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ΕΝ1995: Ευρωκώδικας 5 - Σχεδιασµός Ξύλινων Κατασκευών
ΕΝ1996: Ευρωκώδικας 6 - Σχεδιασµός των Κατασκευών από Φέρουσα
Τοιχοποιία
ΕΝ1997: Ευρωκώδικας 7 - Γεωτεχνικός Σχεδιασµός
ΕΝ1998: Ευρωκώδικας 8 - Αντισεισµικός Σχεδιασµός των Κατασκευών
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κατασκευές υπό
υδατοφόρτιση
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

Πρότυπα αναφοράς Ευρωκώδικα 2
Ευρωκώδικας 2
(ΕΝ 1992)

Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες
και κανόνες για κτίρια
Γενικά Πρότυπα
• ΕΝ 1990: Βάσεις του
σχεδιασµού των κατασκευών
• ΕΝ 1991-1-5: ∆ράσεις επί
των κατασκευών: Θερµικές
δράσεις
• ΕΝ 1991-1-6: ∆ράσεις επί
των κατασκευών: ∆ράσεις στη
φάση της εκτέλεσης των
έργων

Άλλα Πρότυπα
• ΕΝ 1997: Γεωτεχνικός σχεδιασµός
• ΕΝ 197-1: Τσιµέντο: Σύνθεση, προδιαγραφές και
κριτήρια συµµόρφωσης για κοινά
Τσιµέντα
• ΕΝ 206-1: Σκυρόδεµα: Σύνθεση, επιτελεστικότητα,
παραγωγή και συµµόρφωση
• ΕΝ 12390: ∆οκιµές επί σκληρυµένου σκυροδέµατος
• ΕΝ 10080: Χάλυβας για τον οπλισµό του
σκυροδέµατος
• ΕΝ 10138: Χάλυβες προέντασης
• ΕΝ ISO 17760: Επιτρεπόµενη διαδικασία
συγκόλλησης του οπλισµού
• ENV 13670: Εκτέλεση των έργων από σκυρόδεµα
• ΕΝ 13791: ∆οκιµές σκυροδέµατος
• ΕΝ ISO 15630: Χάλυβας για τον οπλισµό του 5
σκυροδέµατος και την προένταση

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

Παραρτήµατα Ευρωκώδικα 2
• Παράρτηµα Α : Τροποποίηση των επιµέρους συντελεστών για τα υλικά
• Παράρτηµα Β : Παραµορφώσεις λόγω ερπυσµού και συρρίκνωσης
• Παράρτηµα C : Ιδιότητες του οπλισµού
• Παράρτηµα D : Μέθοδος λεπτοµερούς υπολογισµού των απωλειών
προέντασης λόγω χαλάρωσης
• Παράρτηµα Ε : Ενδεικτικές κατηγορίες αντοχής για την ανθεκτικότητα σε
διάρκεια
• Παράρτηµα F : Σχέσεις για τον οπλισµό υπό συνθήκες έντασης εντός επιπέδου
• Παράρτηµα G : Αλληλεπίδραση εδάφους – κατασκευής
• Παράρτηµα Η : Επιρροές δευτέρας τάξεως στο σύνολο του φορέα
• Παράρτηµα I : Ανάλυση µυκητοειδών πλακών και τοιχωµάτων
• Παράρτηµα J : Παραδείγµατα περιοχών µε ασυνέχειες στη γεωµετρία ή τη ροή
των δυνάµεων
Κανονιστικό Παράρτηµα
Πληροφοριακό Παράρτηµα
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Κεφάλαιο 2: Βάσεις του σχεδιασµού

Βασικές απαιτήσεις
Οι βασικές απαιτήσεις του Κεφαλαίου 2 του EN 1990 κρίνεται ότι
ικανοποιούνται για κατασκευές από σκυρόδεµα όταν εφαρµόζονται ταυτοχρόνως
τα κάτωθι:
- σχεδιασµός οριακής κατάστασης σε συνδυασµό µε τη µέθοδο του µερικού
συντελεστή ασφαλείας σύµφωνα µε το EN 1990
- δράσεις σύµφωνα µε το EN 1991,
- συνδυασµός δράσεων σύµφωνα µε το EN 1990 και
- αντοχή, ανθεκτικότητα σε διάρκεια και λειτουργικότητα σύµφωνα µε το
παρόν πρότυπο
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Κεφάλαιο 2: Βάσεις του σχεδιασµού

Οριακές καταστάσεις (υπόµνηση από ΕΝ 1990)
1. Οριακή κατάσταση αστοχίας: η κατάσταση η οποία σχετίζεται µε την
κατάρρευση ή αστοχία µιας κατασκευής ή ενός δοµικού στοιχείου
(συµπεριλαµβανοµένης της απώλειας ισορροπίας ή ευστάθειας).

2. Οριακή κατάσταση λειτουργικότητας: η κατάσταση η οποία σχετίζεται µε την
ευκαµψία της κατασκευής, δηλαδή την παραµόρφωση, τη ρηγµάτωση και την
ταλάντωση που προκαλεί βλάβη σε δοµικά και µη-δοµικά στοιχεία ή
προκαλεί αίσθηση ανασφάλειας στους ανθρώπους ή επιδρά αρνητικά στην
αισθητική της κατασκευής.

Narayanan, R., and Beeby, A. (2005). Designers' Guide to EN 1992-1-1 and EN 1992-1-2:
Design of Concrete Structures Eurocode 2. (S. E. Gulvanessian), Thomas Telford Ltd, London..
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Κεφάλαιο 2: Βάσεις του σχεδιασµού

Κυριότερες διαφορές EC2-1-1 και ΕΚΩΣ2000 (1/2)
Οι δύο κανονισµοί έχουν µεγάλες οµοιότητες ιδιαίτερα σε ότι αφορά τον
υπολογισµό στις οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας και αστοχίας.
• Ο ΕΝ1992-1-1 δεν περιέχει Α/Σ διατάξεις (τις οποίες περιέχει ο ΕΚΩΣ) και γι΄
αυτό δεν µπορεί να εφαρµοσθεί αυτοτελώς, αλλά πρέπει να εφαρµοσθεί σε
συνδυασµό µε τον Ευρωκώδικα 8. (ακριβέστερα ο ΕΝ1992-1-1 µπορεί να
εφαρµοσθεί σε περιοχές µε χαµηλή σεισµικότητα, που δεν είναι όµως η
περίπτωση της Ελλάδος)
• Ο ΕΝ1992-1-1 αναφέρεται σε τρεις κατηγορίες έργων οι οποίες δεν καλύπτονται
από τον ΕΚΩΣ: Προκατασκευή, Ελαφροσκυρόδεµα και Άοπλο (ή ελαφρώς
οπλισµένο) σκυρόδεµα.
• Ο ΕΝ1992-1-1 αναφέρεται διεξοδικά σε κατασκευές από προεντεταµένο
σκυρόδεµα, και επιτρέπει την χρήση τενόντων χωρίς συνάφεια καθώς και την
εξωτερική προένταση κάτι που δεν επιτρέπει ο ΕΚΩΣ2000.
Ηµερίδα για τους Ευρωκώδικες, Ρέθυµνο, 27-4-2009, Ευρωκώδικας 1992 Μέρος 1-1, Σκυρόδεµα,
Κ. Γ. Τρέζος
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Κεφάλαιο 2: Βάσεις του σχεδιασµού

Κυριότερες διαφορές EC2-1-1 και ΕΚΩΣ2000 (2/2)
• Ο ΕΝ1992-1-1 επιτρέπει την χρήση της πλαστικής ανάλυσης για τον έλεγχο
οριακών καταστάσεων αστοχίας σε αντίθεση µε τον ΕΚΩΣ ο οποίος την
επέτρεπε µόνο για τον έλεγχο υφισταµένων κατασκευών. Στο πλαίσιο αυτό
εισάγει και νοµιµοποιεί την εφαρµογή της µεθόδου «θλιπτήρα-ελκυστήρα» για
τον έλεγχο οριακών καταστάσεων αστοχίας και (υπό ορισµένες προϋποθέσεις)
για τον έλεγχο οριακών καταστάσεων λειτουργικότητας.
• Ο ΕΝ1992-1-1, σε αντίθεση προς τον ΕΚΩΣ, δεν αναφέρεται στην εκλογή των
υλικών, στην εκτέλεση των εργασιών, στον ποιοτικό έλεγχο και στην συντήρηση
των κατασκευών (Κεφ. 19 έως 22 του ΕΚΩΣ) διότι παραπέµπει σε άλλα πιο
εξειδικευµένα πρότυπα και κανονισµούς.

