
16/6/2017 1 

Προσωρινές υποστυλώσεις και αντιστηρίξεις 

Υλικά, τεχνικές επέμβασης και παραδείγματα 

Κοσμάς Στυλιανίδης 

Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ. 

Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2017 

ΤΕΕ – ΤΚΜ 

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΑΜΕΣΕΣ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟ 
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1. ΓΕΝΙΚΑ 

 Αμέσως μετά από ένα καταστροφικό σεισμό το πρώτο θέμα που 

τίθεται είναι ο εντοπισμός των πιο επικίνδυνων κατασκευών που 

είναι ακατάλληλες για χρήση και στη συνέχεια η απόφαση και η 

οργάνωση των μερικών ή συνολικών καθαιρέσεων ή 

υποστυλώσεων. 

 Η διαδικασία εκπόνησης της μελέτης επισκευής και ενίσχυσης 

κάθε συγκεκριμένου κτιρίου είναι αντικείμενο χρονικά επόμενης 

φάσης, απαιτεί ψύχραιμη αντιμετώπιση, σημαντικό χρόνο και 

σοβαρές δαπάνες. 

 Στην παρούσα διάλεξη παρουσιάζονται συνοπτικά οι μέθοδοι, οι 

τεχνικές και τα υλικά των υποστυλώσεων. 
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 Γιατί είναι απαραίτητες οι υποστυλώσεις? 

 Για δυο λόγους: 

 - Ασφάλεια περιοίκων και διερχομένων έναντι κατάρρευσης 

 - Εξασφάλιση κινητής περιουσίας ιδιοκτητών και απομένουσας 

ακίνητης περιουσίας 

 Υπάρχει ενδεχόμενο κατάρρευσης από μετασεισμό, μιας 

κατασκευής με σοβαρές βλάβες? 

 - Υπάρχει, ακόμη και αν οι διεγέρσεις είναι μικρότερες! 

 - Ο κίνδυνος είναι μικρότερος σε πλάστιμα συστήματα (μικρή 

μείωση αντοχής και δυσκαμψίας κατά την ανακύκλιση) και 

μεγαλύτερος σε ψαθυρά συστήματα (απότομη απώλεια αντοχής και 

δυσκαμψίας κατά την ανακύκλιση). 
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Πλάστιμο πλαίσιο, μικρή απώλεια αντοχής 
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Ψαθυρό πλαίσιο λόγω της τοιχοπλήρωσης, μεγάλη απώλεια αντοχής 
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Κεφαλονιά:  

Είναι δύο «δίδυμες» οικοδομές με διαφορετικό επίπεδο βλάβης?  

Όχι, είναι η ίδια οικοδομή μετά το σεισμό της 26.01.14 αριστερά και 

το σεισμό της 03.02.14 δεξιά. Η οικοδομή δεν είχε υποστυλωθεί.  

Φωτογραφίες από την Έκθεση ΟΑΣΠ  -  ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΤΣΑΚ για το σεισμό της 

Κεφαλονιάς. 
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 Άμεση προσωρινή υποστύλωση συνιστάται σε κτίρια που έπαθαν 

σοβαρές ζημιές από το σεισμό στα κατακόρυφά τους κυρίως 

στοιχεία. 

 Η υποστύλωση πρέπει να γίνεται κατ’ αρχήν στον όροφο που 

έπαθε βλάβες. Είναι όμως απαραίτητο να εξετάζεται η φέρουσα 

ικανότητα σε διάτμηση των υποστυλούμενων δοκών. Εάν αυτή δεν 

είναι επαρκής η υποστύλωση επεκτείνεται σε περισσότερους 

ορόφους (σχήμα 1). 

 Η υποστύλωση πρέπει να γίνεται σε κάποια απόσταση από το 

στοιχείο που παρουσίασε βλάβη ώστε να δίδεται χώρος για την 

εκτέλεση των εργασιών επισκευής και ενίσχυσης. 

2. ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΕΙΣ 

2.1 Γενικά  
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 Όταν υπάρχουν προβλήματα πλευρικής ευστάθειας 

χρησιμοποιούνται αντιστηρίξεις υπό μορφή αντηρίδων ή διαγώνιοι 

σύνδεσμοι μεταξύ των πλαισίων υποστύλωσης ή και αγκυρώσεις 

(κυρίως στην περίπτωση ετοιμόρροπων τοίχων). 

