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Τα τόξα είναι μια ιδιαίτερα δημο-
φιλής κατηγορία φορέων για τη 
γεφύρωση μεγάλων ανοιγμά-

των. Προσφέρουν σημαντικά στατικά 
πλεονεκτήματα, διότι παραλαμβάνουν 
κατακόρυφα φορτία με κυρίαρχη αξο-
νική και όχι καμπτική λειτουργία, ενώ 
παράλληλα δίνουν και ενδιαφέρουσες 
αρχιτεκτονικές λύσεις. Ο δομοστατι-
κός σχεδιασμός τόξων από χάλυβα δεν 
παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες ως 

προς τον προσδιορισμό εντατικών με-
γεθών, τα οποία μπορούν να υπολογι-
στούν με πολλά εμπορικά λογισμικά. 

Όμως, δεν είναι εξίσου απλός ο υπο-
λογισμός της αντοχής, για τον οποίον ο 
ισχύων στη χώρα μας κανονισμός με-
ταλλικών κατασκευών, δηλαδή ο Ευρω-
κώδικας 3 (ΕΚ3), δεν περιλαμβάνει συ-
γκεκριμένες διατάξεις.

Στο παρόν άρθρο εξετάζεται η συ-
μπεριφορά πλευρικά εξασφαλισμέ-
νων χαλύβδινων αμφιαρθρωτών κυκλι-
κών τόξων κοίλης κυκλικής διατομής 
υπό ομοιόμορφα κατανεμημένο κα-
τακόρυφο φορτίο, καθώς και ο υπο-
λογισμός της αντοχής τους κατά τον 
ΕΚ3. Τόξα αυτού του τύπου κινδυνεύ-
ουν να αστοχήσουν με διάφορους τρό-
πους, αναλόγως δύο βασικών παραμέ-
τρων τους που είναι (α) ο λόγος ύψους 
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προς άνοιγμα f/L, που εναλλακτικά εκφρά-
ζεται και μέσω της γωνίας Θ (Σχήμα 1) και 
(β) οι ανηγμένες λυγηρότητες λS και λΤ 
που δίνονται από τις σχέσεις:

όπου S το μήκος του τόξου, i η ακτίνα 
αδράνειας της διατομής του και fy, E το 
όριο διαρροής και το μέτρο ελαστικότητας 
του χρησιμοποιούμενου χάλυβα.

Σχήμα 1: Γεωμετρία, συνοριακές συνθήκες και 

φορτία εξεταζόμενων τόξων

Η περιγραφή της συμπεριφοράς μπορεί 
να προκύψει από μη γραμμικές αναλύσεις 
γεωμετρίας και υλικού με αρχικές ατέλει-
ες (Geometrical and Material Nonlinear 
Imperfection Analysis - GMNIA) και να πα-
ρουσιαστεί μέσω δρόμων ισορροπίας, δη-
λαδή διαγραμμάτων επιβαλλόμενου φορτί-
ου q- αναπτυσσόμενου κατακόρυφου βέ-
λους στο μέσον vc. Πάρα πολύ «ρηχά» τό-
ξα, με μικρές τιμές της γωνίας θ, είναι πο-
λύ εύκαμπτα, παραμορφώνονται με αρχικά 
μειωνόμενη και μετά αυξανόμενη δυσκαμ-
ψία, και αστοχούν λόγω διαρροής του υλι-
κού τους (Σχήμα  2). 

Πολύ ρηχά τόξα εμφανίζουν μειωνόμενη 
δυσκαμψία, λυγίζουν μέσω οριακού σημεί-
ου και τελικά αστοχούν λόγω διαρροής του 
υλικού στον καθοδικό κλάδο του δρόμου 
ισορροπίας. Ρηχά τόξα εμφανίζουν επίσης 
μειωνόμενη δυσκαμψία, και αστοχούν λό-
γω διαρροής του υλικού στον ανοδικό κλά-
δο του δρόμου ισορροπίας, πριν φθάσουν 
το οριακό σημείο (Σχήμα 4).