Ηµερίδα για τους Ευρωκώδικες, Ρέθυµνο, 27-4-2009, Ευρωκώδικας 1992 Μέρος 1-1, Σκυρόδεµα,
Κ. Γ. Τρέζος
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Κεφάλαιο 2: Βάσεις του σχεδιασµού

Καταστάσεις σχεδιασµού (υπόµνηση από
ΕΝ1990)
• Μόνιµες & µεταβλητές (µε διάρκεια): αναφέρονται στις συνθήκες κανονικής
χρήσης.
• Τυχηµατικές: αναφέρονται σε εξαιρετικές συνθήκες που προκύπτουν για το φορέα
ή στην έκθεσή του π.χ. σε πυρκαγιά, έκρηξη, πρόσκρουση ή τις συνέπειες τοπικής
αστοχίας.
• Σεισµικές: αναφέρονται σε συνθήκες που προκύπτουν για το φορέα υπό την
επίδραση σεισµικών συµβάντων.
• Παροδικές: αναφέρονται σε παροδικές συνθήκες που προκύπτουν για το φορέα,
π.χ. κατά τη φάση κατασκευής ή επισκευής.

Να αντικαταστασθεί απεθείας από τοιν ΕΝ1990 µε εύστοχο και ακριβή τίτλο
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Κεφάλαιο 2: Βάσεις του σχεδιασµού

Κατάταξη δράσεων (υπόµνηση από ΕΝ1990)
• Μόνιµες (G): ίδια βάρη, επικαλύψεις,
βοηθητικές κατασκευές, εξοπλισµός
• Μεταβλητές (Q): πρόσθετα µόνιµα,
άνεµος, χιόνι
• Τυχηµατικές: εκρήξεις, πρόσκρουση
Ω
µετ ς πρ
αβο ος τ
η
λή
στο
χρό
νο

• Άµεση: δύναµη επί του φορέα
• Έµεση: επιβαλλόµενη ή
παρεµποδιζόµενη παραµόρφωση
ή επιτάχυνση προκαλούµενη, π.χ.,
από θερµοκρασιακές µεταβολές,
µεταβολή της υγροµετρίας ή
άνισεςκαθιζήσεις ή σεισµό

δράσεις

τη
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ρ ο στ ο
π
Ως βολή ώρο
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µ

• Ελεύθερη
• Σταθερή

τον
ς
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ς
πρ
Ως πιβολή
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ό
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Ως
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• Στατική
• ∆υναµική
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Κεφάλαιο 2: Βάσεις του σχεδιασµού

Βασικές µεταβλητές: ∆ράσεις και
περιβαλλοντικές επιρροές
Οι δράσεις που θα χρησιµοποιούνται στον σχεδιασµό µπορούν να
λαµβάνονται από τα σχετικά µέρη του EN 1991, δηλαδή:
EN 1991-1.1 Πυκνότητες, ίδιο βάρος και επιβαλλόµενα φορτία
EN 1991-1.2 ∆ράσεις πυρός
EN 1991-1.3 Φορτία χιονιού
EN 1991-1.4 Ανεµοπίεση
EN 1991-1.5 Θερµοκρασιακές δράσεις
EN 1991-1.6 ∆ράσεις κατά την εκτέλεση
EN 1991-1.7 Τυχηµατικές δράσεις που οφείλονται σε κρούση ή εκρήξεις
EN 1991-2 Φορτία κυκλοφορίας γεφυρών
EN 1991-3 ∆ράσεις προκαλούµενες από γερανούς και λοιπά µηχανήµατα
EN 1991-4 ∆ράσεις σε σιλό και δεξαµενές
 Σηµείωση: ∆ράσεις ωθήσεων εδάφους και πίεσης νερού µπορούν να
λαµβάνονται από το EN 1997.
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Κεφάλαιο 2: Βάσεις του σχεδιασµού

Βασικές µεταβλητές: Θερµοκρασιακές επιρροές
θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη:
• κατά τον έλεγχο έναντι οριακών καταστάσεων λειτουργικότητας.
• για την οριακή κατάσταση αστοχίας µόνο εφόσον είναι σηµαντικές (π.χ.
συνθήκες κόπωσης, κατά τον έλεγχο της ευστάθειας όταν τα φαινόµενα 2ας
τάξεως είναι σηµαντικά κλπ).

 Σηµείωση: Όπου λαµβάνονται υπόψη, πρέπει να θεωρούνται ως µεταβλητές
δράσεις και να εφαρµόζονται µε χρήση του επιµέρους συντελεστή ασφαλείας
καθώς και του συντελεστή ψ.
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Κεφάλαιο 2: Βάσεις του σχεδιασµού

Βασικές µεταβλητές: ∆ιαφορικές καθιζήσεις /
µετακινήσεις
θα πρέπει :
• πρέπει να κατηγοριοποιούνται ως µόνιµες δράσεις, Gset οι οποίες
εισάγονται αντιστοίχως στο συνδυασµό των δράσεων.
• να λαµβάνονται υπόψη για τον έλεγχο έναντι οριακών καταστάσεων
λειτουργικότητας.
• ως προς τις οριακές καταστάσεις αστοχίας, πρέπει να συνεκτιµώνται µόνο
εφόσον είναι σηµαντικές (π.χ. συνθήκες κόπωσης, κατά τη διακρίβωση της
ευστάθειας όταν τα φαινόµενα 2ης τάξης είναι σηµαντικά κλπ)

 Σηµείωση: Όταν λαµβάνονται υπόψη, πρέπει να εφαρµόζεται ο επιµέρους
συντελεστής ασφαλείας διαφορικών καθιζήσεων.
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Κεφάλαιο 2: Βάσεις του σχεδιασµού

Βασικές µεταβλητές: Προένταση
• Η προένταση επιβάλλεται µε τένοντες προέντασης από χάλυβα υψηλής αντοχής
(σύρµατα, συρµατόσχοινα ή ράβδους).
• Οι τένοντες δύνανται να είναι ενσωµατωµένοι στο σκυρόδεµα. Μπορεί να είναι
προεντεταµένοι πριν την έγχυση του σκυροδέµατος, ενσωµατωµένοι µε συνάφεια,
ή προεντεταµένοι µετά την σκλήρυνση του σκυροδέµατος µε ή χωρίς
ενσωµάτωση.
• Οι τένοντες είναι δυνατό να τοποθετούνται εξωτερρικά του φορέα µε σηµεία
επαφής στους εκτροπείς και στις αγκυρώσεις.
• οι διατάξεις που αφορούν την προένταση βρίσκονται στην παράγραφο 5.10.
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Κεφάλαιο 2: Βάσεις του σχεδιασµού

Έλεγχοι στατικής ισορροπίας και αντίστασης
(υπόµνηση από ΕΝ 1990)
• Εκτελούνται ξεχωριστοί έλεγχοι για τις παρακάτω δύο καταστάσεις:

• Οριακές καταστάσεις καταστάσεις (στατικής) ισορροπίας (EQU)
Ed,dst ≤ Ed,stb
• Οριακές καταστάσεις αντίστασης (STR/GEO)
Ed≤Rd
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Κεφάλαιο 2: Βάσεις του σχεδιασµού

