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ΘΕΜΑ: Παράδοση Έργου Ομάδας Εργασίας ' 'Αναθεώρηση του Νέου
Κανονισμού για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων Σκυροδέματος"

Έχουμε την τιμή να σας παραδώσουμε
για

την

αναθεώρηση

και

τροποποίηση

4

αντίτυπα των προτάσεών μας

του

υφισταμένου

Ελληνικού

Κανονισμού για τη μελέτη και Κατασκευή Έργων από Σκυρόδεμα. Οι
προτάσεις μας αυτές έχουν ενσωματωθε ί μέσα στο κείμενο του Κανονισμού

που σας υποβάλλουμε και βασίζονται στις παρατηρήσεις που έχουν γίνει επ'
αυτού, στην ε μπε ιρία που έχει αποκτηθεί από την μέχρι σήμερα χρήση του,
στα

προβλήματα

που

έχουν

ανακύψει

υφιστάμενα κείμενα των Ευρωκωδ ίκων

2

κατά

την

εφαρ μογή

(Σκυρόδεμα) και

8

του,

στα

(Αντισεισμικός)

και στις τάσεις που διαμορφώνονται για την αναθεώρηση των Ευρωκωδίκων
αυτών.

Είμαστε βέβαιοι ότι η παρούσα εργασία θα βοηθήσει σημαντικά και
αποτελεσματικά την Επιτροπή του

ΥΠΕΧΩΔΕ που έχει αναλάβει την

επίσημη αναθεώρηση του Κανονισμού, να ολοκληρώσει το έργο της .

Με τιμή

Θ. Βουδικλάρης
Χρ. Κωστίκας

Αλεξ. Πλάκας
Μιλτ. Χρονόπουλος

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΑΘΗΝΑ
ΟΚΤΩΒΡ Ι ΟΣ

1997
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Αντικε(μενq των σχολ(ων ε(ναι:

-

η βασική ερμηνε(α των κανόνων γενικού

-

χαρακτήρα ή η παράθεση στοιχε(ων που
συμβάλλουν στην κατανόησή τους.
η παράθεση πρακτικών εφαρμογών ή και

t

ΓΕΝΙΚΑ

1.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Κανονισμός περιλαμβάνει Ορισμούς, Απαιτήσεις
και Κριτήρια ικανοπο(ησής των.

απλοποιημένων κανόνων που δεν έχουν
γενική εφαρμογή αλλά ισχύουν για τις συ
νήθεις περιπτώσεις της πράξης

-

η συσχέτιση με άλλα άρθρα του Κανονισμού
αυτού και άλλων Ελληνικών Κανονισμών.

Ο Κανονισμός δεν εξασφαλ(ζει από χονδροει
δή σφάλματα, τα οπο(α αποτελούν σημαντική

αιτ(α αστοχιών στις κατασκευές. Ακριβώς δε
για την εξασφάλιση έναντι τέτοιων σφαλμά

Η εφαρμογή αυτού του Κανονισμού προϋποθέτει
άτομα που διαθέτουν τις απαρα[τητες τεχνικές
γνώσεις και σχετικά προσόντα.

των το κε(μενο του Κανονισμού προϋποθέτει

ότι θα εφαρμόζεται από εκπαιδευμένα, έμπει
ρα και ικανά πρόσωπα.
Η εξασφάλιση της απαιτούμενης αντοχής και λει
τουργικότητας μέσω της διατάξεως της κατα
σκευής και του συνόλου των δομικών στοιχε[ων
που την αποτελούν συνιστά γενική απα[τηση του
Κανονισμού.

12 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το ωπλισμένο σκυρόδεμα (ΩΣ) περιλαμβάνει
και το σιδηροπαγές σκυρόδεμα (ΣΣ) και το
προεντεταμένο σκυρόδεμα (ΠΣ).

Ο Κανονισμός αυτός ισχύει για κατασκευές από
σιδηροπαγές και/ή προεντεταμένο σκυρόδεμα με
συνήθη αδρανή, όπως αυτά ορ(ζονται στον Κανο
νισμό Τεχνολογ[ας Σκυροδέματος (Κ.Τ .Σ.)

Οι οδηγ(ες του Κανονισμού μπορούν να χρη

Ο Κανονισμός καλύπτει την περ[πτωση σχεδια
σμού για συνήθεις δράσεις (μόνιμα φορτ[α, κινητά
φορτ(α, θερμοκρασιακές δράσεις περιβάλλοντος,

σιμεύσουν και ως βάση για τη μελέτη έργων
υπό ειδικές συνθήκες (π.χ. θερμοκρασ(ες πολύ
υψηλές ή πολύ χαμηλές κ.ά.) υπό την προϋπό
θεση ότι θα συμπληρωθούν ή θα τροποποιη
θούν ώστε να λαμβάνουν υπόψη πρόσθετες
ειδικές απαιτήσεις και θεωρήσεις.

χρόνια συμπεριφορά σκυροδέματος και οπλισμών,
κ.λ.π.).

Επισημα(νεται ότι υπό θερμοκρασ(ες υψηλό

τερες των 200°c οι καταστατικο( νόμοι των
υλικών του Ω.Σ. (π. χ. διαγράμματα σ-ε)
τροποποιούνται Αντ(στοιχες τροποποιήσεις
συμβα(νουν και σε άλλα χαρακτηριστικά των
υλικών, όπως Ε, G, ν, ατ, ενώ για χαρακτη
ριστικά χρόνιας συμπεριφοράς (π.χ. ερπυσμός
σκυροδέματος ή χαλάρωση χάλυβα) η
τροποπο(ηση αρχ(ζει από θερμοκρασ(ες

ακόμη και 50°C (περfπου).
Οι ακόλουθοι τύποι κατασκευών δεν περιλαμ
βάνονται στο αντικεfμενο του παρόντος Κα
νονισμού :

Ο Κανονισμός αυτός δεν καλύπτει πλήρως ορισμέ
να ειδικά έργα όπως γέφυρες, φράγματα, θαλάσ
σιες έργα, πυρηνικο( αντιδραστήρες κ.λ.π. για τα

2

-

κατασκευές με στοιχε(α από άοπλο σκυρό
δεμα

-

κατασκευές με στοιχε(α από αεριοσκυρόδε

οπο(α α διατάξεις του παρόντος Κανονισμού πρέ
πει να προσαρμόζονται και να συμπληρώνονται με
κατάλληλους επψέρους Κανονισμούς.

μα ή αφροσκυρόδεμα ή σκυρόδεμα χωρίς
λεπτόκοκκα αδρανή
κατασκευές με στοιχε(α από σκυρόδεμα με
βαριά ή ελαφρά αδρανή
κατασκευές με στοιχε(α ωπλισμένα με πρό
τυπες χαλύβδινες διατομές (σύμμικτες κα
τασκευές κ.λ.π.)
κατασκευές από εκτοξευόμενο ή ινωπλι
σμένο σκυρόδεμα και
κατασκευές με προκατασκευασμένα
στοιχεία.

t3

ΑΝΠ<ΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο του Κανονισμού αυτού ε(ναι η ικανο
πάηση των απαιτήσεων αντοχής και λειτουργικό
τητας των κατασκευών με επαρκή ασφάλεια.

)

t4
Ο σχεδιασμός των δομικών στοιχείων μπορεί
επ(σης να γ(νεται βάσει πειραματικών αποτε
λεσμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι η πειρα

ματική έρευνα θα εκτελεσθε( και θα αξιο
λογηθεί καταλλήλως.

ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Τα Κεφάλαια 2 μέχρι και 5 περιλαμβάνουν τα
βαmκά δεδομένα για τους υπολογισμούς. Τιμές
διαφορετικές από τις περιλαμβανόμενες στα Κε
φάλαια αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπό
την προϋπόθεση ότι η αξιοπιστ(α τους θα αποδει
κνύεται κατά ικανοποιητικό τρόπο.
Τα κριτή:κα σχεδιασμού τα σχετικά με την αντοχή
και την λειτουργικότητα των κατασκευών βασ(ζο
νται σε μια θεώρηση οριακών καταστάσεων. Η
γενική μέθοδος σχεδιασμού ε(ναι.μια ημι-πιθανολο
γική μέθοδος κατά την οπο(α οι πιθανολογικές
θεωρήσεις λαμβάνονται υπόψη μέσω ορισμού "α
ντιπροσωπευτικών" τιμών τόσο για τις δράσεις
όσο και για τις αντοχές των υλικών. Οι τιμές
σχεδιασμού των δράσεων και των αντοχών δια
μορφώνονται τελικά μέσω χρήσεως κατάλληλων
επιμέρους συντελεστών ασφαλε(ας (Κεφάλαιο 6).

)

Η ανθεκτικότητα (σε διάρκεια) συνδέεται επ(
σης με άλλες απαιτήσεις που αφορούν π.χ.
τους αρμούς εργασ(ας και την υδατοστεγα
νότητα, την προστασ(α προεντεταμένων τε
νόντων (παρ .20.6 .3), τα ενθέματα και
ενσωματω- μένα εξαρτήματα (παρ.19.5), τη
σύνθεση του σκυροδέματος (ελάχιστη περιε
κτικότητα σε τσιμέντο, λόγος νερού προς
τσιμέντο, χαρακτηριστικά αδρανών), την φύ
ση του τσιμέντου, την μέγιστη περιεκτικότη
τα σε χλωριόντα την διάστρωση, την
συμπύκνωση, την συντήρηση κ.α. (βλέπε Κα
νονισμό Τεχνολογ(ας Σκυροδέματος - Κ.Τ.Σ).

Οι ειδικές μέθοδα σχεδιασμού που υιοθετούνται
(Κεφάλαια 10 μέχρι 14), συμπληρώνονται από κανό
νες και πρακτικές συστάσεις για λεπτομερή
διαστασιολόγηση (Κεφάλαια 15 μέχρι 18). Με τους
κανόνες για τον έλεγχο της ρηγμάτωσης (Κεφά
λαιο 15~ με τις οριζόμενες ελάχιστες επικαλύ ψεις
των οπλισμών (Κεφάλαιο 5) και ελάχιστες διαμέ

τρους των ράβδων οπλισμού (Κεφάλαιο 18), καθώς
και με τα περ( συντήρησης και επιθεώρησης
(Κεφάλαιο 22) ικανοποιείται μερικώς και η απα(τη
ση ανθεκτικότητας. Ο όρος ανθεκτικότητα εκφρά
ζει σ'αυτόν τον Κανονισμό την εξασφάλιση
αντοχής και λειτουργικότητας στην διάρκεια του
χρόνου.

3
Η εφαρμογή σε ειδικές περιπτώσεις άλλων μεθό
δων σχεδιασμού από αυτές που περιλαμβάνονται
στα Κεφάλαια 10 έως 18 επιτρέπεται υπό την
προϋπόθεση ότι η επιλογή των εναλλακτικών με
θόδων θα αιτιολογε(ται πλήρως και επαρκώς. Πρέ
πει δηλαδή να αποδεικνύεται ότι μέσω των
εναλλακτικών μεθόδων ικανοποιούνται οι απαιτή
σεις του Κανονισμού, επιτυγχάνεται δε η (δια στάθ
μη αξιοπιστ(ας.

15

Βλέπε:

-

Πρότυπο: ISO 3898 ''Βάσεις υπολογι
σμού κατασκευών-Συμβολισμά-Γενι
κά σύμβολα"
Πρότυπο ΕΛΟΤ 656

Τα ειδικά σύμβολα που :χρησψοποιούνται, ακολου
θούν το Πρότυπο ΙSΟ 3898.

16

Βλέπε:

-

Πρότυπο ΙSΟ 1000 ''Κανόνες χρήσης
των μονάδων του διεθνούς συστή
ματος

(Sl)

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ

ΜΟΝΑΔΕΣ

Οι μονάδες που :χρησιμοποιούνται συμφωνούν με
το n.Δ. 515/83 και το Πρότυπο ΙSΟ 1000, τα οπο(α
βασ(ζονται στο διεθνές σύστημα μονάδων (S.I.).

στις κατασκευές"

Οι μονάδες που συνιστώνται για την παρου
σ(αση δεδομένων και υπολογισμών ε(ναι:

-

για συγκεντρωμένες ή κατανεμημένες δυ-

-

για ειδικά και

-

για ροπές

νάμεις και φορτ(α
- για πυκνότητες

kN,kNfm,kNtm2
kgfm3

φαινόμενα βάρη
kNfm 3
- για τάσεις και αντοχές MPa(=Nfmm2 ·MNtm2 )

kNm

Βλέπε επ(σης : Τεύχος ΙSΟ Νο.3766

17
Γενικά οι υπολογισμο( θα παρουσιάζονται με
ακρ(βεια τουλάχιστον 3 σημαντικών ψηφ(ων.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

Η παρουσ(αση των υπολογισμών και των σχεδ(ων

πρέπει να ε(ναι σύμφωνη με τις κε(μενες διατάξεις.

18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΩΝ
Η μελέτη πρέπει να περιλαμβάνει τα τεύχη και τα
σχέδια τα οπο(α ε(ναι απαρα(τητα για την ορθή
εκτέλεση της κατασκευής όπως ειδικότερα ορίζε
ται στις ισχύουσες προδιαγραφές.

4

Για θέματα τεχνολογ(ας του σκυροδέματος

βλέπε ΚΤ .Σ. και σχετικά Πρότυπα.

2..

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑ το ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

2..1

ΓΕΝΙΚΑ

Η αντοχή και τα άλλα δεδομένα για το σκυρόδεμα
καθορ(ζονται βάσει τυποποιημένων δοκιμών.

Η πραγματική συμπεριφορά του σκυροδέμα
τος στην κατασκευή ενδέχεται να ε!ναι δια
φορετική απ' αυτήν που προσδιορ(ζεται μέσω
τυποπαημένων δοκιμών, δεδομένου ότι το
σκυρόδεμα σε μια κατασκευή αφ' ενός μεν δεν
καταπονε!ται με τον (διο τρόπο όπως στις
τυποπαημένες δοκιμές, αφ'ετέρου δε διαφέ
ρει και από άπσψη διαστάσεων, σχήματος,
ηλικ(ας, συντηρήσεως, κ.ά

Σχετικώς βλέπε και παρ.

)

214.2.

2..2

Στους υπολογισμούς μπορε( να ληφθε( το
φαινόμενο ~όρος άοπλου σκυροδέματος (σο
3

με 24 kN/m και το βάρος ωπλισμένου σκυ
ροδέματος (σο με 25kN/m 3, σε περ(πτωση

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

Η πυκνότητα θα προσδιορ(ζεται μέσω δοκιμών ή
θα εκτψάται με βάση τις γνωστές τιμές πυκνότη
τας των συστατικών του σκυροδέματος.

συνήθων ποσοστών οπλισμού.

2..3

2.3.1
Σε ειδικές περιπτώσεις και υπό την προϋπό

θεση πλήρους και επαρκούς αιτιολόγησης ε!
ναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν δοκ(μια
ηλικ(ας διάφορης των

28

ημερών.

Σε ορισμένους υπολογισμούς, π.χ. εκτ(μηση
του μέτρου ελαστικότητας (παρ. 2.5.2), χρη
σιμοποιε(ται η μέση θλιπτική αντοχή η οπο(α
μπορεί να προκύψει από τη χαρακτηριστική
θλιπτική αντοχή, μέσω της σχέσης:

fcm " f ck •

8

(MPa)

θΛnΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ
Χαρακτηριστική αντοχή

Ο Κανονισμός αυτός βασ(ζεται σε θλιπτική αντοχή
σκυροδέματος που μετράται στις 28 ημέρες σε
κυλινδρικά δοκ(μια διαμέτρου 150 mm και ύψους 300
mm ή κυβικά δοκ(μια ακμής 150 πvn, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογ(ας Σκυροδέ
ματος (Κ.Τ .Σ.).

Χαρακτηριστική αντοχή κυλινδρικού δοκιμ(ου f ck ή
κυβικού δοκψ(ου fck ,cube θεωρε(ται εκείνη η τιμή
αντοχής κάτω της οπο(ας υπάρχει 5% πιθανότητα
να βρεθε! η τιμή αντοχής ενός τυχα(ου δοκιμ(ου.

(Σ.2.1)

Εκτός από σπάνιες περιπτώσεις, η πραγματι
κή τιμή της χαρακτηριστικής αντοχής δεν
μπορεί να προσδιορισθε( γιατί ο αριθμός των
δοκιμ(ων που απαιτούνται γι' αυτόν τον σκο
πό ε(ναι μεγάλος.

Στην πράξη το σκυρόδεμα θεωρε(ται ότι ανήκει

στην κατηγορ(α που προδιαγράφεται στην μελέτη,
αν τα αποτελέσματα των δοκιμών συμφωνούν με
τα κριτήρια συμμόρφωσης του Κ.Τ.Σ.

2.3.2

Κατηγορ(ες σκυροδέματος

Η διαστασιολόγηση πρέπει κατά κανόνα να βασ(
ζεται σε κατηγορία σκυροδέματος που αντιστοιχε(

σε καθορισμένη τιμή χαρακτηριστικής αντοχής.
Βλέπε

: Κ.Τ.Σ.

Η κατηγορία του σκυροδέματος μπορε( να είναι μ(α
από τις ακόλουθες:

Ο κανονισμός αυτός δεν ισχύει για ειδικά
σκυροδέματα κατηγορ(ας υψηλότερης από

C12/15 C16/20 C20/25 C25/30

C50/60.

C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60

5
όπου ο πρώτος αριθμός κάθε κατηγορ(ας ορ(ζει
την χαρακττpιστική αντοχή κυλ(νδρου (fck), ενώ ο
δεύτερος ορ(ζει την χαρακτηριστική αντοχή κύβου

(fc1<,αbe) σε MPa, στις 28 ημέρες.
Η χρήση της κατηγορ(ας

Στους τρεις ορόφους συμπεριλαμβάνεται και
τυχόν υπάρχον υπόγειο.

C12/16 ή C16/20 σε σιδη
ροπαγές σκυρόδεμα επιτρέπεται μόνο για οικοδο
μικά έργα τριών ορόφων το πολύ και αν
σχεδιασθούν χωρ(ς αυξημένες απαιτήσεις
πλαστψότητας (βλ παρ. 6.t3).
Για προεντεταμένο σκυρόδεμα δεν επιτρέπονται
οι κατηγορ(ες C12/15, C16/20 και C20/25.

2.4

ΕΦΕΛΚΥΣΠ<Η ΑΝΤΟΧΗ

Στον Κανονισμό αυτό, και εφόσον δεν υπάρχει
άλλη ένδειξη, ο όρος "εφελκυστική αντοχή" αναφέ
ρεται σε καθαρό αξονικό εφελκυσμό.

Η εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος fct μπο
ρd να εκτιμηθd βάσει της χαρακτηριστικής αντο

)

χής του σκυροδέματος από τον Π{νακα
Οι τιμές του Π(νακα
σχέση

f ctm • 0.30f ck2/3

2.t

2.1 προκύπτουν από την

(fctm.fck σε

MPa)

(Σ

2.2)

Το εύρος διακύμανσης της fctm ε(ναι από 0.7
f ctm μέχρι 1.3 f ctm.
Η εκλογή της τιμής fct που θα εισαχθε( στους
υπολογισμούς εξαρτάται από το ε(δος του

fck
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Π(νακας

2.1

Εφελκυστική αντοχή. σε

εξεταζόμενου προβλήματος.

MPa

Η εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος από
κάμψη (fct,fl) ή από διάρρηξη (fct,sρ) μπορε( να
εκτιμηθε( από την ακόλουθη σχέση:

)

f ct =O.Sfct,fl

(2.tα)

fct=0.9fct,sp

(2.1.β)

2.5

2.5.1

ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
Διαγράμματα τάσεων-παραμορφώσεων

Ο μελετητής μπορε( να χρησιμοποιε( αιτιολογημέ
νως διάφορες μορφές του διαγράμματος τάσεων

παραμορφώσεων, ανάλογα με την φύση του έργου
και με τις ειδικές απαιτήσεις της μελέτης. Για
οικοδομικά έργα, κατάλληλα ιδεατά διαγράμματα
περιέχονται στα αντ(στοιχα Κεφάλαια του Κανο
νισμού.
Η γενική μορφή των διαγραμμάτων τάσεων-παρα

μορφώσεων παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.1
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·.

Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των συστατι
κών του σκυροδέματος και την ταχύτητα
επιβολής των παραμορφώσεων, για συνήθεις
περιπτώσεις, η τετμημένη της κορυφής του
διαγράμματος κuμα{νεται μεταξύ -0.2% και
-025%, η συμβατική παραμόρφωση θραύσης
μεταξύ -0.35% και -0.7% και η τάση θραύσης
μεταξύ 0.75 fc και t25 feΣχετικώς, υπενθυμ(ζεται ότι η κρ(σιμη
ανηγμένη παραμόρφωση του σκυροδέματος
υπό εφελκυσμό έχει τιμή •Ο,02 έως +Ο,04%,
δηλαδή περ{που (ση με την ελάχιστη τιμή της
συστολής ξήρανσης (βλΠ(νακα 2.3). Ετσι. και
μόνο η συστολή ξήρανσης θα μπορούσε να
οδηγήσει σε ρηγμάτωση (ακόμη και έντονη ή

Σχήμα

2.1

Σχηματικό διάγραμμα τάσεων
παραμορφώσεων σκυροδέματος
(c=θλ(ψη. t=εφελκυσμός)

εκτεταμένη).

)
2.5..2

Μέτρο ελαστικότητας

Το επιβατικό μέτρο ελαστικότητας Ecm dναι
η κλ(ση της ευθε(ας του διαγράμματος σ-ε

Η μέση τιμή

που οδηγε( στο

κής θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος, μέσω

40%

της θλιπτικής αντοχής

του σκυροδέματος (βλ.Σχ.2.1) Οι τιμές του rιι
νακα 2.2 έχουν προκύψει βάσει της σχέσης:
(Σ

(Ecm

σε

GPa. fck

σε

του επιβατικού μέτρου ελαστικό

Ecm

τητας μπορε( να εκτιμηθε( βάσει της χαρακτηριστι
του Γl(νακα

2.2.

2.3)

MPa)

Ο nινακας δ(νει τιμές του μέσου μέτρου ελα

στικότητας σε ηλικ(α 28 ημερών, δεδομένου
ότι η fck δ(νεται για ηλικ(α 28 η.ιερών.

Πlνακας

2. 2

Μέτρο ελαστικότητας σε GPa

Η σχέση (Σ2.3) μπορε( να χρησιμοποιηθε( για
την εκτ(μηση του μέσου μέτροu ελαστικότη
τας σε ηλικ[α t αν η αντοχή fck αναχθε( στην
ηλικ(α ι

Οι τιμές του Π(νακα αντιστοιχούν σε περιπτώ
σεις κατά τις οπο(ες σc !Ξ!! 0.4 fck· Σε περιπτώ
σεις κατά τις οπο(ες σc !Ξ!! 0.1fck οι τιμές του
Γiνακα μπορούν να αυξηθούν κατά 10%.
Το διάστημα εμπιστοσύνης του Ecm dναι πρα
κτικώς από 0.7 Ecm μέχρι και t3 Ecm.

2.5.3

Λόγος

Poisson

Στην περιοχή ελαστικών παραμορφώσεων ο

Για το λόγο του

λόγος του Poisson λαμβάνεται (σος με 02.
Μπορε( να ληφθε( μηδέν (Ο) όταν επιτρέπεται
η ρηγμάτωση του εφελκυόμενου σκυροδέμα

μεταξύ Ο και

Poisson

μπορε( να ληφθε( μια τιμή

0.2.

τος.

2.5.4

Ερπυσμός και συστολή ξήρανσης

Για οικοδομικά έργα μπορούν να ληφθούν για τον
τελικό συντελεστή ερπυσμού και την τελική συ
στολή ξήρανσης

(t •

οο) ως αντιπροσωπευτικές οι

τιμές του nινακα 2.3, εφόσον η τάση του σκυροδέ
ματος δεν υπερβα(νει την τελική τιμή 0.4 fckJ.
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Ιδεατό

to τη

150

50

600

στιγ~
της

Ξφές ατμοσφ.

φ6ρ-

σuνθι)<ες εσωτ. χώρου

Υγρές ατμοσφ.
συνθήκες υπαίθρου

τισης

(RH=50%)

(RH=80%)

(ψέρες)

Οι τψές του Γίνακα 2.3 ισχύουν για συνήθη
σκυροδέματα (με συνήθη αδρανή και με μέση
συνεκτικότητα) υπό θερμοκρασ(α περιβάλλο

4.6
3.1
2.5
2.0
t5

5.5
3.9
3.0
2.4

ντος •10 έως .20°c.

tθ

Οι τψές φ και εcs ισχύουν και για εποχιακές

3.7
2.6
2.0
t6
t2

3.6
2.6
t9
t5
t1

3.2
2.3

2.9
2.0
t5
t2
tO

t7
t4
tO
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διακυμάνσεις της θερμοκρασ(ας (-10 έως

Σχετική

·40°C) και της σχετικής υγρασ(ας (π.χ. +20%).

Ιδεατό μέγεθος 2Ac/ u (mm)

υγρασία

(%)

:S 150

600

50

-0.60

-0.50

80

-0.33

-0.28

RH = σχετική υγρασία
Ac είναι το εμβαδόν της διατομής του σταχείου και

u είναι η περ(μετρος της διατομής

σε επα<Μ με την

ατμόσφαιρα.
Στην περ{πτωση κιβωτοειδούς διατομής ή διατομής με
διάκενα της οπάας το εσωτερικό συγκανωνεί με την
ελεύθερη ατμόσφαιρα, το u θα περιλαμβάνει και την
εσωτερική περ{μετρο.
Για ενδιάμεσα μεγέθη, μεταξύ 150 και
να

(νεται

ολ

στι

Πίνακας

2.3

600 mm, μπορεί

τι έ

του Πίνακα.

Τελικές τιμές του συντελεστή ερπυσμού
φ(tσο, to) και της συστολής ξήρανσης
εcs(tσo, to) σκυροδέματος

Για τάσεις σc

< 0.4 fcΚJ. (όπου j ε(ναι ο χρόνος μετά

την έναρξη της φόρτισης) γ(νονται οι εξής παρα
δοχές:
(ί)

Αυτή η παραδοχή οδηγε( στη σχέση:

εcc(t.

to)

σcο

=Ε
φ(t, to)
c28

(Σ2.4)

όπου:

to

•

ηλικ(α του σκυροδέματος τη στιγμή

έναρξης της φόρτισης

εcc(t. to) • ερπυστική παραμόρφωση τη στι
γμή

σcο

•

Ec2s

•

t (>to)

σταθερή τάση που εφαρμόζεται τη
στιγμή

to

μέση τιμή του μέτρου ελαστικότητας του σκυροδέματος σε ηλικ(α 28
ημερών (Π{νακας 2.2)

Οι ερπυστικές παραμορφώσεις συνδέονται
γραμμικά με τις τάσεις.

β

φ(t,

to)

•συντελεστής ερπυσμού τη στιγμή

t (>to).
Σημαντικές αποκλ(σεις από την παραδοχή (6)
παρατηρούνται όταν οι μεταβολές της τάσης
συνοδεύονται από με(ωση παραμορφώσεων
(π.χ. σε περ(πτωση αποφόρτισης).

(11)

Οταν η επιβαλλόμενη τάση μεταβάλλεται κα
τά διαστήματα. οι ερπυστικές παραμορφώσεις
που αντιστοιχούν στο διάστημα επιβολής κάθε
τιμής της τάσης προστ(θενται

2.5.5 Συντελεστής θερμικής διαστολής
Ο συντελεστής θερμικής διαστολής του σκυροδέ
ματος μπορεf να λαμβάνεται (σος με 10·5 ανά 0

c.

)
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3.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑ ΤΟΝ ΧΑΛΥΒΑ

ΧΑΛ ΥΒΑΣ ΣΙΔΗΡΟΠΑΓΟΥΣ

3.1

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Γενικά

3.11
Το Κεφάλαιο αυτό συμπληρώνεται από τις
διατάξεις περ( χαλύβων των προτύπων ΕΛΟΤ

959 και 97t
Στον Κανονισμό αυτό τα πρότυπα, οι εγκριτι
κές αποφάσεις ή τα πιστοποιητικά συμμόρφω
σης αναφέρονται ως "πιστοποιητικά". Οι
χρησιμοποιούμενοι χάλυβες πρέπει να
ακολουθούν τις διατάξεις των προτύπων Ε
ΛΟΤ

959 και 971

και να ε(ναι εφοδιασμένοι με

τα ανάλογα πιστοποιητικά.

Τα μηχανικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά των
χαλύβων που χρησψοποιούνται στο σιδηρογές
σκυρόδεμα καθορ(ζονται από πρότυπα και/ή εγκρι
τικές αποφάσεις ή πιστοποιητικά συμμόρφωσης.

Οι χάλυβες που καλύπτονται από τον Κανονισμό
αυτόν μπορούν να διακριθούν ως εξής:
α)Σύμφωνα με τη μέθοδο της παραγωγής. Οι ακολουθούμενες μέθοδοι παραγωγής είναι:
- θερμή έλαση, δίχως καμμιά περαιτέρω επεξερ

-

)

-

γασία
θερμή έλαση, η οπο(α ακολουθείται από μια
άμεση εν σειρά θερμική κατεργασ(α.
ψυχρή κατεργασ(α με στρέψη ή με όλκηση (συρ

ματοπάηση) του αρχικού προϊόντος που προέρ
χεται από θερμή έλαση.
β) Σύμφωνα με τη μορφή της επιφάνειας σε:

-

Βλ. ΕΛΟΤ
Βλ. ΕΛΟΤ

λείες κυλινδρικές ράβδους ή σύρματα (και συ
γκολλητά δομικά πλέγματα),
ράβδους ή σύρματα υψηλής συνάφειας (και συ
γκολλητά δομικά πλέγματα), με νευρώσεις (νευ
ροχάλuβες).

γ)Σύμφωνα με τη συγκολλησιμότητα σε:
χάλυβες συγκολλήσιμους υπό προυποθέσεις

-

959
971

χάλυβες συγκολλήσιμους.

3.12
Για τις ονομαστικές διαμέτρους που θα πρέπει

να χρησιμοποιούνται κατά προτ(μηση βλέπε
~

.

παρ.

17.2.t

Οι υπολογισμά πρέπει να βασ(ζονται στην ονομα
στική διατομή που καθορ(ζεται από την ονομαστι
κή διάμετρο.

3.t3
Χάλυβες που έχουν υποστε( ολική ή μερική
ψυχρή κατεργασ(α με όλκηση (συρματοπο(η
ση) ενδέχεται να έχουν fyk σε θλ(ψη μικρότερη
από ότι σε εφελκυσμό:

1 fykc 1

< f ykt

(Σ.3.1)

Σε αυτές τις περιπτώσεις η τιμή του fykc
πρέπει να καθορ(ζεται στα πιστοποιητικά του

Διατομή υπολογισμών

Χαρακτηριστική αντοχή

Χαρακτηριστική αντοχή fyk θεωρείται εκείνη η τιμή
του ορ(ου διαρροής fy ή του συμβατικού ορ(ου
διαρροής fo.2 (που αντιστοιχεί σε παραμένουσα
παραμόρφωση 0,2%) κάτω της οπο(ας υπάρχει 5%
πιθανότητα να βρεθεί η τιμή αντοχής ενός τυχα(ου
δοκιμ(ου. Εάν ο παραγωγός χάλυβα εγγυάται μια
ελάχιστη τιμή για το f y ή fo.2 η τιμή αυτή μπορε(
να θεωρηθεί ως χαρακτηριστική.

υπόψη χάλυβα.

Υπενθυμ(ζεται, σχετικώς, ότι με βάση και τον

Οι

Ευρωκώδικα 8, η καταλληλότητα των
χαλύβων εξαρτάται και από άλλα μηχανικά

σιδηροπαγές σκυρόδεμα διακρ(νονται σε δύο

χαρακτηριστικά, ως εξής:

χάλυβες

που

χρησιμοποιούνται

στο

κατηγορ(ες:

-

Χάλυβες υψηλής πλαστιμότητας (Η), όταν
ε~

και

> 5.00%

(3.tα)
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ΔΟΜΙΚΑ ΠΟΙΧΕΙΑ
ΜΕ

ΑΥΞ . ΑΠΑΙΤ.

ΠΛΑΣΤt.1.

ΠΛΑΣΤΝ .

ΣΜΞΣ

ΓΙΞΡΙΟΧΕΣ

1

Ομοιόμορφη

~8%

ΛΟΙΓΕΣ

ΠΑ

ΓΕΡΙΟΧΕΙ

ταχΩ-

rτα

ΜΑΤΑ

ΧΕΙΑ

Χάλυ-

Χάλυ-

Χά-

βας

βας

λυ-

-

1
1

(ft/fy)m

Η

Η

ιν

(fy ,act/fy ,nom)

~1 . 2

s

1.4
S1.3

βας

> 2.05%

(3.2.α)

και

(ftlf y)k > 105

ΥΓΊΟΣΤΥ· ΛαΛΩΜΑ

ειιk

εuk

1Σ

ΑΥΞ . ΑΠΑΙΤ.
ΚΡ\-

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Χ Ω Ρ

(ft/fy)k > 108
(3.1.β)
Χάλυβες συνήθους πλαστιμότητας (Ν), όταν

(3.2.β)

όπου
εu1<

•

χαρακτηριστική τιμή της ανηγμένης παρα
μόρφωσης υπότο μέγιστο φορτ(ο

fιk

•

χαρακτηριστική τιμή της εφελκυστικής
αντοχής.

Η

(ή
Ν)

Οι απαιτήσεις (Ι) και (i) εξασφαλίζουν μεγαλύτερα μήκη

και στροφές πλαστικών αρθρώσεων και μεγαλύτερη
αντοχή μετά την

)

αποφλο{ωση,

και κατά συνέπεια

μεγαλύτερη τοπική (και γενική) πλαστιμότητα των
στοι.χεlων (και των φορέων) .
Οι απαιτήσεις (i) και (ίν) εξασφαλίζουν αξιόπιστο και
οικονομικό έλεγχο / περιορισμό των κατά τα άλλα
επιθυμητών και επιδιωκόμενων μετελαστικών
παραμορφώσεων και μηχανισμών (βλ. συντελεστ ές γRd
και αcο κατά ΝΕΑΚ).

ruvακας Σ3.1

Πρόσθετες ιδιότητες χαλύβων για
σιδηροπαγές σκυρόδεμα
Τα πρότυπα ΕΛΟΤ

959 και 971 ορ(ζουν τις εξής

κατηγορ(ες χάλυβα:

$220 $400 $500 S400s S500s
όπου οι αριθμο( αντιστοιχούν στην χαρακτη
ριστική τιμή του ορ(ου διαρροής μετρούμενη
σε

MPa.

Οι τρεις πρώτες κατηγορ(ες περιλαμβάνουν

Η μελέτη πρέπει να βασ(ζεται σε κατηγορ(α χάλυ

χάλυβες συγκολλήσιμους υπό προϋποθέσεις

βα που αντιστοιχε( σε καθορισμένη τιμή χαρα

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 959, ενώ οι

κτηριστικής αντοχής

fyk.

υπόλοιπες δύο περιλαμβάνουν τους συγκολ
λήσιμους χάλυβες σύμφωνα με το πρότυπο
ΕΛΟΤ 971

Η ποιότητα S220 περιλαμβάνει λdες ράβδους
θερμής εξέλασης ενώ οι ποιότητες $400,
S400s, $500 και S500s περιλαμβάνουν ράβδους
και σύρματα υψηλής συνάφειας συνήθως
(νευροχάλυβες).

3.1.4 Οπλισμο( υψηλής συνάφειας
(νευροχάλυβες)
Οι οπλισμο( υψηλής συνάφειας πρέπει όσον αφορά

τις νευρώσεις να πληρούν τις συνθήκες και απαι
τήσεις των σχετικών προτύπων.

3.1.5 Συγκολλητά δομικά πλέγματα
Οι χάλυβες $500 και S500s, μορφής λε(ας ή με
νευρώσεις, χρησιμοποιούνται για την
παραγωγή δομικών πλεγμάτων.

Οταν η παρουσ(α εγκάρσιων συγκολλημένων ρά
βδων λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του
μήκους αγκυρώσεως (παρ. 17.6.1), τότε κάθε συγκόλ-
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ληση πρέπει να μπορε( να αναλάβει τέμνουσα
δύναμη {ση με 0,3 f ykAs.όπou As ε(ναι η διατομή της
μεγαλύτερης από τις ράβδους που συγκολλούνται

3.16

Παραμορφώσεις
Διαγράμματα τάσεων-παραμορφώσεων

3.16.1
Σε περ{πτωση έλλειψης ακριβέστερων στα

Τα πραγματικά διαγράμματα τάσεων-παραμορ

χε(ων μπορε( να χρησιμοποιηθε( για τους χά

φώσεων μπορούν να αντικατασταθούν με διγραμ

λυβες θερμής έλασης ή τους χάλυβες ψυχρής

μικά ή τριγραμμικά διαγράμματα, διαλεγμένα έτσι

κατεργασ(ας με όλκηση το ακόλουθο διγραμ
μικό διάγραμμα:

ώστε η απλοπο(ηση αυτή να δ(νει προσεγγ(σεις
υπέρ της ασφάλειας.

)

Σχήμα Σ.3.1

Απλοποιημένο διάγραμμα τάσεωνπαραμορφώσεων
Σε περ(πτωση έλλειψης ακριβέστερων
στοιχε(ων, μπορε( για τους χάλυβες ψυχρής
κατεργασ(ας με στρέψη να χρησιμοποιηθε(
ένα απλοποιημένο διγραμμικό διάγραμμα (βλ
παρ. 6.3.3).
Μέτρο ελαστικότητας

3.16.2

Es

Για όλους τους χάλυβες σιδηροπρανούς σκυροδέ
ματος το μέτρο ελαστικότητας μπορε( να ληφθε(

)

(σο με

200 GPa.

3.16.3

Συντελεστής θερμικής διαστολής

Ο συντελεστής θερμικής διαστολής του χάλυβα
5

μπορε( να λαμβάνεται (σος με 10· ανά °C.

