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1. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 
 MH-MASSIVHOLZ AUSTRIA 

Η κοινοπραξία κατασκευαστών MassivHolz Austria δεσμεύεται να προβαίνει στην υπεύθυνη και αειφόρο 
χρήση του πολύτιμου και φυσικού υλικού του ξύλου.

Η κοινοπραξία ποιότητας MH®-MassivHolz Austria αποτελείται από μικρομεσαίες οικογενειακές επιχει-
ρήσεις πριονιστηρίων που πληρούν τις πιο ψηλές απαιτήσεις ποιότητας και αξιοπιστίας. Υπό το εμπορι-
κό σήμα MH®-MassivHolz, οι επιχειρήσεις αυτές παράγουν ένα από πλευράς σταθερότητας διαστάσεων 
και ακαμψίας σχήματος ελεγμένο προϊόν υψηλής ποιότητας για τη χρήση ως φέρον δομικό υλικό σε 
ξύλινες κατασκευές. Ιδιαίτερα σήμερα που αυξάνεται η σημασία της οικολογικής αξιολόγησης δομικών 
προϊόντων, το μασσίφ ξύλο MH®, που παράγεται χωρίς συγκολλητικές ύλες και από ένα κορμό, εξελίσ-
σεται σε προϊόν πρώτης επιλογής για μοντέρνες ξύλινες κατασκευές.

„Το φαινόμενο της παγίδευσης του άνθρακα σημαίνει πως σε 
ένα 1m3 ξύλου (ξηρά πυκνότητα περ. 0,55g/cm3) αποθηκεύονται 
0,28 τόνοι C, που αντιστοιχεί με ένα τόνο CO2. Με την υλική και 
την ενεργειακή αντικατάσταση άλλων πρώτων υλών και πηγών 
ενέργειας  (πολλαπλή χρήση), είναι δυνατή η αποφυγή κατά μέσο 
όρο περ. 1,1 τόνων εκπομπών CO2 με κάθε 1m3 ξύλου.

Καθηγητής Δρ. Arno Frühwald, Πανεπιστήμιο Αμβούργου

Ένα κυβικό μέτρο προϊόντων από μασσίφ ξύλο MH® περιέχει 
αποθηκευμένο κατά μέσο όρο ένα τόνο CO2.

„Η φυσική ποιότητα του ξύλου ως πρώτη ύλη αντικατοπτρίζεται 
και στην αλυσίδα αξίας. Στην επεξεργασία του ξύλου, δίνουμε 
ιδιαίτερη προσοχή στην τοπική δημιουργία αξίας και μικρότερες 
αποστάσεις μεταφορών.“
	 	 	
Ing.	Johannes	Reisecker	
πριστήριο	Holz	Reisecker	

Τα προϊόντα μασσίφ ξύλου MH® αποτελούν την τέλεια βιολογική 
εναλλακτική λύση στα συγκολλημένα και χημικώς επεξεργασμένα 
προϊόντα ξύλου για ξύλινες κατασκευές.

„Η παρακολούθηση από τον ίδιο τον κατασκευαστή σύμφωνα με 
ÖNORM EN 14081-1 και οι εξωτερικοί έλεγχοι από τη διαπιστευμένη 
αρχή ελέγχου και παρακολούθησης εγγυούνται υψηλή και σταθερή 
ποιότητα για τον επεξεργαστή.“

DI	Johannes	Blinzer
Πρόεδρος της τεχνικής επιτροπής παρακολούθησης της MH®-
MassivHolz Austria, Τεχνικό Κολλέγιο Ξύλου Kuchl

Η ταξινόμηση ποιότητας των πιστοποιημένων με CE επιχειρήσεων 
μασσίφ ξύλου MH® εγγυάται προϊόντα για ξύλινες κατασκευές που 
υπερβαίνουν το πρότυπο ÖNORM DIN 4074-1.



2. Περιγραφή προϊόντος
Τα προϊόντα μασσίφ ξύλου MH® κόβονται από ένα κορμό σε πολλαπλές ράβδους και τουλάχιστο με 
χωρισμένο πυρήνα, χωρίς να γίνεται καμία απολύτως χρήση κόλλας ή άλλων χημικών προσθέτων. 
Μετά την ξήρανση και την ταξινόμηση σε κατηγορίες αντοχής, το μασσίφ ξύλο MH® ανταποκρίνεται 
στην άριστη ποιότητα και τα μεγέθη που απαιτούνται για όλες τις δομικές χρήσεις. Ανάλογα με το συ-
γκεκριμένο σκοπό, είναι δυνατή η παροχή διαφόρων επιφανειών (τραχείες, λείες, ή πλανισμένες) ως 
επίσης και ατομικές διατομές και μήκη.