Οριακές Καταστάσεις Αστοχίας STR/GEO
(υπόµνηση από ΕΝ 1990)
Θεµελιώδεις συνδυασµοί για µόνιµες και παροδικές καταστάσεις σχεδιασµού :

Θεµελιώδεις συνδυασµοί για τυχηµατικές καταστάσεις σχεδιασµού :

Θεµελιώδεις συνδυασµοί για σεισµικές καταστάσεις σχεδιασµού :
19

Κεφάλαιο 2: Βάσεις του σχεδιασµού

Οριακές Καταστάσεις Λειτουργικότητας (ΟΚΛ)
(υπόµνηση από ΕΝ 1990)
• Χαρακτηριστικός συνδυασµός (µη-αναστρέψιµη ΟΚΛ)

• Συχνός συνδυασµός( αναστρέψιµη ΟΚΛ)

• Οιονεί-µόνιµος συνδυασµός (αναστρέψιµη ΟΚΛ)
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Κεφάλαιο 2: Βάσεις του σχεδιασµού

Συντελεστές ψi
(υπόµνηση από ΕΝ 1990)

Ηµερίδα για τους Ευρωκώδικες, Ρέθυµνο, 27-4-2009, Ευρωκώδικας 1990, Ν. Μαλακάτας
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Κεφάλαιο 2: Βάσεις του σχεδιασµού

Έλεγχος βάσει της µεθόδου των επί µέρους
συντελεστών. Τιµές σχεδιασµού
• Επιµέρους συντελεστής για τη δράση της συρρίκνωσης
• Επιµέρους συντελεστής για την προένταση
• Επιµέρους συντελεστής για φορτία κόπωσης

: γSH=1.0
: γP,fav =1.0
: γP,unfav =1.3 ή 1.2
: γF.fat =1.0

• Επιµέρους συντελεστές για τα υλικά
Για την οριακή κατάσταση αστοχίας πρέπει να χρησιµοποιούνται οι επιµέρους
συντελεστές ασφαλείας υλικών γC και γS

• Επιµέρους συντελεστής για τα υλικά θεµελίωσης

:

 οι τιµές σχεδιασµού των µηχανικών παραµέτρων αντοχής του εδάφους πρέπει να
υπολογίζονται σύµφωνα µε το EN 1997.
 ο επιµέρους συντελεστής ασφαλείας για το σκυρόδεµα γC πρέπει να πολλαπλασιάζεται
επί έναν συντελεστή, k=1.1
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Κεφάλαιο 3: Υλικά

Κατηγορίες σκυροδέµατος
• Η θλιπτική αντοχή του σκυροδέµατος υποδηλώνεται µε τις Κατηγορίες
Σκυροδέµατος οι οποίες αντιστοιχίζονται στη χαρακτηριστική (5%) κυλινδρική
αντοχή fck, ή την κυβική αντοχή fck,cube
Κατηγορία σκυροδέµατος
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Κεφάλαιο 3: Υλικά

Θλιπτική & εφελκυστική αντοχή σχεδιασµού
θλιπτική αντοχή σχεδιασµού fcd :
fcd = αcc fck/γC
• γC = ο µερικός συντελεστής ασφαλείας για το σκυρόδεµα
• αcc = συντελεστής που συνεκτιµά µακροχρόνιες επιδράσεις στην θλιπτική
αντοχή και δυσµενείς επιρροές που προκύπτουν από τον τρόπο µε τον
οποίο επιβάλλεται το φορτίο, ίσος προς 1.0.
εφελκυστική αντοχή σχεδιασµού fctd:
fctd = αct fctk,0,05 /γC
• γC = ο µερικός συντελεστής ασφαλείας για το σκυρόδεµα
• αct = συντελεστής που συνεκτιµά µακροχρόνιες επιδράσεις στην εφελκυστική
αντοχή και δυσµενείς επιρροές που προκύπτουν από τον τρόπο µε τον
οποίο επιβάλλεται το φορτίο, ίσος προς 1.0.
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Κεφάλαιο 3: Υλικά

Θλιπτική αντοχή σκυροδέµατος σε ηλiκία t
Η θλιπτική αντοχή του σκυροδέµατος σε ηλικία t, fcm(t) εξαρτάται από το είδος του
τσιµέντου, τη θερµοκρασία και τις συνθήκες συντήρησης. Για µέση θερµοκρασία
20°C και συντήρηση, είναι:
fcm(t) = βcc(t) fcm
όπου:
• fcm(t) = η µέση θλιπτική αντοχή του σκυροδέµατος σε ηλικία t ηµερών
• fcm = η µέση θλιπτική αντοχή του σκυροδέµατος σε ηλικία 28 ηµερών
• βcc(t) = συντελεστής που εξαρτάται από την ηλικία t του σκυροδέµατος:

• t = ηλικία του σκυροδέµατος σε ηµέρες
• s = συντελεστής ο οποίος εξαρτάται από τον τύπο του τσιµέντου:
= 0,20 για τσιµέντο αντοχής Κατηγορίας CEM 42,5 R, CEM 53,5 N και
CEM 53,5 R (Κατηγορία R)
= 0,35 για τσιµέντο αντοχής Κατηγορίας CEM 32,5 R, CEM 42,5 N
(Κατηγορία N)
= 0,38 για τσιµέντο αντοχής Κατηγορίας CEM 32,5 N (Κατηγορία S) 26

Κεφάλαιο 3: Υλικά

Ελαστική παραµόρφωση
Μεταβολή του µέτρου ελαστικότητας µε τον χρόνο :
Ecm(t) = (fcm(t) / fcm)0.3 Εcm
όπου :
• Ecm(t) και fcm(t) είναι οι τιµές που αντιστοιχούν σε ηλικία t ηµερών
• Ecm και fcm είναι οι τιµές που προσδιορίζονται σε ηλικία 28 ηµερών.
• fcm(t) = βcc(t) fcm όπως προηγουµένως
Επίσης:
• λόγος του Poisson

ν = 0,2 για µη-ρηγµατωµένο
ν = 0 για ρηγµατωµένο σκυρόδεµα
• o γραµµικός συντελεστής θερµικής διαστολής k =10·10-6K-1
• εφαπτοµενικό µέτρο ελαστικότητας E = 1,05 Ecm
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Κεφάλαιο 3: Υλικά

Σχέσεις τάσεων-παραµορφώσεων για το σκυρόδεµα
(1/2)
Σχηµατικό διάγραµµα

ότα
ν

αλλιώς

Παραβολικόορθογωνικό διάγραµµα

ότα
ν

αλλιώς

ότα
ν

αλλιώς

ότα
ν

αλλιώς

∆ι-γραµµικό διάγραµµα

ότα
ν

αλλιώς

ότα
ν

αλλιώς
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Κεφάλαιο 3: Υλικά

Σχέσεις τάσεων-παραµορφώσεων για το σκυρόδεµα
(2/2)

 το σκυρόδεµα υψηλότερης αντοχής έχει περισσότερο ψαθυρή συµπεριφορά
(ο οριζόντιος κλάδος είναι µικρότερος)
J.C. Walraven (2008) “Eurocode 2: Design of concrete structures EN1992-1-1”,
Symposium Eurocodes: Backgrounds and Applications, Brussels 18-20 February 2008

29

Κεφάλαιο 3: Υλικά

Ορθογωνική κατανοµή τάσεων

• είναι δυνατό να θεωρηθεί ορθωγωνική κατανοµή τάσεων.
• ο συντελεστής λ, ο οποίος ορίζει το ενεργό (effective) ύψος της θλιβόµενης
ζώνης και ο συντελεστής η, ο οποίος ορίζει τη δρώσα αντοχή προκύπτουν ως:
λ= 0,8 για fck ≤ 50 MPa
λ = 0,8 - (fck -50)/400 για 50 < fck ≤ 90 MPa
και
η = 1,0 για fck ≤ 50 MPa
η= 1,0 - (fck -50)/200 για 50 < fck ≤ 90 MPa
 Σηµείωση: Εάν το πλάτος της θλιβόµενης ζώνης µειώνεται προς το µέρος της
30
θλιβόµενης ίνας, τότε η τιµή της fcd πρέπει να αποµειώνεται κατά 10%.