3.17

Ολκιμότητα

Οι ολκιμότητες που προδιαγράφονται στα
πρότυπα ΕΛΟΤ 959 και 971 θεωρούνται ικανο

θα πρέπει να δειχθε( ότι ο χάλυβας έχει επαρκή
ολκιμότητα ώστε να επιτρέπει ανακατανομή εντά

ποιητικές.

σεως (βλ παρ.

8.2.2.2

και

9.t3.2).

Ο οπλισμός δεν θα πρέπει να καμπυλώνεται
με ακτ(να καμπυλότητας μικρότερη από εκε(
νη που ορ(ζεται στο πιστοποιητικό για τη
δοκιμή αναδ(πλωσης.

3.18
Βλ. και ΕΛΟΤ

959 και 971.

Συγκολλησιμότητα

Βλέπε παρ.19.3.2.
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3.2

ΧΑΛ ΥΒΑΣ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ

Γενικά

3.2.1

Οι μηχανικές και φυσικές ιδιότητες των χαλύβων
προέντασης καθορ(ζονται από πιστοποιητικά.

Οι χάλ~ς προέντασης που καλύπτονται από τον
Κανονισμό αυτό είναι δυνατόν να περιγραφούν ως
ακολούθως:
α) Σύμφωνα με την κατεργασ(α:
α.1) θερμή κατεργασ(α
χάλυβες ειδικής κατεργασίας,
χάλυβες σκληρυμένοι με βαφή
α2) μηχανική κατεργασία
χάλυβες ψυχρής κατεργασ(ας με διέλκυση ή
εξέλαση
χάλυβες ψυχρής κατεργασ(ας με συστροφή

)

ή έλξη.

Οι κατεργασ(ες αυτές μπορούν να συμπληρωθούν
με Ύfρανση και σταθεροποίηση.
β)

γ)

Σύμφωνα με τον τύπο:
σύρματα και ράβδοι
συρματόσχοινα ή καλώδια
Σύμφωνα με τη μορφή:
σύρματα ή ράβδοι λε(ες και κυκλικές (τα

σύρματα μπορούν να είναι (σια ή πλεγμένα)
σύρματα ή ράβδοι με νευρώσεις κυκλικές ή
μη κυκλικές.

3.2.2 Διατομή υπολογισμού
Οι υπολογισμο( πρέπει να βασ(ζονται στην ονο

μαστική διατομή, η οπο(α για τα σύρματα ή τις
ράβδους καθορ(ζεται από την ονομαστική τους
διάμετρο ενώ για τα συρματόσχοινα ή τα καλώδια
από τις ονομαστικές διατομές των συρμάτων ή

των ράβδων που τα συνθέτουν.

3.2.3

Χαρακτηριστική αντοχή

Ο ορισμός της χαρακτηριστικής αντοχής δ(νεται
στην παρ.3.1.3.

Η τιμή fo,2 μπορε( να αντικατασταθε( από την τιμή
σε παραμένουσα παραμόρ

fo,1 (πα.ι αντιστοιχεί
φωση 0,1%).

Κανονικά η κατηγορ(α ενός χάλυβα προέντασης

πρέπει να προδιαγράφεται με βάση το χαρακτηρι

Π.χ. $1500/1770 υποδηλώνει χάλυβα προέντα
σης με fρο,11<

.. 1500 MPa και fρtk • 1770 MPa.

στικό του όριο διαρροής (fpo.2k ή fρο,11<) και την
χαρακτηριστική του εφελκυστική αντοχή fρtk·
Για την εφελκυστική αντοχή fρtk που προσδιο
ρ(ζεται από τις δοκιμές εφελκυσμού πρέπει να
ισχύουν οι σχέσεις:

f ptk 2:: 1.1 f0.2k

{3.3)

f ptk 2:: 1.05 f0.2,obs

{3.4)
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όπου fo.2,obs ε(ναι το όριο διαρροής όπως
προκύπτει από αυτές τις δοκιμές

3.2.4 Χαρακτηριστικά συνάφειας
Το μιJ<ος αγκύρωσης Ιbρ που απαιτε(ται για να
εξασφαλισθε( η μεταβ(βαση της δύναμης προέντα
σης στο σκυρόδεμα μετά την απελευθέρωση των
άκρων των τενόντων (προεντεταμένη κλ(νη,
προτανυόμενοι τένοντες, βλ. παρ. 4.1), πρέπει να
προσδιορίζεται ε(τε βάσει των τιμών που περιλαμ
Οι συνθήκες εφαρμογής σχετ(ζονται ειδικότε
ρα με:

-

την αρχική τάση των τενόντων,
τα χαρακτηριστικά του σκυροδέματος κατά

βάνονται στα πιστοποιητικά του χάλυβα προέντα
σης προσαρμοσμένων, εάν χρειάζεται, στις
σuνθιJ<ες εφαρμογής, ε(τε μέσω δοκιμών που να
εξομοιώνουν τις συνθήκες εφαρμογής.

την στιγμή της προέντασης,

-

)

την θέση και την επικάλυψη των τενόντων
και

-

την εντατική κατάσταση του σκυροδέματος.

Οταν τα πιστοποιητικά δεν δ(νουν τψές για
τον λόγο του μήκους αγκύρωσης προς την
ονομαστική διάμετρο του τένοντα, επιτρέπο
νται τιμές μεταξύ των παρακάτω ορ(ων:

100 μέχρι 140 για σύρματα που δεν ε(ναι λdα
45 μέχρι 90 για συρματόσχοινα 7 συρμάτων.
Οι τιμές αυτές έχουν υπολογισθε( με την
παραδοχή ότι η προένταση εφαρμόζεται στο
υπόψη στοιχε(ο με σταδιακή απελευθέρωση
των άκρων των τενόντων. Εάν η προένταση
επιτυγχάνεται με κοπή των άκρων των τενό
ντων που προεξέχουν, οι τιμές αυτές πρέπει
να αυξηθούν κατά 25%.

Κατά τον έλεγχο οριακών καταστάσεων ρηγμά
τωσης, οι προεντεταμένοι τένοντες μπορούν να
θεωρηθούν ως οπλισμά υψηλής συνάφειας υπό
την προϋπόθεση ότι πληρούν τα κριτήρια της
παρ.3.t4.

3.2.5 Διατάξεις αγκυρώσεων
Τα mστοπαητικά των χαλύβων προέντασης δ(
νοuν σταχε(α σχετικά με τις διατάξεις αγκυρώ
σεων. Εάν οι παραδοχές της μελέτης ή οι συνθήκες
εφαρμογής διαφέρουν από εκε(νες που προβλέπο
νται στα πιστοποιητικά, ε(ναι απαρα(τητο να γ(νο
νται συμπληρωματικά έλεγχοι.

3.2.6
Σε περίπτωση έλλειψης ακριβέστερων στοι
χε(ων ή σε φάση προμελέτης ε(ναι δυνατόν
να χρησιμοποιηθε( το ακόλουθο διγραμμικό
διάγραμμα:

Παραμορφώσεις

3.2.6.1 Διαγράμματα

τάσεων-παραμορφώσεων

Τα διαγράμματα τάσεων-παραμορφώσεων λαμβά
νονται από τα σχετικά πιστοποιητικά των χαλύ
βων.
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Σχήμα Σ.3.2
Απλοποιημένο διάγραμμα σ-ε για

χάλυβες προέντασης

)

Στην περ{πτωση συρματοσχο(νων υπό σχετι

κά χαμηλή τάση, η σχέση εφελκuστικής δύνα
μης και επψήκuνσης δεν εξαρτάται μόνον απ'
το μέτρο ελαστικότητας του χάλυβα.

3.2.6.2

Μέτρο ελαστικότητας

Es

Για όλους τους χάλυβες προέντασης το μέτρο
ελαστικότητας μπορε( να ληφθε( (σο με

200 GPa.

Η επιρροή των διαφόρων προσθέτων παρα

μορφώσεων που συνοδεύουν την επιμήκυνση
κατά την στιγμή επιβολής της προέντασης
μπορε( να ε(ναι σημαντική και πρέπει να λαμ

βάνεται κατάλληλα υπόψη.

3.2.6.3

Συντελεστής θερμικής διαστολής

Ο συντελεστής θερμικής διαστολής των χαλύβων

προέντασης λαμβάνεται (σος με 10·5 ανά

3.2.6.4
Η χαλάρωση εκτιμάται για τις ακόλουθες
τιμές αρχικής τάσης προέντασης:

0

c.

Χαλάρωση

Οι τιμές της χαλάρωσης που θα ληφθούν υπόψη
για τον υπολογισμό της τελικής δύναμης προεντά
σεως μπορούν να προσδιορισθούν:

)

σρο • 0.6fρtk, 0.7fρlk. 0.8fρtk

(ί)

(Για ενδιάμεσες τιμές μπορε( να γ(νει γραμμι
κή παρεμβολή).

βάσει των δεδομένων που περιέχονται στα πι
στοπαητικά ή

(ίί)

από αποτελέσματα 'αξιόπιστων δοκιμών χα

Κατάλληλες τψές θεωρούνται εκε(νες που
περιλαμβάνονται στον παρακάτω Π(νακα, α
οπάες ισχύουν για διάρκεια επιβολής της
τάσεως (ση με 1000 ώρες.

(ίίί)

λάρωσης ή
όταν κρ{νεται ότι τα διατιθεμένα στοιχε(α δεν
dναι αξιόπιστα ή επαρκή (π.χ. τιμές βασιζόμε
νες σε δοκιμές μικρής διάρκειας), τότε μπο

ρούν να ληφθούν υπόψη κατάλληλες τιμές της
χαλάρωσης, α οπο(ες δ(νονται στην διεθνή
βιβλιογραφία για τις συνήθεις περιπτώσεις.

σpo/fpkt

0,6

Χάλυβες προtντασης χωρ(ς

0,7

0,8

4.0% 8.0% 12.0%

ειδική μέριμνα έναντι

χαλάρωσης, κλάσεως 1
Χάλυβες προέντασης χαμηλής
χαλάρωσης, κλάσεως 2

Ιl(νακας Σ

t5% 3.0% 6.0%

3.2

Μέγιστες τιμές χαλάρωσης σε

1000 ώρες

Η τελική χαλάρωση μπορε( να θεωρηθε( ότι

πραγματοποιε(ται μετά από 0,5.10 6 ώρες επι
βολής της τάσης. Αν δεν γίνουν δοκιμές, η

15
μείωση δεδομένης τάσης λόγω χαλάρωσης

μετά από περ(οδο t>1000 ώρες μπορε{ να
εκτιμηθε( εάν ε(ναι γνωστή η απώλεια
Δσρ ,reι, 1000 μέσω της ακόλουθης σχέσης:

Δσp,rel, =

t
Δσρ ,rel,1000

(-t-) β

(Σ

1000

32)

όπου:
β • συντελεστής, ανάλογα με τον τύπο του
χάλυβα και την τιμή της αρχικής τάσης προε
ντάσεως. Οταν δεν διατ(θενται ακριβέστερα
στοιχεία για την επιρροή του τύπου του χά
λυβα, το β μπορεί να ληφθεί (σο με:
β !Ξ!

β !Ξ!

)

0.12 για
0.19 για

κλάση

1

κλάση 2.

Για περιόδους μικρότερες από

1000

ώρες, η

ισχύς της εξ(σωσης (Σ 32) πρέπει να ελεγχθεL
Γενικώς, για 100 ώρες η χαλάρωση είναι !!!70%,
ενώ για 500 ώρες η χαλάρωση είναι !!!90%
αυτής που αντιστοιχε( σε 1000 .ώρες.

3.2.7
Η απα(τηση αυτή μπορεί να θεωρηθεί ότι ικα
νοποιείται, εάν στο διάγραμμα τάσεων-παρα

μορφώσεων η περιοχή πλαστικών παραμορ
φώσεων ε(ναι τριπλάσια της περιοχής
ελαστικών παραμορφώσεων. Η παραμόρφω
ση υπό το μέγιστο φορτ[ο πρέπει να είναι
τουλάχιστον

3.5%.

Ολκιμότητα

Οι χρησιμοποιούμενοι χάλυβες προέντασης πρέπει
να έχουν επαρκή ολκιμότητα ώστε να ε[ναι δυνατή
η ανακατανομή εντάσεως.
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4. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΝΤ ΑΣΗ
Το Κεφάλαιο αυτό δεν καλύπτει άλλους τρό

4.1

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ

(1)

Προένταση μετά απ' την σκλήρυνση του σκυ
ροδέματος (Προένταση): Οι τένοντες (σύρμα
τα, ράβδοι ή συρματόσχοινα , καλώδια)

ποuς επιβολής προέντασης εκτός απ' την

τάνυση των τενόντων. Δυνάμεις προέντασης
ποu επιβάλλονται με άλλοuς τρόποuς πρέπει
να θεωρούνται ως δράσεις (μόνιμες ή μετα
βλητές).
Γενικά ο Κανονισμός αυτός, για προένταση
μετά απ' την σκλήρυνση τοu σκυροδέματος,
καλύπτει μόνο την περίπτωση τενόντων α
οπάα βρ{σκονται μέσα σε σωλήνες, τοποθε
τούνται μέσα στη διατομή των σταχείων και
συνδέονται με το σκυρόδεμα μέσω τσιμεντε
νέσεων.

τοποθετούνται μέσα σε σωλήνες και αγκυρώ
νονται κατάλληλα στα άκρα τους. Οι συνθήκες
εφαρμογής συστημάτων αυτής της μεθόδου
προέντασης καθορ(ζονται από τα πιστοποιη

(i)

ματος (Προεντεταμένη κλίνη, προτανuόμενα
τένοντες):

Οι τένοντες (σύρματα ή συρματόσχοινα) βρί
σκονται σε άμεση επαφή με το σκυρόδεμα και
G"γκuρώνονται μέσω συνάφειας.

Για την χρησιμοπάηση τενόντων χωρ(ς συνά
φεια βλέπε παρ.4.5.2 και παρ.10.5.

\

./

τικά των σuστη..ιάτων προεντάσεως.
Προένταση πριν από την έγχυση του σκυροδέ

Γενικώς, η προένταση χρησιμοποιε(ται σε
φορείς ή σταχεία χωρίς αυξrιιένες απαιτή
σεις πλαστιμότητας (βλ. παρ. 6.13). Γι αυτό
άλλωστε και α απαιτήσεις της παρ. 3.13 για
χάλυβες σιδηροπαγούς σκυροδέματος δεν
δ(νονται και στην παρ. 3.2.3 για χάλυβες
προέντασης.

42

ΑΡΧΙΚΗΠΡΟΕΝΤΑΣΗ

Η αρχική τάση του τένοντα, μετά την απομάκρυν
ση των γρύλων και αφού λειτουργήσουν οι αγκυ
ρώσεις δεν θα πρέπει να υπερβα(νει την μικρότερη
από τις επόμενες δύο τιμές:

Αυτές α οριακές τιμές ισχύουν για συνηθισμέ
νες περιπτώσεις.

σpο • 0.65 fptk
σpο ..

0.75 fp0.1<

(4.1)

{42)

Η ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή σκυροδέματος
κατά την στιγμή της προέντασης, ώστε να απο
φεύγεται ο κ(νδυνος υποχώρησης των σωμάτων
αγκύρωσης. δ(δεται στα πιστοποιητικά των διαφό
ρων συστημάτων προέντασης.
Εφόσον υπάρχει ολ(σθηση των τενόντων στις θέ
σεις αγκuρώσεώς των και μέσα στο μήκος επιρ
ροής της ολ(σθησης, οι μέγιστες τάσεις στον

γρύλο μπορούν να ληφθούν κατά την στιγμή της
προέντασης (σες με:

Αυτές οι αυξημένες τιμές μέγιστων αρχικών

τάσεων πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση

σpo ,max = 0.70 f ptk

{4.3)

σpo , max :ι: 0.80 fp0 .1k

{4.4)

και με άλλους παράγοντες, όπως:

-

-

δυνατότητα αύξησης της τάσης σε περί
πτωση μεγάλων απωλειών τριβής ώστε να
είναι δυνατή η επιβολή της προγραμματι
σμένης δύναμης προέντασης.
δυνατότητα ή αδυναμ(α αντικατάστασης
ενός τένοντα που βλάφθηκε κατά την προέ
νταση,

-

πιθανές επιπτώσεις της θραύσης τένοντα,
ειδικώς πιθανότητα τραυματισμών,
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-

μέθοδος προέντασης (μετά την σκλήρυνση
ή πριν την έγχυση του σκυροδέματος),
εφαρμοζόμενος βαθμός προέντασης.
τύπος του τένοντα και ποιότητα του χάλι;.
βα.

-

χρόνος που μεσολαβεί μέχρι την εφαρμογή
τσιμεντένεσης.

Σε κάθε περ{πτωση πρέπει να δ(νεται προσο
χή στις ανεπιθύμητες συνέπειες της υπέρβα

σης του ορ{ου αναλογ(ας του χάλυβα κατά
την στιγμή της προέντασης (π.χ. τάσεις σε
θέσεις καμπuλώσεως των τενόντων).

4.3 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΡΟΕΝΤ ΑΣΗΣ
Γενικά

4.3.1

)

Οπου δεν δ(νονται ειδικά κανόνες, η προέντα
ση επιβάλλεται σε χρόνο που καθορ(ζεται από
τις ακόλουθες συνθήκες:

- συνθήκες παραμορφώσεων του στοιχε(ου,
- ασφάλεια σχετιζόμενη με την θλιπτική

Για δεδομένη ηλικ(α του σκυροδέματος. οι απώ
λειες προέντασης σε μια διατομή (σε σχέση με τη
μέγιστη τάση στο γρύλο προέντασης) ισούνται με
το άθροισμα:

-

-

των απωλειών πριν από την προένταση του
σκυροδέματος (παρ.4.3.2),

αντοχή του σκυροδέματος,
ασφάλεια σχετιζόμενη με τοπικές εντάσεις.

ασφάλεια των αγκυρώσεων των τενόντων.

Η απλοπο(ηση του υπολογισμού των απω

λειών μέσω της χρήσης μέσων τιμών για την
δύναμη προέντασης, προϋποθέτει ότι ο υπο
λογισμός των απωλειών θα ε(ναι λεπτομερής.

-

των μειώσεων (παρ.4.3.3) και
των χρόνιων απωλειών (παρ.4.3.4).

Η εκτ(μηση των απωλειών βασίζεται γενικά στην
χρησιμοπάηση μέσων τιμών των βασικών δεδομέ
νων.

4.3.2

Απώλειες πριν από την προένταση
του σκυροδέματος (προεντεταμένη κλ(νη)

Συνήθως οι απώλειες προέντασης εκφράζο
νται ως τάσεις και όχι ως δυνάμεις.

Οι παρακάτω απώλειες πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη στους υπολογισμούς:

Στο Σχήμα Σ 4.1 δ(νεται η σειρά με την οπάα
εμφαν(ζονται οι διάφορες απώλειες α) στην
περ(πτωση προέντασης πριν από την έγχυση
του σκυροδέματος και χωρ(ς θερμική κατερ
γασ(α με ατμό, και β) στην περ(πτωση επιβο
λής της προέντασης μετά απ' την σκλήρυνση
του σκυροδέματος.

α)

β)

απώλειες λόγω τριβής στις διαμορφώσεις των

καμπυλών (στην περ{πτωση καμπύλων τενό
ντων), καθώς και απώλειες λόγω ολίσθησης
στις αγκuρώσεις της προεντεταμένης κλ(νης.
απώλειες λόγω χαλάρωσης του χάλυβα των
τενόντων (που θεωρούνται ότι είναι εκτεθει
μένοι) κατά την χρονική περ{οδο μεταξύ έντα
σης των τενόντων και εφαρμογής της

προέντασης στο σκυρόδεμα.

4.3.3

Μειώσεις

4.3.3.1

Βλέπε Σχ.4.1.α και β.

Μειώσεις λόγω ελαστικής παραμόρφωσης του σκυροδέματος

Αυτή η με(ωση μπορε( να εκτιμηθε( προσεγγι
στικά μέσω των ακόλουθων σχέσεων:

Πρέπει να ληφθε( υπόψη η με[ωση προέντασης
λόγω βράχυνσης του σκυροδέματος η οπο(α προ

- Στην

κύπτει:

περ(πτωση προτάνυσης:

Δσρο2(χ)

- Στην

Es

=Ε
σc(χ)
c,j

περίπτωση προέντασης:

(Σ

4.1)

-

στην περ{πτωση προτάνυσης ως αποτέλεσμα
της δράσης των τενόντων όταν ελευθερώ

νονται από τις αγκυρώσεις τους,
στην περ(πτωση προέντασης ως αποτέλεσμα
του προγράμματος τάνuσης των τενόντων.
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)

Σχήμα Σ 4.tα

Μειώσεις και απώλειες προέντασης σε δεδομένη διατομή (προένταση
πριν από την έγχυση του σκυροδέματος)

>

Σχήμα Σ 4.tβ

Μειώσεις και απώλειες προέντασης σε δεδομένη διατομή (προένταση
μετά από την σκλήρυνση του σκυροδέματος)
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Δσρο2(χ) =

1 Es

2Ε
σc(χ)
c,J

(Σ

42)

όπου:
•μέτρο ελαστικότητας του χάλυβα
προέντασης,
•μέτρο ελαστικότητας του σκυροδέματος κατά την στιγμή εφαρμογής

Es
Ec,J

των φορτ(ων (λαμβάνονται υπόψη η
δύναμη προέντασης και τα μόνιμα
φορτ[α),

σc(χ)

•θλιπτική τάση του σκυροδέματος σε
διατομή χ στην στάθμη του κέντρου
βάρους των τενόντων λόγω μον(
μων φορτ(ων και προέντασης. Η σc(χ)

αναφέρεται στην ομογενή ιδεατή

διατομή.

4.3.3.2 Μειώσεις λόγω τριβής (προένταση)
Η τριβή μεταξύ τένοντα και σωλήνα κατά την
προένταση προκαλε[ται από την καμπυλότη
τα των τενόντων, καθώς και απ' τις παρασι
τικές αποκλ(σεις ακόμα και σε ευθυγραμμ(α.
Από τις εξισώσεις (4.3) και
σρο,maχ(Χ=Ο)

(4.4) προκύπτει ότι:

" mln{0,70fρtk,0,80fp0,11<}

Οι τιμές του συντελεστή τριβής δεν εξαρτώ
νται μόνο από την επιφάνεια του τένοντα και
την εσωτερική επιφάνεια του σωλήνα αλλά
και από την μορφή της χάραξης και από την

υδατοστεγανότητα των σωλήνων (παρ20.5).
Εάν μ(α•k.χ)

s 0,2

(Σ

Η τάση του τένοντα, σρο{χ), σε μια διατομή που
βρ(σκεται σε απόσταση χ απ' την ενεργό αγκύρω
ση ε(ναι μειωμένη σε σχέση με την τάση σpo,max

(χ•Ο). στην θέση της αγκύρωσης. κατά τις μειώσεις
λόγω τριβής. Η τάση στην θέση χ μπορε( να υπο
λογισθεί μέσω της ακόλουθης σχέσης:
σρο(χ)

• σρο,maχ(Χ=Ο).(1-μ(α•k.χ))

μ

•

α

•

άθρασμα των απολύτων τιμών των γωνιακών
εκτροπών του τένοντα απ' την θέση ο μέχρι
την θέση χ. μετρούμενων σε ακτ(νια (χωρ(ς να
λαμβάνεται υπόψη η διεύθυνση ή το πρόσημό
τους),

(Σ

4.4)

k•

αθέλητη γωνιακή εκτροπή (ακτ(νια ανά μονά
δα μήκους) από την ακριβή χάραξη των τενό
ντων.

• σpο.maχ(Χ=Ο).μ(α•k.χ)

(Σ

4.5)

Σε περ(πτωση έλλειψης ακριβέστερων τιμών,
μπορούμε να δεχθούμε ως αντιπροσωπευτι
κές τις εξής τιμές για τένοντες χωρ(ς λιπα
ντικά, με ακτ(να καμπυλότητας μεγαλύτερη

από 6m:

- μ=Ο.50

για τένοντες σε άμεση επαφή με το
σκυρόδεμα

- μ•Ο.30

για μη λε(α σύρματα που βρ(σκονται

- μ..0.25

συντελεστής τριβής μεταξύ τένοντα και σω
λήνα,

4.3)

και

Δσρο{χ)

(4.5)

όποu:

μπορούμε να υποθέσουμε ότι:
σρο{χ)

• σρο,maχ(Χ•Ο)eχp(-μ(α•k.χ))

μέσα σε μεταλλικούς σωλήνες.κα
θώς και για ράβδους
για λε(α κυκλικά σύρματα μέσα σε
μεταλλικούς σωλήνες

Στα πιστοποιητικά των διαφόρων συστημάτων
προέντασης δ[νονται τιμές για το μ και το k.
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- μ•Ο.20

για δέσμες παραλλήλων συρμάτων

ή καλώδια μέσα σε μεταλλικούς σω
λήνες.
Η διασπορά κυμα(νεται μεταξύ

-10% και •20%.

Οι τιμές που δίνονται παραπάνω μπορούν να
πολλαπλασιαστούν επ( 0,9 για τένοντες με
ελαφρά λ(πανση, π.χ. με διαλυτό έλαιο.

Λ(πανση επιτρέπεται μόνο με λιπαντικά για τα
οπο(α υπάρχει εγκριτική απόφαση, ώστε να μην

υπάρχει κ(νδuνος βλάβης του αλκαλικού περιβάλ
λοντος των τενόντων.
Δεν επιτρέπονται ακτ(νες καμπυλότητας μι
κρότερες από 3m.
Ο συντελεστής k εξαρτάται βασικώς από την
ακρ(βεια με την οπο(α επιτυγχάνεται στην
πράξη το θεωρητικό σχήμα της χάραξης των

)

τενόντων. Η ακρ(βεια επιτυγχάνεται ευκολό
τερα αν ο σωλήνας ε(ναι άκαμπτος και η
χάραξη απλή.
Γενικά, μπορε( να υποτεθε( k=O.otn-1 αφού λη
φθε( υπόψη η διάμετρος του σωλήνα, η από
σταση μεταξύ των στηριγμάτων του σωλήνα
και η ποιότητα της εργασ(ας.

4.3.3.3
Οι τιμές που θα ληφθούν υπόψη ορ(ζονται στα
πιστοποιητικά των συστημάτων προέντασης.

Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ολ(σθηση του τένο
ντα κατά την στιγμή της σφήνωσης, καθώς και η
παραμόρφωση της αγκύρωσης.

4.3.3.4
Οι μειώσεις λόγω θερμικής κατεργασ(ας με
ατμό πρέπει να υπολογ(ζονται μαζ( με τις
άλλες μειώσεις.

Μειώσεις λόγω ολ(σθησης στις
αγκυρώσεις (προένταση)

Αλλες μειώσεις

Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και όλα τα άλλα
πιθανά α(τια μειώσεων που οφε(λονται στην μέθο
δο ή στον εξοπλισμό προέντασης.

4.3.4

Χρόνιες απώλειες λόγω ερπυσμού και
συστολής ξήρανσης του σκυροδέματος
και χαλάρωσης του χάλυβα.

)

Η ακριβής λύση του προβλήματος ε(ναι αρκε
τά περ(πλοκη. Δεδομένου ότι η ποσοτική έκ
φραση όλων των παραμέτρων που
επηρεάζουν το πρόβλημα ε(ναι δυσχερής, γ(
νονται δεκτές προσεγγιστικές λύσεις.
Μια προσεγγιστική τιμή για τις τελικές χρό

νιες απώλειες σε μια διατομή χ μπορε( να
εκτιμηθε( από την παρακάτω εμπειρική σχέση:

Δσροο=Δσρ,s+c ,οο+Δσρ,rebοο (1-2 Δσρ,s+c,οο)
σρο
Δσρ ,s+c,οο

= Es(εcoo + εsοο)

(Σ4.6)
(Σ

4.7)

όπου:
εcοο

=βράχυνση σκυροδέματος λόγω ερπυσμού (μετρούμενη από την χρο
νική στιγμή to. όπου t 0 ε(ναι ο
χρόνος επιβολής της προέντασης).
Η εcοο υπολογ(ζεται μέσω της σχέ-

Ο υπολογισμός των χρόνιων απωλειών λόγω ερ
πυσμού και συστολής ξήρανσης του σκυροδέματος
και χαλάρωσης του χάλυβα πρέπει να λαμβάνει
υπόψη την αλληλεξάρτηση των φαινομένων.
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σης Σ 2.4 στην οπάαν εισάγεται η
τελική τάση του σκυροδέματος
στη στάθμη του κέντρου βάρους

εsco

των τενόντων. Αυτή η τάση οφεί
λεται στην προένταση, στις μόνι
μες δράσεις, καθώς και στον
μακροχρόνιο συνδυασμό των μετα
βλητών δράσεων (βλ παρ. 6.42).
•βράχυνση σκυροδέματος λόγω ανεμπόδιστης συστολής ξήρανσης
(από ηλικ(α to), στην (δια στάθμη

όπου ορ(ζεται και η εcco
Δσρ,rel,co • καθαρή χαλάρωση του χάλυβα υπό
τάση (ση με την αρχική τάση σρο.
Ο παραπάνω τύπος δεν ισχύει για την εκτ(μη
ση των απωλειών σε ενδιάμεσες φάσεις της
κατασκευής.

Επ(σης δεν διαφοροποιε( σαφώς τις συνέπειες
των διαφόρων φαινομένων και γι αυτό δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθε( για τη σύγκριση
των επιρροών τους.

4.4 ΑΝΤUΊΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
4.4.1 Υπολογισμός απωλειών προέντασης

Σε μερικές περιπτώσεις (π.χ. σταδιακή κατα
σκευή και προένταση) μπορε( να χρειάζονται
α τιμές της προέντασης σε ενδιάμεσα χρονι
κά διαστήματα. Τότε α απώλειες σε χρόνο t
που συμβολ(ζονται με ΔΡt(χ), υπολογ(ζονται
και Ττροστ(θενται στις στιγμια(ες απώλειες
ΔΡο(Χ).

Για τις περισσότερες περιπτώσεις αρκε( ο υπολογι
σμός των τιμών της προέντασης σε δύο χρονικές
περιόδακ;:

-

τη στιγμή της εφαρμογής της προέντασης στο

-

μετά από μεγάλη χρονική περ(οδο

σκυρόδεμα

(tzO),
(t=oo).

Κατά τον υπολογισμό των τιμών της προέντασης
στη διατομή χ λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες
απώλειες:
Για t=O: Οι μειώσεις (παρ. 4.3.3) στις οπο(ες, στην
περ(πτωση προεντεταμένης κλ(νης, προστ(θενται

)

και α απώλειες πριν από την προένταση του
σκυροδέματος (παρ. 4.3.2)· το άθροισμα των α
πωλειών αυτών σuμβολ(ζεται με ΔΡο(χ).

Για t 11 00 :Οι προηγούμενες απώλειες ΔΡο(χ) αυξημέ
νες κατά τις χρόνιες απώλειες ΔΡcο (χ) (παρ. 4.3.4).

4.4.2 Τιμές της προέντασης εισαγόμενες
στους υπολογισμούς

Ο συμβολισμός Ρο ε(ναι απλοποιημένος συμ
βολισμός του Pt = ο(χ•Ο).
Οταν εφαρμόζεται η εξ(σωση (4.6) προκύ
πτουν α ακόλουθες αντιπροσωπευτικές τιμές
(αρχική και τελική).

- για t=O,
Pmo(x) • Ρο-ΔΡο(χ)
- για t=oo,

(Σ

4.8)

Για τις συνηθέστερες περιπτώσεις αρκε( να ληφθε(

υπόψη μόνο μια αντιπροσωπευτική τιμή προέντα
σης. Η τιμή αυτή ισούται με την μέση τιμή σε χρόνο

t για την υπόψη διατομή χ:

Pmt(x) 11 Ρο-(ΔΡο(χ)·ΔΡt(χ))

(4.6)

όπου:
Ρο

11

αρχική προένταση κατά την στιγμή
εφαρμοζόμενη στο άκρο (χ=Ο),

t•O
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ΔΡt(χ)

Pmoo

(χ)

•

Ρο-(ΔΡο(χ)·ΔΡ (χ))

(Σ

•χρόνιες απώλειες σε χρόνο

4.9)

t στη διατομή

χ.

ΒΔΙ<Α ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ

4.5

Η προένταση γενικά προκαλε(:

α)

Οι 'ισοστατικές' επιρροές αναφέρονται στα
εντατικά μεγέθη που αναπτύσσονται σε μια
διατομή λόγω της εκκεντρότητας ή/και της
κλ(σης της δύναμης προέντασης ως προς τον
κεντροβαρικό άξονα του στοιχε(ου (αυτεντα
τική κατάσταση).

β)

τοπικά φαινόμενα στην περιοχή των αγκυρώ
σεων και στα σημε(α όπου οι τένοντες αλλά
ζουν διεύθυνση,
'ισοστατικές' επιρροές σε ισοστατικούς φο
ράς,

γ)

'ισοστατικές' και 'υnερστατικές' επιρροές σε υ

περστατικούς φορε(ς.

Οι 'uπερστατικές' επιρροές αναφέρονται στην
συμπληρωματική (παρασιτική) εντατική κατά
σταση που αναπτύσσεται στους υπερστατι
κούς φορε(ς λόγω πρόσθετων εξωτερικών
αντιδράσεων. Αυτές οι πρόσθετες αντιδρά
σεις προκαλούνται απ' την προένταση και
οφε(λονται στην ανάγκη σuμβιβαστού των

παραμορφώσεων προς τις συνθήκες στήρι
ξης.

4.5.1
α)

Διανομή της δύναμης προέντασης

Προένταση μετά απ' την σκλήρυνση του
σκυροδέματος

Σε περ(πτωση ενός στοιχε(ου με μεγάλο πλάτος,
γ(νεται η παραδοχή ότι η δύναμη προέντασης
διανέμεται πέραν της αγκύρωσης υπό γων(α 2β,
όπου taη3=2/3 (βΞ34°).
Σε περ(πτωση πλακοδοκού γ[νεται η παραδοχή ότι
η δύναμη προέντασης διανέμεται:

t πάνω στο μέσο επ(πεδο του κορμού, εντός γω
ν(ας 2β ξεκινώντας από την αγκύρωση,
2. στο μέσο εrnπεδο του άνω πέλματος, υπό γων[α
β εκατέρωθεν του κορμού, από το σημε(ο όπου η

""':\
il
Σχήμα Σ

διανομή στον κορμό φθάνει στο πέλμα.

4.2

Διανομή της προέντασης σε
πλακοδοκούς

β)

Προένταση πριν από την έγχυση του σκυροδέματος

Η εφελκυστική τάση σ' έναν προτανυόμενο τένο
ντα υποτ(θεται ότι λαμβάνει την τιμή σχεδιασμού
της σε απόσταση lbρd από το άκρο.

Η τιμή Ο,81bρ μπορε( να ε(ναι δυσμενής στην
περ(πτωση ελέγχου του άνω άκρου του στοι
χε(ου. Κατά μήκος του lbρd μπορούν να διακρι
θούν δύο ζώνες:

Η απόσταση αυτή ισούται με Ο,801bρ ή με 1,21 bρ,
ανάλογα με το ποια απ' αυτές τις δύο τιμές ε[ναι
δυσμενέστερη για το υπό εξέταση εντατικό μέγε
θος (lbp ε(ναι το μήκος αγκύρωσης, όπως ορ(σθηκε

α)

στην παρ.3.2.4).

Η αδρανής ζώνη, κοντά στο άκρο του
στοιχε(ου· η ζώνη αυτή έχει μήκος:
50, αν η προένταση επιβάλλεται με βαθ
μια(α απελευθέρωση των άκρων των τε
νόντων (0 : η διάμετρος του τένοντα) και
100, αν η προένταση επιβάλλεται
αποτόμως (κοπή).
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β)

Η πέραν της αδρανούς ζώνη, όπου η τάση
του τένοντα μεταβάλλεται γραμμικά από
μηδέν μέχρι τη τιμή σχεδιασμού της (Σχ.Σ

Ως μtJ<ος ανάπτυξης της προέντασης ορ(ζεται η

4.3)

απόσταση μεταξύ του άκρου του τένοντα και μιας
διατομής πέραν της οπάας η διανομή των ορθών
τάσεων λόγω προέντασης θεωρε(ται γραμμική, σε

όλο το ύψος τη διατομής.
Για ορθογωνική διατομή με ευθύγραμμους τένο
ντες στο κάτω μέρος της διατομής, μπορε( να

θεωρηθε{ ότι το μήκος ανάπτυξης της προέντασης
ε(ναι:

lρ,ef = ../(0,8lbpd) 2 + hz >lbpd
όπου

Σχήμα Σ

)

4.3

Αγκύρωση προτανυόμενου τένοντα

h είναι

το ύψος της διατομής.

Σημειώνεται ότι κατά τον έλεγχο της αγκύρωσης
πρέπει να ληφθε( υπόψη το μέγεθος του μήκους

μεταθέσεως του διαγράμματος ροπών κάμψεως
(παρ.112.4~ Για πλακοδοκούς μπορε( να υιοθετηθε(
ο κανόνας διανομής προέντασης που εφαρμόζεται
στην περ{πτωση προέντασης μετά από την σκλή
ρυνση του σκυροδέματος.