Μασσίφ ξύλο MH®: Ξηραμένο και ταξινομημένο κατά κατηγορίες αντοχής ξύλο κατασκευών με καθορι-
σμένα μεγέθη για τη χρήση σε ορατές και ενσωματωμένες εφαρμογές. Τα συνηθισμένα είδη ξύλου είναι 
ερυθρελάτη, λευκή ελάτη, λάρικας, και δασική πεύκη.
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ΕΡΥΘΡΕΛΑΤΗ (Picea abies Karst.):	το πιο 
συνηθισμένο είδος δέντρου στην κεντρι-
κή Ευρώπη και τις Σκανδιναβικές Χώρες 
και, ως εκ τούτου, το πιο σημαντικό εί-
δος ξυλείας. Πρόκειται για ξύλο που δεν 
παρουσιάζει διαφορετικό χρώμα πυρήνα, 
και κατατάσσεται στη λευκή ξυλεία

ΛΕΥΚΗ ΕΛΑΤΗ (Abies alba Mill.): στην 
εμφάνιση και τις ιδιότητές της πολύ πα-
ρόμοια με την ερυθρελάτη. Δεν διαθέτει 
ρητινοφόρους αγωγούς. Επίσης περιορι-
σμένη η φυσική της ανθεκτικότητα.

ΛΑΡΙΚΑΣ (Larix decidua Mill.):	 Καφέ-
κόκκινο εγκάρδιο ξύλο, με μεγαλύτερη 
ανθεκτικότητα από την ερυθρελάτη ή την 
λευκή ελάτη. Χρησιμοποιείται συχνά σε 
εκτεθειμένους εξωτερικούς χώρους όπως 
π.χ. γέφυρες, βεράντες, προσόψεις.

ΔΑΣΙΚΗ ΠΕΥΚΗ (Pinus silvestris L.):	Καφέ-
κόκκινο εγκάρδιο ξύλο, με μεγαλύτερη 
ανθεκτικότητα από την ερυθρελάτη ή την 
λευκή ελάτη. Χρησιμοποιείται συχνά σε 
εκτεθειμένους εξωτερικούς χώρους όπως 
π.χ. γέφυρες, βεράντες, προσόψεις.
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Το μασσίφ ξύλο MH® κατασκευάζεται σε 
3 κατηγορίες ποιότητας:

plus Fotos Anwendungen????

. τεχνητά ξηραμένο και ταξινομημένο ξηρό

. υγρασία στο NATUR ≤ 20%, στο FIX και το PLUS 15 ± 3% 

. σήμανση CE σύμφωνα με EN 14081-1

. κατηγορία ταξινόμησης τουλάχιστο S10 TS 
 σύμφωνα με DIN 4074-1 
. Κατηγορία αντοχής τουλάχιστο C 24 σύμφωνα με EN 338
. Κατηγορίες λειτουργίας 1, 2 και 3 σύμφωνα με τη EN 1995-1
. ατομικά μήκη και διαστάσεις – δομική ξυλεία σύμφωνα 
 με κατάλογο

Μασσίφ ξύλο MH® 
Υψηλή ποιότητα σε τρεις παραλλαγές

Με χωρισμένο πυρήνα, τεχνητά ξηραμένο, πλα-
νισμένο και με ξακρισμένες άκρες, χωρίς δακτυ-
λοειδείς συνδέσεις και συγκολλήσεις

Χωρίς πυρήνα, τεχνητά ξηραμένο, λεία επιφά-
νεια και ξακρισμένο,χωρίς δακτυλοειδείς συνδέ-
σεις και συγκολλήσεις

Eκόψιμο όσο το δυνατό πιο παράλληλη κοπή, 
τεχνητά ξηραμένο, τραχεία επιφάνεια, χωρίς 
δακτυλοειδείς συνδέσεις και συγκολλήσεις

PLUS

FIX

NATUR
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Πίνακας 1:	

Κατηγορίες ποιότητας μασσίφ ξύλου MH®
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Κατηγορία 
ταξινόμησης
Κατηγορίες αντοχής

Χρήση 

Υγρασία του ξύλου
Τύπος πρίσης

Άκρη κορμού

Αποκλίσεις 
διαστάσεων σύμφωνα 
με ÖN EN 336

Κατάσταση ρόζων

Ποσοστό ρόζων

Εγκλεισμός φλοιού
Ακτινικές ραγάδες

Ρητινοφόροι αγωγοί
Μεταχρωματισμοί
Προσβολή εντόμων

Περιστροφική 
παραμόρφωση
Κύρτωση μήκους

Χαρακτηριστικά 
επιφάνειας

C 24 πρότυπο
C 30 προαιρετικό
Κατηγορία λειτουρ-
γίας 1, 2 και 3
15 ± 3 %
Με χωρισμένο πυρήνα
ή χωρίς πυρήνα
δεν επιτρέπεται