Κεφάλαιο 3: Υλικά

Συρρίκνωση (1/3)
Η συνολική παραµόρφωση συρρίκνωσης εcs :
εcs = εcd + εca
όπου:
• εcs =η συνολική παραµόρφωση συρρίκνωσης
• εcd = η παραµόρφωση συστολής ξήρανσης
• εca = η αυτογενής παραµόρφωση συστολής συρρίκνωσης
Η τελική τιµή της παραµόρφωσης συστολής ξήρανσης εcd,∞
εcd,∞ = kh·εcd,0
όπου:

εcd,0
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Κεφάλαιο 3: Υλικά

Συρρίκνωση (2/3)
Η ανάπτυξη της παραµόρφωσης συστολής ξήρανσης µε το χρόνο εcd(t) :
εcd(t) = βds(t, ts) · kh ·εcd,0
όπου:
• kh =

•

όπου:
t = η ηλικία του σκυροδέµατος τη δεδοµένη στιγµή, σε ηµέρες
ts = η ηλικία του σκυροδέµατος (ηµέρες) στην αρχή της συστολής
ξήρανσης (ή διόγκωσης)
h0 = το ονοµαστικό µέγεθος (mm) της διατοµής = 2Ac/u
32

Κεφάλαιο 3: Υλικά

Συρρίκνωση (3/3)
Η αυτογενής παραµόρφωση συστολής συρρίκνωσης εca(t ):
εca(t ) = βas(t ) εca(∞)
όπου:
• εca(∞) = 2.5 (fck - 10) 10-6
• βas(t ) =1 - exp (- 0.2t0.5) όπου t σε ηµέρες

Παράδειγµα:
Σκυρόδεµα C50/60. Υπολογισµός αυτογενούς συρρίκνωσης µετά
από 4 ηµέρες:
εca(∞) = 2.5 (fck - 10) 10-6 = 10-4
βas(t ) =1 - exp (- 0.2t0.5) = 0.33
αυτογενής συρρίκνωση εca(t ) = βas(t ) εca(∞) = 3.3x10-5
33

Κεφάλαιο 3: Υλικά

Ερπυσµός (1/2)
 όπως και η συρρίκνωση του σκυροδέµατος εξαρτάται από την υγρασία, τις
διαστάσεις του στοιχείου και τη σύνθεση του σκυροδέµατος.
επηρεάζεται από το βαθµό ωρίµανσης του σκυροδέµατος κατά την πρώτη επιβολή
του φορτίου και εξαρτάται από τη διάρκεια και το µέγεθος της φόρτισης.
Η ερπυστική παραµόρφωση του σκυροδέµατος εcc(∞,t0) κατά τη χρονική
στιγµή t = ∞ για σταθερή θλιπτική τάση σc εφαρµοζόµενη σε σκυρόδεµα ηλικίας
t0, δίνεται από τη σχέση:
εcc(∞,t0) = φ(∞,t0). (σc /Ec)
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Κεφάλαιο 3: Υλικά

Ερπυσµός (2/2)
Παράδειγµα: Υπολογισµός συντελεστή ερπυσµού για περίπτωση πλάκας
σκυροδέµατος κατηγορίας C30/37, πάχους 500mm, φορτιζόµενης επί 30 ηµέρες σε
συνθήκες εσωτερικού χώρου.
Κατηγορίες
τσιµέντου S,
N, R

Συνθήκες εσωτερικού χώρου – RH = 50%

30
30 ηµέρες
ηµέρες

C30/37

φ = 1.85

Πάχος πλάκας 500mm
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Κεφάλαιο 3: Υλικά

Περισφιγµένο Σκυρόδεµα
 Η περίσφιξη του σκυροδέµατος µεταβάλλει τη σχέση δρώσας τάσης-παραµόρφωσης
και οδηγεί σε υψηλότερη αντοχή και µεγαλύτερες κρίσιµες παραµορφώσεις.

Μη – περισφιγµένο
σκυρόδεµα

• fck,c = fck (1,000 + 5,0 σ2/fck) για σ2 ≤ 0,05fck
• fck,c = fck (1,125 + 2,50 σ2/fck) για σ2 > 0,05fck
• εc2,c = εc2 (fck,c/fck)2
• εcu2,c = εcu2 + 0,2 σ2/fck
όπου σ2 (= σ3) είναι η δρώσα ακτινική θλιπτική τάση στην οριακή κατάσταση αστοχίας
εξαιτίας της περίσφιξης ενώ εc2 και εcu2 από Πίνακα 3.1 Ευρωκώδικα (διαφάνεια 25).
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Κεφάλαιο 3: Υλικά

∆ιάγραµµα τάσεων-παραµορφώσεων τυπικού
χάλυβα οπλισµού

Χάλυβας κατεργασµένος εν θερµώ

Χάλυβας κατεργασµένος εν ψυχρώ

37

Κεφάλαιο 3: Υλικά. Παράρτηµα C

Παράρτηµα C: Ιδιότητες οπλισµού
Εν ψυχρώ
Εν ψυχρώ

Εν θερµώ

σεισµός
σεισµός

Εν θερµώ
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Κεφάλαιο 3: Υλικά

Εξιδανικευµένο διάγραµµα τάσεωνπαραµορφώσεων και διάγραµµα σχεδιασµού
χάλυβα οπλισµού (για εφελκυσµό και θλίψη)

Κλίση k από Παράρτηµα C

Όριο παραµόρφωσης
εud= 0.9 εuk
39
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Κεφάλαιο 4: Ανθεκτικότητα σε διάρκεια και επικάλυψη οπλισµών

Αποφυγή διάβρωσης στο σκυρόδεµα
Κριτήρια σχεδιασµού
- περιβάλλον έκθεσης
- καθορισµένη διάρκεια ζωής
Μέτρα προστασίας
- επαρκής επικάλυψη
- επαρκώς χαµηλή διαπερατότητα του
σκυροδέµατος (σε συνδυασµό µε το πάχος
επικάλυψης)
- αποφυγή ρηγµατώσεων παράλληλων
προς τον οπλισµό
- άλλα µέτρα: ανοξείδωτος χάλυβας,
καθοδική προστασία κλπ
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Κεφάλαιο 4: Ανθεκτικότητα σε διάρκεια και επικάλυψη οπλισµών

Κατηγορίες έκθεσης σχετιζόµενες µε τις
περιβαλλοντικές συνθήκες (EN 206-1) (1/3)
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Κεφάλαιο 4: Ανθεκτικότητα σε διάρκεια και επικάλυψη οπλισµών

Κατηγορίες έκθεσης σχετιζόµενες µε τις
περιβαλλοντικές συνθήκες (EN 206-1) (2/3)
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Κεφάλαιο 4: Ανθεκτικότητα σε διάρκεια και επικάλυψη οπλισµών

Κατηγορίες έκθεσης σχετιζόµενες µε τις
περιβαλλοντικές συνθήκες (EN 206-1) (3/3)
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Κεφάλαιο 4: Ανθεκτικότητα σε διάρκεια και επικάλυψη οπλισµών