4.5.2

Τένοντες χωρ(ς συνάφεια

Βλέπε επ(σης παρ.10.5.

Αυτή η περ(πτωση μπορε( να αφορά:

Για τον υπολογισμό των ορθών τάσεων και
κατά τον έλεγχο έναντι τέμνουσας σε ένα
στοιχε(ο το οπο(ο προεντε(νεται μετά απ' την
σκλήρυνση του σκυροδέματος πρέπει οι τά
σεις που αναπτύσσονται πριν από τη σύνδεση
των τενόντων με το σκυρόδεμα, να υπολογ(
ζονται λαμβάνοντας υπόψη τις καθαρές
διατομές (παρ.7.2.3).

προσωρινώς μεν τένοντες α οπο(α πρόκειται να
συνδεθούν με το σκυρόδεμα μέσω τσιμεντενέμα
τος (οι τένοντες υπάγονται σ'αυτήν την κατηγο

)

ρ(α πριν απ'την ενεργοπο(ηση της σύνδεσής των

με -ro σκυρόδεμα). μον(μως δε τένοντες για τους
οπάους δεν προβλέπεται σύνδεση με το σκυρόδε
μα (προένταση χωρ(ς σύνδεση).

Κατά κανόνα η δύναμη προέντασης που επιβάλλε
ται μέσω τενόντων χωρ(ς συνάφεια, θεωρε(ται
τμήμα των δράσεων.

4.5.3

Τένοντες με συνάφεια

Στην παράγραφο αυτή δ(νονται οδηγ(ες για
την επιλογή του κατά περ(πτωση κατάλλη

Ο τρόπος με τον οπο(ον επιδρά η προένταση ως
τμήμα των δράσεων ή ως μέρος της αντ(στασης

λου συντελεστή ασφαλε(ας.

μιας διατομής μεταβάλλεται με την αύξηση των
δράσεων. Αυτό το δεδομένο πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη κατά τον καθορισμό των επιμέρους συντε
λεστών Vp ή Ym αντιστο(χως.
Ετσι,

Οι χρησιμοποιούμενοι όροι 'ισοστατικές' και 'υ
περστατικές' επιρροές λόγω προέντασης ε
πεξηγούνται στην αρχή της παρ.4.5.

1) Στις ισοστατικές επιρροές, η

Οταν η μήκυνση του τένοντα υπερβα(νει την
τιμή εp0. 1d η ολική τάση του δεν εξαρτάται,

(α) Τμψα της εσωτερικής αντοχής, όταν η παρα

πρακτικώς, από την τελική δύναμη προέντα
σης (όπως αυτή υπολογ(ζεται στην παρ.4.4.2).
Σ' αυτή την περ(πτωση, ο τένοντας συμπερι

από εp0.1d (παραμόρφωση (ση με fρo.J</γs-Es).

φέρεται όπως και ο μη προεντεταμένος οπλι
σμός σε διατομές ωπλισμένου σκυροδέματος
και, επομένως, συμβάλλει στην αντοχή της
διατομής. Γι'αυτόν τον λόγο, η συμβολή του

προένταση λαμβά
νεται υπόψη σε μια διατομή ως:

μόρφωση των τενόντων ε(ναι μεγαλύτερη
Αυτή η περ(πτωση θα πρέπει να εξετάζεται:
κατά τον έλεγχο
των οριακών καταστάσεων αντοχής έναντι
ορθών δράσεων (Κεφ.10) και λυγισμού (Κεφ.14)
- στον κατακόρυφο προεντεταμένο διατμητικό οπλισμό, κατά τον έλεγχο των οριακών

- στους διαμήκεις τένοντες,
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πρέπει να διαιρεθε( με τον κατάλληλο συντε
λεστή ασφαλε(ας υλικού Ym

καταστάσεων αντοχής έναντι τεμνουσών

Οταν η επιμήκυνση του τένοντα δεν υπερβα(

(β) Τμήμα των εξωτερικών δράσεων, όταν η επι
μήκυνση των τενόντων ε(ναι μικρότερη από
την εpd (και συνεπώς οι τένοντες βρ(σκονται

νει την τιμή εp0.1d. η ολική τάση του μπορε( να
uπολογισθε( ως άθροισμα των παρακάτω δύο

δυνάμεων (Κεφ.11) και στρέψης (Κεφ.12)

στην ελαστική περιοχή).

όρων:

-

-

της μόνιμης εφελκυστικής τάσης (μετά απ'
την πραγματοπο(ηση των απωλειών). Αυτή
η τάση υπολογ(ζεται σύμφωνα με την
παρ.4.4.2, πρέπει δε να πολλαπλασιασθε( με
συντελεστή Υρ,
μιας πιθανής αύξησης της εφελκυστικής
τάσης η οπο(α στην πράξη προκύπτει από
τις μεταβλητές δράσεις, από τις οπάες έχει
αφαιρεθε( το τμήμα που αντιστοιχε( στις
μακροχρόνιες τιμές τους.

Αυτή η πρόσθετη τάση θα εισάγεται με τον
συντελεστή ψγρ που αντισταχε( στον υπό
εξέταση συνδυασμό.

2)

Στις υπερστατικές επιρροές, επειδή αυτές ε
πφεάζονται ελάχιστα από την εξέλιξη της

φόρτισης, η προένταση λαμβάνεται πάντοτε
ως τμήμα των εξωτερικών δράσεων.
Για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, η
διαδικασ(α που πρέπει να ΙΑοθετηθε( δ(νεται στον
ΓΙ(νακα 4.t Οι απαιτούμενα επιμέρους συντελεστές

ασφαλε(ας γf και

Ym

καθώς και οι συντελεστές

συνδυασμών δράσεων, ψ, λαμβάνονται σύμφωνα
με το Κεφ.6.

Επιρροές
λόγω

Εξεταζόμενη

Τμήμα των

οριακή

εξωτερικών

προέντασης

κατάσταση

δράσεων

λειτουργι-

πάντοτε

Τμήμα της
αντοχής

Ρ

ισοστατικές

κότnτα

αστοχ{α
uπερστα-

λειτουργικό-

nκές

τητα και

(*)

αστοχ{α

-

όταν

όταν

εo<εnn . 1d (*)

εο ~ εοο . 1d

πάντοτε

-

εp

• ανηγμένη παραμόρφωση προεντετaμένοu τέ -

εp0.1d

=ανηγμένη

νοντα

(*)

παραμόρφωση που αντιστοιχε{ σε

τάση σρ=fp0.1</Ym. γm = γS
Μόνο το υπερστατικό τμήμα της έντασης
λόγω προεντάσεως.
ruvακας

4.1

Εισαγωγή της προέντασης στους
υπολογισμούς
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ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤ Α ΣΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ

5.

ΙΈΩΜΕΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

5.1

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ,
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΙΚΑΛ ΥΨΗ
Για να εξασφαλιστε( η ανθεκτικότητα σε διάρκεια

μιας κατασκευής, θα πρέπει να ληφθούν κατάλλη
λα υπόψη α ακόλουθοι παράγοντες

-

τα ιφιη)>ια σχεδιασμού,
το επίπεδο του εργατικού δυναμικού και του
παοτικού ελέγχου,
η πιθανολογούμενη χρήση, συντήρηση και
επιθεώρηση, κατά την διάρκεια της ζωής του
έργου.

-

τα τυχόν ειδικά προστατευτικά μέτρα,
η μορφολογ(α των δομικών στοιχείων και α

κατασκευαστικές λεπτομέρειες,
η σύνθεση, οι ιδιότητες και η συμπεριφορά των
υλικών,
α σννθήκες περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, α συνθήκες περιβάλλοντος που θα
επικρατούν κατά την ενεργό ζωή της κατασκευής,

θα πρέπει να εκτιμηθούν κατά τον σχεδιασμό του
έργου έτσι ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση της
σπουδαιότητάς των σε σχέση με την ανθεκτικότη
τα σε διάρκεια και να προβλέπονται τα κατάλληλα
μέτρα. Βασικό μεταξύ των μέτρων αυτών ε(ναι το
μέγεθος της εκ σκυροδέματος επικαλύψεως των
οπλισμών (καθώς και η ελάχιστη διάμετρος των
ράβδων οπλισμού, σύμφωνα με το Κεφ.

18).

Ορ(ζονται 4 κατηγορ(ες συνθηκών περιβάλλοντος
ως εξής:

)
-

Εσωτερικά χώροι κτιρ(ων κατοικιών ή γρα

Κατηγορ(α

1 : Ελάχιστα

διαβρωτικό περιβάλλον.

Κατηγορ(α

2 : Μετρ(ως διαβρωτικό

φείων.

-

Χώρα όπου η σχετική υγρασ(α φθάνει σε
υψηλή τιμή μόνο για ένα μικρό χρονικό
διάστψα κατά την διάρκεια του έτους
(π.χ.σχετική υγρασ(α 80%, για χρονικό διά
σΤΤ)lα λιγότερο από 3 μήνες τον χρόνο).

-

Εσωτερικο( χώροι κτιρ(ων όπου η σχετική
υγρασ(α είναι υψηλή και όπου υπάρχει κ(ν
δυνος πρόσκαιρης παρουσ(ας διαβρωτικών
ουσιών,
Φυσικό νερό (σύνηθες), που ρέει με βραδύ

-

τητα (ή είναι στάσιμο)

-

Εξωτερικά χώρα κτιρ(ων κατοικιών ή γρα
φείων σε αγροτικές ή αστικές περιοχές με
ατμόσφαιρα χωρ{ς υψηλή περιεκτικότητα
σε διαβρωτικές ουσ(ες.

περιβάλλον.
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Σημ.Δομικά στοιχεία (π.χ. περιμετρικά) που
τμήμα τους βρίσκεται σε συνθήκες κατ. 1
ενώ άλλο τμήμα τους βρίσκεται σε
συνθήκες κατ. 2, θα σχεδιάζονται
ολόκληρα για την δυσμενέστερη κατηγο
ρ(α.
Βλ. Κ.Τ .Σ., παρ.

Κατηγορ(α

12.6.

Βλ. και Κ.Τ.Σ., παρ.

12.4,

Κατηγορ(α

για σκυρόδεμα που

3 : Παραθαλάσσιο περιβάλλον. Παρα
θαλάσσιες περιοχές (απόσταση α
πό την ακτή (s1km).
Πολύ διαβρωτικό περιβάλλον. Βιομη
χανικές ζώνες, χώροι με υψηλή πε
ριεκτικότητα σε χημικά προιόντα
(αέρια, υγρά, στερεά).

4:

εκτίθεται σε προσβολή χημικών ουσιών που
περιέχονται στο έδαφος ή στο υπόγειο νερό.

Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ οποιουδήποτε οπλι
σμού και της πλησιέστερης επιφάνειας σκυροδέ

ματος (επικάλυψη) δίνεται στον ΓΙ{vακα

5.t

Η ονομαστική τιμή επικαλύψεως σκυροδέματος
πρέπει να είναι μεγαλύτερη κατά 5mm της ελαχί

)

στης:

Η τιμή Cnom πρέπει να λαβαίνεται υπόψη
κατά τον σχεδιασμό (και αναγράφεται στα
τεύχη και στα σχέδια), ενώ η τιμή Cmίn πρέπει
να εξασφαλίζεται κατά την κατασκευή

cnom • cιm • 5 rπn.
Αν το τελικό ελάχιστο πάχος επικαλύψεως με
σκυρόδεμα είναι
40 mm επιβάλλεται η χρήση

>

πρόσθετου ειδικού λεπτού επιδερμικού οπλισμού
(βλ. παρ.

15.6).

Διόοθωσn νια

Τιuέc Cmιn
Kαtn' οο(α συνθnκών πεnιRάλλοντοc

1

2

20

25

3

30

4

30-45*

Προτανυό- Προεντετα-

Πλάκες ή
κελύφη

-5

μεν ους

μένους

τένοντες

τένοντες

+5

+10

C12-C20

C30-C50

+5

-5

*Αναλόγως της διαβρωτικότητας του μέσου. Για προσβολή κατά την παρ. 12.4 του Κ.Τ.Σ. ισχύει Cmin=30,35,40 και

)

45 mm

για ασθενή, μέτριο, ισχυρό και πολύ ισχυρό βαθμό προσβολής, αντιστοCχως.

Η τελική τιμή της ελάχιστης επικάλυψης δεν επιτρέπεται να clναι μικρότερη από

15 mm

ή από (Φ+10mm ή

20mm)

για κατηγορ{ες συνθηκών περιβάλλοντος 1/2 ή 3/4, αντιστοCχως, όπου Φ( ή ΦVn) η διάμετρος ράβδου οπλισμού
(ή η ισοδύναμη διάμετρος δέσμης ράβδων).
Για σκυροδετήσεις εν επαφή με συνήθη εδάφη η ελάχιστη επικάλυψη clναι:

-

για απευθε(ας σκυροδέτηση σε μη διαμορφωμένο έδαφος

-

για σκυροδέτηση επ( διαμορφωμένου εδάφους 40rτvn.

75

mm

Για υποθαλάσσια έργα ή έργα που διαβρέχονται/ καταιονfζονται με θαλασσινό νερό, η ελάχιστη επικάλυψη
εfναι

60 mm

Για σκυροδέματα με αδρανή μεγ(στου κόκκου >

s

30 mm,

η ονομαστική επικάλυψη αυξάνεται κατά

5mm,

για

Cmin

30 mm.

Για ειδικά έργα (π.χ. σταθμά αφαλατώσεως ή έργα όπου το σκυρόδq.ια έρχεται σε επαφή με νερά ή εδάφη με
υψηλές συγκεντρώσεις χλωριόντων ή θειοtόντων) θα γfνεται ειδική μελέτη (βλ. και παρ.

12.4 ΚΤΣ).

Τέλος, υπενθυμ(ζεται σχετικώς, ότι το μέγεθος της επικαλύψεως εκ σκυροδέματος ε(ναι συνάρτηση και της

διαμέτρου Φ( ή ΦVn) της ράβδου (ή της δέσμης ράβδων), για εξασφάλιση ικανοποιητικής συναφεfας (βλ. παρ. 17.5).
ΠJΝΑΚΑΣ

5.t

Ελάχιστες επικαλύψεις σε πvn

(cmin)
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5.2

ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Για άλλα έργα πλην των ακοδομικών, πρέπει
α ανοχές να προδιαγράφονται ιδιαιτέρως.

Τα ακοδομικά έργα (εκτός αν ισχύει άλλη ειδική
προδιαγραφή) πρέπει να ικανοποιούν τις παρακά
τω απαιτήσεις ανοχών, α οπάες αντιστοιχούν σε
μια πιθανή απόκλιση ΔΙ μιας διάστασης Ι σε σχέση
με την ονομαστική της τιμή:

Οι ανοχές αυτές έχουν ληφθεί υπόψη κατά
την διαμόρφωση των τιμών των συντελε
στών ασφαλε(ας Yt και Ym του Κεφ.6.

α)

Ανοχές διαστάσεων διατομών σκυροδέματος
(ύψος δοκού ή πλάκας, πλάτος δοκού, διαστά
σεις διατομής υποστυλώματος και τοιχώμα
τος), και στατικών υψών:

1s

)
Η διάταξη αυτή μπορε( να εφαρμοσθε( και για

β)

το ύψος υποστυλωμάτων και ταχωμάτων
μεταξύ διαδοχικών ορόφων

: ΔΙ • ± 10mm

(5.1)

1• 400ιτm : ΔΙ • ± 20Πm

(52)

1 <!:: 2500ιπn : ΔΙ • ± 3ΟΠm

(5.3)

με γραμμική παρεμβολή για ενδιάμεσες τιμές
του 1(1 • b,d ή h κατά περ(πτωση).
Ανοχές μήκους δοκού ή πλάκας
ΔΙ

γ)

150rπn

• ± 0.051 > ±

250πm

Ανοχές απόκλισης υποστυλωμάτων και
ταχωμάτων από την κατακόρυφο (γων(α Δα
σε ακτίνια):

- μεταξύ δύο συνεχόμενων
Δα•

0.0040

ορόφων

(5.4)

- για

το συνολικό ύψος του υποστυλώματος
(απόκλιση της ευθε(ας που ενώνει την κορυ
φή με τη βάση του)
Δα

• 0.010/{n+2)

(5.5)

όπου η ο αριθμός των ορόφων, περιλαμβα

)

δ)

νομένου και του τυχόν υπάρχοντος υπογε(ου.
Ανοχές απόκλισης της συνισταμένης των δυ

νάμεων προέντασης από την ονομαστική της
θέση:

1 s 200rrm

- για τένοντες α οπάα dναι τμήματα δέσμης
τενόντων, για μεμονωμένους τένοντες και
για δέσμες τενόντων:
ΔΙ "'

±0,0251 >±10rm1

(5.6)

1> 200rrm

- για τένοντες α οπάοι dναι τμήματα δέσμης
τενόντων και για μεμονωμένους τένοντες
ΔΙ

- για
ΔΙ

"' ± 0.0251 > ±

20rτvn

(5.7)

δέσμες τενόντων

• ± 0.041 > ± 30nvn

(5.8)
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Οταν π.χ. ελέγχονται οι ανοχές απόκλισης
της συνισταμένης των δυνάμεων προέντα
σης απ' την ονομαστική τους θέση κατά πλά
τος μιας δοκού, το Ι αντιπροσωπεύει το
πλάτος της δοκού, όταν ελέγχονται οι ανοχές
καθύψος της δοκού, τότε το 1αντιπροσωπεύει
το ύψος της διατομής της δοκού.

όπου 1είναι η εκάστοτε εξεταζόμενη διάσταση

Πρέπει να εξετασθεί η περίπτωση συμπληρω

Οι απαιτήσεις ανοχών θεωρείται ότι έχουν ικανο

ματικής μελέτης και στην περίπτωση που
υπάρχει έντονη υπέρβαση των ανοχών και
ενός μεμονωμένου στοιχείου εάν αυτή δεν
βρ(σκεται προς την πλευρά της ασφάλειας.

ποιηθεί αν οι ανοχές που προδιαγράφονται σ'
αυτήν την παράγραφο δεν έχουν ξεπερασθε( εις
βάρος της ασφάλειας σε περισσότερο από το 20%

του στοιχε(ου.

των δομικών στοιχείων.
Οταν οι απαιτήσεις ελάχιστων ανοχών δεν ικανο
ποιούνται, πρέπει να γ(νει συμπληρωματική μελέ
τη η οπάα να λαμβάνει υπόψη τις υπάρχουσες
ανοχές (εφόσον η επιρροή τους είναι δυσμενής).

)

)
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6.

ΓΕΝD<ΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

6.1

ΓΕΝΙΚΑ

6.t1

Μορφολογ(α δομικού συστήματος

Ο σχεδιασμός των κατασκευών βασ(ζεται κατ'αρ
χήν στην μόρφωση ενός σαφούς δομικού συστήμα
τος καλής μορφολογ(ας, τόσο στα επ( μέρους

δομ~ά σταχε(α, όσο και στο σύνολο.
Συνήθεις .περιπτώσεις μη ευνοϊκής μορφολο
γ(ας αποτελούν:

Κατασκευές μη ευνοϊκής μορφολογ(ας πρέπει να

-

Εμμεσες στηρ{ξεις κυρ(ων δομικών στα
χε(ων.

-

Σψαντικές κατασκευαστικές εκκεντρότιr

λεια, τόσο κατά την ανάλυση του δομικού συστή
ματος (με σκοπό τον αξιόπιστο προσδιορισμό των
εντα~ών μεγεθών), όσο και κατά τις λεπτομέ
ρειες κατασκευής και όπλισης.

τες.

-

)

-

αντψετωπ(ζονται με ιδια(τερη προσοχή και επιμέ

Συνεργασ(α δομικών σταχε(ων που παρου
σιάζουν μεγάλες διαφορές δυσκαμψ{ας.
Συνεργασ(α ισχυρών οριζοντ(ων σταχε(ων
και ασθενών κατακορύφων στοιχε(ων.
Σψαντική λυγηρότητα δομικών σταχε(ων.
Απότομη μεταβολή δυσκαμψ(ας δομ~ού
σταχdου, ορόφου (εκτός υπογε(ου) και δο
μικού συστήJατος σε κάτσψη και τομή.
Ασυμμετρ{α δομ~ού συστήματος σε κάτοψη και τομή.

Η σημασ(α της καλής μορφολογ(ας ε(ναι ιδιαι

τέρως μεγάλη για τυχημα~ές και μάλιστα
δυναμικές δράσεις όπως ο σεισμός.

Κατά τον σχεδιασμό έναντι σεισμικών δράσεων
πρέπει να εφαρμόζοντάι α περ( μορφολογ(ας
διατάξεις του ΝΕΑΚ.

Τα προβλήματα μη ευνοικης μορφολογ(ας

)

πρέπει κατ'αρχήν να αποφεύγονται με κατάλ
ληλη μόρφωση του δομικού συστήματος. Σε
αντ(θετη περ(πτωση, απαιτε(ται ακριβέστερη
ανάλυση και κατάλληλη μόρφωση και όπλιση
των δομ~ών σταχε(ων.

6.12

Αρχές σχεδιασμού

Ο σχεδιασμός ενός δομικού συστήματος γ(νεται
για να εξασφαλισθε( η αντοχή και η λειτουργικό
τητά του.
Για τον σκοπό αυτό εξετάζονται δύο κατηγορ(ες
οριακών καταστάσεων, οι οριακές καταστάσεις
αστοχίας και οι οριακές καταστάσεις λειτουργι
κότητας (παρ.6.2).
Ο έλεγχος έναντι μιας οριακής κατάστασης γ(νε

ται εν γένει συγκρ(νοντας μια συνισταμένη δράση

σχεδιασμού Sd με μια συνίσταμένη αντ(σταση σχε
διασμού Rcι. Για να μην υπάρχει υπέρβαση της υπό

εξέταση οριακής κατάστασης θα πρέπει:
Η αν{σωση

(6.1) εφαρμόζεται για τα επιμέρους
στοιχε(α ή για το σύνολο της κατασκευής
(παρ. 6.5).
Η αν(σωση
κή.

(6.1)

πρέπει να θεωρε(ται συμβολι

(6.1)
Οι δράσεις και α αντιστάσεις σχεδιασμού καθορ(
ζονται με την μέθοδο των επιμέρους συντελεστών
ασφαλdας όπως στην παρ.6.3.
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Για την περ(πτωση που οι δράσεις δεν μπο

ρούν να εκφρασθούν σε εντατικά μεγέθη βλέ
πε παρ.7.t

Στην περ(πτωση που οι δράσεις μπορούν να εκφρα
σθούν σε εντατικά μεγέθη, τα οπο(α αντιπροσω
πεύουν την εξεταζόμενη οριακή κατάσταση, είναι
δυνατή η σύγκριση δράσεων και αντιστάσεων μέ
σω εντατικών μεγεθών (σχέση (6.t)).
Ο έλεγχος της κατασκευής περιλαμβάνει δύο μέρη:

τον προσδιορισμό των δυσμενέστερων δράσεων
ή εντατικών μεγεθών (Κεφάλαια 7, 8, 9, 15, 16) και
2. τον προσδιορισμό των αντ(στοιχων αντιστά
σεων για τις οριακές καταστάσεις αστοχ(ας
(Κεφάλαια 10, 11, 12, 13, 14) και λειτουργικότητας
(Κεφάλαια 15, 16).

t
Ο γενικός όρος "αντ(σταση" χρησιμοποιε(ται

για να σημα(νει κάθε απόκριση του φορέα στις
επιβαλλόμενες δράσεις, λ.χ. αντοχή ή βέλος
κάμψης ή άνοιγμα ρωγμής.

)

Ως πλαστιμότητα (ε(τε τοπική, ε(τε γενική)
νοε(ται η ικανότητα απορρόφησης
(κατανάλωσης - καταστροφής) ενέργειας. Η
πλαστιμότητα (και κατά συνέπεια, η
ικανότητα και ανακατανομή της εντάσεως)
ε(ναι σημαντική ιδιότητα των κατασκευών,
και έναντι τυχηματικών δράσεων (π. χ.
πυρκαγιά) και μάλιστα δυναμικών (όπως ο
σεισμός, η κρούση, η έκρηξη κλπ) και έναντι
συνήθων - βασικών δράσεων.
Ως αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας

νοούνται εδώ οι ειδικές απαιτήσεις που
σχετ(ζονται με την ασφάλεια κυρ{ως έναντι
σεισμού (βλ. και Κεφάλαια 17 και 18), όπως ο
ικανοτικός σχεδιασμός, η περ(σφιγξη κλπ. (βλ.
και ΝΕΑΚ).

Στις παρ.

82.2.2 (για γραμμικά στοιχεία) και

9.1.32 (για πλάκες και δ(σκους) δ(νονται συνθή

)

6.t3. Πλαστιμότητα
Ο Κανονισμός αυτός αφορά δομικά στοιχεία
φορέων από σιδηροπαγές (ή και προεντεταμένο)
σκυρόδεμα ΜΕ. ή ΧΩ& αυξημένες απαιτήσεις
πλαστιμότητας.

Φορε(ς ΧΩ.ΕΙΣ αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμό
τητας είναι αυτά που σχεδιάζονται με μέγιστη
τιμή συντελεστή σεισμικής συμπεριφοράς κατά
ΝΕΑΚ

'95 ίσο με:
q*•q/2 < t5 για τις περιπτώσεις α και β του Πf νακα
2.6.t ΝΕΑΚ '95
q•..1
για την περίπτωση γ του ΓΙ(νακα 2.6.t
ΝΕΑΚ '95.
Φορε(ς ΜΕ. αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας
ε(ναι αυτά που σχεδιάζονται με τιμή συντελεστή
σεισμικής συμπεριφοράς μεγαλύτερη από την τιμή

q*.

κες πλαστιμότητας για γραμμική ελαστική
ανάλυση με περιορισμένη ανακατανομή, ενώ
στα περ( πλαστικής αναλύσεως (μόνο για
μετέλεγχο υφισταμένων κατασκευών)
δ(νονται πρόσθετα στοιχε(α για την επιτρε
πόμενη τοπική πλαστική στροφή
Δομικά στοιχε(α όπως:

Για τα στοιχε(α της οροφής του πρώτου

υπογε(ου, ισχύει το Παράρτημα Β, παρ.
ΝΕΑΚ

2.4 του

'95.

Τέτοιοι κόμβοι ε(ναι οι έμμεσες εδράσεις
δοκών επ( δοκών.

-

Πλάκες εν γένει
Στοιχεία υπογε(ων ορόφων εν γένει
Δευτερεύουσες δοκο(, δηλ. δοκο( που δεν
εδράζονται απευθε(ας σε κατακόρυφα φέροντα
στοιχε(α
Κόμβοι στους οπο(ους δεν
κατακόρυφα φέροντα στοιχεία

συντρέχουν

θεωρούνται δομικά στοιχε(α ΧΩΡΙΣ αυξημένες
απαιτήσεις πλαστιμότητας, ασχέτως του αν
ανήκουν σε φορε(ς ΜΕ (ή ΧΩΡΙΣ) αυξημένες
απαιτήσεις πλαστιμότητας.

Από τον προηγούμενο Κανόνα εξαιρούνται τα
τμήματα πλακών χωρ(ς δοκούς που συμμετέχουν
σε συστήματα ισοδύναμων πλαισ(ων πλακών στυλών μερικής ανάληψης οριζοντ(ων φορτ(ων,
σύμφωνα με την παρ. 9.1.7.
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6.2 ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑ ΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Γενικώς κατά τους υπολογισμούς πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη όλες α πιθανές οριακές
καταστάσεις. Η συνήθης όμως προσέγγιση
του προβλήματος περιλαμβάνει πρώτα ένα
λεπτομερή έλεγχο μιας οριακής κατάστασης
που είναι καθοριστική και κατόπιν εξασφάλιση
(είτε μέσω απλοποιημένων υπολογισμών είτε
με την βοήθεια κανόνων για κατα- σκευαστι
κές διατάξεις και λεπτομέρειες) έναντι του

Ενας φορέας θεωρείται οτι δεν εκπληρώνει τον
σκοπό για τον οπο(ο κατασκευάσθηκε, όταν φθάσει
σε μια ειδική κατάσταση (πα.ι λέγεται "οριακή
κατάσταση") όπου παύει να ανταποκρ(νεται σ'ένα
απ' τα κριτήρια τα σχετικά με την αντοχή του ή
την λειτουργικότητά του.

ενδεχομένου να φθάσει ο φορέας κάπαα
απ'τις υπόλοιπες οριακές καταστάσεις.

Οι οριακές καταστάσεις διακρ(νονται σε δύο κατη
γορ(ες:

α)

)

Οριακές καταστάσεις αστοχ(ας, που αντιστοι
χούν στην μέγισ:rη φέρουσα ικανότητα
αντοχή.

β)

Οριακές καταστάσεις λειτα.ιργικότητας, που
συνδέονται με τα κριτήρια που διέπουν την
κανονική χρήση.

6 .2.1 Οριακές καταστάσεις αστοχ(ας
Οριακές καταστάσεις αστοχ(ας θεωρούνται οι α
κόλουθες:

t

2.

Απώλεια στατικής ισορροπ(ας ενός στοιχε(ου
ή του συνόλου της κατασκευής θεωρούμενης
ως στερεού σώματος (παρ.6.5).
Μετατροπή του φορέα σε μηχανισμό (παρ. 8.3
και

)

Και οι υπερβολικές παραμορφώσεις μπορούν
επ(σης να οδηγήσουν σε εξάντληση της α
ντοχής όταν ο φορέας δεν έχει επαρκή πλα
στιμότητα (μεγάλες πλαστικές στροφές, π.χ.
παρ. 8.3 για γραμμικά δομικά σταχε(α).

3.

9.14)

Οριακές καταστάσεις αντοχής σε κρ(σιμες δια
τομές:

α) έναντι ορθών εντατικών μεγεθών (ροπή
κάμψης και/η αξονική δύναμη, βλέπε Κεφά
λαιο

10)

β) έναντι διατμητικών καταπονήσεων, δηλαδή:

-

4.

τέμνουσα (βλ.Κεφάλαιο 11),
στρέψη (βλΚεφάλαιο 12),
διάτρηση (βλ.Κεφάλαιο

13),

συνάφεια, αγκύρωση.
Ο Κανονισμός αυτός δεν περιλαμβάνει ελέγ
χους έναντι οριακών καταστάσεων συνά
φειας ή αγκΌρωσης διότι η τήρηση των
κανόνων του Κεφαλα(ου 17 εξασφαλ(ζει έ
ναντι υπερβάσεως αυτών των οριακών κα
ταστάσεων.

Οριακές καταστάσεις λυγισμού (βλ. Κεφάλαιο

14) και ύβωσης. Πρόκειται για οριακές καταστά
σεις ελαστοπλαστικής αστάθειας.

Η κόπωση ε(ναι φαινόμενο που επηρεάζει την
αντοχή των υλικών και των φορέων. Αρα είναι
οριακή κατάσταση αντοχής, αποτέλεσμα των
επαναλήψεων των φορτ(ων λειτοuργ(ας. Για
πρακτικούς λόγους, επειδή διέπει μόνο ορισμέ
νους τύπους κατασκευών για τις οπο(ες

5.

Σε λυγισμό εξετάζονται α γραμμικά φορε(ς
και σε ύβωση οι επιφανειακοι
Οριακές καταστάσεις κόπωσης.
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μπορε( να καθορισθε( το εύρος φόρτισης. εξε

τάζεται ως χωριστή οριακή κατάσταση.

6.2.2

Οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας

Οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας θεωρού
νται:

Σε διατομές. μικρή περιοχή των οπάων υπο
βάλλεται σε υψηλές θλιπτικές τάσεις (rιχ.
περιοχές εδράσεων ή η θλιβόμενη ζώνη καμ
πτομένων σταχε(ων με υψηλό ποσοστό εφελ

1. Η ρηγμάτωση (βλέπε Κεφάλαιο 15)

κυόμενου οπλισμού) ενδέχεται να ε(ναι
απαρα(τητος ο περιορισμός των θλιπτικών
τάσεων (παρ. 15.4) ή η διάταξη κατάλληλου
κλειστού οπλισμού.
Εκτός από τον περιορισμό των βελών κάμψης.
ενδέχεται να ε(ναι απαρα(τητος κι ο περιορι

2. Η παραμόρφωση (βλέπε Κεφάλαιο 16)

σμός των θλιπτικών τάσεων για να προλη
φθούν μεγάλες ερπuστικές παραμορφώσεις.
Επ(σης πρέπει να λαμβάνονται μέτρα αποφυ

γής υπερβολικών ταλαντώσεων.

6.3

6.3.1

Γενικά

Ενα μέγεθος ενδέχεται να έχει περισσότερες
από μια τιμές σχεδιασμού, α οπο(ες αντιστα
χούν σε διαφορετικούς ελέγχους.

Τιμή σχεδιασμού ονομάζεται η τιμή με την οπο(α
α δράσεις ή α αντοχές εισάγονται στην βασική
αν(σωση σχεδιασμού (6.1).

Αντιπροσωπευτική τιμή ενός μεγέθους ε(ναι
μια τυπική οριακή τιμή αυτού του μεγέθους.

Οι τιμές σχεδιασμού Sd μιας δράσης προκύπτουν
από τον πολλαπλασιασμό της αντιπροσωπευτικής
της τιμής Sk επ( τους επιμέρους συντελεστές

Διακρ(νονται δύο τύποι αντιπροσωπευτικών
τιμών ανάλογα με τον τρόπο καθορισμού
τους : η χαρακτηριστική τιμή και η ονομαστική

)

ΤΙΜΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ασφαλε(ας γr.

(6.2)

τιμή.
Χαρακτηριστική ε(ναι εκε(νη η αντιπροσωπευ
τική τιμή που προσδιορ(ζεται πιθανοτικά και
στην οπάα αντισταχε( μια προκαθορισμένη

πιθανότητα uπέρβασής της (ή uποσκέλισής
της), μέσα σ'ένα επ(σης προκαθορισμένο χρο

νικό διάστημα (για τις δράσεις).
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για ορισμένες δρά

σεις για συνήθη κτιριακά έργα η πιθανότητα
υπέρβασης της χαρακτηριστικής τιμής λαμ
βάνεται συνήθως (ση με 5% σε 50 χρόνια Για
τις αντοχές. η πιθανότητα αυτή ε(ναι συνή
θως 95% (που ισοδυναμε( με πιθανότητα
υποσκέλισης της χαρακτηριστικής τιμής).

5%

Ονομαστική ε(ναι η αντιπροσωπευτική τιμή
που προσδιορ(ζεται εμπειρικά ή καθορ(ζεται
αuθα(ρετα Η ονομαστική τιμή εισάγεται στις

περιπτώσεις όπου η χαρακτηριστική τιμή δεν
ε(ναι δυνατόν να καθοριστεί, λόγω έλλειψης
επαρκών στατιστικών δεδομένων. Επιτρέπε
ται επ(σης η χρήση της ονομαστικής τιμής

στις περιπτώσεις όπου η μεταβλητότητα του
μεγέθους ε(ναι μικρή.

Οι τιμές σχεδιασμού Rd ενός μεγέθους αντοχής
προκύπτουν απ'την δια(ρεση της αντιπροσωπευτι
κής του τιμής Rk με τους επιμέρους συντελεστές
ασφαλε(ας

vm.

(6.3)
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Ουσιαστικά η ονομαστική τιμή αντιμετωπ(ζε
ται στην διαδικασ(α ελέγχου σαν χαρακτηρι

στική τιμή. Ο όρος ονομαστική τιμή εισάγεται
απλώς και μόνο για να φανεί ότι η τιμή αυτή
δεν προέκυψε από πιθανοτικούς υπολογι
σμούς.
Σχετικώς, οι τιμές εφαρμογής βαρών και
φορτ(ων που δ(νονται στον "Κανονισμό
Φορτ(σεως Δομικών Εργων'', ΦΕΚ 171Α/16.05.46
και
ΦΕΚ
325Α/31.12. 45,
θεωρούνται
ονομαστικές τιμές βαρών και φορτ(ων, με
εξα(ρεση το φαινόμενο βάρος σκυροδέματος
(βλ παρ. 2.2).
Αλλες αντιπροσωπευτικές τιμές (όπως λει
τουργ(ας, βραχυχρόνιες, μακρuχρόνιες) είναι

παράγωγες της χαρακτηριστικής τιμής η ο

πο(α είναι συνήθως και η βασική κύρια αντι
προσωπευτική τιμή.
Οι επιμέρους συντελεστές ασφάλειας γ1 της
παραγράφου αυτής αφορούν κυρ(ως τα
συνήθη κτιριακά έργα. Για άλλα έργα (γέφυ
ρες, καπνοδόχα κλπ), οι τιμές αυτών των
συντελεστών καθορ(ζονται σε συνδυασμό με
σuμπλτpωματικές διατάξεις για τα έργα αυ
τά.

6.3.2

Τιμές σχεδιασμού δράσεων

6.3.2.1

Ορισμο[

Οι δράσεις που ασκούνται σε μια κατασκευή μπο
ρούν να είναι:

Οι παρεμποδιζόμενες ή επιβαλλόμενες παρα

-

δυνάμεις συγκεντρωμένες ή κατανεμημένες
ή/και

-

παρεμποδιζόμενες ή επιβαλλόμενες παραμορ
φώσεις,

μορφώσεις ενδέχεται να προέλθουν από θερ

)

μοκρασιακές μεταβολές, συστολή ξήρανσης,
ερπυσμό, μεταβολές συνθηκών στηρ(ξεων

που διαιφ(νονται σε μόνιμες, μεταβλητές και τυχη
ματικές.

κλπ.

Από τις έμμεσες αυτές δράσεις, οι μεταβολές
συνθηκών στηρ(ξεων θεωρούνται μόνιμες
δράσεις, ενώ οι υπόλοιπες θεωρούνται
μεταβλητές δράσεις.