 Ο σχεδιασμός των υποστυλώσεων, λόγω του επείγοντος 

χαρακτήρα τους, μπορεί να γίνει με προσεγγιστικούς 

υπολογισμούς και πρέπει να προσαρμόζεται στα άμεσα 

διατιθέμενα μέσα (μεταλλικά ικριώματα, χονδροξυλεία, χάλυβας 

μορφής, τακαρίες κ.λ.π.). 

 Δεδομένου ότι οι εργασίες υποστύλωσης εμπεριέχουν υψηλό 

κίνδυνο για τους εργαζόμενους, επιδιώκεται η ελαχιστοποίηση του 

χρόνου παραμονής τους στο έργο. Συνιστάται η επί τόπου λήψη 

γεωμετρικών στοιχείων και η προκατασκευή των στοιχείων 

υποστύλωσης μακριά από την προς υποστύλωση κατασκευή ώστε 

να περιορισθεί ο χρόνος έκθεσης σε κίνδυνο μόνον στο χρόνο 

συναρμολόγησης. 
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2.2 Μέθοδοι παραλαβής κατακορύφων φορτίων 

(α) Μεταλλικά ικριώματα 

 Σε περίπτωση μικρών φορτίων 

χρησιμοποιούνται μεμονωμένοι 

μεταλλικοί σωληνωτοί στύλοι με 

φέρουσα ικανότητα μέχρι 20ΚΝ και 

ύψος περίπου 3.0m (σχήμα 2). 

 Για την υποστύλωση δοκών ή 

πλακών χρησιμοποιούνται 

μεταλλικοί πύργοι 

συναρμολογούμενοι, οι οποίοι 

σφηνώνονται με μηχανικούς 

γρύλους (βίδες) με τους οποίους 

είναι εφοδιασμένες οι πλάκες 

στήριξης (σχήμα 3). 
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(β) Χονδροξυλεία 

 Χρησιμοποιείται υπό τη μορφή πριστής ξυλείας, κορμών ή στύλων 

ΔΕΗ - ΟΤΕ. 

 Για κάθε υποστύλωμα που έχει αστοχήσει χρησιμοποιούνται δύο 

τουλάχιστον κορμοί διαμέτρου 0.25m τοποθετημένοι εκατέρωθεν. 

Το επιτρεπόμενο φορτίο για τη διάμετρο αυτή και ύψος ορόφου 

μέχρι 3.0m εκτιμάται στα 300ΚΝ/στύλο. Για μεγαλύτερα ύψη ή 

μικρότερες διαμέτρους απαιτείται έλεγχος σε λυγισμό. 

 Όταν χρησιμοποιούνται περισσότερα 

στοιχεία πρέπει να συνδέονται μεταξύ 

τους ανά δύο με χιαστί συνδέσμους. 

 Όταν δεν διατίθεται χονδροξυλεία η 

υποστύλωση μπορεί να γίνει με 

τακαρία, η οποία πάντως χρειάζεται 

μεγαλύτερο χώρο ανάπτυξης (σχήμα 4). 
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(γ) Χάλυβας μορφής 

 Χρησιμοποιείται είτε όπως η 

χονδροξυλεία είτε προς άμεση (εν 

επαφή) ενίσχυση του στύλου που 

αστόχησε (κυρίως περίσφιξη), οπότε 

κατόπιν ενσωματώνεται στο μανδύα 

σκυροδέματος (σχήμα 5). Στην πρώτη 

περίπτωση απαιτείται έλεγχος σε 

λυγισμό. Στη δεύτερη περίπτωση 

προϋπόθεση επιτυχίας αποτελεί η 

σύσφιξη των γωνιακών των ακμών με 

εγκάρσια γωνιακά και 

προεντεταμένους με κλειδί κοχλίες 

πριν συγκολληθούν οι εγκάρσιες λάμες 

σύνδεσης. 
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2.3 Μέθοδοι παραλαβής οριζοντίων δυνάμεων 

(α) Αντιστήριξη με αντηρίδες 

 Αποτελεί το συνηθέστερο τρόπο παραλαβής οριζοντίων δυνάμεων. 

 Οι δυνάμεις αυτές οφείλονται σε απόκλιση του κτιρίου από την 

κατακόρυφο είτε λόγω αστοχίας κατακορύφων στοιχείων είτε  

λόγω υποχώρησης της 

θεμελίωσης (σχήμα 6). 