Επικάλυψη Οπλισµών (1/3)
Η ονοµαστική επικάλυψη πρέπει να καθορίζεται στα σχέδια. Ορίζεται ως η ελάχιστη
επικάλυψη cmin συν την σχεδιαστική ανοχή για την αντιµετώπιση αποκλίσεων, ∆cdev
cnom= cmin + ∆cdev
Πρέπει να χρησιµοποιείται η µεγαλύτερη τιµή cmin που να ικανοποιεί τις
απαιτήσεις τόσο για τις συνθήκες συνάφειας όσο και για τις περιβαλλοντικές:
cmin = max {cmin,b , cmin,dur + ∆cdur,γ - ∆cdur,st - ∆cdur,add , 10 mm}
όπου:
• cmin,b = επικάλυψη βάσει απαίτησης συνάφειας
• cmin,dur = ελάχιστη επικάλυψη βάσει περιβαλλοντικών συνθηκών
• ∆cdur,γ = πρόσθετη ασφάλεια στοιχείου
• ∆cdur,st = αποµείωση της ελάχιστης επικάλυψης σε περίπτωση χρήσης ανοξείδωτου
χάλυβα
• ∆cdur,add = αποµείωση της ελάχιστης επικάλυψης σε περίπτωση πρόσθετης
προστασίας,
45

Κεφάλαιο 4: Ανθεκτικότητα σε διάρκεια και επικάλυψη οπλισµών

Επικάλυψη Οπλισµών (2/3)
Υπολογισµός της επικάλυψης βάσει απαίτησης συνάφειας cmin,b

Συνιστώµενες τιµές ∆cdur,γ ∆cdur,st ∆cdur,add = 0
Υπολογισµός της ελάχιστης επικάλυψης βάσει περιβαλλοντικών
συνθηκών cmin,dur
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Κεφάλαιο 4: Ανθεκτικότητα σε διάρκεια και επικάλυψη οπλισµών

Επικάλυψη Οπλισµών (3/3)
Συνιστώµενη κατηγοριοποίηση κατασκευών
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Κεφάλαιο 5: Ανάλυση του δοµικού συστήµατος

Γενικές απαιτήσεις
• Ο στόχος της στατικής ανάλυσης είναι να
διακριβώσει την κατανοµή τόσο των
εσωτερικών δυνάµεων και των ροπών
κάµψης όσο και των τάσεων, των
παραµορφώσεων και των µετακινήσεων στο
σύνολο ή σε τµήµα του φορέα.
• Αναλύσεις τοπικού χαρακτήρα µπορεί να
είναι απαραίτητες όπου η υπόθεση
της γραµµικής κατανοµής των
παραµορφώσεων δεν ισχύει, π.χ.:
- στις παρειές των στηρίξεων
- πλησίον συγκεντρωµένων φορτίων
- στους κόµβους δοκού-υποστυλώµατος
- σε ζώνες αγκύρωσης
- σε θέσεις µεταβολής των διατοµών.
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Κεφάλαιο 5: Ανάλυση του δοµικού συστήµατος

Γενικές απαιτήσεις: ανάλυση
Συνήθη προσοµοιώµατα συµπεριφοράς
που χρησιµοποιούνται για την ανάλυση
είναι:
- γραµµική-ελαστική συµπεριφορά
- γραµµική-ελαστική συµπεριφορά µε
περιορισµένη ανακατανοµή
- πλαστική συµπεριφορά
- περιλαµβάνοντα προσοµοιώµατα
θλιπτήρων - ελκυστήρων
- µη-γραµµική συµπεριφορά
 όπου η αλληλεπίδραση εδάφουςανωδοµής έχει σηµαντική επιρροή στα
εντατικά µεγέθη της κατασκευής, πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη οι ιδιότητες
του εδάφους και οι επιρροή της
αλληλεπίδρασης σύµφωνα µε το EN 1997-1.
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Κεφάλαιο 5: Ανάλυση του δοµικού συστήµατος

Γεωµετρικές ατέλειες (1/2)
Πρέπει να λαµβάνονται υπόψη:
• οι δυσµενείς επιρροές πιθανών αποκλίσεων στη γεωµετρία της κατασκευής και
στη θέση των φορτίων
• οι κατασκευαστικές ατέλειες για το σχεδιασµό (έναντι ΟΚΑ αλλά όχι ΟΚΛ)
Οι κατασκευαστικές ατέλειες δύνανται να παριστάνονται από την κλίση θi:
θi = θ0·αh·αm
• θ0 = l/200
• l = το µήκος ή το ύψος [m]
• m = αριθµός κατακόρυφων στοιχείων
• αh = µειωτικός συντελεστής για το µήκος ή το ύψος :
• αm = µειωτικός συντελεστής για τον αριθµό των στοιχείων:

και 2/3 ≤αh ≤1
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Γεωµετρικές ατέλειες (2/2)
Για µεµονωµένα δοµικά στοιχεία η επιρροή των ατελειών µπορεί να λαµβάνεται
υπόψη µε δύο εναλλακτικούς τρόπους:
α) ως εκκεντρότητα ei = θi l0 / 2
β) εγκάρσια δύναµη Ηi εξαιτίας γεωµετρικών ατελειών
Hi = θi(Nb-Na)

Σύστηµα πλευρικής παγίωσης

Hi = θi(Nb-Na) / 2

∆ιάφραγµα ορόφου

Hi = θi Na

∆ιάφραγµα στέγης
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Γραµµική ελαστική ανάλυση
• Η γραµµική ελαστική ανάλυση των δοµικών στοιχείων η οποία στηρίζεται
στη θεωρία της ελαστικότητας µπορεί να χρησιµοποιείται τόσο για την οριακή
κατάσταση λειτουργικότητας όσο και για την οριακή κατάσταση αστοχίας.
•Για τον υπολογισµό των εντατικών µεγεθών, µπορεί να πραγµατοποιείται
γραµµική ελαστική ανάλυση υποθέτοντας:
i) αρηγµάτωτες διατοµές,
ii) γραµµικές σχέσεις τάσεων-παραµορφώσεων και
iii) µια µέση τιµή του µέτρου ελαστικότητας
• Για την παραµόρφωση από θερµοκρασιακές µεταβολές, καθίζηση και
επιρροές συρρίκνωσης στην οριακή κατάσταση αστοχίας (ΟΚΑ), µπορεί να
θεωρείται µειωµένη δυσκαµψία η οποία αντιστοιχεί στις ρηγµατωµένες
διατοµές, αγνοώντας την εφελκυστική συµβολή στη δυσκαµψία αλλά
συνεκτιµώντας την επιρροή του ερπυσµού.
• Για την οριακή κατάσταση λειτουργικότητας (ΟΚΛ) πρέπει να λαµβάνεται
υπόψη η βαθµιαία εξέλιξη της ρηγµάτωσης.
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Γραµµική ανάλυση µε περιορισµένη ανακατανοµή
• µπορεί να εφαρµόζεται στην ανάλυση δοµικών
στοιχείων έναντι οριακών καταστάσεων αστοχίας (ΟΚΑ).
• απαιτείται να διατηρείται η ισορροπία των καµπτικών
ροπών που ανακατανέµονται µε τα εφαρµοζόµενα
φορτία.
• εφαρµόζεται: σε συνεχείς δοκούς και πλάκες που
α) κυρίως υπόκεινται σε κάµψη
β) έχουν λόγο µήκους διαδοχικών ανοιγµάτων από 0.5-2
Ανακατανοµή των ροπών κάµψης µπορεί να πραγµατοποιείται χωρίς ειδικό
(explicit) έλεγχο της στροφικής ικανότητας εφόσον:
δ≥ k1 + k2xu/d για fck ≤ 50 MPa
δ≥ k3 + k4xu/d για fck > 50 MPa
≥ k5 όπου χρησιµοποιείται οπλισµός κατηγορίας B και C (Παράρτηµα C)
≥ k6 όπου χρησιµοποιείται οπλισµός κατηγορίας A (Παράρτηµα C)
όπου:
δ = ο λόγος της ανακατανεµηµένης ροπής προς την ελαστική ροπή.
xu = το ύψος του ουδέτερου άξονα στην ΟΚΑ µετά την ανακατανοµή
d = το ενεργό ύψος της διατοµής
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Όρια ανακατανοµής για κατηγορία χάλυβα B & C

J.C. Walraven (2008) “Eurocode 2: Design of concrete structures EN1992-1-1”,
Symposium Eurocodes: Backgrounds and Applications, Brussels 18-20 February 2008
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Πλαστική ανάλυση
• πρέπει να χρησιµοποιείται αποκλειστικά
για τον έλεγχο έναντι οριακής κατάστασης
αστοχίας.
• η πλαστιµότητα στις κρίσιµες διατοµές
πρέπει να είναι επαρκής για τον
προβλεπόµενο να σχηµατιστεί µηχανισµό.
•πρέπει να στηρίζεται είτε στο κάτω όριο
(στατική µέθοδος) είτε στο άνω όριο
(κινηµατική µέθοδος).