6.3.2.2

Μόνιμες δράσεις

Στις μόνιμες δράσεις με αντιπροσωπευτική τιμή

Gk

περιλαμβάνονται:

-

το (διο βάρος της φέρουσας κατασκευής υπολο

-

γιζόμενο βάσει των ονομαστικών διαστάσεων,
το βάρος του οργανισμού πλήρωσης, των επι
στρώσεων και επικαλύψεων και γενικά το βάρος
κάθε πρόσθετης κατασκευής που θα παραμε(νει
μον[μως στο έργο,
οι δράσεις που οφε(λονται στην παρουσ(α υγρών

Εδώ νοούνται αποθηκευμένα υγρά (ή αγαθά).
Βεβα(ως, η ύπαρξή τους ή μη πρέπει να

-

λαβα(νεται καταλλήλως υπόψη

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές της προέντασης Pk
δ(νονται στη παρ.4.4. Οι τιμές σχεδιασμού Gd των
μον(μων δράσεων δ(νονται από τη σχέση:

(ή άλλων αγαθών) με πρακτικά σταθερή στάθμη.

(6.4)
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Οι επιμέρους συντελεστές ασφαλε(ας

Yg

των μο

ν(μων δράσεων για τις εξεταζόμενες οριακές κα
ταστάσεις δ(νονται στον ΓΙ(νακα

Συνδυaσμά

Οριακές
καταστάσεις
Αστοχ(ας

Επιοοοn δοάσnc:
δυσμενής

ευμενής

t35

1.0

tO
tO

tO

Βασικά
Τυχrι.ιατικά

Λειτα.ιργι-

6.t

Βασικά

ιο

κότnταc:

Π(νακας

6.1

Επιμέρους συντελεστές ασφαλε(ας Yg

6.3.2..3 Μεταβλητές δράσεις

)

Οι δράσεις που οφε(λονται στην παρουσ(α
υγρών (αποθηκευμένων ή μη) με καθορισμένες
πυκνότητες και εξασφαλισμένο μέγιστο ύψος
μπορε( μεν να ποικ(λλουν ανάλογα με την

στάθμη των υγρών από μηδέν έως τις δρά
σεις που αντιστοιχούν στο μέγιστο ύψος. αλ
λά

θα έχουν μέγιστη τιμή επιμέρους
συντελεστή ασφαλε(ας Yq • 1,35 αντ( 150.

.

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές των μεταβλητών δρά
σεων δ(νονται από τους Κανονισμούς Φορτίσεων.
Για ειδικές κατασκευές άμεσα εκτεθειμένες στις
περιβαλλοντικές δράσεις (άνεμος. χιόνι, θερμοκρα
σία) επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν, μετά από
σύμφωνη γνώμη της Ελεγκτικής Αρχής. ακριβέστε
ρες αντιπροσωπευτικές τιμές εφόσον υπάρχουν
τα απαρα(τητα στατιστικά στοιχε(α.

Οι επιμέρους συντελεστές ασφαλε(ας των

παρεμποδιζόμενων επιβαλλόμενων παραμορ
φώσεων Vq.imp λαμβάνονται (σοι με (βλ. επ(
σης και παρ.

ΟΚΑ,

6.3.2.6):

Βασικο( συνδυασμο(,

Δυσμενής

επιρροή

t50 ή t20 για πλαστική ή
γραμμική ανάλυση, αντιστο(χως

Vq.imp =
ΟΚΑ,

Τυχηματικο( συνδυασμο(, Δυσμενής
επιρροή
γq,imp,. Ο

)

ΟΚΛ,

Βασικο(

συνδυασμο(,

Δυσμενής

επφροή
γq,ίmρ •

1

Στις οριακές καταστάσεις αστοχ(ας εξετάζε
ται γενικώς μόνο ο βραχυχρόνιος συνδυασμός
των μεταβλητών δράσεων για τους βασικούς
συνδυασμούς και μόνο ο μακροχρόνιος συν
δυασμός για τους τυχηματικούς συνδυα
σμούς.

Οταν δρουν ταυτόχρονα περισσότερες της μιας
μεταβλητές δράσεις πρέπει να εξετάζονται κα
τάλληλοι συνδυασμο( δράσεων.

Στις οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας
εξετάζεται και ο βραχυχρόνιος και ο μακρο
χρόνιος συνδυασμός (π.χ. για έλεγχο της
ρηγματώσεως και της παραμορφώσεως, αντι
στοίχως).

Οι τιμές σχεδιασμού 0d των μεταβλητών δράσεων
ε(ναι:

Σε περιοχές της χώρας στις οπο(ες υπάρχει
μεγάλη πιθανότητα ταυτόχρονης ύπαρξης
ανέμου και χιονιού με μεγάλες τιμές, πρέπει
αυτό να λαμβάνεται υπόψη στους συντελε
στές ψ.

-

για την δράση με την μεγαλύτερη επιρροή στην
οριακή κατάσταση (κύρια δράση)
0d • γq.Ok ή γq.ψ1.Οκ
(6.5)
για όλες τις υπόλοιπες (συνοδές δράσεις)

0d • Vq.Ψ1-0k ή Υq.Ψ2.Οκ

(6.6)

για τους βραχυχρόνιους (μάλλον σπάνιους) ή τους

μακρυχρόνιους (μάλλον συχνούς) συνδυασμούς
α ντιστο(χως.
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Οι εmμέρους συντελεστές ασφαλε(ας γq των με
ταβλητών δράσεων για τις εξεταζόμενες οριακές
καταστάσεις δ(νονται στον Πlνακα 6.2.
Συνδυασμά

Οριακές
καταστάσεtς

Επιοοοι' δpάσηc

δυσμενής

ευμενής

1.50
1.0
1.0

ο.ο

Βασικά

Αστοχίας

Τννrι.ιατικά
Βασικά

Λειτοορyι-

ο.ο

ο.ο

κότnταc

Π(νακας

6.2

Επιμέρους συντελεστές ασφαλε(ας γq

Οι συντελεστές συνδυασμού ψ ε!ναι διαφορετικά
για τις διάφορες δράσεις και εξαρτώνται από την
μωφοχρόνια ή βραχυχρόνια επ(δρασή τους στην

εξεταζόμενη οριακή κατάσταση. Τιμές του ψ δ(νο
νται στον Ιiνακα 6.3.

)

Τιμή συνδυασμού

για συνοδές
δράσεις υπό

ΔΡΑΣΕΙΣ

συνδυα

6

βραχυ-

μακρο

χρόνιο

χρόνιο

1

Για βιομηχανικά κτ(ρια των οπάων η λειτοuρ
γ(α μπορεί να προσομοιωθεί με μ(α κατηγορ(α
συνήθων κτιρ(ων θα λαμβάνεται ο αντ(στοι
χος συντελεστής συνδυασμού ψ του Γiνακα

0.6
0.7

0.3
0.3

0.8

0.5

1.0

0.8

0.9
0.6
0.6

0.6
0.0/ 0.3*

ο.ο

ο.ο

1.0

1.0

6.3.

)

Οι έμμεσες δράσεις εξετάζονται μόνο όταν
ληφθούν ως κύρια δράση.

Ως πλευρικές τάσεις ή πιέσεις νοούνται οι
δράσεις υγρών (ή άλλων αγαθών), οι ωθήσεις
γαιών και υπόγειου νερού κλπ.

Εμμεσες δράσεις/παρεμnοδιζό

ο.ο

μενες ή επιβαλλόμενες παραμορ

φώσεις (διαφορικές καθιζήσεις,
θερμοκρασία, συστολή ξrpά.νκλπ.
(*: μόνο για μη βατές στέγες ή δώματα , για τις οποl'ες ψ2 = Ο
για τα ωφέλιμα φορτία)

nινακας

6.3.

Συντελεστές συνδυασμού ψ των
μεταβλητών δράσεων για τις οριακές
καταστάσεις αστοχ(ας και λειτουργικότητας

Στις τυχηματικές δράσεις υπάγεται ο σεισμός
και η πυρκαγιά.

6.3.2.4

Αλλες τυχηματικές δράσεις είναι οι κρούσεις,

δράσεων

οι εκρήξεις, η καθ(ζηση εδάφους λόγω υπό
γειων στοών, οι κατολισθήσεις, ο ανεμοστρό

τ(σεων. Οι τιμές σχεδιασμού, Fd. των τυχηματικών
δράσεων δ(νονται από την σχέση:

βιλος κλπ.

Τυχηματικές δράσεις

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές των τυχηματικών

Fk

δ(νονται από τους Κανονισμούς Φορ
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Τυχτιιατικές δράσεις θα λαμβάνονται υπόψη
όταν εκτιμάται ότι ε(ναι πιθανή η εμφάνισή

(6.7)

τους.

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές

Fk

εκλέγονται

έτσι ώστε, για τις οριακές καταστάσεις
αστοχ(ας (για τις οπο(ες και μόνο γ(νεται

έλεγχος των τuχrι.ιατικών δράσεων), οι αντ(
στοιχοι επψέροος συντελεστές ασφαλε(ας
δράσεων να λαμβάνονται (σοι με 10, ενώ οι
αντ(στοιχοι επιμέρους συντελεστές
ασφαλε(ας αντοχών θα λαμβάνονται γενικώς
μειωμένοι (πλην σεισμού).

Σύμφωνα με την παρ.4.5, η προένταση λογ(ζε
ται. γενικώς, ως τμή.ια των δράσεων, γι' αυτό
η αντιπροσωπευτική της τιμή πολλαπλασιά
ζεται με το γρ (συντελεστή ασφαλε(ας δρά
σεων) και εισέρχεται στην αριστερή πλευρά
της εξ.(6.1) (βλ. εξ.(6.11) έως (6.14)). Η μόνη περ(
πτωση κατά την οπο{α η προένταση λογ(ζε
ται ως τμήμα της αντοχής μιας διατομής ε(ναι
όταν πραγματοποιείται έλεγχος έναντι ορια

κών καταστάσεων αστοχ(ας λόγω ισοστατι
κών επιρροών και υπό την προυπόθεση ότι η
επιμήκυνση των τενόντων υπερβα{νει μια κα
θορισμένη τψή (βλ. παρ.4.5.3).

Στην περ(πτωση αυτή, η χαρακτrpιστική τιμή
αντοχής των τενόντων θα πρέπει να διαιρε
θεί με τον αντ(στοιχο γm (συντελεστή ασφα
λείας υλικού) και η επιρροή της προέντασης
εισέρχεται στην δεξιά πλευρά της εξ.(6.1).

)

Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να χρειάζεται
να αυξηθούν οι τιμές του γρ (κατά 20%) για
δυσμενή επιρροή της προέντασης σε δευτε
ρεύοντες ελέγχους (δυνάμεις εκτροπής, έ
λεγχοι στις ζώνες αγκύρωσης κλπ.).

6.3.2.5

Προένταση

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές των δυνάμεων προέ
ντασης Pk δ(νονται στην παρ.4.4 (βλ.επ(σης
παρ.4.5). Οι τιμές σχεδιασμού Pd της προέντασης
δ(νονται από την σχέση:

(6.8)
Οι συντελεστές ασφαλε(ας γρ για τις εξεταζόμε
νες οριακές καταστάσεις δ(νονται στον Π(νακα

Οριακές
καταστάσεις
Αστοχrας
Λειτοοργι-

Συνδuασμά

6.4.

Εnιοοο~ δοάσnc
δυσμενής

ευμενής

Βασικά

12

0.9

Τυνnuατικά

tO
tO

tO
tO

Βασικά

κότnταc

Π(νακας

6.4

Επιμέρους συντελεστές ασφαλε(ας Υρ

6.3.2.6. Παρεμποδιζόμενες

ή Επιβαλλόμενες

παραμορφώσεις

Οι παρεμποδιζόμενες ή επιβαλλόμενες παραμορ
φώσεις (ή δράσεις καταναγκασμού) προέρχονται

από τις θερμοκρασιακές μεταβολές, τη συστολή
ξηράνσεως και τον ερπυσμό, τη χαλάρωση και την
μετακ(νηση των στηρ(ξεων. Οι έμμεσες αυτές δρά

σεις δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό

Σε φορε(ς ή στοιχεία που σχεδιάζονται με
αυξημένες απαιτήσεις πλαστψότητας (παρ.
6.13) ή που διαθέτουν επαρκή πλαστιμότητα
(παρ. 8.2.2.2. και 9.13.2.) θεωρείται ότι είναι
δυνατή η ανακατανομή των εντατικών
μεγεθών.
Συνιστάται η πρόβλεψη αρμών διαστολής ανά
αποστάσεις μέτρων (περ(που).

έναντι της οριακής καταστάσεως αστοχίας, εφό
σον η κατασκευή εμφανίζει επαρκή πλαστιμότητα,
ώστε να ε(ναι δυνατή η ανακατανομή των εντατι
κών μεγεθών.

Η οριακή κατάσταση λειτουργικότητας ελέγχεται
υπολογιστικά σε δομικά στοιχε(α στα οπο(α
ενδέχεται να αναπτυχθούν υψηλές εφελκuστικές
τάσεις λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών και
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Υψηλές εφελκuστικές τάσεις λόγω θερμοκρα
σιακών μεταβολών ή και συστολής
ξηράνσεως ενδέχεται να εμφανισθούν σε
δομικά στοιχε(α κτιρ(ων των οπο(ων μια από
τις διαστάσεις κατόψεως υπερβα(νει τα 40 m
ή των οπάων η μορφολογ(α και η διάταξη των
στοιχε(ων δuσκαμψ(ας εννοε( την ανάπτυξη
τέτοιων τάσεων.

χρόνιας συμπεριφοράς του σκυροδέματος (κυρ(ως

Συνιστάται η πρόβλεψη τέτοιων αρμών π.χ.
ανά αποστάσεις 20 μέτρω.

Για τον υπολογισμό της εντάσεως επιτρέπεται να
λαμβάνεται υπόψη δuσκαμψ(α του σταδ(ου Ο. όπως

λόγω συστολής ξηράνσεως). Εν τούτοις σε κάθε
περ(πτωση πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα κα
τασκευαστικά μέτρα (ελάχιστος οπλισμός ρηγμα
τώσεως σύμφωνα με την παρ. 15.5, αρμο( διακοπής
(εργασ(ας), κλπ).

αυτή καθορ(ζεται στον ΝΕΑΚ
Η εmδραση της συστολής ξηράνσεως επιτρέπεται

να λαμβάνεται ως ομοιόμορφη πτώση θερμοκρα
σ(ας:

ΔTCc:t •

0.5 εcs/ατ.

Οι μεταβολές θερμοκρασ(ας επηρεάζονται από τις
κλιματικές συνθήκες (ηλιακή ακτινοβολ(α, ταχύτη
τα ανέμου), από τον τύπο του φορέα (μορφή δια
τομής) και από τις ιδιότητες του υλικού.
Δομικά έργα τα οπο(α από τη χρήση τους υπόκει
νται σε μεγάλες θερμοκρασιακές μεταβολές π.χ.
λόγω εγκαταστάσεων ψύξεως ή θερμάνσεως ή
μονόπλευρης ηλιακής ακτινοβολ(ας πρέπει να α
ντιμετωπ(ζονται ως ξεχωριστές περιπτώσ~ις.
Η ομαόμορφη μεταβολή θερμοκρασ(ας αναφέρε

ται σε μέση θερμοκρασ(α κατασκευής

·10°C και
rιι:νακα 6.5.

επιτρέπεται να λαμβάνεται κατά τον
Για συνήθη υπόγεια έργα ή τμήματα έργων
επιτρέπεται να λαμβάνεται υπόψη ΔTred
2/3 ΔΤ.

=
ΔΤ

0

c

Οπλισμtνο σκυρόδεμα
Αοπλο Σκ

±15
Πινακας

6.5

Ομοιόμορφη μεταβολή θερμοκρασ(ας για έρ

γα στο ύπαιθρο

6.3.3 Τιμές σχεδιασμού αντοχών
Για την διευκόλυνση της μελέτης χρησιμοποιού
νται ιδεατά διαγράμματα τάσεων-παραμορφώ
σεων για το σκυρόδεμα και για τον χάλυβα.
Τα διαγράμματα σχεδιασμού τάσεων-παραμορφώ
σεων προκύπτουν από τα χαρακτηριστικά δια
γράμματα μέσω της σχέσεως :

Η εξ(σωση (6.9) δεν ισχύει για το μέτρο ελα
στικότητας του χάλυβα Es (παρ.10.4.4).

(6.9)
Ιδια(τερα για την αντοχή σχεδιασμού των υλικών
ισχύει

(6.10)
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Οι συντελεστές ασφαλείας γm (των αντοχών του
σκυροδέματος Yc και τα.ι χάλυβα γs) για τις εξε
ταζόμενες οριακές καταστάσεις δ(νονται από τον
Ιiνακα

6.6.

Συνδυασμά
Οριακές
καταστάσεις
Αστοχ(ας

Βασικά
Τυχrι~αnκά
Τυχφατικά

Σκυοόδεμα Χάλυβεc

Yc

Ys

t5
t3
t5

1.15
1.0
t15

ιο•

tO

uεσεισuό
Λειτουργι-

Βασικά

κότητας

Πίνακας

6.6

Επψέρους συντελεστές ασφαλε(ας

•

Ym

Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. σε κατασκευές με

απα(τηση υδατοστεγανότητας) ο συντελεστής γc

)

πρέπει να καθορ(ζεται ανάλογα με την περ(πτωση.
Για συνήθη έργα μπορεί να ληφθεί σχετικώς γc;-t3.

Σχήμα Σ

6.1

Διαγράμματα τάσεων-παραμοφώσεων:
(α)σκυροδέματος, (β)χάλυβα
--χαρακτηριστικά διαγράμματα

--διαγράμματα σχεδιασμού
Στην περ{πτωση συνδυασμού με σεισμό υιοθε
τούνται συντελεστές Ym (σοι με τα.ις συντε

λεστές γm για τους βασικούς συνδυασμούς
δράσεων. Αυτό γ(νεται για να ληφθεί προσεγ
γιστικά υπόψη η με(ωση της αντοχής λόγω
της ανακuκλιζόμενης φόρτισης από σεισμό.

6.4

ΣΥΝΔ Υ ΑΣΜΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

Ο σχεδιασμός των δομικών στοιχε(ων
θεμελιώσεως γ(νεται για τους (διους
συνδυασμούς δράσεων που χρησιμοποιούνται

Ο έλεγχος έναντι των οριακών καταστάσεων α
στοχ(ας και λειτουργικότητας γ(νεται μέσω της

και για την ανωδομή.

Σε περ(πτωση που δρουν ταυτόχρονα περισσότε
ρες της μιας μεταβλητές δράσεις πρέπει να εξε
τασθούν διάφοροι συνδuασμά δράσεων ώστε να
προσδιορισθεί η δυσμενέστερη τιμή Sd.

εξίσωσης

(6.1).

6.4.1 Οριακές καταστάσεις αστοχ{ας
6.4.11 Συνδυασμός βασικών δράσεων

Απλοπάηση:
Για μόνο μ(α μεταβλητή δράση

Sc;taS(γ g.G1<+t500k)
Για δύο ή περισσότερες μεταβλητές

Η δυσμενέστερη τιμή σχεδιασμού δράσεων Sd
προσδιορ(ζεται εξετάζοντας γενικώς τους βραχυ
χρόνιους συνδυασμούς:

δράσεις

Sc;taS(γg.G1<+1.35 ΣΟk,Ι)
όπα.ι 1 ~ t

(Σ

6.2)
όπα.ι

1>1

Ok,1 είναι

η χαρακτηριστική τιμή της κύριας μετα
βλητής δράσης του υπόψη συνδυασμού.
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Κάθε μεταβλητή δράση 01< λαμβάνεται διαδοχικά
ως κύρια, εκτός εάν είναι προφανές ότι κάποιος
απ' τους συνδυασμούς δεν ε(ναι καθοριστικός.

Ο λες οι δράσεις χωρ(ζονται σε τμήματα που δρουν
ευμενώς και τμήματα που δρουν δυσμενώς στην
οριακή κατάσταση και πολλαπλασιάζονται με
τους αντ(στοιχους συντελεστές ασφαλε(ας.

6.4.t2 Συνδυασμός τυχηματικών δράσεων
Στις τυχτιιατικές δράσεις εντάσσεται και ο
σεισμός (Ε) ο οπο(ος δεν συνδυάζεται με άλ
λες τυχτιιατικές δράσεις ή/και επιβαλλόμε
νες παραμορφώσεις. Εξ άλλου, επιτρέπεται
να μην εξετάζονται δυσμενείς φορτ(σεις στον
συνδυασμό με σεισμό (τόσον για τις μόνιμες,

Η δυσμενέστερη τιμή σχεδιασμού των δράσεων
προκύπτει απ'τους συνδυασμούς

Sd" S(fd • Vg Gk • Yq ΣΨ2i Oik • γρ Pk)
όπου Ι

Sd

(6.12)

>1

όσον και για τις μεταβλητές δράσεις) και
επιτρέπεται οι τιμές των μαζών να υπολογ(
ζονται από τα οιονε( μόνιμα φορτ(α

)

G1ς+ΣΨ2,ιΟk.~ όπου l2::t

6.4.2 Οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας
6.4.2.1 Συνδυασμο( δράσεων
Η δυσμενέστερη τιμή σχεδιασμού των δράσεων Sd
προσδιορίζεται απ' τους βραχυχρόνιους συνδυα
σμούς.

(6.13)
όπου Ι

Απλοπο(ηση:

Και για τους βραχυχρόνιους και για τους
μακροχρόνιους συνδυασμούς

>1

και τους μακροχρόνιους συνδυασμούς

(6.14)

Για μόνο μ(α μεταβλητή δράση

Sd"S(Gk+Ok)
(Σ 6.4)
Για δύο ή περισσότερες μεταβλητές
δράσεις
ScFS(G1ς+0.90ΣOk ,i)

όπου ί

(Σ

6.5)

2:: t

ΣΗΜΕΙΩΣΗ (και για την παρ.
παρ. 6.42);

6.4.1 και

για την

Για τα συνήθη οικοδομικά έργα αρκε( να εξε
τασθούν από το σύνολο των συνδυασμών
δράσεων μόνον οι παρακάτω:

- Οριακές

καταστάσεις αστοχ(ας:

Sd "

S(γgG1ς+γqΟ1ς+γρΡk*)

(Σ

6.4)

Sd "

S(γgG1ς+γqΟ1ς+γ~1Wk•γρΡk*)

(Σ

6.5)

Sd "

S/E•Gk+Ψ20k+γpPk*)

(Σ

6.6)

- Οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας:
• βραχυχρόνιος συνδυασμός
(Σ

6.7)

όπου

1> t
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• μακροχρόνιος συνδυασμός
(Σ

6.8)

όπου:

Gk,Ok,Wk • αντιπροσωπευτικές τιμές των δρά
σεων από μόνιμα φορτ(α, μεταβλη
τά φορτ(α (ωφέλιμα, χιόνι) και
άνεμο,

Ε

Pk*

• σεισμική δράση κατά τον ΝΕΑΚ,
• η χαρακτηριστική τιμή του τμήματος της πpοέντασης που συνυπο

λογ(ζεται στις δράσεις (βλ. παρ.

4.5.3),
Pk

• η χαρακτηριστική τιμή της προέ-

γg.γq.γρ

,.

ντασης,

οι επιμέρους

συντελεστές α

σφαλε(ας των δράσεων, και

)

Ψ1. Ψ2

• οι συντελεστές συνδυασμού του
Π(νακα 6.3.

- Για τα συνήθη οικοδομικά έργα αρκε( να εξε
τασθούν από το σύνολο των παραπάνω
συνδυασμών μόνο οι συνδυασμο( (Σ 6.4), (Σ

6.6), και (Σ 6.7).
- Στην περίπτωση απλών οικοδομικών έργων
(εκτός περιπτώσεων μεγάλων ανοιγμάτων
ή και προβόλων και σχετικώς μεγάλου μόνι
μου φορτ(ου) το μόνιμο φορτ(ο μπορε( να

λαμβάνεται υπόψη καθολικώς με την τιμή
συνδυασμού 1,35 Gk (ή 1.00 Gk).

6.5
Εδώ η στατική ισορροπ(α εξετάζεται μόνο
υπό
τους
βραχυχρόνιους
βασικούς
συνδυασμούς δράσεων.

)

Υπό τον σεισμικό συνδυασμό δράσεων, βλ.
ΝΕΑΚ (Κεφάλαιο 5), για ιδια(τερους ελέγχους
(π.χ. οριζόντιες αντιστάσεις τριβής και
παθητικών ωθήσεων γαιών).

ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

Για τον έλεγχο της στατικής ισορροπ(ας της κα
τασκευής πρέπει να ικανοποιούνται οι εξής συνθή
κες

S(tOG-1,5 (Ok,1+ •Σψ1,i Οk,ϊ)) > Ο

(6.15α)

και

S(tOGι-1,35 Gi-1,S(Ok,1+Σψ1,i

όπου

Ok,i))

>Ο

(6.15β)

1>1

Στην σχέση
τιμή τους:

(6.15) λαμβάνονται με την απόλυτη

- το σύνολο των μον(μων δράσεων G
- τα τμήματα G1 και G2 του συνόλου των μον(μων
δράσεων G που συμβάλλουν στην ευστάθεια ή
δρουν κατά της ευστάθειας αντιστο(χως.
Τα τμήματα των μεταβλητών δράσεων Ok,1
τα οπο(α ενδεχομένως δρουν ευμενώς, δεν
λαμβάνονταιυπόψ~

- Οι μεταβλητές δράσεις Ok ,1που δρουν κατά της
ευστάθειας, και στις οπο(ες περιλαμβάνονται και

ειδικές δράσεις κατά την φάση κατασκευής.
Ο έλεγχος στατικής ισορροπ(ας περιλαμβάνει

τους ελέγχους ολ(σθησης, ανατροπής και ανύψω
σης (π.χ. υπό άνωση).
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Η ενεργοπάηση τυχόν παθητικής ώθησης γαιών ή
οπάα συμβάλλει στην ευστάθεια πρέπει να απο
δεικνύεται Για να ληφθε( υπόψη στην εξ(σωση

(6.15) πρέπει να εξασφαλ(ζεται κατασκευαστικά και
η ανάπτυξή της (βλ και ΝΕΑΚ). Στην περ(nτωση
αυτή πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 0,7 για

τους βασικούς συνδυασμούς και 0.3 για τους
τυχτματικούς συνδυασμούς (υπό σεισμό).

)

)
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7 . ΓΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΤ Α ΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΠΑΣΗΣ

7.1
Για συνήθη οικοδομικά έργα επιτρέπεται
απλοπάηση των ελέγχων κατά την κρ(ση του
μελετητού.

ΜΕθΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Το δομικό σύστημα πρέπει να ελέγχεται σε όλες
τις φάσεις κατασκευής καθώς και μετά την ολο
κλήρωσή του για όλους τους δυσμενε(ς συνδυα
σμούς φορτ(σεων.

Ο προσδιορισμός της εντατικής κατάστασης γίνε
ται με διάφορες μεθόδοος ανάλυσης.

Η ανάλυση λαμβανομένης υπόψη της συμπεριφο
ράς των υλικών μπορεί να είναι:

-

ελαστική, κατά την οπο(αν ο προσδιορισμός των
εντατικών μεγεθών γ(νεται με την θεωρ(α ελα
στικότητας

-

πλαστική, μόνον για μετέλεγχο υφισταμένων
κατασκευών (θεωρ{α πλαστικών αρθρώσεων, μέ
θοδος γραμμών διαρροής, μέθοδος θλιπτήρων

Ειδικά για περιπτώσεις δ(σκων και κεφαλοδέ
σμων επιτρέπεται να γ(νεται η ανάλυση με
σύστημα θλιπτήρων και ελκυστήρων και στις
περιπτώσεις που δεν αφορούν μόνο μετέλεγ
χο υφισταμένων κατασκευών.
Σχετικά κριτήρια δ(νονται στο Κεφ.14.

ελκυστήρων).

Σε όσες περιπτώσεις απαιτε(ται, η ανάλυση θα
λαμβάνει υπόψη την επ(δραση των παραμορφώ
σεων στην εντατική κατάσταση (θεωρία 2ης τά
ξεως). Η ανάλυση για προσδιορισμό των οριακών
μεγεθών αντοχής μπορεί να ε(ναι:

-

γραμμική με παραδοχή γραμμικών διαγραμμά
των ροπών-καμπυλοτήτων, τάσεων-παραμορ
φώσεων ή

-

μη γραμμική με παραδοχή μη γραμμικών δια

γραμμάτων ροπών-καμπυλοτήτων, ροπών
στροφών, και τάσεων-παραμορφώσεων.

)
Μεγέθη έντασης ε(ναι οι ορθές και τέμνουσες
δυνάμεις (Ν και V), καθώς και α καμπτικές και
στρεπτικές ροπές (Μ και Τ) που αναπτύσσο
νται στο δομικό σύστημα.
Μεγέθη παραμόρφωσης ε(ναι α μετακινήσεις
και στροφές χαρακτηριστικών διατομών του
δομικού συστήματος.

Οι παραμορφώσεις που οφε(λονται στις ορθές
και τέμνουσες δυνάμεις μπορούν, γενικά, να
αγνοηθούν, εκτός αν επηρεάζουν σημαντικά
τα αποτελέσματα του στατικού υπολογισμού.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, π.χ. ακρα(ες ζώνες
και αγκυρώσεις, ε(ναι απαρα(τητος και ο έλεγ
χος των τοπικών εντατικών μεγεθών.

Ανάλογα με το ε(δος της ανάλυσης που έχει
ακολουθηθεί για τον προσδιορισμό των εντατικών
μεγεθών, ο έλεγχος πραγματοποιείται ως εξής:

-

εάν έχει γ(νει ελαστική ανάλυση, ελέγχονται

διατομές μέσω συγκρίσεως των μεγεθών έντα
σης και παραμόρφωσης του υπολογισμού με τα
αντ(στοιχα οριακά μεγέθη αντοχής και

-

εάν έχει γ(νει πλαστική ανάλυση, ελέγχεται το
σύστη.ια, μέσω απ' ευθείας συγκρίσεως των

δράσεων με την αντοχή του συστήματος.

Οταν α επιρροές των παρεμποδιζόμενων ή επι
βαλλόμενων παραμορφώσεων (λόγω συστολής
ξήρανσης, θερμοκρασιακών μεταβολών, λόγω με
ταβολών συνθηκών στήριξης) λαμβάνονται υπόψη,
επιτρέπεται να ληφθε( υπόψη η με(ωση της δυσ

καμψ(ας λόγω ρηγμάτωσης και ερπυσμού.
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7.2

ΒΑΣΒΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛ ΥΣΗΣ

7.2.1

Δομικό σύστημα και δομικά στοιχε(α:
Ορισμο( και παραδοχές

Ο μελετητής πρέπει να έχει πάντοτε υπόψη

Το δομικό σύστημα που χρησιμοποιε(ται για την

του ότι υπεραπλοπο(ηση του δομικοο συστή
ματος της κατασκευής οδηγε( σε αναξιόrn

ανάλυση αποτελε( ένα απλοποιημένο προσομο(ω
μα του πραγματικού δομικού συστήματος της κα
τασκευής και παρά τις τυχόν απλοποιήσεις, πρέπει
να επιτρέπει την αξιόπιστη εκτ(μηση των μεγεθών
έντασης και παραμόρφωσης.

στα αποτελέσματα και συνεπώς σε με(ωση
της ασφαλε(ας του έργου.

Εφόσον το δομικό σύστημα αποτελε(ται ταυ
τόχρονα από γραμμικά δομικά σταχε(α και
ταχώματα (μικτό δομικό σύστημα), η αλληλε
π(δραση πλαισ(οu- τοιχωμάτων πρέπει να
λαμβάνεται κατάλληλα υπόψη κατά την ανά
λυση.

Το δομικό σύστημα ε(ναι δυνατό να αποτελε(ται
από γραμμικά δομικά στοιχε(α (δοκο(, υποστυλώ
ματα~ εrnφανειακά δομικά στοιχε(α (πλάκες, υψ(
κορμοι δοκο(. τοιχώματα, κόμβοι γραμμικών
δομικών σταχε(ων, κελύφη) και, σε ειδικές περι
πτώσεις, τρισδιάστατα δομικά στοιχε(α.

)
7.2.t1
Τα δομικά σταχε(α θεωρούνται γραμμικά (βλ
και παρ. 18.3.tβ), εάν η απόσταση μεταξύ δια
δοχικών σψclων μηδενισμού της ροπής κάμ
ψης clναι τουλάχιστον διπλάσια του ύψους
του σταχε(ου και για προβόλους αν το μήκος
τους clναι τουλάχιστον 2,4 φορές το ύψος,

Γραμμικά δομικά στοιχε(α

Τα δομικά στοιχε(α θεωρούνται γραμμικά, εάν η μια
διάστασή τους ε(ναι σχετικώς μεγάλη σε σχέση με
τις άλλες δύο.

τους.

7.2.t2

Επιφανειακά δομικά στοιχε(α

Επιφανειακά δομικά στοιχε(α θεωρούνται τα στοι
χε(α των οπο(ων το πάχος ε(ναι σχετικώς μικρό σε
σχέση με τις άλλες δύο διαστάσεις.

7.2.t2.α

Πλάκες

Οι πλάκες ε(ναι επ(πεδα επιφανειακά δομικά στοι
χε(α στα οπο(α το διάνυσμα των ροπών κάμψης
κε(ται στο μέσο επ(πεδό τους.

)

7.2..t2.β

Περιπτώσεις δ(σκων ε(ναι:

-

-

Υψ(κορμες δοκο(, οι οπο(ες ε(ναι επιφανεια

κά δομικά στοιχε(α που καταπονούνται κυ
ρ(ως από ροπές, των οπο(ων το διάνυσμα
clναι κάθετο προς το μέσο επ(πεδό τους.
Ταχώματα, τα οπο(α ε(ναι επιφανειακά δο
μικά σταχε(α με μέσο επ(πεδο κατακόρυφο
ή περ(που κατακόρυφο, και καταπονούνται
από αξονικές και διατμητικές δυνάμεις στο
μέσο επ(πεδό τους και από ροπές, των
οπάων το διάνυσμα clναι κάθετο προς το
μέσο επ(πεδό τους.

- Κόμβα γραμμικών δομικών στοιχclων και
βραχε(ς πρόβολοι Την περιοχή του κόμβου
αποτελε( η περιοχή του υποστυλώματος
(καθόλο το πλάτος του) που ορ(ζεται από
την άνω και κάτω πλευρά εκε(νης απ'τις
δοκοος που συντρέχουν στο υπόψη υποστύ
λωμα, η οπο(α έχει τις μεγαλύτερες διαστά
σεις (βλ παρ.

18.3.1).

Δ(σκοι

Οι δ(σκα clναι επ(πεδα επιφανειακά δομικά στοι

χε(α που καταπονούνται από δυνάμεις και ροπές,
οι οπάες παράγουν ένταση εντός του μέσου επι
πέδου τους.
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7.2.12.γ

Κελύφη

Τα κελύφη ε(ναι καμπύλα επιφανειακά δομικά στοι
χε{α.
7.2.12.δ

Πτυχωτο{ φορε{ς

Οι πτυχωτά φοράς ε(ναι φοράς στο χώρο που
αποτελούνται από δ(σκους, οι οπο(οι συνδέονται
έτσι ώστε στην κοινή ακμή να σχτιιατ(ζεται γων(α
και να μεταβιβάζονται δυνάμεις.

7.22. θεωρητικό άνοιγμα
Το θεωρητικό άνοιγμα ενός στοιχείου υπολογ(ζε
ται από την σχέση

2

Ι=Ιn+Σαι

(7.1)

1-1

όπου Ιη ε(ναι η απόσταση των παρειών των στηρ{

)

ξεων.

Η τψή του αί λαμβάνεται:

-

για μη συνεχή στοιχε(α

-

για συνεχή στοιχε(α αι

Cli • mi'Ί (1/3 t, 0.025 Ιn)
Σχήμα Σ

7.1

θεωρητικό άνοιγμα (παράδειγμα)

-

• 1/2 t

για πάκτωση
Cli • πΙΊ (1/2 t, 0.025 Ιn)
για πακτωμένο πρόβολο
αj• ο

όπου

t ε(ναι το πλάτος έδρασης.

7.2.3 Γεωμετρικά χαρακτηριστικά των
διατομών
Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των διατομών υ
πολογ(ζονται με βάση τις πραγματικές διαστάσεις
των διατομών στο υπόψη στάδιο κατασκευής.
Οι ονομαστικές διατομές λαμβάνονται συνή
θως υπόψη για τον προσδιορισμό των εντατι
κών μεγεθών και των παραμορφώσεων.

α) Ονομαστικές διατομές

Είναι αυτές απ'τις οπο(ες δεν αφαιρούνται οι επι
φάνειες των οπλισμών σιδηροπαγούς σκυροδέμα
τος ή οι επιφάνειες των κενών (οπές, δίοδοι ή
σωλήνες) που προορ(ζονται για τους τένοντες

προεντεταμένου σκυροδέματος.
Οι καθαρές διατομές λαμβάνονται συνήθως
υπόψη για τον προσδιορισμό των ορθών τά
σεων ενός προεντεταμένου φορέα μετά την
σκλήρυνση του σκυροδέματος και ενώ δεν
έχει ακόμη αναπτυχθεί συνάφεια μεταξύ τε
νόντων και σκυροδέματος.