Κατηγορία ανοχής 
διαστάσεων 2
≤ 10 cm = ± 1 mm
> 10 cm = ± 1,5 mm
δεν επιτρέπονται 
χαλαροί και απο-
πίπτοντες ρόζοι με 
διάμετρο άνω των 
20 mm
S 10: A ≤ 2 / 5
S 13: A ≤ 1 / 5
δεν επιτρέπεται
πλάτος ραγάδας 
περιορίζεται στα ≤ 
3 % για 6 mm, 
και στα ≤ 5 % για 
διατομές άνω των 
10 / 20 cm ≤ 5 % 
πλάτος b ≤ 5 mm
δεν επιτρέπεται
δεν επιτρέπεται

ÖNORM DIN 4074-1

σε πρίση με χωρι-
σμένο πυρήνα
≤ 8 mm/2 m;
σε πρίση χωρίς πυ-
ρήνα ≤ 4 mm/2 m
πλανισμένη και 
ξακρισμένη

C 24 πρότυπο
C 30 προαιρετικό
Κατηγορία λειτουρ-
γίας 1, 2 και 3
15 ± 3 %
Με χωρισμένο πυρήνα
ή χωρίς πυρήνα
Διαγώνια μέτρηση ≤ 
10 % της μικρότερης 
πλευράς διατομής
Κατηγορία ανοχής 
διαστάσεων 2
≤ 10 cm = ± 1 mm
> 10 cm = ± 1,5 mm
ÖNORM DIN 4074-1
Κατηγορία 
ταξινόμησης S 10

S 10: A ≤ 2 / 5
S 13: A ≤ 1 / 5
ÖNORM DIN 4074-1
ÖNORM DIN 4074-1

επιτρέπονται
ÖNORM DIN 4074-1
επιτρέπονται στοές 
εντόμων μέγιστης 
διαμέτρου 2 mm

ÖNORM DIN 4074-1

ÖNORM DIN 4074-1

λεία και ξακρισμένη

C 24 πρότυπο
C 30 προαιρετικό
Κατηγορία λειτουρ-
γίας 1, 2 και 3
≤ 20 %
Κατηγορία πρίσης A 
σύμφωνα με DIN 68365
Κατηγορία πρίσης A 
σύμφωνα με
DIN 68365
Κατηγορία ανοχής 
διαστάσεων 1
≤ 10 cm = +3 / -1 mm
> 10 cm = +4 / -2 mm
ÖNORM DIN 4074-1
Κατηγορία 
ταξινόμησης S 10

S 10: A ≤ 2 / 5
S 13: A ≤ 1 / 5
ÖNORM DIN 4074-1
ÖNORM DIN 4074-1

επιτρέπονται
ÖNORM DIN 4074-1
επιτρέπονται στοές 
εντόμων μέγιστης 
διαμέτρου 2 mm

ÖNORM DIN 4074-1

ÖNORM DIN 4074-1

τραχεία

ÖNORM DIN 4074-1
τουλάχιστο S 10 TS

 MH® PLuS MH® FIx MH® NAtur

Τεχνικές πληροφορίες για τη χρήση μασσίφ ξύλου 
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Πίνακας 2:	

Κατηγορίες λειτουργίας σύμφωνα με την 
EN 1995-1-1 και παραδείγματα εφαρμογών
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Κατηγορίες 
λειτουργίας σύμφωνα 
με την ÖNORM EN 338

Κατηγορία 1 – 
Ξηροί χώροι

Κατηγορία 2 – 
Υγροί χώροι

Κατηγορία 3 – 
Εξωτερικοί χώροι

συνήθως um ≤ 12 %
(5 εώς 15 %)

um ≤ 20 %
(10 εώς  20 %)

um > 20 %
(12 εώς  24 %)

Κλειστές κατασκευές 
και χώροι που θερμαί-

νονται
Ανοιχτές σκεπασμένες 

κατασκευές

Κατασκευές εκτε-
θειμένες σε καιρικές 

συνθήκες

Στέγη από δοκάρια, 
ιδιαίτερα οι ορατές 

κατασκευές
Προστατευόμενα δο-
μικά μέρη στεγαστού 

γκαράζ
Εκτεθειμένα δομικά 
μέρη κατασκευής 

μπαλκονιού

Τεχνικές πληροφορίες για τη χρήση μασσίφ ξύλου 
MH MASSIVHOLZ

Ποσοστό περιεχόμενης 
υγρασίας του ξύλου

Περιγραφή πεδίου 
εφαρμογής

Παράδειγμα 
εφαρμογής

Εφαρμογή του μασσίφ ξύλου MH®
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3. Χαρακτηριστικές ιδιότητες αντοχής και ακαμψίας

Δομική ξυλεία ορθογωνικής διατομής ταξινομημένη σύμφωνα με 
την αντοχή πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ÖNORM 
EN 14081-1.