Κατηγορία C

Κατηγορία Β

Η απαιτούµενη πλαστιµότητα µπορεί να κρίνεται ικανοποιητική χωρίς ιδιαίτερο
έλεγχο εφόσον :
i) το εµβαδόν του εφελκυόµενου οπλισµού περιορίζεται ώστε σε κάθε διατοµή
xu/d ≤ 0,25 για σκυρόδεµα κατηγοριών αντοχής ≤ C50/60
xu/d ≤ 0,15 για σκυρόδεµα κατηγοριών αντοχής ≥ C55/67
ii) ο χάλυβας οπλισµού είναι είτε κατηγορίας Β είτε C
iii) ο λόγος των ροπών σε ενδιάµεσες στηρίξεις προς τις ροπές ανοίγµατος
κυµαίνεται από 0,5 έως 2.
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Ανάλυση µε µοντέλα θλιπτήρων – ελκυστήρων
(δικτυακού αναλόγου)
• τα µοντέλα θλιπτήρων-ελκυστήρων συνίστανται από θλιπτήρες που παριστούν
πεδία θλιπτικών τάσεων, από ελκυστήρες που αντιπροσωπεύουν τον οπλισµό
και από τους κόµβους σύνδεσης.
• µπορούν να χρησιµοποιηθούν α) για το σχεδιασµό έναντι οριακής κατάστασης
αστοχίας (ΟΚΑ) περιοχών µε συνέχεια (ρηγµατωµένη κατάσταση δοκών και
πλακών) β) για τους κανόνες όπλισης περιοχών µε ασυνέχεια, γ) για δοµικά
στοιχεία όπου υποτίθεται γραµµική κατανοµή εντός της διατοµής.
• έλεγχοι έναντι οριακής κατάστασης λειτουργικότητας (ΟΚΛ) µπορούν επίσης να
πραγµατοποιούνται, π.χ. έλεγχος τάσεων χάλυβα και εύρους ρηγµάτωσης,
εφόσον διασφαλίζεται η προσεγγιστική συµβατότητα παραµορφώσεων των
µοντέλων θλιπτήρων-ελκυστήρων.
• οι ελκυστήρες ενός µοντέλου θλιπτήρων-ελκυστήρων ταυτίζονται ως προς τη
θέση και τη διεύθυνση µε τον αντίστοιχο οπλισµό.
• πιθανοί τρόποι για την ανάπτυξη µοντέλων δικτυακού αναλόγου περιλαµβάνουν
την υιοθέτηση τροχιών τάσεων και κατανοµών από τη γραµµική-ελαστική θεωρία
ή τη µέθοδο της διαδροµής φορτίων.
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Μη-γραµµική ανάλυση
• Μη-γραµµικές µέθοδοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν τόσο για την οριακή
κατάσταση αστοχίας όσο και για την οριακή κατάσταση λειτουργικότητας, υπό την
προϋπόθεση ότι:
α) ικανοποιούνται η ισορροπία και η συµβιβαστότητα παραµορφώσεων
β) πραγµατοποιείται η υπόθεση ικανοποιητικής µη-γραµµικής συµπεριφοράς
των υλικών.
• η ανάλυση µπορεί να είναι πρώτης ή
δεύτερης τάξης.
• πρέπει να χρησιµοποιούνται µηχανικά
χαρακτηριστικά των υλικών τα οποία
αντιπροσωπεύουν µε ρεαλιστικό τρόπο
τη δυσκαµψία και τις αβεβαιότητες της
αστοχίας.
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Φαινόµενα 2ας τάξης σε στοιχεία µε αξονικό φορτίο
Λυγισµός: αστοχία εξαιτίας της αστάθειας ενός δοµικού στοιχείου ή µιας
κατασκευής υπό κεντρική αξονική θλίψη και χωρίς οριζόντια φόρτιση.
Φορτίο λυγισµού: το φορτίο στο οποίο λαµβάνει χώρα ο λυγισµός. Για
µεµονωµένα στοιχεία είναι συνώνυµο του φορτίου Euler.
Μήκος λυγισµού: το µήκος που χρησιµοποιείται προκειµένου να ληφθεί υπόψη το
σχήµα της καµπύλης παραµόρφωσης.
Εντατικά µεγέθη 1ης τάξης: Τα εντατικά µεγέθη που υπολογίζονται χωρίς τη
συνεκτίµηση της επιρροής των παραµορφώσεων της κατασκευής αλλά
λαµβάνοντας υπόψη τις γεωµετρικές ατέλειες.
Μεµονωµένα στοιχεία: Στοιχεία που είναι πράγµατι µεµονωµένα, ή στοιχεία σε
µια κατασκευή τα οποία µπορούν να θεωρηθούν ως µεµονωµένα για λόγους
σχεδιασµού. Παραδείγµατα µεµονωµένων στοιχείων µε διαφορετικές συνοριακές
συνθήκες παρουσιάζονται στο Σχήµα 5.7.
Ονοµαστική ροπή 2ας τάξης: Η ροπή δεύτερης τάξης η οποία χρησιµοποιείται σε
συγκεκριµένες µεθόδους σχεδιασµού, η οποία δίνει συνολική ροπή συµβατή µε
την ροπή αστοχίας της διατοµής (βλ. 5.8.5 (2))
Εντατικά µεγέθη 2ας τάξης: πρόσθετα εντατικά µεγέθη εξαιτίας των
παραµορφώσεων της κατασκευής.
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Φαινόµενα 2ας τάξης σε στοιχεία µε αξονικό φορτίο
 Τα φαινόµενα 2ας τάξης µπορούν να αγνοηθούν εάν δεν υπερβαίνουν
το 10% των αντίστοιχων φαινοµένων 1ης τάξης.
 εναλλακτικά, τα φαινόµενα 2ας τάξης µπορούν να αγνοηθούν εφόσον η
λυγηρότητα λ < λlim = 20·A·B·C / √n (§ 5.8.3.1)

Μορφές λυγισµού και αντίστοιχου µήκους λυγισµού για µεµονωµένα στοιχεία
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∆ιαξονική κάµψη
Εν τη απουσία ακριβούς σχεδιασµού της διατοµής έναντι διαξονικής
κάµψης, µπορεί να χρησιµοποιείται το παρακάτω απλοποιητικό κριτήριο:

όπου:
• MEdz/y = η ροπή σχεδιασµού ως προς τον
αντίστοιχο άξονα
• MRdz/y = η καµπτική αντοχή σχεδιασµού στη
αντίστοιχη διεύθυνση
• a = εκθέτης. Για κυκλικές και ελλειψοειδείς
διατοµές: a = 2. Για ορθογωνικές διατοµές:

• NEd = η τιµή σχεδιασµού της αξονικής
δύναµης
• NRd = Acfcd + Asfyd, το αξονικό φορτίο
αντοχής σχεδιασµού της διατοµής
•Ac = το καθαρό εµβαδόν της διατοµής
•As = το εµβαδόν του διαµήκους οπλισµού

