίπεδα καλωδιωτά δικτυώµατα: αποτελούνται από προεντεταµένα απλά καλώδια, συνδεδεµένα µεταξύ 
τους σε ένα επίπεδο και φορτιζόµενα στο ίδιο αυτό επίπεδο. Παραδείγµατα είναι οι καλωδιωτές γέφυρες ή 
καλωδιωτά δικτυώµατα που παίζουν ρόλο επίπεδων κύριων φορέων για την υποστήριξη στεγών. 

∆ίκτυα καλωδίων µε εγκάρσια φορτία: είναι εκείνα στα οποία προεντεταµένα τµήµατα απλών καλωδίων 
συνδέονται µεταξύ τους ώστε να σχηµατίσουν µια καµπύλη επιφάνεια και φορτίζονται κατά κύριο λόγο κάθε-
τα προς αυτήν την επιφάνεια. Παράδειγµα είναι οι ανηρτηµένες στέγες. 

∆ίκτυα καλωδίων µε τρισδιάστατη λειτουργία: απλά καλώδια σχηµατίζουν συνδεόµενα µεταξύ τους έναν 
χωρικό φορέα που δέχεται εξωτερικά φορτία. 

Παραδείγµατα καλωδιωτών κατασκευών στην Ελλάδα φαίνονται στο σχήµα 1. 

   

Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου Ιστός στον Μαραθώνα Αττικής 

Σχήµα 1 : Παραδείγµατα καλωδιωτών κατασκευών στην Ελλάδα  

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ 

Τα δοµικά υλικά για καλώδια πρέπει να έχουν υψηλή εφελκυστική αντοχή θραύσεως, µικρό βάρος, ολκιµότη-
τα, καλή συµπεριφορά σε κόπωση, αντοχή σε διάβρωση και ευκαµψία σε εγκάρσια φορτία. Λόγω αυτών των 
απαιτήσεων ο χάλυβας είναι σχεδόν το µόνο υλικό που θέτει υποψηφιότητα για τη µόρφωση διατοµών που 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για καλώδια. Για τη µόρφωση καλωδίων το βασικό συστατικό είναι χαλύβδινα 
σύρµατα τυλιγµένα ελικοειδώς γύρω από ένα κεντρικό σύρµα σε ένα ή περισσότερα στρώµατα, που αποτε-
λούν έναν κλώνο. Πολλοί κλώνοι τοποθετηµένοι ελικοειδώς γύρω από έναν κεντρικό κλώνο που λέγεται πυ-
ρήνας αποτελούν ένα συρµατόσχοινο (Σχήµα 2). Ανάλογα µε το σχήµα της διατοµής των ακραίων συρµάτων, 
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οι κλώνοι µπορεί να είναι απλοί (κυκλική διατοµή όλων των συρµάτων) ή κλειστής περιέλιξης (full-locked), 
όπου τα ακραία σύρµατα είναι σιγµοειδούς διατοµής, και οι οποίοι υπερτερούν από άποψη αντιδιαβρωτικής 
προστασίας και αντοχής σε φθορά (Σχήµα 3). Η τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας µόρφωσης καλωδίων 
έχουν οδηγήσει στην δυνατότητα κατασκευής κλώνων και συρµατοσχοίνων που αποτελούνται από παράλληλα 
διατεταγµένα µεταξύ τους σύρµατα, που έχουν βελτιωµένα µηχανικά χαρακτηριστικά δυσκαµψίας και αντο-
χής. 

(α) Κλώνος 

 

(β) Συρµατόσχοινο 

 

Σχήµα 2 : Κλώνος και συρµατόσχοινο  

  

(α) Απλοί κλώνοι (β) Κλώνοι κλειστής περιέλιξης 

Σχήµα 3 : Απλοί κλώνοι και κλώνοι κλειστής περιέλιξης  

 

Σχήµα 4 : ∆έσµη παράλληλων συρµάτων  

 

ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

Ιδιαίτερη σηµασία για την καλή συµπεριφορά καλωδιωτών κατασκευών έχουν τα ακραία τεµάχια (Σχήµα 5) 
που χρησιµοποιούνται για τη συνδεσµολογία των καλωδίων, και οι αντίστοιχες κατασκευαστικές λεπτοµέρειες 
(Σχήµα 6), που πρέπει να εξασφαλίζουν ελευθερία στροφής, ώστε να αποφεύγεται η συγκέντρωση τάσεων. 
Τα ακραία τεµάχια µπορεί να είναι είτε ενεργητικά, µέσω των οποίων µπορεί να ασκηθεί προένταση στο κα-
λώδιο, είτε παθητικά, τα οποία απλώς παρέχουν στήριξη. 