Αφού το ÖNORM EN 14081-1 δεν περιλαμβάνει προδιαγραφές ταξινόμησης που να ισχύουν σε όλη την 
Ευρώπη, πρέπει να συνεχίσει να γίνεται η οπτική ταξινόμηση σύμφωνα με τις προδιαγραφές ταξινό-
μησης που εφαρμόζονται στο εθνικό επίπεδο, στην Αυστρία π.χ.  το ÖNORM DIN 4074-1. Στο ÖNORM 
EN 1912, οι κατηγορίες ταξινόμησης των εθνικών προτύπων ταξινόμησης κατανέμονται στο ευρωπαϊκό 
σύστημα κατηγοριών αντοχής του ÖNORM EN 338. Αφού το μασσίφ ξύλο MH® ανταποκρίνεται τουλάχι-
στο στην κατηγορία ταξινόμησης S 10 σύμφωνα με ÖNORM DIN 4074-1, γίνεται η ακόλουθη κατανομή.

Πίνακας 3:	

Κατανομή των οπτικών κατηγοριών ταξινόμησης σε κατηγορί-
ες αντοχής για συμπαγές ξύλο σύμφωνα με ÖNORM EN 1912:

Το ÖNORM EN 338 περιλαμβάνει όλες τις τιμές αντοχής και ακαμψίας που απαιτούνται για τον υπολο-
γισμό ξύλινων κατασκευών, βλέπε π.χ. τον πίνακα 5.

 
Είδος ξύλου

 Κατηγορία ταξινόμησης σύμφωνα  Κατηγορία αντοχής σύμφωνα 

  με ÖNORM DIN 4074-1 με ÖNORM EN 338

Ερυθρελάτη, λευκή 
ελάτη, δασική πεύκη 
και λάρικας  

S 10 C 24

Ερυθρελάτη, λευκή 
ελάτη, δασική πεύκη 
και λάρικας  

S 13 C 30

Τεχνικές πληροφορίες για τη χρήση μασσίφ ξύλου 
MH MASSIVHOLZ

Προϊόν μασσίφ ξύλου MH® Αυστηρός για μασσίφ ξύλο 
MH®
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Πίνακας 4:

Προφίλ αντοχής μασσίφ ξύλου MH® (τουλάχ. C 24):
ΞΥΛΕΙΑ ΚΩΝΟΦΟΡΩΝ

      C 14 C 16 C 18 C 20 C 22 C 24 C 27 C 30

Ιδιότητες αντοχής (σε N/mm2)

Κάμψη    ƒμ,κ  14 16 18 20 22 24 27 30
  Εφελκυσμός   ƒτ,0,κ  8 10 11 12 13 14 16 18
παράλληλα   
Εφελκυσμός κάθετα ƒτ,90,κ  0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Θλίψη παράλληλα  ƒχ,0,κ  16 17 18 19 20 21 22 23
Θλίψη κάθετα  ƒχ,90,κ  2,0 2,2 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7
  Διάτμηση   ƒ

ϖ,κ  3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,0 4,0

Τιμές μέτρου ακαμψίας (σε κΝ/μμ″)

Μέσο μέτρο ελαστι-
κότητας παράλληλα 

Ε0,μέση  7 8 9 9,5 10 11 11,5 12

  5-% Μ.Ε. παράλληλα  
Μέσο Μ.Ε. κάθετα   

E0,05  4,7 5,4 6,0 6,4 6,7 7,4 7,7 8,0

     
E90,μέση  0,23 0,27 0,30 0,32 0,33 0,37 0,38 0,40

Μέσο μέτρο διάτμησης
 

Γμέση  0,44 0,5 0,56 0,59 0,63 0,69 0,72 0,75

Φαινόμενη πυκνότητα (σε kg/m³)          

Φαινόμενη πυκνότητα ρk  290 310 320 330 340 350 370 380
Μέση τιμή φαινόμενης 
πυκνότητας   ρμέση  350 370 380 390 410 420 450 460

*

* Ελάχιστη απαίτηση για 
προϊόντα μασσίφ ξύλου MH®
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4. Διατομές προτίμησης για μασσίφ ξύλο MH®

Ανάλογα με την συγκεκριμένη κατασκευή, το μασσίφ ξύλο MH® διατίθεται βασικά σε διάφορες διαστά-
σεις σύμφωνα με καταλόγους. Συγκεκριμένες διατομές προτίμησης, όμως, διευκολύνουν σημαντικά 
την αποθεματοποίηση, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του κόστους.