β) Καθαρές διατομές

Οι ιδεατές διατομές λαμβάνονται συνήθως
υπόψη σε οριακές καταστάσεις λειτουργικό
τητας για τον υπολογισμό των ορθών τά
σεων που ασκούνται σε ένα στοιχε(ο, το οπο(ο
περιέχει τένοντες με συνάφεια (ή τένοντες
που η συνάφειά τους έχει αποκατασταθε( εκ
των υστέρων).

γ) Ιδεατές διατομές

Οσον αφορά τον ερπυσμό, η διάρκεια φόρτι
σης θεωρε(ται μικρή αν ε(ναι της τάξης μηνών

- αν η διάρκεια είναι μικρή, ώστε να αγνοε(ται ο

Είναι οι διατομές που προκύπτουν αφού αφαιρε
θούν απ'τις ονομαστικές διατομές όλα τα διαμήκη
και εγκάρσια κενά, ακόμα και αν αυτά πρόκειται να
πληρωθούν εκ των υστέρων.

Είναι εκάνες που λαμβάνουν υπόψη και τις διατο
μές του χάλυβα πολλαπλασιασμένες με τον λόγο
των μέτρων ελαστικότητας α. Ο λόγος αυτός
εξαρτάται απ'την πιθανή διάρκεια εφαρμογής του
υπόψη συνδυασμού δράσεων ως εξής:

ερπυσμός, τότε:
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(ή και λιγότερο για μικρής ηλικ(ας σκυροδέμα
τα).
Γενικά μπορούν να γ(νουν δεκτές α παρακά

τω τιμές:

α

-

αν η διάρκεια είναι μεγάλη τότε:

- για σιδηροπαγές σκυρόδεμα
α•15 για όλους τους τύπους δράσεων
για προεντεταμένο σκυρόδεμα
α•18 για δράσεις μεγάλης διάρκειας
α•6 για δράσεις μικρής διάρκειας.

(7.2)

• Es/Ec

α•

(Ea/Ec) [1•φ(t.to)"]

όπαr.
φ(t.to)

• συντελεστής

ερπυσμού.

(7.3)
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8.

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΠΟΙΧΕΙΑ

8.1 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛ ΥΣΗΣ
Η επ(λυση του δομικού συστήματος γ(νεται με την
θεωρ(α της ελαστικότητας που μπορε( να ε(ναι
γραμμική (παρ.

8.2.1) ή γραμμική με περιορισμένη
8.2.2), καθώς και με την θεωρ(α
της πλαστικότητας (παρ. 8.3).
ανακατανομή (παρ.
Η υπόθεση της επιπεδότητας των διατομών
θεωρείται ότι ισχύει μέχρι θραύσεως, εκτός
ορισμένων περιπτώσεων (π.χ. όταν η επιρροή
της διάτμησης είναι σημαντική).

Η μέθοδος ανάλυσης πρέπει να βασ(ζεται σε ένα

Στο Κεφάλαιο 14 δίνονται τα κριτήρια με βάση
τα οπο(α γ(νεται ο υπολογισμός με την θεω

Η μέθοδος αυτή βασ(ζεται στην θεωρ(α ελαστικό

ρ(α 1ης ή 2ης τάξης.

(θεωρ(α 1ης τάξης) ή μεγάλες (θεωρ(α 2ης τάξης).

αξιόπιστο αναλυτικό ομο(ωμα της κατασκευής.
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ΕΛΑΣΤ1ΚΗ ΑΝΑΛ ΥΣΗ

τητας. Οι μετατοπ(σεις μπορεί να ε(ναι μικρές

8.2.1

Γραμμική ελαστική ανάλυση

Η γραμμική ελαστική ανάλυση εφαρμόζεται για

ελέγχους οριακών καταστάσεων αστοχίας και ο
ριακών καταστάσεων λειτουργικότητας.
Οι δuσκαμψ(ες σταδ(ου Ι ε(ναι δυνατόν να μει
ώνονται ώστε να λαμβάνεται υπόψη η τυχόν
ρηγμάτωση των στοιχε(ων. Για τις δυ
σκαμψ(ες λόγω επιρροών παρεμποδιζόμενων
ή επιβαλλόμενων παραμορφώσεων βλπαρ.7.t

Ο προσδιορισμός των δυσκαμψιών για την επίλυση
στατικώς αορ(στων συστημάτων γ(νεται γενικώς
στο στάδιο Ι με βάση τις ονομαστικές ή ιδεατές
διατομές (παρ.7.2.3).

Σε περιπτώσεις αναλύσεως και υπό
τυχηματικές δράσεις (π.χ. σεισμός) λαμβάνο
νται υπόψη καταλλήλως μειωμένες δυσκαμ
ψ(ες.

8.2.2

Γραμμική ελαστική ανάλυση .με
περιορισμένη ανακατανομή

8.2.2.1 Γενικά
Η ανακατανομή επιτρέπεται να γ(νεται σε
πλάκες, δοκούς και πλακοδοκούς.

Επιτρέπεται επ(σης καθ' ύψος υποστυλωμά
των και τοιχωμάτων.

Η ανακατανομή δεν επιτρέπεται σε μεταθετά
πλαίσια (παρ. 14.4.).

Για τον έλεγχο οριακών καταστάσεων αστοχ(ας
επιτρέπεται ανακατανομή των ροπών που προέ
κυψαν από την γραμμική ανάλυση.

Οι συνέπειες της ανακατανομής των ροπών πρέ
πει να λαμβάνονται υπόψη για όλα τα εντατικά
μεγέθη (π.χ. και για τις τέμνουσες), ώστε να ικα
νοποιούνται οι εξισώσεις ισορροπίας.

Η δυνατότητα ανακατανομής εξαρτάται από την
πλαστιμότητα της διατομής, η οποία είναι συνάρ
τηση του λόγου x/d, όπου χ το ύψος της θλιβόμε
νης ζώνης της υπόψη διατομής (για την τελική
ένταση, μετά την ανακατανομή) και d το στατικό
της ύψσς.

8.2.2.2
Οι συνθήκες πλαστιμότητας ισχύουν και για
προεντεταμένο σκυρόδεμα. Δεν μπορούν ό
μως να εφαρμοσθούν χωρ(ς ειδικούς υπολογι
σμούς σε διατομές όπου η επιρροή της θλ(ψης
ή και της διάτμησης είναι σημαντική.

Συνθήκες πλαστιμότητας

Επιτρέπεται η μείωση των μεγίστων ροπών κάμ
ψεως με τον πολλαπλασιασμό επ( τον συντελεστή
δ ο οπάος προσδιορ(ζεται από την σχέση:

0.5 • t25x/d

~ δ

< 1,0

(8.1)
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όταν ικανοποιούνται οι παρακάτω συνθήκες:
Στην περ{πτωση συνεχών δοκών και ζυγωμά
των πλαισ(ων από σιδηροπαγές σκυρόδεμα
με ανάγματα < 12m και με σταθερή ροπή
αδρανείας οι ροπές στήριξης μπορούν να
μειώνονται ή να αυξάνονται κατά

α)

για συνεχε(ς δοκούς

15%, χωρ(ς

δ

> 0.70 για

χάλυβες Η

δ

> 0.85 για

χάλυβες Ν

{8.2α)

έλεγχο
Ο περιορισμός αυτός αφορά τις περιπτώσεις
στις οπάες δεν έχουν ληφθεί ειδικά μέτρα
όπλισης της διατομής (όπως π.χ. οπλισμός
περ(σφιγξης).

β)

x/d s 0.45

για σκυρόδεμα

C12

x/d s 0.35

για σκυρόδεμα

C40 και

8.3
Ο προσδιορισμός των επιρροών της προέντα
σης θα γ(νεται λαμβάνοντας υπόψη τιμή
γρ=tΟ.

έως

C35

{8.3α)

άνω

(8.3β)

ΠΛΑΠΙΚΗ ΑΝΑΛ ΥΣΗ

Η πλαστική ανάλυση επιτρέπεται να εφαρμόζεται

μόνον για τον έλεγχο οριακών καταστάσεων α
στοχίας υφισταμένων κατασκευών.
Η πλαστική ανάλυση γ(νεται με βάση την θεωρ(α
πλαστικών αρθρώσεων, όπου οι πλαστικές παρα
μορφώσεις (πλαστικές στροφές), θεωρούνται συ
γκεντρωμένες σε ορισμένες διατομές του φορέα.

Η επιτρεπόμενη τοπική πλαστική στροφή για
χάλυβες με ικανοποιητική ολκιμότητα (χάλυβες Η,
παρ. 3.13) μπορεί να ληφθεί απ'το παρακάτω διά
γραμμα, το οπο(ο δεν λαμβάνει υπόψη την ευμενή
επιρροή του εγκάρσιου οπλισμού και ισχύει για
διπλές πλαστικές αρθρώσεις στο μέσο δοκών με
Ι:h!Ξ!!6.

Εάν υπάρχει επαρκής περ(σφιγξη ε(ναι δυνα
τόν να λαμβάνονται μεγαλύτερες τιμές της
επιτρεπόμενης πλαστικής στροφής από αυ
τές του Σχ.8.t
Για ψαθυρούς χάλυβες (χάλυβες Ν, παρ. 3.t3)
αναμένονται σημαντικώς μικρότερες τιμές θpι
που πρέπει να εκτιμώνται με κατάλληλο
υπολογισμό.

Σχήμα

8.1

Επιτρεπόμενη πλαστική στροφή
Η ανάλυση ε(ναι δυνατόν να γ(νει και με ελαστο
πλαστικές μεθόδους. Σε αυτή την περ(πτωση για
τα διαγράμματα ροπών-καμπυλοτήτων ε(ναι συ
χνά ικανοποιητική η υιοθέτηση διγραμμικών παρα
στάσεων που περιγράφουν:

- το

στάδιο

t

σκυρόδεμα μη ρηγματωμένο, γραμ

- το

στάδιο

1:

μική-ελαστική συμπεριφορά,
σκυρόδεμα ρηγματωμένο.
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Για τα διαγράμματα ροπών-στροφών μπορεί να
υιοθετηθεί μια τρι-γραμμική παράσταση που περι
γράφει και το στάδιο ΙU της ανάπτυξης πλαστικής
στροφής θρι στην διατομή.

8.4 ΣΥΝΕΡΓ ΑΖΟΜΕΝΟ ΠΛΑΤΟΣ
ΠΜΚΟΔΟΚΩΝ
Για ακοδομικά έργα το συνεργαζόμενο πλά
τος πλακοδοκού μπορεί να λαμβάνεται (σο με
το πάχος του κορμού αυξημένο κατά το ένα
πέμπτο (και για προβόλους το ένα δέκατο)
της απόστασης μεταξύ διαδοχικών στμείων
μηδενισμού της ροπής.
Στην περ{πτωση κιβωτοειδών διατομών, οι
παραπάνω τιμές πρέπει να προσαρμόζονται
κατάλληλα. Προσεγγιστικά η απόσταση μετα
ξύ διαδοχικών σψε(ων μηδενισμού της ροπής
Ιο μπορεί να λαμβάνεται ως εξής:

- ακρα(α

ανάγματα συνεχούς δοκού

loz().851,

- μεσα(α

ανάγματα συνεχούς δοκού

loz0.71,

- πρόβολοι

Ιο=2.Οί,

- μεσα(α

lo=0.3t

στηρ(γματα

( 1είναι το

θεωρητικό άνοιγμα)

Για συνεχε(ς δοκούς σε συνήθη οικοδομικά
έργα μπορεί το Ιο να λαμβάνεται σταθερό σε
κάθε άνοιγμα και (σο με Ο.7 ι
Ακριβέστερος προσδιορισμός του συνεργαζό
μενου πλάτους γ(νεται σύμφωνα με την σχέ
ση (Σ

8.1) και

και Σ

8.2.

με την βοήθεια των Πινάκων Σ

(Σ

bet " bw+bett>bet2

Σχήμα Σ

8.1

8.1)

8.2

Συνεργαζόμενα πλάτη
bί

ht/h

10
<015 0.20
020 022
030 033

08
0.25
027
040

06
033
035
050

05
040
042
056

/

Ιο

04
049
052
063

nινακας Σ

0.3
062
064
072

02
078
078
083

01 005
094 tOO
094 too
094 1100

8.1

Τιμές befi/bi για παραβολικό διάγραμμα Μ
(ομοιόμορφη φόρτιση, ανο(γματα)

Σε περιπτώσεις διατομών όπου η επιρροή της
διάτμησης είναι σημαντική δεν ισχύει ο νόμος της
επιπεδότητας των διατομών. Για την απλοπάηση
των υπολογισμών εισάγεται το συνεργαζόμενο
πλάτος των διατομών και ο νόμος της επιπεδότη
τας θεωρείται ότι εξακολουθεί να ισχύει. Οι τιμές
του συνεργαζόμενου πλάτους μπορούν να χρησι
μοποιηθούν για τις οριακές καταστάσεις αστοχ(ας
και λειτουργικότητας.
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bi /

ht/h
1.0
<015 012
0.20 0,13
030 022

08
014
0.15
0.25

06
019
0_20
031

05
023
025
036

Ιο

04
030
030
040

rιινακας Σ

03
038
038
047

0.2
050
0,50
057

01
074
074
074

005
097
097
097

8.2

Τιμές berJbι για τριγωνικό διάγραμμα Μ
(στηρ{ξεις, συγκεντρωμένα φορτ{α)
Αν το μικρότερο άνοιγμα μιας συνεχούς δοκού
δεν είναι μικρότερο από το

70%

του μεγαλύ

τερου ανο(γματος και υπό την προυπόθεση

ότι κανένα άνοιγμα δεν είναι μεγαλύτερο από

12m, επιτρέπεται για τον υπολογισμό των
εντατικών μεγεθών να λαμβάνεται το (διο
συνεργαζόμενο πλάτος σε όλο το μήκος της
δοκού, (σο μ'αυτό που αντιστοιχεί στον μ.ο.
των μηκών των ανοιγμάτων.

Δ ΥΣΤΡΕΨΙΑ

8.5
Η δuστρεψ{α Κ ορ(ζεται μέσω της εξ(σωσης

Σε περ(πτωση έλλειψης ακριβέστερων στοιχείων

Τ

dθ

για τον υπολογισμό εντατικών μεγεθών θα χρησι
μοποιούνται οι παρακάτω τιμές, οι οποίες μπορούν

κ

dχ

(Σ

82)

να ληφθούν σταθερές για όλο το μήκος κάθε
ανοίγματος

όπου Τ η στρεπτική ροπή.
Στην εξ(σωση

(8.4) ο συντελεστής 0,30 λαμβά

νει υπόψη και την μη γραμμική συμπεριφορά
του σκυροδέματος πριν απ'την ρηγμάτωση.
Εάν χρειάζεται. οι υπολογισμά μπορούν να
γ(νοuν για δύο ακρα(ες τιμές της δuστρεψ(ας,

δηλαδή για Κι και Κuι.

Κι• 0.30EcC/(1+1,0φ)

(8.4)

Κιm • 0.10EcC/(1.0,3φ)

(8.5)

Κιι

(8.6)

• 0.05EcC/(1•0,3φ)

όπου.
Κι
Κιm

Οταν για τους υπολογισμούς χρησιμοποιη

θούν οι τιμές του Και πρέπει να ελεγχθεί εκ
των υστέρων εάν θα εμφανισθούν ρωγμές
λόγω στρέψης και τέμνουσας.

Και

"
•
•

δuστρεψ(α σταδίου ί, απουσία ρωγμών,
δυστρεψ(α σταδίου α, καμπτικές ρωγμές,

δυστρεψία σταδίου

11,

ρωγμές λόγω

στρέψης και τέμνουσας

c

,.

στρεπτική ροπή αδρανείας στην μη ρηγ

φ

•

ματωμένη κατάσταση
συντελεστής ερπυσμού από τον Πίνακα
2.4 για φορτίσεις μακράς διαρκείας.
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9. ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΣΚΟΙ
9.1 ΠΛΑΚΕΣ
Πεδ(ο Εφαρμογής

9.11

Βλ πρόσθετες απαιτήσεις στην παρ.

18.2.

Το άρθρο αυτό ισχύει για συμπαγε(ς πλάκες υπο
βαλλόμενες σε κάμψη ενδεχομένως δε και σε
ορθές αξονικές δυνάμεις που δρουν παράλληλα
προς το μέσο επ(πεδο της πλάκας. Ισχύει επ(σης
για πλάκες με μη ομοιόμορφο πάχος (π.χ.πλάκες
με νευρώσεις, πλάκες με σώματα πλήρωσης, πλά
κες μεταβλητού πάχους κ.ά.) υπό την προϋπόθεση
ότι η συμπεριφορά τοος έναντι των φορτ(σεων
μπορεί με ικανοποιητική προσέγγιση να εξομοιωθεί
με την συμπεριφορά ισοδύναμης πλάκας συμπα
γούς διατομής.

9.t2

Μέθοδοι ανάλυσης

Τα εντατικά μεγέθη μπορούν να καθορισθούν με

μεθόδους που έχουν ως βάση:
α)
β)

την ελαστική ανάλυση, και
την πλαστική ανάλυση, η οπο(α μπορεί να
χρησιμοποιείται μόνο για μετέλεγχο υφιστά
μενης κατασκευής.

9.13 Ελαστική ανάλυση
Η μέθοδος αυτή βασ(ζεται στην θεωρ(α ελαστικό
τητας κατά την οπάαν υποτ(θεται γραμμική σχέ

ση μεταξύ τάσεων και παραμορφώσεων (νόμος

Hooket.
9.13.1

Γραμμική ανάλυση

Η γραμμική ανάλυση μπορε( να γ(νει με βάση τις

ονομαστικές διατομές και με τιμή του λόγου του
Ο και 0.2.

Poisson μεταξύ

Τα αποτελέσματα της γραμμικής ανάλυσης μπο

ρούν να χρησιμοποιηθούν για τους ελέγχους και
έναντι οριακών καταστάσεων αστοχ(ας και έναντι
των οριακών καταστάσεων λειτουργικότητας.

9.132

Γραμμική ανάλυση με περιορισμένη
ανακατανομή

Στην περ(πτωση των πλακών, οι συνθήκες

Η γραμμική ανάλυση με περιορισμένη ανακατανο

πλαστιμότητας που δ(νονται για δοκούς (παρ.

μή μπορεί να εφαρμοσθε( για τις (διες συνθήκες

8.2.22) βρ(σκονται προς την πλευρά της ασφα

πλαστιμότηταςκαιανακατανομήςόπωςκαιστους

λε(ας.

γραμμικούς φορε(ς.

Στις συνεχε(ς πλάκες, οι ροπές στήριξης που προ
κύπτοον απο γραμμική ανάλυση μπορούν να μειω
θούν ή να αυξηθούν μέχρι 25%, με την προϋπόθεση
ότι θα διορθωθούν και οι αντ(στοιχες ροπές των
ανοιγμάτων, ώστε να ικανοποιούνται οι συνθήκες
ισορροmας.

9 .1.4 Πλαστική ανάλυση
Με στατικές μεθόδους (π.χ.με την μέθοδο των
λωρ(δων) προσδιορ(ζεται μια κατανομή ρο-

Γενικώς η πλαστική ανάλυση (παρ.9.1.2) εφαρμόζε
ται για τις οριακές καταστάσεις αστοχίας έναντι
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πών που ικανοποιε( τις συνθήκες ισορροπ(ας.
Μια από τις δυνατές λύσεις ε(ναι και εκdνη
κατά την οπάα η κατανομή των ροπών προ
κύπτει από γραμμική ανάλυση.

Με κινηματικές μεθόδους (η.χ.μεθόδους γραμ
μών διαρροής) εξετάζονται διάφοροι δυνατο(

εξωτερικών φορτ(ων (άμεσων δράσεων) και μπο
ρε( να γ(νει με βάση τις στατικές ή κινηματικές

μεθόδους. Για να επιτρέπεται η εφαρμογή της

μεθόδου πρέπει να ικανοποιούνται οι παρακάτω
συνθf,<ες:

μηχανισμο( διαρροής.

Ευνόητο dναι ότι η εφαρμογή της πλαστικής
ανάλυσης προϋποθέτει υπέρβαση της ορια
κής τιμής εs•Ο.02 της ανηγμένης παραμόρφω

σης για τον χάλυβα των οπλισμών της
πλάκας (Κεφ.10).

1) Ο

εφελκuόμενος οπλισμός σε κάθε σημείο και

προς κάθε κατεύθυνση δεν πρέπει να υπερβαίνει
το μισό εκdνου που αντιστοιχε( σε διατομή για

την οπάα η οριακή κατάσταση αστοχίας σε
κάμψη χαρα.κττpίζεται από τις παρακάτω παρα
μορφώσεις (Σχήμα 10.1):
εs=εyd και εcz-0.0035

Στην πράξη δεν ε(ναι απαρα(τητη η εφαρμογή
γραμμικής ανάλυσης για να ελεγχθε( η συν
θήκη αυτή.Αρκε( μια προσεγγιστική εκτ(μηση
της κατανομής των ελαστικών ροπών.

(9.1)

2α) Εάν εφαρμόζεται στατική μέθοδος, πρέπει η
κατανομή ροπών που εκλέγεται να μη διαφέ
ρει σψαντικά από μια ελαστική κατανομή
ροπών" ο λόγος των χρησιμοποιουμένων ρο
πών σΠpιξης προς τις τιμές τους, οι οποίες
θα προέκυπταν από μια ελαστική ανάλυση
πρέπει να κdται μεταξύ:

0.5 και t25 για χάλυβες θερμής έλασης
0.75 και t25 για χάλυβες ψυχρής κατεργασίας
0.85 και t15 για δομικά πλέγματα και τένοντες
με συνάφεια.
2β) Εάν εφαρμόζεται κινηματική μέθοδος, πρέπει
ο λόγος των ροπών στήριξης προς τις ροπές
ανάγματος να κdται μεταξύ:

0.5 και 2.0 για χάλυβες θερμής έλασης
0.75 και 133 για χάλυβες ψυχρής κατεργασίας
0.85 και t15 για δομικά πλέγματα και τένοντες
με συνάφεια.

9.1.5

Γενικές διατάξεις για την ανάλυση
πλακών που στηρ(ζονται σε δοκούς ή
φέροντες το(χους

Η ανάλυση πλακών που στηρίζονται συνεχώς κα
τά μfμ<ος της περιμέτρου των σε δοκούς ή φέρο
ντες τάχους (από τοιχοποι(α), μπορεί να βασισθε(
στην παραδοχή ελεύθερα στρεπτών αλλά ανυπο
χώρητων στηριγμάτων. Πλάκες που στηρίζονται
σε σιδφοδοκούς ή προκατασκευασμένες δοκούς

από ωπλισμένο σκυρόδεμα θεωρούνται ως συνε
χείς μόνον αν η επάνω επιφάνεια της πλάκας
βρίσκεται τουλάχιστον 4Dmm πάνω από το επάνω
πέλμα των δοκών και ο οπλισμός της πλάκας
συνεχ(ζεται πάνω από τη δοκό στο επόμενο άνοιγ
μα (προς κάλυψη των ροπών στήριξης).

Στις στηρ(ξεις συνεχών πλακών η ροπή υπολογι
σμού αναφέρεται στον αξονα της στήριξης για
έδραση σε φέροντα τοίχο ή στις παρειές της
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στipιξης για μονολιθική σύνδεση με το στήριγμα
(παρ. 8.4).

Διανομή σημειακών, γραμμικών ή
τμηματικώς κατανεμημένων φορτ(ων

9.t6

σε αμφιέρειστες πλάκες
Για φορτ(α αυτού του τύπου είναι απαρα(τη
τος και έλεγχος της πλάκας σε διάτρηση.

Εφόσον δεν γ(νεται ακριβέστερη ανάλυση, επιτρέ
πεται για φορτ(α σημειακά, γραμμικά ή ομοιομόρ
φως κατανεμημένα σε ορθογωνική επιφάνεια της
πλάκας. να καθορ(ζεται υπολογιστικό πλάτος δια
νομής του φορτ(ου

bm

εγκαρσ(ως προς την διεύ

θυνση του κυρ(ου οπλισμού σύμφωνα με το Σχήμα
Σ 9.1 και τον Γkν. Σ 9.t Το πλάτος t της εισαγωγής
του φορτ(ου (στο μέσο επ(πεδο της πλάκας) ισού
ται με την αντ(σταχη διάσταση της επιφάνειας
εφαρμογής του φορτ(ου αυξημένη κατά το διπλά

σιο του πάχους της επικάλυψης της πλάκας
κατά το πάχος της πλάκας.

(S) και

Μετά την αναγωγή τα.ι σε ορθογωνική επιφάνεια
στο μέσο εruπεδο της πλάκας. το φορτ(ο
μπορε( να θεωρηθε( ότι αναλαμβάνεται κατά την
κύρια διεύθυνση οπλισμού από λωρ(δα πλάτους bm
Μέσα στην λωρ(δα αυτή θεωρείται ότι δρά σταθε
ρή ροπή κάμψης m ανά μέτρο πλάτους. καθώς και
σταθερή τέμνουσα δύναμη ν ανά μέτρο πλάτους.

tx · ty

Σχήμα Σ

9.1

Υπολογιστικό πλάτος διανομής φορτ(ου

Τα μεγέθη

m καιν υπολογ(ζονται από τους τύπους:

Μ

m=-

(9.2)

bm
ν

(9.3)

ν= 

bm

όπου

Σχήμα Σ

9.2

Πλάτος εισαγωγής φορτ(ου

m

•

ροπή ανάγματος,

mt. ή ροπή στήριξης,
(ανά μέτρο πλάτους),

ms

ν

•

Μ

•

τέμνουσα δύναμη στη στήριξη (ανά μέτρο πλάτους),
μέγιστη ροπή της πλάκας (ανάλογα με το
στατικό σύστημα, από τον Γkν. Σ 9.1), η
οπο(α φορτ(ζεται από το συνολικο φορτ(ο
ομοιομόρφως κατανεμημένο επ( μήκους

ν

•

t x,
τέμνουσα δύναμη της πλάκας στη στήριξη.

Ο πρόσθετος οπλισμός που προκύπτει από τα
παραπάνω εντατικά μεγέθη τοποθετε(ται στην
πλάκα σύμφωνα με την παρ. 18.15.t
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1

2

Στατικό

Υπολογιστικό

3

σύστημα

πλάτος διανομής

Εντατικά

φορτ(οubm

Ορια ισχύος

μενέθn

1
2
3
4
5
6
7
6

0<Χ<1

tys0,81

txsl

Ο<χ<1
Ο<χ<1

tvs0,81
tys0,81

txsl
txsl

Ο<χ<1

tys0,81

txsl

bm- ty+0,3x

0,21<Χ<1

bm= tν+0,4(1-x)

Ο<χ<Ο,61
Ο<χ<Ι

tys0,41
tvs0,41
tys0,81

txs0,21
txs0,21
txsl

Ο<χ<Ι

tys0,41

txsl

Ο,21<χ<Ι

tvs0,41

txs0,21

χ

bm-ty+ 2,sχ<1-τ>
bm= tv+O,Sx
χ

bm= ty+\Sx(1-τ>
χ

bm= ty+o.sx(2-τ>

χ

1)

bm=ty+x(1-

χ

bm=ty+O,Sx(2-τ)

9

bm- tν+0,3x

10
11

bm= ty+1,5x

Ο<Χ~

tysO.~

tx<~

bm= tν+0,3x

0,~<Χ~

tys0,4~

txsO~

Πίνακας

9.1

Υπολογιστικό πλάτος διανομής φορτ(ου

9.1, χ ε[ναι η απόσταση του κέ
ντρου βάρους του φορτ[ου από την στήριξη.
Στον ΓΙ{νακα

Ανάλυση πλακών χωρ(ς δοκούς

9.1.7
Για άλλες περιπτώσεις διάταξης των υποστυ

λωμάτων απαιτε[ται η εφαρμογή ακριβέστε
ρων μεθόδων υπολογισμού.
Τα οριζόντια φορτ[α πρέπει να επιδιώκεται

Η ανάλυση πλακών που στηρ(ζονται απευθε(ας και
μονολιθικώς σε υποστυλώματα, με περ(που ορθο
γωνική διάταξη σε κάτσψη, μπορεί να γ(νει με την
μέθοδο των ισοδυνάμων πλαισίων.

κατά το δυνατόν να αναλαμβάνονται από
κατακόρυφα στοιχε(α μεγάλης δυσκαμψ(ας

Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται κυρίως για κατακό

(τοιχώματα), τα οπο[α θα είναι κατάλληλα
διατεταγμένα στην κάτοψη. Στην περ[πτωση

ρυφα φορτία.

κατά την οπο(α μέρος των οριζοντ[ων φορ
τ(ων αναλαμβάνεται από το σύστημα πλα

κών-στύλων, θα διεξάγεται ειδικός έλεγχος
(π.χ, με τη μέθοδο των ισοδυνάμων πλαισ(ων),

ο οπο(ος θα αποδεικνύει ότι η καταπόνηση
εf ναι ανεκτή, οι παραμορφώσεις διατηρούνται
κάτω από τα ανεκτά όρια και ότι η πλαστιμό
τητα του συστήματος δεν μειώνεται.

Στην περ(πτωση κατά την οπο(αν η μέθοδος εφαρ
μόζεται και για οριζόντια φορτ(α, θα λαμβάνεται

το πλάτος συνεργασ(ας δοκού Ι~ από την σχέση
1~

= bo + 2hs

όπου

bo • πλάτος υποστυλώματος στην εξεταζόμενη
διεύθυνση και

hs • πάχος της πλάκας
Σε αυτήν την περ(πτωση δεν χρειάζεται κατά την
ανάλυση του φορέα περαιτέρω με(ωση της δυ
σκαμψ(ας λόγω ρηγμάτωσης (βλ.παρ.8.2.1).

54
9.1.7.1

Κατά πλάτος κατανομή των ροπών
ανο(γματος και στήριξης της πλάκας

Για την κατανομή των εντατικών μεγεθών, κάθε
φάτνωμα της πλάκας θα πρέπει να χωρ(ζεται
(κατά τις δύο διευθύνσεις) σε μια εσωτερική λωρ(
Στο Σχfι..ια 9.1 δείχνεται επ(σης και η κατά
πλάτος κατανομή των ροπών ανο(γματος και
στήριξης.

δα πλάτους

0.6 ί, την 'λωρ(δα ανο(γματος', και σε
δύο εξωτερικές λωρ(δες, 'λωρ(δες στήριξης', εκά
στη πλάτους 0.2 Ι (Σχ.9.1).

Στην περ(πτωση κατά την οπο(αν η λωρ(δα

στήριξης φατνώματος περιλαμβάνει δοκό, η
δοκός αυτή θα θεωρείται ότι παραλαμβάνει
ποσοστό 85% της ροπής της λωρ(δας στήρι
ξης εφόσον ισχύει η σχέση:

ι~ ιb
- - >1
ly ls

lb

και

ls

(Σ

9.1)

ε(ναι α ροπές αδρανε(ας της δοκού

και της πλάκας αντ(στοιχα (σε πλάτος Ι~). Αν
ισχύει η σχέση:

Ι~ lb
- < 1
ly ls

-

(Σ

92 )

η ροπή που αναλαμβάνεται από τη δοκό θα
υπολογ(ζεται με γραμμική παρεμβολή μεταξύ
των ποσοστών 85% και 0%. Η πλάκα της
λωρ(δας στήριξης θα υπολογ(ζεται για το
τμήμα της ροπής, το οπο(ο δεν αναλαμβάνε
ται από την παραπάνω δοκό.

Σχήμα

9.1

Κατά πλάτος κατανομή των
μέσων ροπών κατά y

9.2

ΔΙΣΚΟΙ

9.2.1 Μέθοδοι

ανάλυσης

Οταν α δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο
επ(πεδο δημιουργούν θλ(ψη και όταν α λόγοι
ανο(γματος προς πάχος και ύψους προς πά
χος ε(ναι μεγάλοι, ενδέχεται να χρειάζεται να

Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επ(πεδο ενός

ληφθούν υπόψη και τα φαινόμενα δευτέρας
τάξεως, τα οπο(α προκαλούνται από παρα
μορφώσεις του μέσου επιπέδου.

β) πλαστική ανάλυση.

δ(σκου μπορούν να προσδιορισθούν με βάση:
α) ελαστική ανάλυση
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9.2.2

Ελαστική ανάλυση

Η ελαστική ανάλυση βασ(ζεται σε γραμμική σχέση

τάσεων-παραμορφώσεων (νόμος Hooke). Ελαστική
ανάλυση μπορεί να γ(νει με βάση τις ονομαστικές
διατομές και με τιμή του λόγου του Poisson μεταξύ
ο και

0.2.

Τα αποτελέσματα ελαστικής ανάλυσης μπορούν
να χρησψοποιηθούν για ελέγχους και έναντι ορια
κών καταστάσεων λειτουργικότητας και έναντι
οριακών καταστάσεων αστοχ(ας.
Γενικώς, μέσω των στατικών μεθόδων προσ
διορ{ζεται η κατανομή των εσωτερικών δυνά
μεων έτσι ώστε να ικανοποιείται η συνθήκη
ισορροπ(ας (μ(α από τις αποδεκτές κατανο
μές είναι και αυτή που προκύπτει από γραμ
μική ανάλυση). Για τον σκοπό αυτό μπορούν
να χρησιμοποιηθούν απλές κατανομές με την
θεώρηση ότι ο φορέας είναι ένα στατικό σύ
στημα που αποτελείται από θλιβόμενα μέλη

(διαγώνια ή τόξα σκυροδέματος) και εφελ
κυόμενα μέλη (ελκυστήρες αποτελούμενα α
πό τον χάλυβα των οπλισμών).
Ιδια(τερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην θέση
των σημείων εφαρμογής του φορτίου σε σχέ
ση με τις στηρ(ξεις, όπου (σως να είναι απα
ρα(τητος και οπλισμός ανάρτησης.

9.2.3

Πλαστική ανάλυση

Η πλαστική ανάλυση μπορεί να βασισθεί μόνον σε

στατικές μεθόδους.
Η πλαστική ανάλυση μπορεί καταρχήν να χρησιμο
ποιηθεί μόνο για έλεγχο οριακών καταστάσεων
αστοχ(ας.
Παρ'όλα αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για
έλεγχο οριακών καταστάσεων λειτουργικότητας,

εάν α διαφορές μεταξύ της κατανομής της έντα

σης που προκύπτει από την πλαστική ανάλυση και
της κατανομής της έντασης που προκύπτει από
γραμμική ανάλυση ε(ναι αποδεκτές για την υπόψη
οριακή κατάσταση λειτουργικότητας.
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10.

ΟΡΙΑΚΗ ΚΑΤ ΑΣΤ ΑΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ

ΑΠΟ ΜΕΓΕΘΗ ΟΡΘΗΣ ΕΝΤ ΑΣΗΣ

10.1 ΓΕΝΙΚΑ
Το πεδ(ο ασφαλείας περιορ(ζεται από μια

καμπύλη (ή μια επιφάνεια σε περ(πτωση λο
ξής κάμψης), η οπο(α αντιπροσωπεύει την
αλληλεπ(δραση μεταξύ ροπής κάμψης και ορ
θής δύναμης.
Για τις μή διανυσματικές δράσεις, η εφαρμογή
της αν(σωσης ασφαλε(ας (6.1) είναι άμεση, π.χ.:

-

-

σε καθαρό εφελκυσμό:
(Σ

10.1)

(Σ

102)

σε καθαρή κάμψη:

Η αλληλεπ(δραση μεταξύ της ροπής κάμψης

και της ορθής δύναμης παριστάνεται ε(τε από
π(νακες αλληλεπ(δρασης ε(τε από διαγράμ
ματα αλληλεπ(δρασης.
Ενδεικτικό είναι το διάγραμμα αλληλεπ(δρα
σης του Σχήματος Σ 10.1.

Σχήμα Σ

10.1

Ενδεικτικό διάγραμμα αλληλεπ(δρασης
(σε μονοαξονική κάμψη) ανηγμένης
αξονικής δύναμης νd και
καμπτικής ροπής μcι.
Το διάγραμμα αναφέρεται σε συγκεκρι
μένο σχήμα διατομής, διάταξη και θέση
οπλισμών, καθώς και κατηγορ(α χάλυβα.

Με τους κανόνες αυτού του Κεφαλα(ου προσδιορ(
ζονται οι τιμές σχεδιασμού των μεγεθών αντοχής.
Ο προσδιορισμός μπορεί να γ(νεται ε(τε αναλυτι

κώς, είτε με βάση διαγράμματα, ε(τε με βάση
πίνακες.
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10.2 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η απόκλιση θεωρε(ται αμελητέα εφόσον ε(ναι
μικρότερη από 15°. Διαφορετικά πρέπει να
γ(νει αναγωγή των ροπών στις διευθύνσεις
του οπλισμού.

Οι κανόνες που ακολουθαJν εφαρμόζονται ως έ
χουν μόνο για γραμμικαJς φορε(ς, όπως καθορ(στη
καν στην παρ.7.2.11, και για πλάκες και κελύφη των
οπάων ο οπλισμός παρουσιάζει αμελητέα απόκλι
ση απ' τις διευθύνσεις των ροπών σχεδιασμού.

ΔΙΑΤΟΜΕΣ

10.3

Για τα πέλματα των πλακοδοκών που υπόκεινται
σε εφελκυσμό ισχύει η παρ.8.4. Επ(σης στις περιο
χές των στηρ(ξεων των συνεχών πλακοδοκών
μπορα}ν να ληφθούν υπόψη στους υπολογισμούς
της αντοχής μόνον οι εφελκυόμενα οπλισμο( που
περιλαμβάνονται σ'ένα πλάτος πλάκας όπως κα
θορ(ζεται από την παρ.18.3.2 (Σχήμα Σ18.12).