       

Σχήµα 5 : Χαρακτηριστικά ακραία τεµάχια καλωδίων  

             

Σχήµα 6 : Χαρακτηριστικές κατασκευαστικές λεπτοµέρειες καλωδιωτών κατασκευών  
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ΣΤΑΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ 

Οι καλωδιωτές κατασκευές λειτουργούν σε καθαρό εφελκυσµό, και εποµένως αναπτύσσουν οµοιόµορφο διά-
γραµµα τάσεων σε όλη τη διατοµή, την οποία και εκµεταλλεύονται πλήρως, χωρίς κάµψη και κίνδυνο λυγι-
σµού. Λόγω αυτού δεν απαιτούν ειδικά σχήµατα διατοµών, όπως τα καµπτόµενα µέλη, και υπερέχουν σηµα-
ντικά από άποψη τόσο αντοχής όσο και αξονικής δυσκαµψίας. Επιπλέον, προσαρµόζονται σε αλλαγές φορτί-
ων αλλάζοντας τη γεωµετρία τους κυρίως παρά το επίπεδο των αναπτυσσόµενων τάσεων. Για τους λόγους 
αυτούς παρέχουν πολύ οικονοµικές, από άποψη βάρους και κόστους, λύσεις, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις µεγά-
λων ανοιγµάτων, όπου η µείωση του ιδίου βάρους αποκτά καθοριστική σηµασία. 

Ο µελετητής όµως πρέπει να έχει υπόψη του, ότι η στατική τους συµπεριφορά κυριαρχείται από τη µικρή τους 
εγκάρσια δυσκαµψία, και κατά συνέπεια τις µεγάλες µετατοπίσεις τους, όταν καταπονούνται από φορτία που 
δρουν κάθετα προς το διαµήκη τους άξονα. Μια δοκός αναπτύσσει διατµητικές και καµπτικές εντάσεις, µέσω 
των οποίων µεταφέρει τα εγκάρσια φορτία στις στηρίξεις (σχήµα 7). Αντίθετα, ένα καλώδιο δεν µπορεί, λόγω 
των χαρακτηριστικών της διατοµής του, να αναπτύξει διάτµηση και κάµψη. Ο τρόπος, µε τον οποίο µπορεί να 
εξισορροπήσει τη ροπή που αναπτύσσεται από τα εγκάρσια εξωτερικά φορτία, είναι να παραµορφωθεί τόσο, 
ώστε το εγκάρσιο βέλος, πολλαπλασιαζόµενο µε την οριζόντια συνιστώσα της εφελκυστικής έντασης, να δώ-
σει µία ίση και αντίθετη ροπή, ενώ η κατακόρυφη συνιστώσα εξισορροπεί την τέµνουσα (σχήµα 7). Λόγω αυ-
τών των µεγάλων παραµορφώσεων, η συµπεριφορά των καλωδίων υπό εγκάρσια φορτία είναι γεωµετρικά µη 
γραµµική, και κατά την ανάλυσή τους πρέπει να εφαρµόζονται ειδικές µέθοδοι. 

 

Σχήµα 7 : Μηχανισµοί ανάληψης εγκάρσιων φορτίων από δοκούς και καλώδια 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η µελέτη καλωδιωτών κατασκευών διέπεται, πέραν των άλλων γνωστών κανονισµών για το σχεδιασµό κατα-
σκευών στον ελληνικό χώρο, και από το Μέρος 1-11 του Ευρωκώδικα 3: EN 1993-1-11: 2006, Eurocode 3 : 
Design of steel structures, Part 1-11 : Design of structures with tension components, το οποίο αυτή την περί-
οδο µεταφράζεται και στα ελληνικά. Για τα φορτία ανεµοπίεσης σε καλώδια ιστών, αλλά κατ’ επέκταση και 
άλλων καλωδιωτών κατασκευών, ο µελετητής µπορεί να χρησιµοποιήσει το Μέρος 7-1 του Ευρωκώδικα 3: 
draft prEN 1993-7-1: 2002, Eurocode 3 : Design of steel structures, Part 7-1 : Towers, masts and chimneys. 
Το θέµα των ταλαντώσεων υπό φορτία ανέµου, το οποίο είναι ιδιαίτερα κρίσιµο για καλώδια µεγάλου µήκους, 
αντιµετωπίζεται στο Μέρος 1-4 του Ευρωκώδικα 1: prEN 1991-1-4: 2003, Eurocode 1 : Actions on structures — 
Part 1-4: General actions – Wind actions. 
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