Πίνακας 5:

Συνήθεις διατομές προτίμησης μασσίφ ξύλου MH®:

6
8
10
12
14

 Διατομές μασσίφ ξύλου MH®  σε cm
	 10	 12	 14	 16	 18	 20	 24	

	 X	 X	 X	 	 X	 X	 X
	 	 X	 X	 X	 X	 X	 X
	 X	 	 	 X	 X	 X	 X
	 	 X	 	 X	 	 X	 X
	 	 	 X	 	 	 X	 X

Μασσίφ ξύλο MH® σε εξωτερικούς 
χώρους

Μασσίφ ξύλο MH® σε εσωτερικούς χώρους
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5. Υπολογισμοί μασσίφ ξύλου MH® σύμφωνα με τον 
Ευρωκώδικα 5 „Σχεδιασμός Ξύλινων Κατασκευών“
Με την εισαγωγή του νέου πρότυπου ξύλινων κατασκευών ΕN 1995-1-1 „Γενικοί κανόνες 
και κανόνες για κτίρια“ ως επίσης και του εθνικού εγγράφου εφαρμογής ÖNORM B 1995-
1-1 2009, υφίσταται μια νέα μέθοδος υπολογισμού για φέρουσες ξύλινες κατασκευές, που 
βασίζεται στη θεώρηση της συνολικής συμπεριφοράς κατασκευών με επιμέρους συντελεστές 
ασφαλείας.
Στη νέα μέθοδο υπολογισμού γίνεται διαχωρισμός μεταξύ των αποδείξεων για τη φέρουσα 
ικανότητα και την καταλληλότητα για χρήση. Όταν παρέχονται αποδεικτικά για την φέρουσα 
ικανότητα πρέπει να εγγυάται πως οι τιμές σχεδιασμού των φορτίων (Ed) δεν είναι σε καμία 
περίπτωση υπολογισμού μεγαλύτερες από την αντοχή σχεδιασμού (Rd). Για τον υπολογισμό 
των τιμών σχεδιασμού γίνεται πολλαπλασιασμός των χαρακτηριστικών επιδράσεων από 
μόνιμα και εναλλασσόμενα φορτία (Gk και Qk) με τους επιμέρους συντελεστές ασφαλείας 
γG και γQ. Ανάλογα, η χαρακτηριστική τιμή της φέρουσας ικανότητας Rk μειώνεται κατά τον 
επιμέρους συντελεστή ασφαλείας yM. Στην περίπτωση του μασσίφ ξύλου MH®, ο επιμέρους 
συντελεστής ασφαλείας είναι yM = 1,3.

  Απόδειξη φέρουσας ικανότητας	 E
d
	≤	R

d

  Τιμή σχεδιασμού των φορτίσεων	 E
d	
=	γ

G
	x	G

k
	+	γ

Q
	x	Q

k

	
  Τιμή σχεδιασμού αντοχής	 R

d
	=	k

mod
	x	R

k
	/	γ

M

Ο παράγοντας kmod λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ιδιότητες υλικού του ξύλου σε σχέση με τις 
δεδομένες περιβαλλοντικές συνθήκες και τη διάρκεια φόρτισης.

Πίνακας 6:

Τιμές συντελεστή αντοχών Kmod για μασσίφ ξύλο 
MH® από τον πίνακα 3.1 – ÖNORM EN 1995-1-1 

EN	14081-1
1
2
3

    μόνιμη  μακρο-
χρόνια

 μεσοχρόνια βραχυ-
χρόνια

στιγμιαία

0,60
0,60
0,50

0,70
0,70
0,55

0,80
0,80
0,65

0,90
0,90
0,70

1,10
1,10
0,90

Υλικό 

Μασσίφ ξύλο 
MH®

Κατηγορία διάρκειας φόρτισης

Πρότυπο  
Κατηγορία 
λειτουρ-

γίας Φορτίο
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6. Παράδειγμα σχεδιασμού 
Η χρήση του μασσίφ ξύλου MH® είναι δυνατή σε διάφορα δομικά στοιχεία όπως τοίχους, 
ταβάνια ή στέγες. Ο σχεδιασμός σύμφωνα με το νέο ÖNORM EN 1995-1-1 („Ευρωκώδικας“) 
προβάλλεται βάσει ενός απλού παραδείγματος.