10.4 ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΝΑΦΕΙΑ

10.4.1

Παραδοχές

Ο υπολογισμός της αντοχής βασ(ζεται στις παρα

κάτω παραδοχές. οι οπο(ες συμπληρώνονται με τις
παραδοχές των παρ.10.4.2,

10.4.3 και 10.4.4.:

α)

η διατομή παραμένει επ(πεδη και κάθετη στον
παραμορφωμένο άξονα του στοιχε(ου,

β)

ο οπλισμός υφ(σταται τις (διες μεταβολές πα

γ)

ραμορφώσεων με το περιβάλλον σκυρόδεμα,
η εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος αμε
λdται,

Ως παραμορφώσεις νοούνται οι ανηγμένες
μηκύνσεις και α ανηγμένες βραχύνσεις.

δ)

η μέγιστη θλιπτική παραμόρφωση του σκυρο
δέματος λαμβάνεται (ση με:

- 0.0035 σε

κάμψη (καθαρή ή με αξονική δύνα

μη, ορθή ή λοξή)

- 0.002 σε
Ο περιορισμός αυτός ε(ναι συμβατικός και
αφορά τον έλεγχο μεμονωμένων διατομών
(τοπικός έλεγχος) . Εχει δε σκοπό τον
περιορισμό της αποδιοργάνωσης της
διατομής του δομικού στοιχε(ου (κριτήριο
δυνατότητας επεμβάσεως, επισκ ευής/
ενισχύσεως). Σε περ(πτωση που οι εφελκυόμε
να οπλισμο( βρ(σκονται ο ένας κοντά στον
άλλο, η τιμή 0,02 μπορε( να ληφθε( στην στάθ
μη του κέντρου βάρους των.
Η ολική παραμόρφωση των προεντεταμένων
τενόντων υπολογ(ζεται λαμβάνοντας υπόψη
την αρχική επιμήκυνση που αντιστοιχε( στην
αντιπροσωπευτική τιμή της δύναμης προέ
ντασης. η οπο(α έχει ληφθε( υπόψη στην με
λέτη. Η πρόσθετη επιμήκυνση που
επιτρέπεται πέραν της αρχικής επιμήκυνσης
περιορ{ζεται σε O,Ot

ε)

κεντρική θλ(ψη

η μέγιστη εφελκυστική παραμόρφωση του ο

πλισμού λαμβάνεται (ση με

0.02.

58
10.4.2 Κατανομή των παραμορφώσεων
Οι παραδοχές α, δ και ε της παρ.10.4.1 συμπληρώ
νονται όπως παρακάτω:
Για τον υπολογισμό της αντοχής θεωρε(ται ότι α
ακραίες παραμορφώσεις διέρχονται από ένα απ'τα
τρ(α σημε(α Α, Β ή Γ, τα οπάα ορ(ζονται στο Σχήμα
Ενα διάγραμμα παραμορφώσεων το οπο(ο
διέρχεται απ'το Α αντιστοιχεt

-

-

10.t

ε(τε σε καθαρό εφελκυσμό (γραμμή κάθετη
προς τον άξονα του στοιχε(οο διά του Α) ή
σε εφελκυσμό με μικρή εκκεντρότητα (ου
δέτερη γραμμή εκτός διατομής),
ε(τε σε καθαρή κάμψη ή κάμψη με αξονική
δύναμη κατά την οπο(α εc > -0,35%

Ενα διάγραμμα παραμορφώσεων το οπο(ο
διέρχεται απ'το Β αντιστοιχε(:

- σε καθαρή κάμψη ή κάμψη με αξονική δύνα
μη κατά την οπάα εξαντλε(ται η αντοχή
του σκυροδέματος (ουδέτερη γραμμή μέσα
στη διατομή).

Σχήμα

Ενα διάγραμμα παραμορφώσεων το οπο(ο
διέρχεται απ'το Γ αντιστοιχεt

-

-

10.1

Διάγραμμα παραμορφώσεων

ε(τε σε κάμψη με αξονική θλιπτική δύναμη
(διατομή υπό θλ(ψη, ουδέτερη γραμμή εκτός
διατομής),
ε(τε σε καθαρή θλfψη (γραμμή κάθετη προς
τον άξονα του στοιχε(ου, διά του Γ).

10.4.3
10.4.3.1

Ιδεατά διαγράμματα τάσεωνπαραμορφώσεων σκυροδέματος
Παραβολικό-ορθογωνικό διάγραμμα

Κατά τον υπολογισμό της αντοχής μιας διατομής,
χρησιμοποιdται για το σκυρόδεμα το ιδεατό διά
γραμμα του Σχήματος 10.2.

Ο συντελεστής 0,85 λαμβάνει υπόψη τη με(ω
ση της θλιπτικής αντοχής που οφε(λεται στην
μακροχρόνια και επαναλαμβανόμενη δράση
των φορτ(ων και δεν έχει το ρόλο συντελε
στών ασφαλε(ας. Το διάγραμμα του Σχήμα
τος 10.2 δεν μπορε( να χρησιμοποιηθε( για τον
προσδιορισμό του μέτρου ελαστικότητας ού
τε γενικά για πλαστική ανάλυση κατά την
παρ.8.3.

Σχήμα

10.2

Παραβολικό-ορθογωνικό διάγραμμα
τάσεων-παραμορφώσεων σκυροδέματος.
Επιτρέπεται και η χρήση κατάλληλων απλοποιητι
κών γραμμικοποιημένων διαγραμμάτων τόσεων
παραμορφώσεων σκυροδέματος, ανάλογα με το
μελετώμενο αντικε(μενο.
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Ορθογωνικό διάγραμμα

10.4.3.2
Η περ(πτωση αφορά διάγραμμα παραμορφώ
σεων το οπο(ο διέρχεται απ' το Α ή το Β (Σχ.
10.1). Αν το διάγραμμα διέρχεται από το Γ
μπορε( επ(σης να χρησιμοποιηθε( το ορθογω

νικό διάγραμμα, με την προϋπόθεση ότι η
μέγιστη θλιπτική παραμόρφωση της πιο θλι
βόμενης (νας δεν διαφέρει πολύ από -0,0035.

Εάν η διατομή δεν βρ(σκεται ολόκληρη υπό θλ(ψη,
μπορε( να χρησιμοποιηθε( μια απλοποιημένη ορθο

γωνική κατανομή των θλιπτικών τάσεων. Η κατα
νομή αυτή ορ(ζεται ως εξής (χ ε(ναι το ύψος της
θλιβόμενης ζώνης της διατομής):

1) σ'ένα μή<ος Ο,2χ απ'την ουδέτερη γραμμή η τάση
ε(ναι μηδέν,

2)στο υπόλοιπο ύψος Ο,θχ η τάση ε(ναι σταθερή
και έχει τιμή:
-

Ο,85

fcd

-

γc

λβ,

,

,

,

για θ ι ομενες ζωνες σταθερου πλα

τους ή ζώνες των οπάων το πλάτος αυξάνει
προς τις {νες που θλ{βονται περισσότερο,

Σχήμα Σ

10.2

Ορθογωνικό διάγραμμα

τάσεων-παραμορφώσεων σκυροδέματος.

ο

λ

,

συντε εστης

fcd

0,80 -

γc

,

,

αφορα π.χ. ζωνες

κυκλικές ή τριγωνικές με την κορυφή προς την
ακρα(α θλιβομένη (να ή τραπεζοειδε(ς (περ(

πτωση ορθογωνικών διατομών υπό λοξή κάμ
ψη).

-

fcd

0.80 -

Yc

για θλιβόμενες ζώνες των οπο(ων το

πλάτος μειώνεται προς τις {νες που θλ(βονται
περισσότερο.

10.4.4

Διαγράμματα τάσεων-παραμορφώσεων
χάλυβα

Το διάγραμμα σχεδιασμού ενός συνήθους χάλυβα
ή ενός χάλυβα προέντασης, προκύπτει απ'το χα
ρακτηριστικό τους διάγραμμα μέσω διαιρέσεως
του ορ(ου αναλογ(ας και των τάσεων των μεγα
λυτέρων του ορ(ου αναλογ(ας με τον συντελεστή
ασφαλε(ας γs-

Το διάγραμμα σχεδιασμού για τους μαλακούς χά
λυβες ή τους χάλυβες ψυχρής επεξεργασ(ας με
διέλκυση και/ή εξέλαση δ(νεται στο Σχήμα 10.3,
όπως προέκυψε απ'το απλοποιημένο διάγραμμα
(παρ. 3.16.1).

Σχήμα

10.3

Διάγραμμα σχεδιασμού
τάσεων-παραμορφώσεων για τον χάλυβα
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10.5 ΤΕΝΟΝΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑ
Η έλλειψη συνάφειας μπορεί να προκαλέσει
ολισθήσεις μεταξύ τενόντων και σκυροδέμα
τος. με αποτέλεσμα μείωση της μέγιστης
τάσης των τενόντων και σημαντική με(ωση
της φέρουσας ικανότητας του στοιχε(ου.
Στην περ(πτωση αυτή η οριακή κατάσταση
αντοχής της διατομής με τένοντες προέντα
σης χωρ(ς συνάφεια υπό μεγέθη ορθής εντά
σεως απαιτεί ειδικούς έλεγχους τους οπο(ους
καθορ(ζει η Ελεγκτική Αρχή.

Για την χρησψοπάηση τενόντων χωρ(ς συνάφεια
απαιτείται ειδική έγκριση της Ελεγκτικής Αρχής.
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1t ΟΡΙΑΚΗ ΚΑΤ ΑΠ ΑΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΕΜΝΟΥΣΑ

Το Κεφάλαιο αυτό ισχύει για τους κορμούς των
δοκών, για τις πλάκες και για τα στοιχεία υπό
θλίψη, των οποίων οι διαμήκεις οπλισμοί έχουν
υπολογιστε( σύμφωνα με το Κεφάλαιο 10, και τα

οποία υπόκεινται συγχρόνως σε σημαντικές τέ
μνουσες δυνάμεις.

Επίσης περιλαμβάνει ειδικούς κανόνες για τις συν
δέσεις κορμού-πελμάτων των πλακοδοκών και
τοιχωμάτων.
Το Κεφάλαιο 11 δεν ισχύει για υψίκορμες δοκούς ή
βραχείς προβόλους. Ισχύει όμως για σώματα
κόμβων και κορμούς τοιχωμάτων.

Σε περ(πτωση συνδυασμού τέμνουσας και

1t1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ

στρέψης απαιτε(ται ειδικός οπλισμός (παρ.

Γενικά

12.2.3 και 18.3.7).

1tt1

Στις πλάκες (κατά την έννοια της παρ.9.11) η
εγκάρσια κατανομή του φορτ(ου μπορε( να
εξασφαλισθε( με οπλισμούς διανομής.

Ο σχεδιασμός χωρ(ς οπλισμό διάτμησης περιορίζε
ται μόνον σε στοιχε(α που έχουν μικρή σημασία ή
σε στοιχεία με ικανότητα κατανομής του φορτίου
σε διεύθυνση κάθετη τόσο προς τα φορτία όσο και
προς το άνοιγμα. και στα οποία δεν εμφανίζονται
σημαντικές ορθές εφελκυστικές δυνάμεις (π.χ. συ
νήθεις πλάκες).
Για να μην απαιτε(ται οπλισμός διάτμησης πρέπει,
σύμφωνα με την εξίσωση (6.1), η επιβαλλόμενη

τέμνοuσα σχεδιασμού να ικανοποιεί την συνθήκη:

(111)
όπου η VRd1 υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ.11.1.2.
Ο παραπάνω έλεγχος δεν είναι γενικά απαραίτη

Εάν υπάρχουν συγκεντρωμένα φορτία στο

τος για διατομές που βρίσκονται μεταξύ της πα
ρειάς μιας άμεσης στήριξης και μέχρι απόσταση d
από αυτήν.

διάστημα αυτό επιβάλλεται ο έλεγχος σε
διάτμηση, ο οποίος θα γίνεται σύμφωνα με
την παρ.

11t2.2.

11.12 Αντοχή
11.12..1

σε τέμνουσα

Προσδιορισμός της VRd1

VRd1 = [τRc1<(1.2+40ρι)•0.15σcρ]bwd

.

(11.2)

'

όπου:

Οι τιμές του Γlίνακα
σχέση:

111 προέρχονται

από την

τRd • 025fctd • 0.25fctko . os/γc
με γc

bw

= είναι το πλάτος του στοιχείου,

τRd

•

ντοχής έναντι ρηγμάτωσης, σύμφωνα
με τον Γlιν.11.t
κ

= 15.

Βλέπε σχήμα Σ 112 για το bw πλακών με
νευρώσεις (ή με σώματα πλήρωσης) και δοκί
δων. Σε περίπτωση διαμήκους οπλισμού με

τιμή σχεδιασμού διατμητικης τάσης α

• 1.6-d < \Ο (d σε μέτρα),
Α sι

ρι

bwd >0.02

62
διάμετρο Φ μεγαλύτερη από bw/8 θα πρέπει
να χρησιμοποιε(ται ως πλάτος του κορμού η
ελάχιστη τιμή του όρου (bw-1/2Σ Φ),

σcρ

NSd

• NSd/Ac
• ορθή δύναμη

όπου bw το πλάτος του κορμού στο εξεταζό
μενο επ(πεδο και Σ Φ το άθροισμα των διαμέ
τρων των διαμήκων ράβδων που βρ(σκονται
σε αυτό το επ(πεδο.

Αsι

•

d

•

λόγω φόρτισης και
προέντασης (θλ(ψη θετική)
διατομή διαμήκους εφελκυόμενου οπλι
σμού, ο οπάος επεκτείνεται πέραν της
διατομής στην οπο(α υπολογ(ζεται η

VRc11 κατά d.\b,net
στατικό ύψος. Στην περ(πτωση προε
ντεταμένων στοιχείων για τον προσδιο
ρισμό του d θα λαμβάνεται υπόψη και η

θέση των τενόντων στην εξεταζόμενη

διατομή.

20 25 30
35
40
45
50
026 030 034 037 041 044 048
Π(νακας

111

Τιμές της τRd σε
Σχήμα Σ

MPa

11.1

Προσδιορισμός του Αsι της εξ(σωσης
(για το lb,net βλ.την εξ.(17.2)).

{1t2)

Σε περ(πτωση τενόντων προέντασης κεκλι
μένων ως προς την μέση γραμμή της διατο
μής, η VSd μπορε( να μειωθε(. Η μείωση αυτή
μπορεί να ληφθε( (ση με την "ευμενή" τιμή
(Π(:Vακας 6.4) της τέμνουσας σχεδιασμού λό
γω αρχικής προέντασης. Στην περίπτωση αυ
τή όμως πρέπει να ληφθούν υπόψη μόνον οι
ευθύγραμμοι τένοντες για τον υπολογισμό
του ρι (εξ(σωση

(112)).
11.12.2

Συγκεντρωμένα γραμμικά φορτ(α
στην περιοχή των στηρ(ξεων

Τα φορτ(α αυτά υποτίθεται ότι είναι σχεδόν
παράλληλα προς την στήριξη. Εάν υπάρχει
μόνο ένα συγκεντρωμένο φορτ(ο που δρα σε

Εάν σε ένα στοιχε(ο αciκούνται συγκεντρωμένα

απόσταση aν από τον άξονα της στήριξης
(aν<2d), τότε

υπόψη στην εξ[σωση

β

2d

= -aν

(Σ

112)

γραμμικά φορτ(α σε απόσταση aν<2d από τον
άξονα της στήριξης, η τιμή του ΓRd που λαμβάνεται

(112) μπορε(

να αυξηθε[, πολ

λαπλασιαζόμενη με τον συντελεστή

β=

Vsd
Vsd,red

>2

(113)

όπου:

VSd, rect=

τέμνουσα δύναμη η οπο(α θα προέκυπτε
εάν κάθε φορτ(ο που ενεργε( σε απόστα
ση aν<2d από τον άξονα της πλησιέστε
ρης στήριξης λαμβανόταν μειωμένο,
πολλαπλασιαζόμενο με av/2d

Για να ληφθε( ο συντελεστής β υπόψη στους

υπολογισμούς θα πρέπει να ικανοποιούνται οι παρακάτω συνθήκες:
,
α)

β)

Το φορτ(ο και η αντ[δραση στήριξης ε[ναι

-

τέτοια ώστε να προκαλούν διαγώνια θλ(ψη
στο στοιχείο (άμεση στήριξη),
Σε ακρα(α στήριξη: Ο απαιτούμενος εφελκuό
μενος οπλισμός στην θέση του φορτ(ου επε

κτείνεται · μέχρι την στήριξη και αγκυρώνεται
πέρα από την εσωτερική παρειά της (την
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-

παρειά που βρ(σκεται προς την πλευρά εφαρ
μογής του συγκεντρωμένου φορτ(ου)
Σε ενδιάμεση στήριξη: Ο απαιτούμενος εφελ
κυόμενος οπλισμός στην στήριξη επεκτε(νεται
και αγκυρώνεται πέρα από την περιοχή εφαρ
μογής του φορτ(ου,

γ)

Στην εσωτερική παρειά της υπόψη στήριξης η
αυξη.ιένη VRd1 δεν πρέπει να υπερβα(νει την
οριακή τιμή της VRd2 που δ(νεται από την
εξίσωση (117) ή (118) για τα στοιχεία με οπλισμό
κορμού.

1t2
1t2.1
Για την περ(πτωση συνδυασμού τέμνουσας
και στρέψης βλέπε παρ.12.3.4.

ΣΤΟΙΧΒΑ ΜΕ ΟΠΛΙΣΜΟ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ
Γενικά

Πρέπει να προβλέπεται ένας ελάχιστος οπλισμός
για την ανάληψη τεμνοuσών (παρ.18.1.6, 18.3.4). Η
κλ(ση του οπλισμού διάτμησης ως προς τον άξονα
του σταχdου δεν πρέπει να dναι μικρότερη από

45°, με εξα(ρεση τον οπλισμό διάτμησης πλακών.
Οι χαρακτηριστικές αντοχές που πρέπει να λη

φθα.Jν υπόψη για τον υπολογισμό του οπλισμού
έναντι τεμνουσών δεν μπορούν να ληφθούν μεγα
λύτερες από:

fywk • SOOMPa για
fywk • 360MPa για
Σχήμα Σ

χάλυβες υψηλής συνάφειας,
λε(ες ράβδους.

11.2

Συμβολισμο( της παρ.11.2

Λοξές ράβδοι θα χρησιμοποιούνται μόνον εφόσον
υπάρχουν συγχρόνως και συνδετήρες τοποθετη

μένα κατά γων(α

90° ως προς τον διαμήκη άξονα

του σταχdου.
Σε αυτή την περ(πτωση ο υπολογισμός θα πρέπει

να εξασφαλ(ζει ότι το ποόοστό της τέμνουσας που
αναλαμβάνεται από τους συνδετήρες ε(ναι μεγα

λύτερο από το ποσοστό που αναλαμβάνεται από
τις λοξές ράβδους. Στην περ(πτωση στοιχε(ων με
αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας το

ποσοστό που θα αναλαμβάνεται από συνδετήρες
θα dναι σε τουλάχιστον 65%.

Για τον υπολογισμό της αντοχής σε τέμνουσα, η
οριακή κατάσταση αστοχ(ας μπορε( απλοποιητικά
να θεωρηθε( ότι χαρακτηρ(ζεται:

Η επιρροή των άλλων συνιστωσών της αντο
χής σε τέμνουσα (δράση βλήτρου, εμπλοκή
αδρανών κ.λ.π) έχει ληφθε( έμμεσα υπόψη
στην προτεινόμενη μεθοδολογ(α.

-

ε(τε από διαγώνια θλ(ψη του σκυροδέματος, η
οπο(α προκαλε( θραύση του κορμού,
ε(τε από εφελκυσμό του οπλισμού διάτμησης, ο
οπο(ος φθάνει την αντοχή σχεδιασμού του.
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1122
α)

Διαδικασ(α ελέγχου

Ελεγχος περιορισμού θλ(ψης σκυροδέματος

κορμού:
Οι διαστάσεις του κορμού πρέπει να ε(ναι τέτοιες
ώστε να ικανοποιε(ται η σχέση:

(1t4)
όπου το VRd2 δ(νεται από τις σχέσεις (1t7) και (11.8).
Η παρειά άμεσης και έμμεσης στήριξης πρέπει
απαραιτήτως να ελέγχεται.

β)

Ελεγχος οπλισμού έναντι τεμνουσών:

Ο οπλισμός έναντι τεμνουσών θα υπολογ(ζεται
από την συνθήκη:

s

Ο όρος Vwd σuμβολ(ζει την τέμνουσα που
παραλαμβάνεται από τους οπλισμούς στην

Vsd

λειτουργ(α του δικτυώματος αποτελούμενου
από θλιβόμενες διαγων(ους σκυροδέματος και

όπου:

(11.5)

VRd3

(11.6)

ορθούς ή λοξούς ελκυστήρες στις θέσεις του

οπλισμού.
Ο όρος Vcd αντιστοιχε( στην τέμνουσα που
παραλαμβάνεται από το θλιβόμενο πέλμα και
από άλλους μηχανισμούς ανάληψης τέμνου
σας.

Ο όρος ν cd μπορε( να αυξηθε( πολλαπλασια

ζόμενος με τον συντελεστή β της παρ.1tt2.2
εάν εφαρμόζονται στην περιοχή της στήριξης
συγκεντρωμένα φορτ(α.

Για διατομές α οπο(ες βρ(σκονται σε απόσταση

μικρότερη από το στατικό ύψος d από την παρειά
μιας άμεσης στήριξης, ο έλεγχος της VAd3 δεν
dναι απαρα(τητος, αλλά ο οπλισμός έναντι τε
μνοuσών που υπολογ(ζεται για τη διατομή σε
απόσταση d πρέπει να συνεχ(ζεται μέχρι τη στή
ριξη.

Η μέθοδος ισχύει για στοιχε(α με ή χωρ(ς
αξονικές δυνάμεις (περιλαμβανόμενης και της
προέντασης), ακόμη και για σχετικά υψηλά
εντατικά μεγέθη και μπορε( να οδηγήσει σε
χαμηλά ποσοστά οπλισμού έναντι τεμνου
σών. Κατά συνέπεια, οι κανόνες της παρ.1t2.3
συμπληρώνονται απαραιτήτως με εκdνους
των Κεφαλα(ων 15,17 και 18 (περ( κατασκευα
στικών λεπτομερειών και περ( ελάχιστου ο
πλισμού διάτμησης).

Η μέθοδος δεν ισχύει για στοιχε(α με τένοντες
προέντασης χωρ(ς συνάφεια

11.2.3
Η μέθοδος βασ(ζεται στην παραδοχή ότι η

Υπολογισμός αντοχών

11.2.3.1 Τέμνουσα

σκυροδέματος ε(ναι θ=45°.
Για κεκλιμένους συνδετήρες (45°<α<90°), η
τιμή της VRd2 μπορε( να αυξηθε(, πολλαπλα
σιαζόμενη επ( (1·cotα).

αντοχής σχεδιασμού

λόγω θλ(ψης κορμού

γων(α κλ(σης των θλιβομένων διαγων(ων του

Για γραμμικά στοιχε(α και τοιχώματα

VAd2 • 1/ 2 ν f ccl:>w z

(11.7)

όπου :

ν = 0.7 -

z ..

fck

200

< 0,5

(fck σε

2

N/mm )

μοχλοβραχίονας εσωτερικών δυνάμεων

0.9d συνήθως.
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Για τοιχώματα. ως ενεργό στατικό ύψος

Εάν υπάρχουν ορθές δυνάμεις η τιμή της VRd2 που

λαβα(νεται συνήθως

λαμβάνεται από την εξ(σωση (117) μειώνεται
VRc12,re<1 σύμφωνα με την εξ(σωση (118)

de=0.81w

Η εξ(σωση (118) λαμβάνει υπάιιη την δυσμενή
επιρροή στην θλιπτική αντοχή του κορμού
μιας ενδεχόμενης αξονικής δύναμης (π.χ. λό
γω προέντασης ή σε περιπτώσεις υποστυ
λωμάτων /τοιχωμάτων). Ισχύει για την πιο
δυσμενή περ(πτωση, όπου ο οπλισμός διάτμη
σης dναι κάθετος στον άξονα του στοιχε(ου

(α•90°).

VRc12,red • 167 VRd2(1-σcρ,eff / fcd)

< VRc12

σε

(118)

όπου :

Ocp,eff • (Nsd - fyk As21γs) /Ac
και

As2

• η διατομή του οπλισμού στη θλιβομένη

fyk

• η χαρακτηριστική τιμή του ορ(ου διαρ-

ζώνη
ροής του θλιβομένου οπλισμού (fyk/γs :S

400 N/mm 2)

Εάν ο κορμός περιέχει ράβδους ή τένοντες διαμέ
τρου Φ>bw/8, η αντοχή πρέπει να υπολογ(ζεται με
βάση ένα ονομαστικό πλάτος κορμού:

1

bw,nom

= bw - 2 ΣΦ

(119)

όπου:

ΣΦ • άθροισμα διαμέτρων ράβδων διαμήκους ο
πλισμού στην δυσμενέστερη στάθμη.

11.2.3.2 Τέμνουσα αντοχής σχεδιασμού
λόγω οπλισμού διάτμησης
11.2.3.2α Συνδυασμο( δράσεων που δεν
περιλαμβάνουν σεισμό.
Για όλα τα δομικά στοιχε(α

(11.10)

Vcd•VRd1
Η εξ(σωση

(11.11) μπορε(

να εφαρμοσθε( για τις

Vwd

εξής περιπτώσεις οπλισμού διάτμησης:

- μόνον συνδετήρες, με 45°:sα:s9o 0,
- συνδυασμός συνδετήρων και λοξών ράβδων, οπότε

στην περ(πτωση αυτή α=90° για τους συνδε
τήρες.

Asw

= -s

0.9d fywd (1

·

+ cotα)

sinα

(1111)

όπου:

Aswc διατομή οπλισμού διάτμησης,
s • απόσταση μεταξύ ράβδων οπλισμού διάτμη
σης,

α

• γων(α κλ(σης οπλισμού διάτμησης.

11.2.3.2β Συνδυασμο( δράσεων που
περιλαμβάνουν σεισμό

Διακρ(νονται δύο περιπτώσεις αναλόγως της
τιμής του λόγου Vd=NSd/Acfcd. όπου ως NSd
λαβα(νεται η δρώσα αξονική δύναμη σχεδιασμού
για τον συνδυασμό δράσ'εων χωρ(ς σεισμό.

L Στην περ(πτωση αυτή υπάγονται, γενικά, οι

ι Για NSd >- 0.1 Acfcd (στοιχε(α κυρ(ως καμπτόμενα)

δοκο( και τα υποστυλώματα ή τα τοιχώμα
τα με πολύ μικρό αξονικό φορτ(ο (π.χ.σε
μονόροφα κτ(ρια).

Ο όρος Vcd λαμβάνεται μειωμένος στις εξής
περιοχές στοιχε(ων με αυξημένες απαιτήσεις
πλαστψότητας:

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡIΟ ΕΜΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕIΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
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Η ανακύt<λιση της έντασης στις περιοχές
όπου είναι δυνατόν να αναπτυχθαJν πλα
στικές αρθρώσεις μειώνει ή και μηδενίζει
(λόγω ρηγμάτωσης καθόλο το ύψος της
διατομής μετά απ'την διαρροή των ράβδων
και των δύο πελμάτων) τη συμβολή του
σκυροδέματος στη διατμητική αντοχή του
στοιχε(ου.

α)Για γραμμικά στοιχε(α, σης κρ(σιμες περιοχές
που ορ{ζονται στην παρ.

18.3.3 και 18.4.5.
(1112)

Vcd • 0.30 VRd1

β)Για τοιχώματα, στην κρ(σιμη περιοχή που
ορ(ζεται στην παρ.

18.5.2
(1113)

Vcd • 025 VRd1

Εκτός των παραπάνω περιοχών, καθώς και σε
στοιχε(α

χωρ(ς
αυξημένες
απαιτήσεις
πλαστψότητας, η τιμή του ν cd υπολογ(ζεται για
γραμμικά στοιχεία και για τοιχώματα από την
εξίσωση (1110).

Για τον όρο Vwd ισχύουν τα ακόλουθα:
Διευκριν(ζεται ότι ως δρώσες τέμνοuσες (V Sd)
δεν θεωρούνται αυτές που προκύπτουν από
ικανοτικό σχεδιασμό

1) Στην περ(πτωση γραμμικών στοιχε(ων, η συμβο
λή του οπλισμού κορμού στην αντοχή σε τέμνου
σα εξαρτάται από την ;τιμή του λόγου ζ όπου το
ζ είναι ο λόγος της ελάχιστης προς την μέγιστη

τέμνουσα σε μια διατομή (+1 ~ ζ ~ -1):
α) Για ζ <!': -0.5
Η τιμή του Vwd υπολογ(ζεται από την εξ.(1111)
β) Για ζ

Οταν ζ<Ο, αλλάζει το πρόσημο της τέμνουσας
δύναμης. Αν η μέγιστη τιμή της είναι μικρότε
ρη από την τιμή της εξ.(1114), οι διατμηηκές
τάσεις (άρα και οι κύριες εφελκυστικές τά
σεις) είναι μικρές, και εμφαν(ζονται ασήμα
ντες λοξές (και διασταυρούμενες) ρωγμές.

Αν όμως η ημή της δρώσας τέμνουσας ξεπε
ράσει την τιμή της εξ.(11.15), οι ρωγμές των δύο
πελμάτων μπορεί να ενωθούν σε συνεχείς
ανοικτές ρωγμές κατά μήκος των οπάων δεν

θλιπτικές και εφελκυστικές συνιστώσες τους
τtς τέμνουσες με αντ(θετο πρόσημο.
Αν η Vsd ε(ναι μεταξύ των τιμών των {1114)
και {1115), η μισή τέμνουσα πρέπει να παρα
λαμβάνεται με συνpετήρες και η άλλη μισή
με δισδιαγώνιες ράβδους.

μπορεί να μεταφερθε( τέμνουσα ούτε από

τους συνδετήρες, ούτε από αλληλεμπλοκή
αδρανών ή δράση βλήτρου.
Γι'αυτό χρειάζεται δισδιαγώνιος οπλισμός
που να περνά από τις δυνατές θέσεις ανά
πτυξης αυτών των διαμπερών ρωγμών.
Ως Vsd σης εξισώσεις (1114), (1115) εισάγεται η
θετική τιμή της απολύτως μέγιστης δρώσας
τέμνουσας στην υπόψη διατομή.

< -0.5

Αν VSd s 4.5{2•ζ)τRcbwd
(1114)
η τιμή του Vwd υπολογ(ζεται από την εξ.(1111).
Αν VSd ~ 9.0(2•ζ)τRcbwd
(1115)
όλη η τέμνουσα πρέπει να αναληφθε( από
δισδιαγώνιο οπλισμό κατά μήκος του κορμού.
Δηλαδή, από ράβδους κεκλιμένες κατά δύο
διευθύνσεις, οι οπο(ες εξισορροπούν με τις

2)

Στην περ(πτωση των τοιχωμάτων ισχύουν τα
εξής:

α) Οταν ο λόγος διατμήσεως as(•MsdlVSd lw)
είναι μεγάλος (αs~2.Ο), ο όρος Vwd υπολογ(
ζεται όπως και για τα υποστυλώματα.
β) Οταν ο λόγος διατμήσεως αs(=Msd/Vsd lw)
είναι μικρός (αsst3), ο όρος Vwd υπολογ(ζεται
από την ακόλουθη σχέση (εμπειρική):

Vwd • [ρh fyd,h (αs- 0.3) • ρν fyd,ν {1.3 - αs)]bwz
όπου
ρtι, ρν

ποσοστό οπλισμού οριζόντιου
και κατακόρυφου οπλισμού κορ
μού
fyd,h. fyd,ν" τιμή σχεδιασμού του ορ(ου διαρ
ροής του οριζόνηου και κατακό

•

ρυφου οπλισμού
Σε περ(πτωση όπου αs
υπόψη αs

., 0.3.

< 0.3

θα λαβα(νεται
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Σε κάθε περ(πτωση πρέπει να ελέγχεται ότι
ρv fyd,ν / ρh fyd,h > tO.
γ) Για ενδιάμεσες τιμές

(2.0>as>t3) πρέπει
γ.t

του

λόγου

αs

να διατάσσονται:

Οριζόντιος οπλισμός κορμού, ικανός να

παραλάβει δύν~η VSά-Vcd. δηλ

ρh fyd,h bw de • VSd - Vcd
γ2. Κατακόρυφος οπλισμός κορμού, ικανός

να παραλάβει δύναμη Vscι-Vccι-min Nsd.
δηλ

ρν fyd,ν bw de"' VSd - Vcd - min NSd,
όπου η NSd λαβα(νεται με θετικό πρόση
μο όταν ε(ναι θλιπτική.
δ) Οι οριζόντιοι οπλισμά κορμού των τοιχωμά
των πρέπει να ε(ναι πλήρως αγκυρωμένα
στα περισφιγμένα άκρα (παρ.18.5.3). Αν έχουν
τη μορφή επιμήκων κλειστών συνδετήρων
λαβα(νονται πλήρως υπόψη στον υπολογι
σμό της απαιτούμενης περισφ(γξεως των
άκρων των τοιχωμάτων (παρ. 18.5.3).
ε) Οι κατακόρυφοι οπλισμά κορμού των τοιχω
μάτων πρέπει να αγκυρώνονται κατάλληλα
και να ενώνονται με υπερκαλύψεις καθ' ύψος
(παρ. fl.72). Αν έχοον τα (δια χαρακτηριστικά

συναφε(ας με τους bπλισμούς των περισφιγ

μένων άκρων λαβα(νονται πλήρως υπόψη

στον υπολογισμό της ροπής αντοχής των
τοιχωμάτων (παρ.

Ι

L

Στην περ(πτωση αυτή υπάγονται συνή
θως τα υποστυλώματα και τα τοιχώματα
Σημαντικές θλιπτικές δυνάμεις εμποδ(
ζουν την ανάπτυξη διαμπερών ρωγμών
στη διατομή. έτσι ώστε να υπάρχει πάντα
μια θλιβόμενη ζώνη σκυροδέματος που να
μπορε( να μεταβιβάζει κάποια τέμνουσα
Επ(σης στα υποστυλώματα τόσο η συμ
βολή της εμπλοκής των αδρανών όσο και
η δράση βλήτρου των διαμήκων ράβδων
στον εγκιβωτισμένο (περισφιγμένο)
πυρήνα ε(ναι πιο ουσιαστική απ' ότι στον
κορμό τοιχωμάτων.

1L

Για

NSd

~

10.4.1).

- 0.1Acf cd

(σταχε(α υπό κάμψη με θλιπτική δύναμη).

α)Στις κρ(σιμες περιοχές γραμμικών στοιχε(ων και
τοιχωμάτων με αυξημένες απαιτήσεις
πλαστιμότητας, ο όρος ν cd ισούται με:

Vcd • 0.9VRd1 για

γραμμικά στοιχε(α

Vcd • 0.7VRd1 για τοιχώματα

(1t16)
(1117)

β) Εκτός των παραπάνω . περιοχών, καθώς και σε
στοιχε(α χωρ(ς αυξημένες απαιτήσεις πλαστι
μότητας, η τιμή του όρου Vcd υπολογ(ζεται για
. γραμμικά στοιχε(α και τοιχώματα σύμφωνα με
την εξ(σωση (1110).
γ)Η αντοχή του οπλισμού του κορμού Vwd δ(νεται
από την εξ(σωση (1111) για γραμμικά στοιχε(α και
από τα διαλαμβανόμενα στην υποπαράγραφο L2
της παρ. 112.3.2β για τοιχώματα

11.2.4

Μήκος μετατόπισης διαγράμματος

ροπών κάμψης

Για απλούστευση μπορε( να ληφθε( υπόψη μια
σταθερή τιμή για το μέγεθος μετατόπισης
του διαγράμματος των ροπών, (ση με την τιμή
που αντιστοιχε( στο Zmax.

Η τιμή τοο μήκους μετατόπισης aι του διαγράμμα

τος των ροπών, η οπο(α πρέπει να ληφθε( υπόψη
για την διάταξη των διαμήκων ράβδων του εφελ
κυόμενοο πέλματος (κανόνας μετατόπισης δια
γράμματος ροπών, βλ. και παρ. fl.8.1, fl.8.2), ε(ναι:
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Επ(σης εάν δεν απαιτε(ται μεγάλη αιφ(βεια,
το μήκος μετατόπισης μπορε( να ληφθε( ως

0.9d

αι

• z(kotα)/2 < ο

{1t18)

για τα στοιχε(α με οπλισμό διάτμησης.

112.5

Εναλλακτική μέθοδος υπολογισμού

αντοχών δοκών έναντι τέμνουσας
Η μέθοδος αυτή παρέχει τη δυνατότητα πιο
ορθολογικής εκτ(μησης της σχέσης μεταξύ
της κλ(σης θ των θλιβομένων διαγωνίων του

σκυροδέματος και του διαμήκους οπλισμού.