Ορισµός των εκκεντροτήτων
ey και ez
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Στρέβλωση υψίκορµων δοκών
Φαινόµενα 2ας τάξης συσχετιζόµενα µε τη στρέβλωση µπορούν να
αγνοούνται εφόσον πληρούνται οι παρακάτω συνθήκες:
- µόνιµες καταστάσεις:

- παροδικές καταστάσεις:

όπου:
L0t = η απόσταση µεταξύ των σηµείων στροφικών παγιώσεων
h = το συνολικό ύψος της δοκού στο κέντρο του l0t
b = το πλάτος του θλιβόµενου πέλµατος
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Ευρωκώδικας 2:
Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα
Μέρος 2:
Γέφυρες από σκυρόδεµα - Σχεδιασµός και
κατασκευαστικές λεπτοµέρειες
∆ιαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεµιναρίων
Γεώργιος Πενέλης, οµότιµος καθηγητής Α.Π.Θ.
Ανδρέας Κάππος, καθηγητής Α.Π.Θ.
Χρήστος Ιγνατάκης, καθηγητής Α.Π.Θ.
Αναστάσιος Σέξτος, επίκουρος καθηγητής Α.Π.Θ.

21/2/2011

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών
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Γενικά
• Ως γνωστόν οι Γέφυρες στη χώρα µας σε ότι αφορά τα στατικά φορτία
σχεδιάζονται µε βάση τους ισχύοντες Γερµανικούς Κανονισµούς και σε ότι
αφορά τις σεισµικές δράσεις την Εγκύκλιο Ε39/99.

• Οι εν ισχύ Γερµανικοί Κανονισµοί, ειδικά για το θέµα των Γεφυρών από
Σκυρόδεµα έχουν συµπληρωθεί µε σειρά «ειδικών ανακοινώσεων» (DINFACHBERICHTE) ως µεταβατικό πλαίσιο µέχρι θέσεως σε ισχύ του αντίστοιχου
Ευρωκώδικα. Τα εν λόγω DIN-FACHBERICHTE είναι τα εξής:
- DIN Fachbericht 101 «∆ράσεις επί Γεφυρών» 2003-3
- DIN Fachbericht 102 «Γέφυρες από Σκυρόδεµα» 2003-3.
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Ο «Ευρωκώδικας 2 – Γέφυρες από σκυρόδεµα. Σχεδιασµός και
κατασκευαστικές λεπτοµέρειες» (EN1992-2:2005) θα αναλυθεί λεπτοµερειακά
σε χωριστό σεµινάριο που θα περιλάβει όλες τις κατηγορίες γεφυρών (από
σκυρόδεµα, χάλυβα, σύµµικτες).

Εδώ θα πρέπει να επισηµανθεί µόνο ότι το θεσµικό πλαίσιο των Γερµανικών
Κανονισµών που ισχύουν µετά το 2003 για τις Γέφυρες από Σκυρόδεµα και που
εφαρµόζεται επί του παρόντος και στη χώρα µας, είναι συµβατό µε τον
Ευρωκώδικα EN1992-1 (Γενικοί Κανόνες Σχεδιασµού Έργων από Σκυρόδεµα),
είναι δε πολύ κοντά µε τον Ευρωκώδικα EN1992-2 (Σχεδιασµός Γεφυρών από
Σκυρόδεµα – Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες).
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ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1492-1-1

ΣΧΕ∆ΙΟ
DRAFT
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ
HELLENIC STANDARD
Εθνικό Προσάρτηµα στο ΕΛΟΤ EN 1992-1-1:2005 Ευρωκώδικας 2:
Σχεδιασµός κατασκευών από σκυρόδεµα - Μέρος 1-1:
Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια
Greek National Annex to
ΕLΟΤ EN 1992-1-1:2005 Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1:
General rules and rules for buildings
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Το παρόν σχέδιο δεν είναι πρότυπο ΕΛΟΤ αλλά αποτελεί σχέδιο ελληνικού προτύπου
για δηµόσια κρίση. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν σχόλια µέχρι την 30η
Σεπτεµβρίου 2009. Για τη διευκόλυνση της υποβολής σχολίων επισυνάπτεται έντυπο
υποβολής παρατηρήσεων.
Οι ενδεχόµενες παρατηρήσεις, αξιολόγηση ή/και προτάσεις βελτίωσης υποβάλλονται
στην ηλ. διεύθυνση kkb@elot.gr ή στα τηλέφωνα 210 2120110/ 121/ 124 ή στo τ/ο(fax)
210 2283034 ή στη διεύθυνση ΕΛΟΤ, Αχαρνών 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ.
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Εθνικός Πρόλογος
Το παρόν Σχέδιο Ελληνικού Προτύπου αποτελεί το Εθνικό Προσάρτηµα στην
Ελληνική έκδοση του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 1992-1-1:2004.
Το κείµενο του παρόντος Εθνικού Προσαρτήµατος, εκπονήθηκε από την
Επιτροπή Ευρωκωδίκων του ΥΠΕΧΩ∆Ε που έχει συσταθεί µε την Υπ.
Απόφαση ∆11β/82/10.11.1995 και λειτουργεί υπό την εκτελεστική γραµµατεία
του ΟΑΣΠ.
Την εκδοτική επιµέλεια του παρόντος Σχεδίου Ελληνικού πρότυπου ΣΕΠ ΕΛΟΤ
1492-1-1 «Εθνικό Προσάρτηµα στο ΕΛΟΤ EN 1992-1-1:2005 Ευρωκώδικας 2:
Σχεδιασµός κατασκευών από σκυρόδεµα - Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και
κανόνες για κτίρια», ανέλαβε σύµφωνα µε τον κανονισµό σύνταξης και έκδοσης
ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών η Ειδική Οµάδα Έργου ΕΛΟΤ/ΕΟΕ 9
«Έκδοση Προτύπων Ευρωκωδίκων», τη γραµµατεία της οποίας έχει αναλάβει η
∆ιεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Η έκδοση αυτή είναι τεχνικά ισοδύναµη µε το κείµενο που παραδόθηκε µε το υπ’
αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/257/14-05-2007 έγγραφο της ΥΠΕΧΩ∆Ε/∆ΙΠΑ∆.
Τα αναφερόµενα στο παρόν Ευρωπαϊκά, ∆ιεθνή και εθνικά Πρότυπα διατίθενται
από τον ΕΛΟΤ.
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Εισαγωγή
Το παρόν Εθνικό Προσάρτηµα συνοδεύει το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 19921-1:2005 “Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασµός κατασκευών από σκυρόδεµα - Μέρος 1-1:
Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια” το οποίο εκδόθηκε στις 12 Μαΐου 2005 και
το οποίο υιοθετεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1992-1-1:2004 Eurocode 2: Design
of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings όπως
εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) στις 16 Απριλίου
2004.
Το παρόν Σχέδιο Ελληνικού Προσαρτήµατος, θα ενσωµατωθεί στο ΕΛΟΤ EN
1992-1-1:2005, µετά το πέρας της ∆ηµόσιας Κρίσης.
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Το παρόν πρότυπο Εθνικού Προσαρτήµατος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα για την έκδοση των Προτύπων των Εθνικών Προσαρτηµάτων των
Ευρωκωδίκων όπως αναφέρονται:
α)

στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής επιτροπής Τυποποίησης CEN/TC 250
«Eurocodes»,

β)

στο κείµενο της Ε. Επιτροπής που αφορά την οδηγία 89/106/ΕΕΚ,
“Guidance paper L: Application and Use of Eurocodes” (έκδοση Νοεµβρίου
2003) και

γ)

στη Σύσταση της Ε. Επιτροπής 2003/887/ΕΚ της 11/12/2003 (ΕΕΕΕ L332,
19.12.2003) για την εφαρµογή και χρήση των Ευρωκωδίκων.