1. Σύστημα και διαστάσεις δομικού στοιχείου

Ξύλινο ταβάνι ως δοκός ενός ανοίγματος κατηγορίας λειτουργίας 1 σύμφωνα με το 
ÖNORM EN 1995-1-1:2009-07, παράγραφος 2.3.1.3

Δοκοί ανά  e = 0,625 m
Μήκος έδρασης  l = 4,5 m
Υλικό Μασσίφ ξύλο
 Κατηγορία ταξινόμησης S 10 σύμφωνα με το ÖNORM DIN 4074-1:2009-06
 αντιστοιχεί στην κατηγορία αντοχής C24
 σύμφωνα με το ÖNORM EN 338: 2009-12, πίνακας 1
 και ÖNORM EN 1912: 2009-06, πίνακας 1
Διατομή b = 10 cm, h = 24 cm

Στατικό σύστημα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
e = απόσταση μεταξύ δοκών
l = μήκος έδρασης
q = φορτίο
b = πλάτος 
h = ύψος

l

q

h

b
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2. Χαρακτηριστικές δράσεις

Μόνιμες δράσεις (ίδιο βάρος) gk = 1,75 kN/m²

Μεταβλητές δράσεις     
Φορτίο σύμφωνα με ÖNORM B 1991-1-1:2006-01, πίνακας 2 qk,N = 2,00 kN/m²
αύξηση διαχωριστικού τοιχώματος σύμφωνα με
ÖNORM EN 1991-1-1:2003-03, παράγρ. 6.3.1.2 (8) qk,T = 0,80 kN/m²
  

qk = 2,80 kN/m²

3. Συνδυασμοί δράσεων για την απόδειξη φέρουσας ικανότητας

Συνδυασμός δράσεων 1: μόνο μόνιμες δράσεις 	 	 	
	 g

d
	=	1,35	*	g

k
	=	1,35	*	1,75	 g

d
	=2,36	kN/m²

κατηγορία διάρκειας φόρτισης = μόνιμη και κατηγορία λειτουργίας 1  	
	
»  kmod = 0,6 σύμφωνα με ÖNORM EN 1995-1-1:2009-07, πίνακας 3.1
	 	 	 	 	
Συνδυασμός δράσεων 2: μόνιμη και μεταβλητή δράση „g & k“
 qd = 1,35 * gk + 1,5 * qk = qd = 6,56 kN/m2

με κατηγορία διάρκειας φόρτισης = μεσοχρόνια και κατηγορία λειτουργίας 1
» kmod = 0,8 σύμφωνα με ÖNORM EN 1995-1-1:2009-07, πίνακας 3.1
Ισχύει ο συνδυασμός δράσεων 2, που θα αποδειχτεί πιο κάτω.

4. Ιδιότητες αντοχής και ακαμψίας  
χαρακτηριστικές τιμές

Χαρ. καμπτική αντοχή σύμφωνα με ÖNORM EN 338:2009-12, πίνακας 1	 f
m,k
	=	24,0	N/mm²

Χαρ. διατμητική αντοχή σύμφωνα με ÖNORM EN 338:2009-12, πίνακας 1	 f
v,k
	=	4,0	N/mm²

Μ.Μ. ελαστικότητας σύμφωνα με ÖNORM EN 338:2009-12, πίνακας 1	 E0,μέση	=	11000	N/mm²
	 	 	 	 	
Τιμές σχεδιασμού σύμφωνα με ÖNORM EN 1995-1-1:2009-07, παρ. 2.4.3
    
Επιμέρους συντελεστής ασφαλείας για συμπαγές ξύλο γm = 1,3
 σύμφωνα με ÖNORM EN 1995-1-1:2009-07, πίνακας 2.3   
 
Συντελεστής μετατροπής για το συνδυασμό δράσεων 2 (βλέπε άνω) kmod = 0,8

Καμπτική αντοχή σχεδιασμού    
 fm,d = kmod * fm,k / γm = 0,8 * 24,0 / 1,3 fm,d = 14,77 N/mm²

Διατμητική αντοχή σχεδιασμού     
 fv,d = kmod * fv,k / γm = 0,8 * 4,0 / 1,3 fv,d = 2,46 N/mm²
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5. Μεγέθη και αντιδράσεις έδρασης

Ροπή σχεδιασμού δόκου για το συνδυασμό δράσεων 2    
 Md = qd * e * l² / 8 =  6,56 * 0,625 * 4,5² / 8  Md = 10,38 kNm
     
Διατμητική αντοχή σχεδιασμού δόκου για το συνδυασμό δράσεων 2   
 Qd = qd * e * l / 2 = 6,56 * 0,625 * 4,5 / 2  Qd = 9,23 kN
     
Δυνάμεις έδρασης σχεδιασμού για δοκούς, ξεχωριστά για μόνιμη 
και μεταβλητή δράση για το συνδυασμό δράσεων     
 Ag,d = 1,35 * gk * e * l / 2 = 1,35 * 1,75 * 0,625 * 4,5 / 2  Ag,d = 3,32 kN/m
 Aq,d = 1,5 * qk  * e * l / 2 = 1,5 * 2,8 * 0,625 * 4,5 / 2  Aq,d = 5,91 kN/m

6. Προσχεδιασμός
Αναγκαία ροπή αντίστασης    
 Wy,req = Md / fm,d = 10,38 / 14,76 * 10³  Wy,req = 703 cm³
 » επιλογή: διατομή 10 / 24 cm² Wy,vorh = 960 cm³

7. Αποδείξεις στην οριακή κατάσταση 
 φέρουσας ικανότητας

Μέτρηση κάμψης 
 σm,y,d = Md / Wy = 10,38 / 960 * 10³ σm,y,d = 10,81 N/mm²
  
 Απόδειξη:  σm,y,d / fm,d = 10,81 / 14,77 = 0,73 < 1 Αποδείχτηκε.
  