Τέλος, τόξα που δεν είναι ρηχά αστοχούν 
λόγω διαρροής του υλικού στον ανοδικό 
κλάδο του δρόμου ισορροπίας, πριν εμφα-
νίσουν αισθητή μείωση της δυσκαμψίας 
(Σχήμα 5). 
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Σχήμα 2: Διάγραμμα φορτίου - 
παραμόρφωσης εξαιρετικά ρηχών
τόξων

Σχήμα 3: Διάγραμμα φορτίου - 
παραμόρφωσης πολύ ρηχών τόξων

Σχήμα 4: Διάγραμμα φορτίου - 
παραμόρφωσης ρηχών τόξων

Σχήμα 5: Διάγραμμα φορτίου - 
παραμόρφωσης μη ρηχών τόξων



Δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο αυτοί οι διαφορετικοί πιθανοί μη-
χανισμοί αστοχίας να περιγραφούν μέσω απλών εξισώσεων 
υπολογισμού της αντοχής, που να μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν για σχεδιασμό. Η αντοχή μελών με διατομές κατηγορί-
ας 1 ή 2 υπό θλιπτική αξονική δύναμη NΕd και ροπή κάμψης 
εντός επιπέδου My,Ed πραγματοποιείται στον Ευρωκώδικα 3 
μέσω της εξίσωσης αλληλεπίδρασης:

όπου χy ο μειωτικός συντελεστής λυγισμού, Α το εμβαδόν 
και Wpl,y η πλαστική ροπή αντίστασης της διατομής, kyy συ-
ντελεστής αλληλεπίδρασης υπολογιζόμενος με μία από τις 

εναλλακτικές μεθόδους 1 ή 2, και γΜ1=1.00 επιμέρους συ-
ντελεστής ασφαλείας. Στην περίπτωση τόξων για τον υπολο-
γισμό της λυγηρότητας και, κατ’ επέκταση, του χy θεωρείται 
σαν μήκος λυγισμού το ½ του μήκους S του τόξου.

Για τόξα του τύπου που προαναφέρθηκε, εκτεταμένη παρα-

μετρική διερεύνηση από τους συγγραφείς του παρόντος άρ-
θρου, και σύγκριση με αριθμητικά αποτελέσματα μη γραμμι-
κών αναλύσεων (GMNIA) με τη μέθοδο πεπερασμένων στοι-
χείων, έδειξε ότι η παραπάνω εξίσωση αλληλεπίδρασης δεν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αξιόπιστο υπολογισμό της αντο-
χής. Για το λόγο αυτό προτείνονται εναλλακτικές εξισώσεις 
αλληλεπίδρασης, με τροποποιημένους συντελεστές αλληλε-
πίδρασης: 

και kyy κατά τη μέθοδο 1

και kyy κατά τη μέθοδο 2
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Στα σχήματα 6 και 7 παρουσιάζεται η σύγκριση των αριθμητικών αποτελεσμάτων με τις αρχικές και τις τροποιημένες 
εξισώσεις αλληλεπίδρασης του ΕΚ3 με τις μεθόδους 1 και 2 αντίστοιχα, και επιβεβαιώνεται η σημαντική βελτίωση 
στην πρόβλεψη της αντοχής με χρήση των τροποποιημένων συντελεστών αλληλεπίδρασης. Η προτεινόμενη τιμή της 
παραμέτρου Φ είναι 0.90.

Σχήμα 6: Σύγκριση αριθμητικών αποτελεσμάτων με αρχικές και 
τροποιημένες εξισώσεις αλληλεπίδρασης ΕΚ3 (μέθοδος1)

Σχήμα 7: Σύγκριση αριθμητικών αποτελεσμάτων με αρχικές και 
τροποιημένες εξισώσεις αλληλεπίδρασης ΕΚ3 (μέθοδος 2)

Η προτεινόμενη μέθοδος παρουσιάζεται αναλυτικά στις ακό-
λουθες βιβλιογραφικές αναφορές:

Dimopoulos, C.A. and Gantes, C.J., “Nonlinear In-Plane Behavior 
of Circular Steel Arches with Hollow Circular Cross-Section”, 
Journal of Constructional Steel Research, 2008.
Dimopoulos, C.A. and Gantes, C.J., “Design of Circular Steel 
Arches with Hollow Circular Cross-Sections According to 
EC3”, Journal of Constructional Steel Research, 2008.