Η εναλλακτική αυτή μέθοδος χρησιμοποιείται
κατ'αρχήν σε περιπτώσεις συνδυασμού τέμνουσας
και στρέψης (βλέπε παρ. 12.2). Μπορε( όμως να
χρησψοπαηθεί και σε περ(πτωση καταπόνησης
από τέμνουσες δυνάμεις μόνο, με στόχο την βελ
τιστοπάηση του σχεδιασμού διά της ελαχιστο
πο(ησης του συνολικού οπλισμού. Η μέθοδος
βασίζεται στην εκτίμηση της γων(ας κλίσης θ των

θλιβομ.ένων διαγωνίων του σκυροδέματος.
Για τη γωνία θ ισχύουν α παρακάτω περιορισμο(;

Σε περιπτώσεις χαμηλών ή μετρ(ων διατμητι
κών τάσεων τα όρια των σχέσεων (1t19) και
για τη γωνία θ οδηγούν γενικά στην
ελαχιστοπο(ηση του οπλισμού διατμήσεως.
Για υψηλές διατμητικές τάσεις α μεγαλύτε
ρες τιμές της cotθ, που οδηγούν στην περ(
πτωση αυτή σε ελαχιστοπο(ηση του οπλισμού
διατμήσεως, μπορε( να προσδιορισθούν θέτο
ντας Vsct-VRd2· Ο οπλισμός διατμήσεως πρσσ
διορ(ζεται στη συνέχεια θέτοντας VSct=VRd3-

(1120)

α)Σε περ(πτωση δοκών με σταθερό διαμήκη οπλισμό

0.4

< cotθ < 2.5

(1119)

β) Σε περ(πτωση δοκών με κυμαινόμενο διαμήκη
οπλισμό

0.5

< cotθ < 2.0

(1t20)

Σε στοιχε(α με οπλισμό διατμήσεως κάθετο προς
τον άξονα του στοιχε(ου η αντοχή σε διάτμηση
ορ(ζεται ως εξής (λαμβάνοντας υπόψη την συνήθη
τιμή 0.9d για το μοχλοβραχίονα z):

VRd2

= bw(0.9d)νfcd Ι (cotθ+tanθ)

VRd3

=-s

Asw

(0.9d) fywd

(1121)

cotθ

(1122)

και

Aswfywd
1
bws > 2 νfcd

(1t23)

Σε στοιχε(α με κεκλιμένο οπλισμό διατμήσεως, η
αντοχή σε διάτμηση ορ(ζεται ως εξής:

VRd2

= bw(0.9d)νfcd (cotθ+cotα) /

VRd3

= - 5-

Asw

(1+cot 2 θ) (1124)

(0.9d) fywd (cotθ+cotα) sinα

(1125)

και

Α swf ywd

1

.

- νf ccιsιnα
2

---'--- > - - - bws
1-cosα

(1126)

Η πρόσθετη εφελκuστική δύναμη την οπο(α θα
πρέπει να παραλάβει ο διαμήκης οπλισμός (πέραν
της καταπόνησης λόγω μόνο της ροπής κάμψεως)
προσδιορ(ζεται ως εξής:
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ΔFtι

1

= 2 r,:lsf!) (cotθ -

cotα)

(11.27α)

Ισοδυνάμως, το μήκος μετατόπισης αι δ(νεται από
την σχέση:
αι

•z

(cotθ

- cotα) Ι 2

(11.27β)

ΕπισΤ)lα(νεται ότι παραλλήλως ισχύουν και οι πρό
σθετες προβλέψεις της παρ. 1t2.3.1 για την ν Rd2.Γed
Η ανωτέρω εναλλακτική μέθοδος με τα προτεινό
μενα όρια τιμών της γων(ας θ δεν συνιστάται στις

περιπτώσεις δοκών από προεντεταμένο σκυρό
δεμα.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΕΛΜΑΤΩΝ-ΚΟΡΜΟΥ
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1t3.1

Γενικά

Οι συνδέσεις πελμάτων-κορμού πρέπει να ελέγχο
νται έναντι διαμήκους τέμνουσας δύναμης.
Πρέπει να προβλέπεται ελάχιστος οπλισμός σύμ
φωνα με την παρ.18.3.6.

Η οριακή κατάσταση αστοχίας διέπεται είτε από
την εmρροή της κεκλιμένης θλιπτικής δύναμης του
πέλματος (η οπο(α ασκε(ται παράλληλα προς το
μέσο επ(πεδό του), είτε από την επιρροή του
εφελκυόμενου εγκάρσιου οπλισμού όταν αυτός
φθάσει την αντοχή σχεδιασμού του.
Η δρώσα διαμήκης τέμνουσα δύναμη ανά μονάδα
μήκους είναι:

Η τιμή της ΔFd,max μπορεί να προσδιορισθεί
από την σχέση

ΔFdmax
•

Mmax

Α1

= -- · - Ζ
Atot

νsd

ΔFd,max

av

(11.28)

όπα.r.
(Σ

114)

ΔFd,max= μέγιστη τιμή της διαφοράς της διαμήκους

"εμβαδόν σκυροδέματος του τμήματος

δύναμης (εφελκυστικής ή θλιπτικής) η ο
πο(α ενεργεί στο τμήμα του πέλματος
προς την μια πλευρά του κορμού,
απόσταση ανάμεσα στα σημεία μηδενι
κής και μέγιστης ροπής κάμψης.

όπου,
για θλιβόμενο πέλμα:
Α1

=

του πέλματος προς τη μια πλευρά του
κορμού.

Atot =ολικό εμβαδόν θλιβόμενης ζώνης
για εφελκυόμενο πέλμα:

Α1

" εμβαδόν διαμήκων οπλισμών που βρί
σκονται στο τμήμα του πέλματος προς
τη μια πλευρά του κορμού,
Atot "ολικό εμβαδόν διαμήκων εφελκυόμε
νων οπλισμών.
Τέλος, z είναι ο μοχλοβραχ(ονας των εσωτε
ρικών δυνάμεων της διατομής.

aV"

Η νsd δεν πρέπει να υπεbβα(νει τα όρια που δίνο
νται από τις εξισώσεις (1t20) και (11.21).
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Σχήμα Σ

113

Συμβολισμο( για τα πέλματα:

ht
Ast

• ολικό ύψος του πέλματος
• εμβαδόν των εγκάρσιων ράβδων οπλι
σμού οι οπάες είναι κάθετες στη διεπι
φάνεια κορμού πέλματος και διατάσ
σονται σε απόσταση

st μεταξύ

τους.

113.2
νRd2

Αντοχή λόγω λοξής θλ(ψης

• 0.2fcd ht

(1129)

1t3.3 Αντοχή λόγω εγκάρσιου οπλισμού
νRd3

·Ast

= -Sf

όπου το

fyd

+ 2.5TRd ht

TRd δ(νεται

στον Πίνακα

(1130)

111

Εάν οι διαμήκεις οπλισμά {ράβδοι ή τένοντες)

αγκυρώνονται σε μια προέκταση ενός εφελκuόμε
νου πέλματος, τότε πρέπει να διατάσσονται πρό
σθετοι εγκάρσιοι οπλισμά.
Εάν στη διατομή όπου M=Mmaχ η δύναμη στο
πέλμα ε(ναι εφελκυστική τότε ο όρος 2,5 τRciit στη
σχέση

1t3.4
Οι εγκάρσιοι οπλισμά που διέρχονται από την
διεπιφάνεια μεταξύ κορμού και πέλματος πρέ
πει να τοποθετούνται

-

στο τμήμα του πέλματος που εφελκύεται
εάν η εγκάρσια κάμψη ε(ναι σημαντική,
ομοιόμορφα στο άνω και κάτω τμήμα του
πέλματος. εάν η εγκάρσια κάμψη είναι μι
κρή.

{1121)

μηδεν(ζεται.

Πέλματα υπό εγκάρσια κάμψη

Οι διατομές των οπλισμών κάμψης οι οπο(οι διέρ
χονται από την διεπιφάνεια μεταξύ κορμού και
πέλματος μπορούν να ληφθούν υπόψη στον υπο
λογισμό του Ast. Εάν οι οπλισμά αυτο( δεν επαρ
κούν για την ικανοπο(ηση της εξ(σωσης (11.30)
πρέπει να διαταχθούν πρόσθετοι οπλισμο(.
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12..

ΟΡΙΑΚΗ ΚΑΤ ΑΣΤ ΑΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΡΕΨΗ

Εξετάζεται η συνδυασμένη δράση στρέψεως
και τέμνουσας δεδομένου ότι καταπόνηση
αποκλειστικά και μόνον από στρέψη δεν υ
πάρχει σε έργα Πολιτικού Μηχανικού. Πάντως,
και για την περίπτωση της καθαρής στρέ
ψεως το κεφάλαιο αυτό ισχύει αν τεθε{ στις
εξισώσεις ν sd • ο.

Το Κεφάλαιο αυτό ισχύει για γραμμικά σταχε{α
υπό στρέψη και τέμνουσα και/ή με ορθή ένταση.

Δεν καλύπτει πλήρως την περ(πτωση της
υψηλής στάθμης εναλλασσόμενης φόρτισης
(π.χ. σεισμός), η οπο{α απαιτε{ ιδια{τερη αντι
μετώπιση.

12.1 ΟΡΙΣΜΟΙ
α) Η στρέψη μπορε( να διακριθε( σε:

Παράδειγμα

: οι

καμπύλες δοκά με έκκεντρη

φόρτιση.

- Αμεση στρέψη: η στρεπτική ροπή ε{ναι απαρα(
τητες για την ικανοπάηση των συνθηκών ισορ
ροπ(ας (στρέψη ισορροπ{ας).

Παράδειγμα

:

η ακρα{α δοκός μιας πλάκας

(ακρα{α πλακοδοκός) καταπονε(ται σε (έμμε
ση) στρέψη λόγω κάμψης της πλάκας που
ε(ναι μονολιθικά συνδεδεμένη με την δοκό.
Λόγω της απα{τησης του συμβιβαστού των
παραμορφώσεων των παρακε{μενων στοι
χε{ων και για τον περιορισμό της αναπόφευ
κτης ρηγμάτωσης από στρέψη, πρέπει να

προβλέπονται κλειστά (παρ.
ρες τέτοια ώστε:

17.9.1)

συνδετή

-

να βρίσκονται κοντά στην περίμετρο του
στα χε{ ου

-

το ποσοστό των συνδετήρων να ε{ναι του
λάχιστον : ρsw-Aswfyk/(bwsfctm) > 02 όπου
Asw ε{ναι το εμβαδόν των δύο σκελών του
συνδετήρα
η απόσταση s των συνδετήρων να μην
υπερβα{νει το :

-

- 0.75 min (b,d) κατά μήκος
- 0.75d κατά πλάτος (απόσταση σκελών).
Αν η έμμεση στρέψη πρόκειται να αγνοηθε(

στην διαστασιολόγηση, αυτό θα πρέπει να
γίνει και στην ανάλυση λαμβάνοντας μηδενι
κή δuστρεψ(α.
Αν όμως η έμμεση στρέψη δεν αγνοηθε(, τότε

θα πρέπει:

-

να ληφθούν υπόψη ρεαλιστικές τιμές της
δυστρεψ(ας (βλ. παρ.

-

8.5) και

να διαστασιολογηθούν τα δομικά στοιχε(α

έναντι οριακής καταστάσεως αστοχίας α
πό στρέψη.

-

Εμμεση στρέψη: η στρεπτική ροπή οφε(λεται

αποκλειστικά στην παρεμπόδιση της στροφής
που εισάγεται από παρακείμενα στοιχε(α (στρέ
ψη συμβιβαστού). Στην περ(πτωση αυτή, οι
στρεπτικές ροπές δεν ε{ναι απαρα(τητες για την
ισορροπ(α και μπορούν να αγνοηθούν στους

υπολογισμούς οριακών καταστάσεων αστοχίας.
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β) Επίσης η στρέψη μπορεί να διακριθεί σε:

Γενικώς η αντίσταση σε στρέψη οφείλεται σε
διατμητικές δυνάμεις, οι οποίες ενδέχεται να
επιβάλλουν συγχρόνως και την ανάπτυξη δια
μήκους ορθής εντάσεως με αποτέλεσμα την
μη επιπεδότητα των διατομών (Η μη επιπεδό
τητα των διατομών υπό στρέψη καλείται
στρέβλωση). Στρέψη χωρ(ς την ανάπτυξη δια
μήκους εντάσεως αντισταχεί, σε όρους της
ελαστικότητας, στην στρέψη κατά Saint Venant (βλ. Σχήμα Σ12.1). Η στρέψη με στρέβλωση
εμφανίζεται κυρίως σε γραμμικούς φορείς με
ανοικτές διατομές που περιλαμβάνουν τουλά
χιστον τρεις πλευρές, εκάστη των οποίων
είναι ένα τοίχωμα ή μία κλειστή διατομή.

-

-

Στρέψη

Saint Venant η ισορροπία εξασφαλίζεται
με μια κλειστή ροή διατμητικών τάσεων εκ
στρέψεως.
Στρέψη με στρέβλωση-. λόγω της παρεμπόδισης
της διαμήκους παραμορφώσεως. ο φορέας ανθ{
σταται στις επιβαλλόμενες στρεπτικές ροπές με
την ανάπτυξη ορθών και πρόσθετων διατμητι
κών τάσεων.

Σχήμα Σ12.1

Πάντως δεν υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ
των δύο αυτών ειδών στρέψης:

-

Το μεγαλύτερο τμήμα μιας κιβωτοειδούς
διατομής ανθίσταται σε στρέψη μέσω μιας
κλειστής ροής διατμητικών τάσεων (Saint

Venant), κοντά όμως στα διαφράγματα ανα
-

πτύσσεται στρέψη με παρεμποδιζόμενη
στρέβλωση.
Μ(α ανοικτή διατομή μορφής ] ανθίσταται
σε στρέψη κυρίως με παρεμποδιζόμενη
στρέβλωση, στα επιμέρους όμως ορθογωνι
κά τμήματα της διατομής αναπτύσσεται
και στρέψη Saint Venant

12.2 ΠΡΕΨΗ SAINT VENANT

12.2.1 Γενικά
Ο υπολογισμός σε στρέψη γίνεται θεωρώντας μία

κοίλη λεπτότοιχη κλειστή διατομή. Για τις πλήρεις
(συμπαγείς) διατομές θεωρείται μ(α '\σοδύναμη
κο(λη λεπτότοιχη κλειστή διατομή". Η διατομή αυ
τή ορίζεται ως εξής:

-

η εξωτερική περ(μετρός της συμπ(πτει με αυτήν
της πραγματικής διατομής

έχει ένα ισοδύναμο πάχος τοιχωμάτων

2c) (στην περ(πτωση κοίλων διατο
μών, το πάχος t δεν μπορε( να ε(ναι μεγαλύτερο
tzmax(A/u,

από το πραγματικό πάχος των τοιχωμάτων
του).

Σχήμα Σ12.2

Ισοδύναμη κο(λη διατομή

όπου:

u

είναι η περ(μετρος της διατομής
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Α

Για πλήρεις διατομές μορφής Τ ή

της ισοδύναμης κάλης διατομής λαμβάνεται

.

με εφαρμογή των κανόνων προσδιορισμού
της ισοδύναμης κάλης διατομής στα επιμέρους ορθογώνια παραλληλόγραμμα από τα
οπάα αποτελείται η διατομή.

η ολική επιφάνεια που περικλε(εται από την
εξωτερική περ{μετρο (συμπεριλαμβανομένων

L. το σχfμα
c

και των εσωτερικών κενών στην περ(πτωση
κάλων διατομών)
η επικάλυψη των διαμήκων ράβδων.

Η αντοχή σε στρέψη ενός ρηγματωμένου
σταχείου από ωπλισμένο σκυρόδεμα. με πλή
ρη ή κάλη διατομή, είναι (ση με την αντοχή
ενός ιδεατού δικτυώματος στον χώρο (δι
κτύωμα Moersch). Το δικτύωμα αυτό αποτελεί
ται από εφελκυόμενες ράβδους χάλυβα
(διαμήκεις ράβδα και εγκάρσια κλειστά συν
δετήρες) και από θλιβόμενες διαγων(ους σκυ
ροδέματος. Η κλ(ση των διαγων(ων
σκυροδέματος μπορε( να επηρεαστεί (εντός
ορισμένων ορ(ων) από την διάταξη των δια
μήκων και των εγκαρσ(ων οπλισμών.

Ο οπλισμός στρέψεως αποτελείται από κλειστούς
(παρ. 17.9.1) συνδετήρες κάθετους προς τον άξονα
της δοκού και από διαμήκεις ράβδους κατανεμημέ
νες περ(που ομοιόμορφα κατά μήκος της περιμέ
τρου της διατομής. Διαμήκεις ράβδα πρέπει να
υπάρχουν σε όλες τις γων(ες της διατομής, ενώ
παράλληλα πρέπει να προβλέπεται ένας ελάχι
στος οπλισμός σύμφωνα με την παρ. 18.3.7.

Οι τιμές σχεδιασμού των στρεπτικών αντο
χών TRc11. TRd2. και TRd3 καθορ(ζουν τις διαστά

Η οριακή κατάσταση αστοχ(ας διέπεται:

σεις των τοιχωμάτων της ισοδύναμης
διατομής (άρα και της πραγματικής διατομής)
καθώς επ(σης και τους απαιτούμενους οπλι

σμούς (διαμήκεις και εγκάρσιους).

:

-

ε(τε από την ροπή στρέψεως TRd1 (βλ παρ. 12.22)
και την τέμνουσα VRd2 (βλ παρ. 11.2.3.1) που αντι
σταχούν στην αστοχ(α από λοξή θλ(ψη του
σκυροδέματος των τοιχωμάτων της ισοδύναμης
διατομής,
είτε από την ροπή στρέψεως TRd2 (βλ παρ.
12.2.32) που αντισταχεί στην αστοχ(α των συν
δεττ'ρων,
είτε από την ροπή στρέψεως TRd3 (βλ παρ.
12.2.3,3) που αντιστοιχεί στην αστοχ(α των δια
μήκων οπλισμών.

Η δρώσα ροπή στρέψεως ΤSd και η αντ(στοιχη

δρώσα τέμνουσα δύναμη V s d πρέπει να ικανο
ποιούν ταυτοχρόνως τις παρακάτω συνθήκες:
*στις κάλες διατομές:
(12.1α)

*στις άλλες διατομές:
2
2
(TsdlTRd1) • (Vsd/VRd2)

s

1

(12.1β)

(12.2)

(12.3)
Οι παραπάνω έλεγχοι πρέπει να γ(νονται στην
παρειά μιας άμεσης στήριξης.

Οι υπολογισμο( των αντοχών TRd\ TRd2 και TRd3
στηρ{ζονται στο πρότυπο ενός ιδεατού χωροδι
κτυώματος.
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12.2.2. Ροπή αντοχής σχεδιασμού σε στρέψη
λόγω θλ{ψης των τοιχωμάτων

TRd1 • 2νfcdtAk /

(cotθ

• tanθ)

(12.4)

όπα.ι:

το πάχος της ισοδύναμης διατομής (βλ. παρ.

t

122.1)

Ak

ν

•

η επιφάνεια που περικλε(εται από την πολυ
γωνική γραμμή που διέρχεται από το μέσον
των τοιχωμάτων (κατά την έννοια του πά

χα.ις) της ισοδύναμης λεπτότοιχης διατομής
(συμπεριλαμβανομένων και των εσωτερικών
κενών στην περ(πτωση κοίλης διατομής),
0.7(0.7-fck/200) ~ 0.35 (fck σε MPa). Η τιμή αυτή
ισχύει στην περ(πτωση όπου οι συνδετήρες
βρ(σκονται μόνον στην εξώτερη περίμετρο
της ισοδύναμης διατομής. Αν όμως προβλέπο
νται κλειστο( συνδετήρες και στις δύο παρειές
κάθε τοιχώματος της ισοδύναμης κοίλης δια
τομής ή στα τοιχώματα μιας κιβωτοειδούς
διατομής. τότε μπορεί να ληφθε( ν:Ο.7 - fck/200
~

Επειδή ο κινψατικός μηχανισμός βάσει της
πλαστικής θεωρ(ας (η οπο(α αποτελεί το θεω
ρητικό υπόβαθρο της προτεινομένης μεθόδοο)
απαιτεί την σύγχρονη αστοχ(α των δύο σuνι
στώντων οπλισμών, μ(α προσεγγιστική τιμή
της γωνίας θ μπορε( να ληφθε( από την έκ

θ

0.5.

η γωνία των λοξών θλιπτήρων σκυροδέματος
με τον διαμήκη άξονα του στοιχείου. Η γωνία
θ πρέπει να εκλεγε( έτσι ώστε:

0.4 s

cotθs2.5

φραση:

(tanθ) 2 • [(Asw/s)fywd] / [(Asι/U) fyιd)]

(Σ12.1)

Στις συνήθεις περιπτώσεις η γων(α θ εκλέγε

ται θ•45° (cotθ=1) διότι έτσι αφενός μεν μεγι
στοποιε(ται

η

TRd1

αφετέρου

δε

ελαχιστοποιε(ται ο συνολικός οπλισμός. Ο μό

νος λόγος για την εκλογή θ~45° είναι η
περ(πτωση όπου ε(ναι επιθυμητή η μείωση
των συνδετήρων με αντίστοιχη αύξηση των
διαμήκων οπλισμών (ή και το αντίστροφο).

12.2.3 Ροπή αντοχής σχεδιασμού σε
στρέψη λόγω οπλισμού στρέψης

12.2.3.t Γενικά
Οι οριακές τιμές των χαρακτηριστικών αντοχών

για τον χάλυβα οι οπάες δ(νονται στην παρ. 11.2.1
ισχύουν επ(σης και για τους οπλισμούς στρέψης.

12.2.3.2 Κλειστο{ συνδετήρες (παρ. 17.9.1)
Οι uπολογισμο( των συνδετήρων μπορούν να γ(
νοuν χωριστά:

-

για στρέψη σύμφωνα με αυτήν την παράγραφο
και

-

για διάτμηση σύμφωνα με την παράγραφο
11.2.3.2.α με Vcd=O.

Οι ανήστοιχες διατομές συνδετήρων προστίθε
νται
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Η ροπή αντοχής σε στρέψη λόγω συνδετήρων
δ(νεται από την σχέση:
TRd2 • 2Aklt(fywdAsw/s)cotθ

(12.5)

όπου:

Asw το
s

εμβαδόν της διατομής των ράβδων που
χρησιμοποιούνται ως συνδετήρες στρέψεως
(το εμβαδόν του ενός σκέλους)
η απόσταση των συνδετήρων (βλ παρ. 18.3.7).

12.2.3.3. Διαμήκεις
Η συνισταμένη των εφελκυστικών δυνάμεων
fydAsι διέρχεται από το κέντρο βάρους της
ισοδύναμης κο{λης διατομής. Ετσι ένα ποσο
στό του διαμήκους οπλισμού (πχ ορισμένοι
τένοντες προέντασης) μπορε( να τοποθετη

θε( στον άξονα του στοιχε(ου. Για τένοντες
με διατομή Αρι η διατομή Αι που θα ληφθε(
υπόψη στην εξ(σωση

(12.6)

TRd3 • 2Ak(fyιcιAsι/U) tanθ

• Apιnln [fp0<,

(σ~f y1<)]

Αsι το άθροισμα των διατομών των διαμήκων ρά
βδων για την ανάληψη της στρέψεως. Οι δια
μήκεις ράβδοι πρέπει να έχουν κατά το

δυνατόν (σες διατομ'ές και να ε(ναι ομοιόμορ
φα κατανεμψένες κατά μήκος της περιμέ

ε(ναι:

/ fy1<

(12.6)

όπου:

τρου

Αι

οπλισμο(

u (βλ

παρ.

18.3.7).

(Σ122)

όπου :
σρ1 : η μόνιμη τάση στους τένοντες προεντά
σεως.

12.2.4. Σύνθετη

καταπόνηση από στρέψη με
κάμψη και/ή αξονικές δυνάμεις

Οταν συνδυάζονται στρέψη και υψηλή καμ
πτική ροπή μπορούν να αναπτυχθούν κρ(σιμες
κύριες τάσεις στην θλιβόμενη ζώνη, ειδικά σε

Ο διαμήκης οπλισμός θα προσδιορισθε( χωριστά

κιβωτοειδε(ς διατομές. Στις περιπτώσεις αυ

-

Στην λόγω κάμψης εφελκυόμενη ζώνη, οι οπλισμο{ στρέψης προστ(θενται στους οπλισμούς
έναντι κάμψης και/ή αξονικής δύναμης.

-

Στην λόγω κάμψης θλιβόμενη ζώνη οι οπλισμο{

τές η κύρια θλιπτική τάση μπορε( να υπολογι
στε( από τη μέση διαμήκη θλιπτική τάση λόγω
κάμψης και από την διατμητική τάση λόγω
στρέψης που μπορε( να ληφθε( (ση με
Τ sdl(2Ak). Η κύρια θλιπτική τάση δεν πρέπει να
υπερβα(νει την τιμή 0.85fcd.

για στρέψη, σύμφωνα με την παρ. 12.2.2.3 και χωρι
στά για ορθή ένταση σύμφωνα με το Κεφάλαιο 10.

μπορούν να ελαπωθούν. Η με(ωση αυτή εξαρ
τάται από το μέγεθος των θλιπτικών τάσεων
λόγω κάμψης.
12.3. ΣΤΡΕΨΗ ΜΕ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΟΜΕΝΗ

ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ
Σε ανοικτές ή κλειστές λεπτότοιχες διατομές
πυρήνων ,
λόγω
παρεμπόδισης
της
στρέβλωσης αναπτύσσονται πρόσθετες
ορθές τάσεις των οπο(ων η συνισταμένη
ισούται με τη διρροπή. Η συνολική ροπή
στρέψης Τ αναλύεται σε δύο συνιστώσες.
Στην ροπή Saint Venant Τ1 και την ροπή
στρέβλωσης Τ2. η οπο(α οφε(λεται στην
μεταβολή της διρροπής κατά μήκος του
άξονα της ράβδου, οπότε :
Τ·Τ1•Τ2

Οι τάσεις που προκαλούνται από την παρεμποδι
ζόμενη στρέβλωση ενδέχεται να ε(ναι σημαντικές
και να πρέπει να ληφθούν υπόψη.
Γενικώς όμως οι τάσεις από παρεμποδιζόμενη

στρέβλωση μπορούν να αγνοηθούν στην οριακή
κατάσταση αστοχίας.
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Μετά τον υπολογισμό των ορθών και
διατμητικών τάσεων στις κορυφές της
διατομής σύμφωνα με την ελαστική θεωρ(α,
λαμβάνοντας υπόψη ακαμψ(ες σταδ(ου

..

1, η

διαστασιολόγηση γ(νεται ανεξάρτητα για
κάθε πλευρό της διατομής ως εξής:
Η διαστασιολόγηση κάθε πλευράς έναντι
ορθών τάσεων γ(νεται για την συνισταμένη
αξονική δύναμη και ροπή κάμψης που

υπολογ(ζονται από τις ορθές τάσεις των
ακραίων ινών, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 10.
Η διαστασιολόγηση έναντι τέμνουσας γ(νεται
με την συνισταμένη των διατμητικών τάσεων
που οφε(λονται στην συνολική τέμνουσα της
διατομής και στην ροπή από στρέβλωση Τ 2
σύμφωνα με το Κεφάλαιο 11
Η διαστασιολόγηση σε στρέψη γ(νεται για την
συνισταμένη ροπή των διατμητικών τάσεων
που οφε(λονται στην ροπή
σύμφωνα με το Κεφάλαιο 12.

Salnt Venant,
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13. ΟΡΙΑΚΗ ΚΑΤ ΑΠΑΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ
ΑΠΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗ

Το Κεφάλαιο αυτό αφορά κυρ(ως την διάτρηση

Αυτό το Κεφάλαιο, δεν περιλαμβάνει την πε
ρ(πτωστι επαναλαμβανόμενης φόρτισης με
γάλου εύρους (π.χ. σεισμός), η οπο(α απαιτεί
ιδιώτερη αντιμετώπιση (βλέπε επ(σης παρ.

κάμψης σύμφωνα με τα Κεφάλαια
επ(σης την διάτρηση πεδ(λων.

9.t7).

Η (δια μεθοδολογ(α ελέγχου σε διάτρηση μπορε(

Για συνηθισμένες περιnτώσεις πλακών με ε
νισχύσεις στις κεφαλές των υποστυλωμάτων
βλέπε τις σχετικές οδηγ(ες των παρ.13.12 και

να εφαρμοσθεί και σε πλάκες με ενισχύσεις, καθώς
και σε πέδιλα (με κεκλιμένες παρειές), τηρουμένων
των οδηγιών των παρ.13.1 και 13.2.

13.4.2.

Οι κανόνες που δ(νονται στο Κεφάλαιο αυτό συ

πλακών σταθερού πάχους ωπλισμένων έναντι

9

και

10. Αφορά

μπλτpώνουν τους κανόνες του Κεφαλα(ου

Στην πράξη το συγκεντρωμένο φορτ(ο ή η
αντ(δραση προέρχεται συχνά από ένα υπο
στύλωμα το οπο(ο στηρ(ζεται σε μια πλάκα ή

13.1

ΓΕΝD<Α

13.t1

Αρχές

1t

Η διάτρηση μπορε( να προέλθει από φορτ(ο ή
αντ(δραση συγκεντρωμένη σε μικρή επιφάνεια
των πλακών, η οπο(α ονομάζεται "φορτιζόμενη

στηρ(ζει μια πλάκα, οπότε φορτιζόμενη επιφά
νεια είναι η διατομή του υποστυλώματος.

επιφάνεια".

Για μεγάλη ή μακρόστενη φορτιζόμενη επιφά
νεια, τμήμα μόνο της κρ(σιμης διατομής, όπως

-

για κυκλική διατομή, η διάμετρος δεν υπερβα(νει

καθορ{ζεται στην παρ.132 είναι καθοριστικό
για διάτρηση (η.χ. για μια ορθογωνική διατομή

-

το 3,5d
για ορθογωνική διατομή, η περίμετρός της δεν
υπερβα(νει το 11d και ο λόγος μήκους προς πλά

αυτό το τμήμα εκτε(νεται μόνο γύρω από την
περιοχή των γωνιών). Στα άλλα τμήματα της
κρ(σιμης διατομής κυριαρχε( η διάτμηση.

Εφόσον για την φορτιζόμενη επιφάνεια ισχύουν:

τος το

(d

2

•το μέσο στατικό ύψος της πλάκας)

απαιτείται έλεγχος σε διάτρηση, όπως περιγρά

φεται στα επόμενα.
Η οριακή κατάσταση χαρακτηρ(ζεται από τον σχη
ματισμό ενός κόλουρου κώνου ή μιας κόλουρης
πυραμ(δας των οπο(ων η μικρή βάση συμπ(πτει με
τη φορτιζόμενη επιφάνεια, οι δε γενέτειρες ε(ναι
κεκλιμένες ως προς το επ(πεδο της πλάκας συνή

θως υπό γων(α μεταξύ 30° και 35°. Για στοιχε(α
θεμελιώσεως αυτή η γων(α ε(ναι περ(που 45°.
Ο έλεγχος σε διάτρηση γ(νεται στην "κρ(σιμη δια
τομή" (που ορίζεται στην παρ.13.2). Στην διατομή
αυτή, οι δρώσες και οι ανθιστάμενες διατμητικές
δυνάμεις ανά μονάδα μήκους πρέπει να ικανο
ποιούν την συνθήκη:

Σχήμα Σ

13.1

Κόλουροι κώνοι ή πυραμ(δες διάτρησης

Σε πολλές περιπτώσεις η εξ(σωση (13.1) μπορε(
να αντικατασταθε( από την
(Σ

13.1)

όπου
ν

• τέμνουσα δύναμη στην κρ(σιμη διατομή.

νsd

:S

(13.1)

νRd

Οι τιμές των νsd και νRd προσδιορ(ζονται σύμφωνα
με τις παρ.13.3 και

13.4.
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Σε περ{πτωση προέντασης της πλάκας, η

Οταν το πάχος της πλάκας ή της πλάκας θεμε

συνθήκη

λ(ωσης δεν είναι αρκετό ώστε να εξασφαλισθε( η

νsd

{13.1) γ(νεται:
1

- γρ - Σ (ΑρσροSiηαρ)
υ

S νRd

(Σ

13.2)

απαρα(τητη αντοχή έναντι διάτρησης, μόνο απ'το
σκυρόδεμα και απ'τον οπλισμό κάμψης, πρέπει να
τοποθετείται οπλισμός διάτρησης σύμφωνα με
την παρ.13.4.

όπου,
η άθροιση Σ γ(νεται για όλους τους τένοντες
που επηρεάζουν αισθητά την περιοχή της
κρ(σιμης διατομής.
υ

• περ(μετρος

Αρ

"εμβαδόν διατομής ενός τένοντα προέ

κρ(σιμης διατομής,

σpο
αρ

•αρχική τάση τένοντα,
• γων(α κλ(σης του τένοντα ως προς τον

γρ

•επιμέρους συντελεστής ασφαλε(ας (Π(

ντασης,

άξονα της πλάκας,
νακας 6.4) για ευμενή επίδραση της
προέντασης.

13.1.2

Υποστυλώματα με ενίσχυση ή
διαπλάτυνση της κεφαλής

α)Για πλάκες επ( κυκλικών υποστυλωμάτων με
διαπλάτυνση της κεφαλής έτσι ώστε IH:St5 hκ ο
έλεγχος σε διάτρηση απαιτε(ται μόνο για την
κρ{σιμη διατομή (βλ παρ. 13.2) στην πλάκα και όχι
στην διαπλάτυνση, που απέχει από το κέντρο
του υποστυλώματος απόσταση

dcrit (ση

dcrit • t5d • ΙΗ • 0.5 dc

με

(1;3.2)

όπου :

διάμετρος υποστυλώματος
ε(ναι, αντιστο(χως, η οριζόντια και
κατακόρυφη διάσταση της διαπλάτυνσης (πέραν της περιμέτρου του υπο
στυλώματος).
β) Για πλάκες επί κυκλικών υποστυλωμάτων με
διαπλάτυνση της κεφαλής έτσι ώστε IH > t5
(d~H). ο έλεγχος σε διάτρηση απαιτε(ται:
- Και στην πλάκα (για .ύψος d),
σε διατομή που απέχει από το Κέντρο του
υποστυλώματος απόσταση

dc
IH και hH

Σχήμα Σ

13.2

Πλάκα με επί κυκλικού υποστυλώματος
με διαπλάτυνση κεφαλής

έτσι ώστε

IH

s 1.5 hH

dcrit,ex • 15 d • IH • 0.5 dc
(13.3)
- Και στην διαπλάτυνση (για ενεργό ύψος dH),
σε διατομή που απέχει από το κέντρο του

υποστυλώματος απόσταση

dcrit,n • 15 (d • hH) • 0.5 dc
Ως ενεργό ύψος dH της

{13.4)

διαπλάτυνσης
λαβα(νεται το πραγματικό μέσο στατικό ύψος

στην θέση της κρ(σιμης διατομής, και για τις
διαπλατύνσεις με σταθερό ύψος και για τις
διαπλατύνσεις με μεταβλητό ύψος.
γ)Για διαπλατύνσεις με t5 hH
ΙΗ s t5 {d•hH)
ελέγχεται μια διατομή στην πλάκα σε απόσταση
από το κέντρο του υποστυλώματος (ση με

<

Σχήμα Σ

13.3

Πλάκα με διαπλάτυνση της κεφαλής του
υποστυλώματος έτσι ώστε Ιι-ι > 1.5 (d·hH)

dcrit" 15 IH • 0.5 dc

{13.5)

79
δ)Για ορθογωνικά υποστυλώματα (διατομής

b Χ h)

με ορθογωνικές διαπλατύνσεις. διατομής
(11 12), όπα.r.

11 Χ 12

s

11 • b • 2ΙΗ1. 12 • h • 2 IH2.
η ιφ(σιμη διατομή στην πλάκα απέχει από το
κεντρο του υποστυλώματος απόσταση (ση με
την μικρότερη από τις: ·

dcm • t5 d • 0.56

1~2

(13.6α)

ή

dcr1t. t5 d • 0.69 11

(13.6β)

13.13 Πλάκες με νευρώσεις
Η βασική μέθοδος που χρησιμοποιε(ται για συμπα
γε(ς πλάκες. μπορε( να εφαρμοσθε( και στις πλάκες

με νευρώσεις (υπό την έννοια της παρ.9.t 1), υπό
την προϋπόθεση ότι θα ε(ναι συμπαγε(ς σ'όλο το
ύψος τους σε περιοχή που εκτε(νεται τουλάχιστον
3d -γύρω από ένα υποστύλωμα.
Ο έλεγχος διάτρησης θα γ(νεται στην κρ(σιμη

διατομή (παρ.132), ενώ απαιτε(ται και ένας έλεγ
χος σε τέμνουσα στο πέρας της συμπαγούς ζώνης
της πλάκας.

13.2

ΚΡΙΣΙΜΗ ΔJΑΤΟΜΗ

Η ιφ(σιμη διατομή ε(ναι μια επιφάνεια η οπο(α
ορ(ζεται ως εξής:

-

ε(ναι κάθετη στο μέσο επ(πεδο της πλάκας,
έχει ύψος (σο με το στατικό ύψος d της πλάκας,

η περ(μετρός της περιβάλλει την φορτιζόμενη
επιφάνεια, μερικώς ή ολικώς. Η απόσταση μετα
ξύ ιφ(σιμης διατομής και φορτιζόμενης επιφά
νειας δεν ε(ναι πουθενά μικρότερη από 1,5d, έτσι
ώστε η κρ(σιμη διατομή να έχει το μικρότερο
δυνατό μήκος περιμέτρου.

Ειδικότερα, αυτή η περ(μετρος καθορ(ζεται παρα

κάτω για διάφορες περιπτώσεις.

13.2.1 Φορτιζόμενη επιφάνεια μακριά από οπή
ή ελεύθερο άκρο της πλάκας
Σε αυτή την περ(πτωση, η περ(μετρος της κρ(σιμης
Σχήμα Σ

13.4

Κρ(σιμες διατομές μακριά από
ελεύθερο άκρο πλάκας

διατομής ε(ναι μια κλειστή γραμμή που περιβάλλει
την φορτιζόμενη επιφάνεια κατά τα προαναφερ
θέντα.