Μέτρηση διάτμησης 
 τd = 3/2 * Qd / Aef = 3/2 * 9,23 / (10 * 0,67 * 24) * 101 τd = 10,81 N/mm²
 με Aef = bef * h = b * kcr * h 
kcr = 0,67 για συμπαγές ξύλο σύμφωνα με ÖNORM EN 1995-1-1:2009-07, 
παρ. 6.1.7
  
 Απόδειξη:  τd / fv,d = 0,86 / 2,46 = 0,35 < 1 Αποδείχτηκε.

Παρατήρηση: συνεχής αποθήκευση στην άνω πλευρά
 » δεν απαιτείται απόδειξη θραύσης



14

8. Αποδείξεις στην οριακή κατάσταση λειτουργικότητας

Σύμφωνα με ÖNORM EN 1995-1-1:2009-07 και ÖNORM B 1995-1-1:2009-07, παρ. 
4.3.1 πρέπει να αποδεικνύονται τρεις καταστάσεις παραμόρφωσης

 a) Παραμόρφωση λόγω μεταβλητής δράσης wq,inst wq,inst ≤ l/300
 b) Καμπτική παραμόρφωση λόγω όλων των δράσεων με επιρροές ερπυσμού 
  wfin - wg,inst  wfin - wg,inst ≤ l/200
 c) Καμπτική παραμόρφωση λόγω οιονεί-μόνιμης δράσης 
  wfin wfin ≤ l/250
     
Υπολογισμός καμπτικών μεταμορφώσεων    
   E0,mean * Iy = 1100 kN/cm² * 10 * 24³ cm4 / 12  EI = 1267,2 kNm²

Συντελεστής ερπυσμού kdef σύμφωνα με ÖNORM EN 1995-1-1:2009-07, πίνακας 3.2
  Κατηγορία λειτουργίας 1 kdef = 0,6
     
   wg,inst = 5/384 * gk * e * l4 / EI wg,inst  = 0,46 cm
   wg,fin = wg,inst * (1 + kdef) = 0,46 * (1+0,6) wg,fin = 0,74 cm
   wq,inst = 5/384 * qk * e * l4 / EI wq,inst  = 0,74 cm
     
 Απόδειξη a) wq,inst = wq,1,inst 
 wq,inst = 0,74 cm
  = l/608 ≤ l/300

Αποδείχτηκε.

 Απόδειξη b) wfin - wg,inst  = wg,inst *kdef  + wq,1,inst * (1 + ψ2,1 * kdef)
Συντελεστής συνδυασμού ψ2,1 σύμφωνα με ÖNORM EN 1990:2003-03, πίνακας A.1.1 ψ2,1 = 0,3
  wfin = 1,15 cm
   = l/391 ≤ l/200 

Αποδείχτηκε.

 Απόδειξη c) wnet,fin = wg,inst * (1 + kdef) + wq,inst * ψ2,1 * (1 + kdef) wnet,fin = 1,09 cm
   = l/413 ≤ l/250

Αποδείχτηκε.

9. Απόδειξη ταλάντωσης

Σύμφωνα με ÖNORM EN 1995-1-1:2009-07, παρ. 7.3.3 πρέπει να παρέχεται 
ξεχωριστή απόδειξη για πατώματα με μέγιστη ιδιοσυχνότητα f = 8 Hz.

  f1 = π/(2*l²) * ((EI)l/m)1/2    
  l = 4,5 m    
  m = μάζα πατώματος σε kg/m², οιονεί-μόνιμη δράση   
            = 175 kg/m² + 0,3 * 280 kg/m² m = 259 kg/m²
  (EI)l = 1100 kN/cm² * 10cm * 24³cm³ / 12 / 0,625 m = 2,03 * 106 

Nm²/m
  f1 = 6,9 Hz
   < 8,0 Hz
  » Πρέπει να παρέχεται απόδειξη.

Υπάρχουν δύο πιθανές λύσεις:
1. Αύξηση της ακαμψίας αυξάνοντας το πλάτος των φορέων.
2. Έλεγχος αν η απόδειξη μπορεί να γίνει και με ακριβή υπολογισμό ταλάντωσης.