Κρίσιμα σημεία σε μια 

τέτοια αντιστήριξη 

αποτελούν η αγκύρωση 

των αντηρίδων στο 

έδαφος, η σύνδεση του 

κατακόρυφου σκέλους με 

την κατασκευή και η 

διασφάλιση του 

κεκλιμένου σκέλους από 

λυγισμό. 
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 Οι οριζόντιες 

δυνάμεις που 

καλούνται να 

παραλάβουν οι 

αντηρίδες δεν είναι 

πολύ μεγάλες, 

δεδομένου ότι οι 

αποκλίσεις από την 

κατακόρυφο είναι 

κατά κανόνα μικρές. 

Οι δυνάμεις αυτές 

μπορούν να 

εκτιμηθούν εύκολα 

(σχήμα 7). 

 Ως υλικό χρησιμοποιείται συνήθως χονδροξυλεία και σπανιότερα 

μεταλλική κατασκευή. 
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 Η χρησιμοποίηση διαγωνίων 

στοιχείων (σχήμα 8) από 

χονδροξυλεία ή και 

μεταλλικά στοιχεία στο 

επίπεδο των υφισταμένων 

πλαισίων δοκών και στύλων 

επιτρέπει τη μερική 

μεταφορά φορτίων σε 

στοιχεία που δεν έχουν 

αστοχήσει, παρεμποδίζει τις 

οριζόντιες μετακινήσεις και 

μπορεί προσωρινά να 

παραλάβει σεισμικά φορτία. 

 Ενδείκνυται ιδιαίτερα όταν έχει σχηματισθεί μηχανισμός αστοχίας 

ορόφου (κυρίως σε πυλωτή) και όταν δεν είναι εφικτή η ανάπτυξη 

αντηρίδων λόγω έλλειψης χώρου. 

(β) Αντιστήριξη με διαγώνιους συνδέσμους 
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 Στην περίπτωση 

μικτών κατασκευών 

(πλάκες από Ο/Σ 

και φέρουσες 

τοιχοποιίες στην 

περίμετρο) προς 

συγκράτηση 

εξωτερικών τοίχων 

που έχουν 

αποκολληθεί και 

αποκλίνουν από 

την κατακόρυφο, 

συχνά  

(γ) Αντιστήριξη με εσωτερικές αγκυρώσεις 

χρησιμοποιούνται μεταλλικές αγκυρώσεις, οι οποίες 

προεντείνονται με αρμοκλείδες (μούφες) (σχήμα 9). 
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(δ) Αντιστήριξη με ελκυστήρες ή δακτυλίους 

 Σε περίπτωση απόκλισης από την κατακόρυφο λόγω ωθήσεων 

τόξου ή καμάρας, χρησιμοποιούνται προεντεταμένοι μεταλλικοί 

δακτύλιοι ή ελκυστήρες, ανάλογα αν πρόκειται για τρούλους ή 

τόξα και καμάρες. 
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2.4 Μέθοδοι σφήνωσης 

 Η διαδικασία σφήνωσης αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για κάθε 

υποστύλωση - αντιστήριξη, γιατί χάρη σ’ αυτήν επιτυγχάνεται η 

μεταβίβαση των φορτίων από το στοιχείο που αστόχησε στο 

σύστημα υποστύλωσης - αντιστήριξης.  

 Η σφήνωση επιτυγχάνεται με ξύλινες δίδυμες σφήνες (σχήμα 

10), μηχανικούς γρύλους (σχήμα 3), υδραυλικούς γρύλους (σχήμα 

11) και αρμοκλείδες (μούφες) (σχήμα 9). 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

 Το κείμενο και τα σχήματα της παρουσίασης βασίζονται κυρίως 

σε δύο πηγές: 

 Γ. Γ. Πενέλης – Α. Ι. Κάππος, «Αντισεισμικές κατασκευές από 

σκυρόδεμα», Κεφ. 10, σελ. 419 – 437, Εκδόσεις Ζήτη, 

Θεσσαλονίκη 1990. 

 ΟΑΣΠ-ΕΚΠΠΣ, «Άρση επικινδυνοτήτων. Προσωρινές 

υποστυλώσεις – αντιστηρίξεις», Αθήνα 2007. 

 

 Οι περισσότερες φωτογραφίες προέρχονται από το προσωπικό 

αρχείο του συγγραφέα αυτής της παρουσίασης.  