Στο κεφάλαιο 2 του παρόντος προτύπου καταγράφονται οι Εθνικά
Προσδιοριζόµενες Παράµετροι όπως καθορίστηκαν από την αρµόδια επιτροπή
Ευρωκωδίκων του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
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Εθνικό Προσάρτηµα στο
ΕΛΟΤ EN 1992-1-1:2005
“Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασµός κατασκευών από σκυρόδεµα - Μέρος 1-1:
Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια”
1.

Αντικείµενο

Το παρόν Εθνικό Προσάρτηµα καθορίζει τις Εθνικά Προσδιοριζόµενες
Παραµέτρους που θα χρησιµοποιούνται στην Ελλάδα, σε εκείνες τις διατάξεις του
Ευρωκώδικα EN 1992-1-1:2004 για τις οποίες επιτρέπεται η επιλογή των
παραµέτρων αυτών.

Ο Ευρωκώδικας EN 1992-1-1:2004 επιτρέπει εθνική επιλογή στα εξής κεφάλαια:
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2.3.3 (3)
2.4.2.1 (1)
2.4.2.2 (1)
2.4.2.2 (2)
2.4.2.2 (3)
2.4.2.3 (1)
2.4.2.4 (1)
2.4.2.4 (2)
2.4.2.5 (2)
3.1.2 (2)P
3.1.2 (4)
3.1.6 (1)P
3.1.6 (2)P
3.2.2 (3)P
3.2.7 (2)
3.3.4 (5)
3.3.6 (7)
4.4.1.2 (3)
4.4.1.2 (5)
4.4.1.2 (6)

5.10.3 (2)
5.10.8 (2)
5.10.8 (3)
5.10.9 (1)P
6.2.2 (1)
6.2.2 (6)
6.2.3 (2)
6.2.3 (3)
6.2.4 (4)
6.2.4 (6)
6.4.3 (6)
6.4.4 (1)
6.4.5 (3)
6.4.5 (4)
6.5.2 (2)
6.5.4 (4)
6.5.4 (6)
6.8.4 (1)
6.8.4 (5)
6.8.6 (1)

9.2.2 (7)
9.2.2 (8)
9.3.1.1(3)
9.5.2 (1)
9.5.2 (2)
9.5.2 (3)
9.5.3 (3)
9.6.2 (1)
9.6.3 (1)
9.7 (1)
9.8.1 (3)
9.8.2.1 (1)
9.8.3 (1)
9.8.3 (2)
9.8.4 (1)
9.8.5 (3)
9.10.2.2 (2)
9.10.2.3 (3)
9.10.2.3 (4)
9.10.2.4 (2)
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4.4.1.2 (7)
4.4.1.2 (8)
4.4.1.2 (13)
4.4.1.3 (1)P
4.4.1.3 (3)
4.4.1.3 (4)
5.1.3 (1)P
5.2 (5)
5.5 (4)
5.6.3 (4)
5.8.3.1 (1)
5.8.3.3 (1)
5.8.3.3 (2)
5.8.5 (1)
5.8.6 (3)
5.10.1 (6)
5.10.2.1 (1)P
5.10.2.1 (2)
5.10.2.2 (4)
5.10.2.2 (5)

6.8.6 (3)
6.8.7 (1)
7.2 (2)
7.2 (3)
7.2 (5)
7.3.1 (5)
7.3.2 (4)
7.3.4 (3)
7.4.2 (2)
8.2 (2)
8.3 (2)
8.6 (2)
8.8 (1)
9.2.1.1 (1)
9.2.1.1 (3)
9.2.1.2 (1)
9.2.1.4 (1)
9.2.2 (4)
9.2.2 (5)
9.2.2 (6)

11.3.5 (1)P
11.3.5 (2)P
11.3.7 (1)
11.6.1 (1)
11.6.1 (2)
11.6.2 (1)
11.6.4.1 (1)
12.3.1 (1)
12.6.3 (2)
A.2.1 (1)
A.2.1 (2)
A.2.2 (1)
A.2.2 (2)
A.2.3 (1)
C.1 (1)
C.1 (3)
E.1 (2)
J.1 (2)
J.2.2 (2)
J.3 (2)
J.3 (3)
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2.

Εθνικά Προσδιοριζόµενες Παράµετροι (NDPs)

Στο παρόν Εθνικό Προσάρτηµα για τις Εθνικά Προσδιοριζόµενες
Παραµέτρους υιοθετούνται οι τιµές που συνιστώνται στις οικείες σηµειώσεις
του ΕΛΟΤ EN1992-1-1:2005, µε τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
3.1.2(2)P
Η µέγιστη επιτρεπόµενη κατηγορία σκυροδέµατος είναι: Cmax = C50/60. Μετά
από έγκριση Αρµόδιας Αρχής επιτρέπεται χρήση σκυροδέµατος κατηγορίας
µέχρι C90/105.
3.1.6(1)P
Η τιµή του αcc λαµβάνεται αcc = 0,85 για τους ελέγχους σε κάµψη µε ή χωρίς
αξονική δύναµη σύµφωνα µε την 6.1 του ΕΛΟΤ EN1992-1-1:2005. Για όλες τις
άλλες περιπτώσεις, στις οποίες το αcc χρησιµοποιείται στον υπολογισµό της fcd,
περιλαµβανοµένων όλων των ελέγχων που απαιτούνται από όλα τα µέρη του
ΕΛΟΤ ΕΝ 1998, θα λαµβάνεται τιµή αcc = 1,0.
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3.2.2(3)P
Η ανώτατη τιµή του ορίου διαρροής του χάλυβα οπλισµών είναι: fyk = 500MPa.
5.10.1(6)
Η ψαθυρή αστοχία πρέπει να αποφεύγεται µε τη χρήση µιας ή περισσοτέρων
από τις µεθόδους A, B, ∆ (όπου ως ‘επαρκή τεκµήρια’ νοούνται κατάλληλα
τεχνικά πιστοποιητικά αποδοχής) και Ε του παρόντος εδαφίου.
6.2.3(2)
Η τιµή της cotθ είναι:
1 ≤ cotθ ≤ cotθα ≤ 2,5
δηλαδή 45,0ο ≥ θ ≥ θα ≥ 21,8ο
Όπου
1.2 - 1.4σ cd / fcd
cotθα = ≥ 1,0
≥ 1,0
'
1 - VRd,c / VEd
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V'Rd,c = βct 0,10 fck 1/3 (1+1,2

σ cd
)
fcd

bw z

µε βct = 2,4
σcd =

N Ed
(σε MPa)
Ac

ΝEd = Η αξονική επιπόνηση σχεδιασµού της διατοµής ένεκα εξωτερικών δράσεων
ή προέντασης (ΝEd < 0 για δύναµη σύνθλιψης)
Για λόγους απλοποίησης επιτρέπεται η τιµή του cotθ να λαµβάνει τις ακόλουθες
τιµές:
– υπό καθαρή κάµψη: cotθ = 1,2
– υπό κάµψη µε θλιπτική αξονική δύναµη: cotθ = 1,2
– υπό κάµψη µε εφελκυστική αξονική δύναµη : cotθ = 1,0
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6.2.4.(4)
Ισχύουν οι εκφράσεις του εδαφίου 6.2.3(2) αλλά µε τα όρια τιµών της cot θf που
συνιστώνται στο παρόν εδάφιο του ΕΛΟΤ EN1992-1-1:2005. Ο υπολογισµός
της θα θα γίνεται µε τιµές των NEd και Ac που αντιστοιχούν στο εξεταζόµενο
πέλµα
C.1(3)
Τα µέγιστα και ελάχιστα όρια τιµών για τα µεγέθη fyk, k και εuk καθώς και οι
αντίστοιχες τιµές του περιθωρίου a λαµβάνονται από τα σχετικά πρότυπα
1423-1, 2 και 3 του ΕΛΟΤ.
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