Τεχνικές πληροφορίες για τη χρήση μασσίφ ξύλου 
MH MASSIVHOLZ
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7. Εταίροι

   Οι εταιρείες της κοινοπραξίας μασσίφ ξύλο MH®:

Johann Bichler
Unterfarrach	19
8720	Kobenz-Knittelfeld
office@bichler-holz.at
www.bichler-holz.at
Τηλ.: +43	(0)	3514/5219
Φαξ:	+43	(0)	3514/5219-20

Deisl Rupert
5421	Adnet	67
holz-deisl@aon.at	
Τηλ.: +43	(0)	6245/80	205
Φαξ: +43	(0)	6245/80	205	1

Embacher-Hofer Holz GmbH
Mühlenweg	1
6353	Going	am	Wilden	Kaiser
hofer-saege@goingnet.at
Τηλ.:	+43	(0)	5358/2413
Φαξ:	+43	(0)	5358/3194

Franz Kirnbauer KG
Gasteil	9
2640	Prigglitz
office@kirnbauer.at
www.kirnbauer.at
Τηλ.:	+43	(0)	2662/43514
Φαξ:	+43	(0)	2662/43514	20

Liechtenstein Holztreff
Liechtensteinstraße	15
8530	Deutschlandsberg
info@holztreff.at
www.holztreff.at
Τηλ.:	+43	(0)	3462/2222-0
Φαξ:	+43	(0)	3462/2222-22

Säge-Hobelwerk
Albin	Neumayr
Glemmerstraße	55
5751	Maishofen
saegewerk@neumayr-holz.at
www.neumayr-holz.at
Τηλ.:	+43	(0)	6542/68205-0
Φαξ:	+43	(0)	6542/68205-13

Holz Reisecker GmbH & Co. KG
Fraham	4
5273	Roßbach
info@holz-reisecker.at
www.holz-reisecker.at	
Τηλ.:	+43	(0)	7755/5330
Φαξ:	+43	(0)	7755/5330	4

Samonig Sägewerk u. 
Holzhandelsgesellschaft m.b.H.
Oberrainer	Straße	57
9586	Fürnitz	
office@samonig.net
www.samonig.net
Τηλ.:	+43	(0)	4257/22	20
Φαξ:	+43	(0)	4257/22	20-83

Karl Schörghofer
Säge-	und	Hobelwerk
Hauptstr.	92
5302	Henndorf
info@schoerghofer-holz.at
www.schoerghofer-holz.at
Τηλ.: +43	(0)	6214/8252
Φαξ:+43	(0)	6214/8252	22

Zechner Holz GmbH
Am	Quellengrund	246
8121	Deutschfeistritz
info@bauholz.at
www.bauholz.at	
Τηλ.:	+43	(0)	3127/40	990
Φαξ: +43	(0)	3127/40	990	15

Landwirtschaftskammer Österreich 
(Αγροτικό Επιμελητήριο) 
Schauflergasse 6
1010 Βιέννη

Fachverband der Holzindustrie Österreichs 
Schwarzenbergplatz 4    
1037 Βιέννη

Έκτακτα μέλη:
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Πρόεδρος: Johannes Reisecker
Διευθυντής: Rainer Handl
Schwarzenbergplatz 4, A-1037 Βιέννη
Τηλ.: +43 (0)1 712 26 01 - 18, Φαξ: +43 (0)1 712 26 01 - 19
office@mh-massivholz.at, www.mh-massivholz.at

Πηγή: proHolz Austria 
Φωτογραφίες: Lichtenstein Holztreff, Zechner Holz, Bruno Klomfar, 
Walter Luttenberger, Mag. Arch. Spagolla. 

Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. Η αντιγραφή, ακόμη 
και εν μέρει, επιτρέπεται μόνο με την αναφορά πηγής και μετά από 
συνεννόηση με το σύνδεσμο ΜΗ. Παρά τον προσεκτικό έλεγχο δεν 
αποκλείονται τυχόν λάθη. Επομένως δεν εγγυάται η ορθότητα του 
περιεχομένου και αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη του συνδέσμου.
Τα κείμενα και οι πίνακες συντάχθηκαν από το προσωπικό της Holz-
forschung Austria υπό τη διεύθυνση του Δρ. Andreas Neumüller και τη 
συνεργασία της Δρ. Julia Denzler.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον πρόεδρο της τεχνικής επιτροπής 
παρακολούθησης Johann Blinzer και όλες τις εταιρείες της κοινοπραξίας 
MH, ιδιαίτερα τη Monika Zechner.
Συντακτική αναθεώρηση: Barbara Scherf, Monika Zechner, Mag. Hanna 
Boesch 
Κατάστρωση και στοιχειοθέτηση: Nemetz+Partner, www.nemetz.tv
Σχέδιο: Rainer Handl, MH®-Massivholz Austria

Εκτυπώθηκε σε πιστοποιημένο χαρτί