13.2.2 Φορτιζόμενη επιφάνεια κοντά σε οπή
της πλάκας

Εάν η μικρότερη απόσταση μεταξύ της παρειάς
της οπής και της περιμέτρου της φορτιζόμενης

Σχήμα Σ

13.5

Κρ(σιμη διατομή κοντά σε οπή της
πλάκας

επιφάνειας δεν υπερβα(νει τα 6d ή εάν η οπή
βρ(σκεται μέσα στην ζώνη στήριξης (προκειμένου
περ( πλακών χωρ(ς δοκούς) τότε δεν λαμβάνεται
υπόψη το τμή.ια της κρ(σιμης διατομής, το οπο(ο

περιλαμβάνεται μεταξύ των δύο εφαπτόμενων
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που φέρονται από το κέντρο βάρους της φορτιζό
μενης επιφάνειας προς την περ(μετρό της οπής.

Σημειώνεται όμως ότι εάν η με(ωση αυτή της
κρ(σιμης περιμέτρου ε(ναι σημαντική και εκτρέπει
αισθητά το κέντρο βάρους της, τότε η φόρτιση θα

πρέπει να αντιμετωπισθε( ως έκκεντρη, σύμφωνα
με την παρ.13.3.

Ενας απλούστερος τρόπος αντιμετώπισης
αυτής της περ(πτωσης ε(ναι να αφαιρεθε( ένα

ακόμα τμήμα της κρ(σιμης περιμέτρου τέτοιο,

ώστε να αποκατασταθε( στην αρχική του
θέση το κέντρο βάρους της (Σχήμα Σ 13.6).
Αυτή η μέθοδος βέβαια έχει αξ(α εάν η αρχική
φόρτιση ε( ναι κεντρική.

)

Σχήμα Σ

13.6

Απλοποιημένη μορφή του Σχ.Σ 13.5 προς
αποφυγή εκκεντρότητας

13.2.3

Φορτιζόμενη επιφάνεια κοντά σε
ελεύθερο άκρο της πλάκας

Τα τμήματα της κρ(σιμης διατομής (όπως ορ(στηκε

)
Σχήμα Σ

13.7

στην παρ. 13.2.1) τα οπο(α βρ(σκονται κοντά σε
ελεύθερο άκρο πλάκας, πρέπει να αντικαταστα
θούν από τμήματα κάθετα προς τα άκρα, εφόσον
το συνολικό μήκος της περιμέτρου που προκύπτει
κατ'αuτό τον τρόπο (μη λαμβανομένου υπόψη του
μήκους του ελεύθερου άκρου) ε(ναι μικρότερο από
το μήκος της περιμέτρου της κρίσιμης διατομής,
όπως ορίζεται στην παρ.13.2.t

Κρ(σιμη διατομή κοντά σε ελεύθερο άκρο

13.3

ΔΡΩΣΑ ΤΕΜΝΟΥΣΑ Δ ΥΝΑΜΗ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

α)Σε περ(πτωση κεντρικού φορτίου ή αντίδρασης:
νsd.

Vsd!u

..

(13.7)

όπου:
νsd
Διευκριν(ζεται ότι κατά τον έλεγχο των
μεμονωμένων πεδ(λων σε διάτρηση, οι αντι

δράσεις του εδάφους που ασκούνται στο ε
σωτερικό μιας επιφάνειας , η οπο(α
καθορ(ζεται από γενέτειρες θραύσης κατά

γων(ες

45°, μπορούν να αφαιρούνται από το

u

• τέμνουσα δύναμη που δρα κατά μήκος της
περιμέτρου u για πλάκες, ή κατά μήκος της
βάσης του κώνου διάτρησης για πέδιλα, και
,. η περίμετρος της κρίσιμης διατομής σύμφωνα με την παρ.13.2.
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φορτ(ο του υποστυλώματος για τον υπολογι
σμό της

Vsd.
β) Σε περ(πτωση έκκεντρου φορτ(ου:

ΑντιστοCχως, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις
αφαιρούνται τα φορτ(α που ασκαJνται στο
εσωτερικό μιας επιφάνειας που καθορ(ζεται

από γενέτειρες θραύσεως κατά

30°-35°.

Στην πεp(πτωση αυτή η τιμή της νsd που προσδιο
ρ(ζεται από την εξ(σωση {13.7) πολλαπλασιάζεται
επ( ένα αυξητικό συντελεστή β ο οπο(ος λαμβάνει
υπόψη την εκκεντρότητα της φόρτισης. Εφ' όσον
δεν είναι δυνατή εκκεντρότητα του φορτ(ου το
β•tΟ. Στις άλλες περιπτώσεις λαμβάνεται;
Για γωνιακά υποστυλώματα β•t50
Για περιμετρικά υποστυλώματα β •

Για εσωτερικά υποστυλώματα β

)

t40
• t15.

13.4

ΤΕΜΝΟΥΣΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

13.4.1

Πλάκες ή πέδιλα χωρ(ς οπλισμό έναντι
διάτρησης

Σε αυτήν την περ(πτωση θα πρέπει;

< νΑd1-

νSd

Η τιμή σχεδιασμού της διατμητικής δύναμης αντο
χής ανά μονάδα μήκους της κρ(σιμης διατομής
δ(νεται από τη σχέση:

νRd1

• τΑdΚ(1.2•40ρι)d

(13.8)

όπου:

τRd λαμβάνεται από τον Πlνακα

• 1,6 - d < 1 (d σε μέτρα)
ρι = ν' ριχ ΡΙy > 0,015
ριχ και ριy • ποσοστά διαμήκους

1t1

κ

και

)

d

οπλισμού κατά χ

y, στο πλάτος της κρ(σιμης διατομής
1

= 2 ( dx + dy)

dx και dy στατικά ύψη κατά χ και y
Η διάταξη αυτή δεν ι σχύει για μεμονωμένα
πέδιλα με h> 0.5m.

Τα ποσοστά οπλισμού ρlχ και ply δεν πρέπει να ε(ναι

μικρότερα από

0.005.

··

Εάν η περιοχή της κρ(σιμης διατομής της πλάκας
καταπονείται από ορθές θλιπτικές δυνάμεις (περι
λαμβανόμενης και της προέντασης), η τιμή της νRd1

της σχέσης (13.8) μπορε( να αυξηθε( σύμφωνα με
την εξ(σωση (1t2).
Για εξωτερικά υποστυλώματα με απόσταση

από το άκρο της πλάκας μικρότερη από το
τετραπλάσιο του πάχους της, η πpοένταση
δεν ενεργοποιε(ται πλήρως γύρω από όλη
την περ(μετρο u της κρ(σιμης διατομής. Γι'

αυτό η συνεισφορά της προέντασης στην
εξ(σωση (Σ 13.2) δεν πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη στην πεp(πτωση αυτή.

1

.
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Πλάκες ή πέδιλα με οπλισμό έναντι
διάτρησης

13.4.2
13.4.2.1

Ανω όριο αντοχής

Ο οπλισμός διάτρησης αποτελείται είτε από
λοξές ράβδοος είτε καλύτερα από συνδετή
ρες (κατακόρυφους ή λοξούς) σε μ(α ή περισ
σότερες σειρές.
Πειραματικά έχει διαπιστωθεί ότι η μέγιστη
αύξηση της αντοχής διάτρησης δεν μπορε( να
υπερβεί κάποιο όριο, πάνω από την αντοχή

Πάντως ακόμα και όταν τοποθετείται οπλισμός
διάτρησης, η νRd2 δεν μπορεί να υπερβα(νει την
τιμή της παρακάτω σχέσης:

που έχει η πλάκα χωρ(ς ειδικό οπλισμό διάτρη

σης, όσο μεγάλο και αν είναι το ποσοστό
οπλισμού διάτρησης.

νRd2

(13.9)

• 1,6 νRd1

13.4.2.2

Υπολογισμός οπλισμού διάτρησης

Γενικά ισχύει:

)

< νRd2
νSd < νRd3
νsd

Για την διάταξη του οπλισμού διάτρησης, βλ
παρ.

18.16.3.

Τέλος, ενδείκνυται να γ(νεται έλεγχος έναντι
διάτρησης και εκτός της ζώνης οπλισμού διά
τρησης. Γι' αυτό τον έλεγχο, ως φορτιζόμενη
επιφάνεια λαβα(νεται η επιφάνεια που
περικλείεται από την περ(μετρο της κρ(σιμης
διατομής.

νRd3. νRd1. Σ Asw

fyd

slnα/u

13.4.3.Ελάχιστες ροπές σχεδιασμού πλακών
(στις θέσεις συνδέσεως με τα υποστυλώμα
τα) λόγω έκκεντρης φόρτισης

)

Για εξασφάλιση της αναπτύξεως της τέμνουσας
αντοχής (έναντι διατρήσεως, σχέσεις 13.8έως13.10)
πρέπει α πλάκες να σχεδιάζονται (στις θέσεις
συνδέσεως με τα υποστυλώματα) για ελάχιστες
ροπές σχεδιασμού (ανά μονάδα μήκους) msdχ και
ΠlSdy σύμφωνα με την σχέση 13.6 (εκτός αν οι ροπές
που προέκυψαν από την ανάλυση ε(ναι
μεγαλύτερες):
ΠlSdx (ή και

msdy)

2: η

(13.11)

Vsd

όπου:

Vsd ε(ναι

η δρώσα τέμνουσα δύναμη (σχέση

13.7)

η είναι ο συντελεστής ροπής, σύμφωνα με τον

ΓΙ{νακα

13.1 (Os 1 η

1 s0.5) και το Σχ.

13.t

Για τον έλεγχο αυτών των ροπών, το ενεργό
πλάτος της πλάκας δ(νεται στον ΓΙ{ν. 13.t Επ(σης,
πρέπει να λαβα(νονται υπόψη μόνο οι οπλισμο( που
ε(ναι επαρκώς αγκυρωμένοι πέραν της περιμέτρου
της κρ(σιμης διατομής (βλ. και Σχ. 13.2).
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θέση
Υποστυλώματος

-02 5
-0.125
-0.5
Πίνακας

+Ο.125
+ο.125

ο

-0.25
+0.5

0.5

-0.5

13.1

Συντελεστής ροπής rι. σχέση

(13.11)

)

Σχήμα

13.1

Ροπές σχεδιασμού πλακών λόγω έκκεντρης
φόρτισης και ενεργό πλάτος

)

Σχήμα

13.2

Διάταξη οπλισμού σε περιμετρικά και
γωνιακά υποστυλώματα
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14. ΟΡΙΑΚΗ ΚΑΤ ΑΠ ΑΣΗ ΑΠΟΧΙΑΣ
ΑΠΟ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΒΣ ΤΟΥ
ΦΟΡΕΑ (Λ ΥΓΙΣΜΟΣ)

14.1

ΓΕΝΙΚΑ

Η εξασφάλιση της αντοχής και της ευστάθειας

των κατασκευών επιβάλλει την εξέταση της επιρ
ροής των παραμορφώσεων στην εντατική κατά
σταση (θεωρ{α 2ας τάξεως). Η φέρουσα ικανότητα
ευλύγιστων κατασκευών ή ευλύγιστων μελών υπό
θλ(ψη ενδέχεται να μειωθεί σημαντικά λόγω των
φαινομένων 2ας τάξεως.
Ο υπολογισμός των παραμορφώσεων και
κυρ(ως των βελών κάμψης γ(νεται σύμφωνα
με την παρ.

16.3.

)
Σε περιπτώσεις στρεπτοκαμπτικού λυγισμού
(π.χ. λεπτότοιχες ανοικτές διατομές), ο έλεγ
χος γ(νεται με την βοήθεια κατάλληλης ανά
λυσης.

Η εruρροή των φαινομένων 2ας τάξεως θα αγνοεί
ται εάν η σχετική αύξηση των καμπτικών ροπών
1ης τάξεως λόγω των παραμορφώσεων δεν ε(ναι
μεγαλύτερη του 10% (δηλ ροπές 2ας τάξεως s10%
ροπών 1ης τάξεως).
Η εφαρμογή του Κεφαλα(bυ αυτού περιορ(ζεται σε
μέλη από ωπλισμένο σκυρόδεμα υπό τη δράση
αξονικού θλιπτικού φορτ(οο, με ή χωρ(ς κάμψη,
όπου α επιρροές της στρέψης αγνοούνται

14.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ο έλεγχος έναντι φαινομένων 2ας τάξεως πρέπει
να εξασφαλίζει ότι, για τους πιο δυσμενε(ς συνδυα
σμούς των δράσεων στην οριακή κατάσταση α
στοχίας, αφενός δεν θα υπάρξει υπέρβαση της
αντοχής μεμονωμένων διατομών υπό τη δράση
κάμψεως και αξονικής θλιπτικής δύναμης και αφε
τέρου δεν θα υπάρξει απώλεια ευστάθειας (τοπική
ή στο σύνολο της κατασκευής).

)

Ο έλεγχος θα γ(νεται προς κάθε διεύθυνση στην
οπάα ενδέχεται να υπάρξει αστοχία λόγω των
φαινομένων 2ας τάξεως.

Ο ακριβής έλεγχος των !ψαινομένων 2ας τάξεως
απαιτεί ανάλυση της κατασκευής με στατική 2ας

τάξeως και εν συνεχε(α αφενός έλεγχο έναντι
μεγεθών ορθής εντάσεως των κρ(σιμων διατομών
των μελών και αφετέρου έλεγχο ευστάθειας των
θλιβόμενων μελών της κατασκευής. Η ανάλυση
αυτή είναι όμως δυσχερής λόγω της γεωμετρικής
μη-γραμμικότητας και της μη- γραμμικότητας των
καταστατικών νόμων των υλικών (σκυροδέματος
και χάλυβα). Για το λόγο αυτό επιτρέπεται ο έλεγ
χος μεμονωμένων υποστυλωμάτων και πλαισ(ων
να γ(νεται με προσεγγιστικές μεθόδους, λεπτομέ
ρειες των οπο(ων δ(νονται στις επόμενες παρα
γράφους τοο Κεφαλα(ου αυτού.
Η προοεγγιστική μεθοδολογ(α ελέγχου μεμονωμέ

νων υποστυλωμάτων έναντι φαινομένων 2ας τά
ξεως συνΟψ{ζεται στα εξής:

-

Προσδιορισμός τοο εqν το υποστύλωμα είναι
ευλύγιστο ή μη. Μόνο τα ευλύγιστα υποστυλώ-
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Λόγω των φαινομένων 2ας τάξεως θεωρε(ται
ότι η αύξηση ροπών που δημιουργε(ται ε(ναι
πάνω από το 10% για τα ευλύγιστα υποστυ
λώματα, και κάτω από το 10% για τα μη
ευλύγιστα.

ματα χρειάζεται να ελεγχθούν έναντι των φαι
νομένων 2ας τάξεως.

-

Επιλογή μεθοδολογ(ας ελέγχου των ευλύγιστων

υποστυλωμάτων. Για μικρές ή μέσες τιμές της
λυγrpότητας επιτρέπεται η χρήση προσεγγιστι

κών μεθόδων ελέγχου~ ενώ για μεγάλες τιμές
της λυγφότητας επιβάλλεται η χρήση ακριβών

μεθόδων.
Η προσεγγιστική μεθοδολογ(α ελέγχου πλαισ(ων

έναντι φαινομένων 2ας τάξεως συνοψ(ζεται στα
εξής:

-

Προσδιορισμός του εάν το πλα(σιο ε(ναι αμετά
θετο ή μεταθετό. Ο σχεδιασμός κτιρ(ων με μετα

θετά rιλώσια δέον να αποφεύγεται για λόγους
αντισοσμικήςσυμπεριφοράς.

-

)

Τα αμετάθετα πλώσια επιτρέπεται να αναλύο
νται με στατική 1ης τάξεως. δηλ αγνοώντας τα
φαιν4ιενα 2ας τάξεως στην ανάλυση, αλλά εν
συνεχεία επιβάλλεται κάθε υποστύλωμα να ε
λέγχεται μεμονωμένα, με τα εντατικά μεγέθη
ποο προέκυψαν από την ανάλυση, έναντι των
φαινομένων 2ας τάξεως.

14.3 WΞΜΟΝΩΜΕΝΑ ΥΠΟΣΤΥ ΛΩΜΑΤΑ
Ελεγχος λυγηρότητας

14.3.1

Η λυγτpότητα λ ισούται με

(14.1)
όποο.
•ισοδύναμο μήκος, το οπάο υπολογ(ζεται με

10

βάση τη θεωρ(α ελαστικότητας
•ακτίνα αδρανε(ας του υποστυλώματος κα

Το ισοδύναμο μήκος υποστυλώματος παλαιό
τερα ήταν γνωστό σαν μήκος λυγισμού.

τά την εξεταζόμενη διεύθυνση

)

•

./ΓcTAc

(142)

Ενα μεμονωμένο υποστύλωμα θεωρε(ται ευλύγι

στο εάν ικανοποιε(ται η ακόλουθη συνθήκη:

15

λ>max (25. "Tvd)

(14.3)

όποο
νd

ανηγμένη αξονική δύναμη σχεδιασμού

NSct

(14.4)

νd=-

Ac fcd

Η μέγιστη επιτρεπόμενη λυγηρότητα ε(ναι
λmax•200.

Δεν συνιστώνται λυγηρότητες μεγαλύτερες
από

140.

.f
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14.3.2 Μέθοδοι

υπολογισμού και απαλλαγές

από τον έλεγχο

α) Μέθοδοι υπολογισμού
Δ(νονται τρ(α κριτήρια λυγηρότητας για την επι
λογή της κατάλληλης μεθόδου υπολογισμού ένα
ντι φαινομένων 2ας τάξεως:
Το υποστύλωμα δεν
θεωρε(ται ευλύγιστο
και δεν απαιτε(ται έ
λεγχος έναντι φαινομέ
νων 2ας τάξεως.

15

λsmax (25, ννd)

15

maχ (25. "Γνd)

<

λ

Το υποστύλωμα θεω-
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s

VV'd ρείται ευλύγιστο και ο
,·

)

έλεγχος έναντι φαινομένων 2ας τάξεως
μπορεί να γ(νει με α

πλοποιητικές μεθό
δους, όπως η μέθοδος

του προτύπου υποστυ
λώματος (παρ. 14.3.8) ή
με άλλη απλοποιητική
μέθοδο που δ(νει συ
ντηρητικά α ποτελέ
σματα.

Το υποστύλωμα θεω
ρε(ται πολύ ευλύγιστο
και ο έλεγχος έναντι

φαινομένων 2ας τά
ξεως πρέπει να γ(νει με
ακριβε(ς μεθόδους (παρ.

14.3.7).
Κατά τον έλεγχο μεμονωμένων υποστυλωμάτων

)

που ανήκουν σε αμετάθετα πλα(σια (παρ.

14.4.1)

πρέπει επιπρόσθετα στα παραπάνω να ληφθεί
υπόψη και το κριτήριο που δ(νεται στην παρ.

14.4.3

για την περ(πτωση ευλύγιστων υποστυλωμάτων.
β)Ερπυσμός

Η επιρροή του ερπυσμού μπορεί να παραλειφθεί,
εάν ικανοποιε(ται μια από τις παρακάτω συνθήκες:

2,0

(14.5)

Ng,k :S 0,2Ng+q,k

(14.6)

λ :S

(14.7)

eo/h

2:

70

όπου

eo
Ng,k

εκκεντρότητα 1ης τάξεως • MsdvNsd
χαρακτηριστική τι(ιή της αξονικής δύναμης
λόγω μακροχρόνιων δράσεων (οι οπο(ες

προκαλούν ερπuσμό)

Ng+q,k χαρακτηριστική τιμή της αξονικής δύναμης
λόγω του συνόλου των δράσεων.
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14.3.3

Ισοδύναμο μήκος

Για συνήθη κτ(ρια, το ισοδύναμο μήκος ενός υπο
στυλώματος Ιο

•

βlcοι μπορεί να προσδιοριστε( με

βάση το Νομογράφημα του Σχήματος 14.1 που δ(νε
ται παρακάτω, όπου α συντελεστές ΚΑ και Ke
συμβολ(ζοον τις δυσκαμψ(ες πακτώσεως στα άκρα

του υποστυλώματος:

)

Σχήμα

14.1

Νομογράφημα για τον υπολογισμό του
ισοδύναμου μήκους υποστυλωμάτων
σε αμετάθετα πλα(σια

,
ΚΑ (η Ke)

)

=

Σ(Ecm Ιcοι /

lcol)
Σ(Ecm ηlb / lb)

(14.8)

""
όπου

Ecm

μέτρο ελαστικότητας του σκυροδέματος
(παρ.

2.52)

Ιcοι,

lb ροπή αδρανείας (της πλήρους διατομής) του

Ιcοι

υποστυλώματος ή της δοκού αντιστο(χως
ύψος του υποστυλώματος μεταξύ των
κέντρων των δεσμεύσεων στα άκρα

lb

μήκος δοκού, μετρούμενο μεταξύ των

η

κέντρων των πακτώσεων
συντελεστής που λαμβάνει υπόψη τις συνθή
κες πακτώσεως της δοκού στο απέναντι της
άκρο
η•

tO για απέναντι άκρο ελαστικά

ή πλήρως

πακτωμένο
η = 0.5 για απέναντι άκρο ελευθέρως στρεπτό
η • Ο για δοκό πρόβολο.
Υπολογιστικές τιμές μικρότερες του 0.4 αντι
στοιχούν σε πολύ μεγάλο βαθμό πακτώσεως,
που στην πράξη ε(ναι ανέφικτο να επιτευχθε(.

Τιμές του ΚΑ ή ΚΒ μικρότερες του

νται να χρησιμοποιούνται

0.4 δεν συνιστώ
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14.3.4 Πρόσθετη
Τέτοιες ατέλειες και αβεβαιότητες σχετ(ζο
νται με:

-

την αβεβαιότητα ως προς το σημε(ο εφαρ
μογής και την διεύθυνση της αξονικής διJ..

ναμης (εκτιμώμενη σε 20mm),
τις αποκλ(σεις του ελαστοπλαστικού
κέντρου βάρους της διατομής,

τον προσεγγιστικό τρόπο υπολογισμού του
ερπυσμού,
τις κατασκευαστικές ατέλειες.

εκκεντρότητα

Για την κάλυψη ατελειών και αβεβαιοτήτων που
δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό, πρέπει
να λαμβάνεται υπόψη μια πρόσθετη εκκεντρότητα,
ea. του σημε(οο εφαρμογής της συνισταμένης των
εξωτερικών αξονικών δυνάμεων, κατά την περισ
σότερο δυσμενή διεύθυνση. που δ(νεται από τη
σχέση:

Ιο

θa

= α -2

(14.9)

όπου
α

)

απόκλιση του υποστυλώματος από την κατα
κόρυφο
α

1

= 100~

rad <

1

(14.10)

200

όταν τα φαινόμενα 2ας τάξης ε(ναι αμελητέα

1

,)

< 400
όταν τα φαινόμενα 2ας τάξης ε(ναι αμελητέα

Ιο dναι το ισοδύναμο μήκος.

14.3.5 Εκκεντρότητες

υπολογισμού

Η ολική εκκεντρότητα που πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη κατά τον υπολογισμό υποστυλώματος στα
θερής διατομής (σκυροδέματος και οπλισμού) στην
πλέον εντεινόμενη διατομή (κρ(σιμη διατομή) ε(ναι:
θtot

(14.11)

" θο • ea • e2

όπΟΙJ

)

eo " εκκεντρότητα 1ης τάξεως = Msdv'Nsd
Msd1 •δρώσα ροπή σχεδιασμού 1ης τάξεως
Nsd • δρώσα αξονική δύy~μη σχεδιασμού
ea "

πρόσθετη εκκεντρότητα σύμφωνα με την
εξ(σωση

e2 ,.

(14.9)

εκκεντρότητα 2ας τάξεως. χρησιμοποιώ
ντας τις προσεγγιστικές μεθόδους της παρ.
συμπεριλαμβάνοντας και την επιρροή
του ερπυσμού.

14.3.8,

Υπολογιστικό προσομο(ωμα για τον υπολογισμό
της εκκεντρότητας δ(νεται στο Σχήμα

14.2, όπου οι

εκκεντρότητες 1ης τάξεως eo1 και 002 στα δύο
άκρα λαμβάνονται υπόψη με τα πρόσημά τους.
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eo = eo1 = eo2
eo • max ((0.6eo2+0.4eo1), 0.4eo2)
με 1eo2 I ~ 1ιο1 1

)

Σχήμa

14.2

Εκκεντρότητες στα άκρα υποστυλώματος

a)

ίσες

β) άνισες ~ και,
γ) άνισες και ετερόσφες

14.3.6
Ως σrι.ιαντική αύξηση θεωρε(ται σύμφωνα με
την παρ. 14.1, η αύξηση των ροπών πέραν του

10%.

)
•'

Για τα συνήθη κτ(ρια η επιρροή του ερπυσμού
δεν ε(ναι σημαντική και επομένως δεν απαι
τε(ται να λαμβάνεται υπόψη.

Επιρροή του ερπυσμού

Η εrnρροή του ερπυσμού πρέπει εν γένει να λαμ
βάνεται υπόψη εάν οδηγεί σε σημαντική αύξηση
των φαινομένων 2ας τάξεως. Δεν απαιτείται να
ληφθε( υπόψη όταν ισχύουν οι συνθήκες της
παρ.14.3.2β.

Για την αντιμετώπιση της επιρροής του ερπυσμού
επιτρέπεται η χρήση προσεγγιστικών μεθόδων.

Οι ερπυστικές παραμορφώσεις που λαμβάνονται
υπόψη, προκαλούνται αηό τις μακροχρόνιες δρά
σεις αυξημένες (ειδικώς και μόνον για τους
σκοπούς αυτού του ελέγχου) με τον επιμέρους
συντελεστή ασφαλε(ας του ερπυσμού, ο οπο(ος
λαμβάνεται (σος με

1,20.

14.3.7 Ακριβής μέθοδος
Στη βιβλιογραφ(α έχουν αναπτυχθε( τέτοιες

υπολογισμού

στοιχε(ων και πεπερασμένων διαφορών και

Ο υπολογισμός των εντατικών μεγεθών γ(νεται με
την Θεωρ{α 2ας τάξεως και σύμφωνα με τις παρα
κάτω γενικές αρχές:

άλλες, που λαμβάνουν υπόψη τους τα φαινό

α)

μέθοδα, όπως η μέθοδος των πεπερασμένων

μενα 2ας τάξεως και τις γενικές αρχές που
αναφέρονται στην παράγραφο αυτή.

Τα διαγράμματα τάσεων-παραμορφώσεων
του σκυροδέματος και του οπλισμού λαμβάνο
νται σύμφωνα με τις παρ.10.4.3.1 και 10.4.4 και
το μέτρο ελαστικότητας από τον ΓΙ(νακα

2.2.

Δεν επιτρέπεται εν γένει να λαμβάνεται υπό
ψη η συνεργασ(α του σκυροδέματος σε εφελ
κυσμό στην ρηγματωμένη διατομή.
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β)

Εκτός από τις εκκεντρότητες 1ης τάξεως, λαμ
βάνονται υπόψη στον υπολογισμό οι πρόσθε
τες εκκεντρότητες λόγω γεωμ ετρικών
ατελειών (παρ.

14.3.4) και ερπυσμού (παρ.14.3.6).

Εκκεντρότητες λόγω θερμοκρασιακών επιρ
ροών και συστολής ξήρανσης δεν λαμβάνο
νται γενικώς υπόψη.

14.3.8 Μέθοδος προτύπου υποστυλώματος
Ορια ισχύος

Για άλλα σχήματα διατομών και για εκκεντρό
τητες 00< 0.1 h, άλλες προσεγγιστικές μέθοδοι
μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται μόνον όταν λs140

, ή

75

και λs'V'Vd και σε ορθογωνικες

,

,

κuκλικες διατομες

στις οπάες η εκκεντρότητα 1ης τάξεως ικανοποιεί
τη συνθ(J(η θο2::Ο:t1 (h-ύψος της διατομής στο επ(
πεδο υπό έλεγχο).

Ορισμός
'nρότuπο" υποστύλωμα ε(ναι ένα κατακόρυφο
στοιχε(ο που:

-

είναι πακτωμένο στη βάση και ελεύθερος στην
κορυφή.
κάμπτεται με απλή καμπυλότητα λόγω φορτ(ων
(αξονικών ή συγκεντρωμένων/κατανεμημένων
οριζόντιων) ή/και ροπής στην κορυφή,
έχει πρακτικώς σταθερές διαστάσεις διατομής

και σταθερούς οπλισμούς καθ' ύψος
το μέγιστο βέλος 02 (εκκεντρότητα 2ας τάξεως)
και η καμπυλότητα, 1/r, στη βάση του υποστυλώ
ματος μπορεί να θεωρηθεί ότι συνδέονται μέσω
της προσεγγιστικής σχέσης

02

1~ 1

= Κ1 -10 r

(14.12)

όπου
Ιο

•

ισοδύναμο μήκος

Κ 1 ., λ/20 - 0.75 για
,/

Κ1

,. 21
15 s λ s 35

• 1 για 35 < λ.

,'

Σχήμα

14.3

Πρότυπο υποστύλωμα

91
Εφαρμογές της μεθόδου
Ξεκινώντας από τα διαγράμματα ροπών αντοχής

MRd - καμπυλοτήτων 1/r στην κρ(σιμη διατομή, για
διάφορες τιμές της δρώσας αξονικής δύναμης Nsd.
είναι δυνατόν να βρεθεί η διαθέσιμη ροπή αντοχής
μετά την αφα(ρεση των επιρροών 2ας τάξεως.
Σε περιπτώσεις όπου δεν χρειάζεται μεγάλη ακρ(
βεια, η καμπυλότητα 1/r (βλ σχέση 14.12) μπορε( να
υπολογιστε{ απλοπαητικά από τη σχέση
2Κ2 εyd

(14.13)

0.9d

r

όπου
εyd ανηγμένη παραμόρφωση στο όριο διαρροής

τοu οπλισμού• fyd/Es

d

Ο συντελεστής Κ2 λαμβάνει υπόψη του τη
μείωση της καμπυλότητας 1/r με την αύξηση
του αξονικού φορτ(οu.
Γενικώς, η παραδοχή Κ2=1 ε(ναι συντηρητική.

στατικό ύψος της διατομής στο επ(πεδο υπό
έλεγχο
r

Κ2 =

NAd - NScΙ
-N-Rd___N_b_al

(14.14)

όπου

NRd αξονικό φορτ(ο αντοχής σχεδιασμού
• 0.85 fcdAc • fydAs
NScΙ
Nbaι

δρον αξονικό φορτ(ο σχεδιασμού
φορτ(ο, το οπάο όταν ασκε(ται στη διατομή
μεγιστοποιείται η ροπή αντοχής. Για συμμε
τρικά οπλισμένες ορθογωνικές διατομές,
μπορε( να ληφθε( προσεγγιστικά (σο με

0.4fcdAc

14.3.9 Διαξονική
)

Κάμψη

Ο έλεγχος υποστυλωμάτων υπό διαξονική κάμψη
με αξονική θλιπτική δύναμη έναντι φαινομένων
2ας τάξεως πρέπει εν γένει να γ(νει με κατάλλη
λες ακριβείς μεθόδους.
Σε υποστυλώματα ορθογωνικής διατομής, επιτρέ
πεται χάριν απλοποιήσεως να γ(νουν χωριστά
έλεγχοι έναντι φαινομένων 2ας τάξεως στα δύο
κύρια εmπεδα y και z (δηλ δύο έλεγχα μονοαξονι
κής κάμψεως και θλιπτικής δύναμης) υπό την προϋ
πόθεση ότι οι λόγοι των αντ(στοιχων εκκεντρό
τητων ey/b και ez/h ικανοποιούν μ(α από τις παρα
κάτω συνθήκες:

s

Η ικανοπο(ηση μιας από αυτές της συνθήκες

(ez/h) / (ey/b)

02

(14.15)

εξασφαλ(ζει ότι η αξονική δύναμη βρ(σκεται
σε μ(α από τις διαγραμμισμένες περιοχές της
διατομής τοu Σχήματος 14.4.

(ey/b) / (ezlh) s 0.2

(14.16)

Οι εκκεντρότητες ey και ez ε(ναι α εκκεντρότητες
1ης τάξεως στην κατεύθυνση των διαστάσεων b
και h της διατομής αντιρτο(χως. Οι γεωμετρικές
ατέλειες της παρ. 14.3.4 θα πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη στα επ(πεδα των δύο χωριστών ελέγχων.
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)
Σχήμα

14.4

Παραδοχή για χωριστούς ελέγχους στα
δύο κύρια επ(πεδα
Εάν ez>02h. στους παραπάνω χωριστούς ελέγχους
πρέπει ο έλεγχος για κάμψη περ{ τον δευτερεύο
ντα άξονα της διατομής (z στο παρακάτω σχήμα)
να βασίζεται στο μειωμένο πλάτος h' όπως δiνεται
στο σχήμα 14.5. Η τιμή του h' μπορε( να προσδιορι
στε( με την παραδοχή της γραμμικής κατανομής
των τάσεων, δηλ. από τη σχέση:

Nsdf Ac - Nsd (ereaz) Ι Wc •Ο

(14.17)

όπου:

Wc
eaz

ροπή αντιστάσεως
πρόσθετη εκκεντρότητα λόγω γεωμετρικών
ατελειών (παρ. 14.3.4) στη διεύθυνση z.

Σχήμα

14.5

Χωριστός έλεγχος περ( τον δευτερεύοντα
άξονα όταν ez >0.2h
Εάν δεν ικανοποιε(ται μ(α από τις συνθήκες

ή

(14.16),

τότε απαιτε(ται ακριβής ανάλυση.

(14.15)
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14.4 ΠΛΑΙΣΙΑ
Υπάρχουν δύο κατηγορ(ες πλαισ(ων: τα μεταθετά
και τα αμετάθετα. Αμετάθετα είναι τα πλαίσια των
οπάων ot κόμβοι παρουσιάζουν μηδενικές ή πολύ
μικρές μετατοπίσεις υπό τις δράσεις σχεδιασμού,
σε αντCθεση με τα μεταθετά των οπάων οι κόμβοι
παρουσιάζουν σημαντικές οριζόντιες μετατοπC
σεις.

110 συγκεκριμένα, αμετάθετα είναι τα πλα(σια στα
οπάα η σχετική αύξηση των καμπτικών ροπών
λόγω των παραμορφώσεων δεν είναι μεγαλύτερη
από 10% (δηλ ροπές 2ας τάξεως s10% ροπών 1ης
τάξεως). θεωρείται ότι ο έλεγχος αυτός εξασφα

λίζεται μέσω των πρακτικών κριτηρ(ων αμεταθε·
τότητας που δ(νονται στην παρ.

14.4.1.

Για λόγους αντισεισμικής συμπεριφοράς δεν συ
νCσταται εν γένει ο σχεδιασμός μεταθετών πλαι
σίων.

14.4.1 Ορισμός αμεταθετότητας πλαισ(ων
Τα πλαίσια μπορούν να θεωρηθούν ως αμετάθετα
όταν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις της παρ. α
που ακολουθεί:

α)

θ

Εάν σε κάθε όροφο ικανοποιείται η σχέση
ι

Fctνδ

= Fcι-11 s

(14.18)

0,10

όπου:
θ
συντελεστής ευστάθειας,
Fdν συνολικό κατακόρυφο φορτ(ο πάνω από τον
εξεταζόμενο όροφο στην οριακή κατάσταση

)

Εάν οι παραμορφώσεις δ υπολογισθούν με
ακαμψίες σταδίου 1 το όριο στην εξ. (14.18)
πρέπει να λαμβάνεται ίσο με 0.06 (αντί 0.10).

δ

αστοχίας,
διαφορά βελών στον υπόψη όροφο λόγω των
οριζοντCων φορτίων (σχετικό βέλος ορόφου),

Fcιi σvνολική οριζόντια δύναμη που ενεργεί πάνω
από τον υπόψη όροφο στην οριακή κατάσταση
αστοχίας

h

ύψος ορόφου.

β)

Το κριτήριο της παραπάνω παρ. α ικανοποιεί

ται συνήθως εάν τό. κατακόρυφα στοιχε(α

ακαμψ(ας είναι επαρκώς συμμετρικά κατανε
μψένα μέσα στο κτ(ριο και ικανοποιείται μία
από τις ακόλουθες σχέσεις:

htot v'Fv / Ecm 1s0,2
htot v'Fv / Ecm 1S0,6

+ 0,1 η

για
για

ns3
η~4

(14.19)
(1420)

όπου:

n
htot

•αριθμός ορόφων
ολικό ύψ0ς κατασκευής μετρούμενο από την
υποτιθέμενη πάκτωση (δηλ στάθμη εδάφους
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·~
ή στάθμη οροφής πρακτικά απαραμόρ
φωτων υπογείων.

Ως υπόγειος θεωρε(ται

ο όροφος που

Ecml

εuρ(σκεται εν όλω ή εν μέρει εντός του
εδάφους και έχει τοιχε[α σκυροδέματος,

μονολιθικώς συνδεόμενα με τα υπόλοιπα
δομικό στοιχεία, έτσι ώστε οι στάθμες οροφής
και δαπέδα.ι να έχουν πρακτικώς μηδενική
σχετική μετατόπιση υπό οριζόντια φορτ[α.
Σε συνήθεις περιπτώσεις, με επαρ κή
διαφραγματική λειτουργ[α, η διάταξη και
κατά τις δύο κύριες ορθογώνιες διευθύνσεις
του κτιρ[ου τοιχε[ων σκυροδέματος που
συνδέουν μονολιθικώς κατακόρυφα στοιχεία
(υποστυλώματα και τοιχώματα), περιμετρικό
ή μη, και έχουν συνολικώς μήκος [σο
τουλάχιστον με το 80% του μήκους της
περιμέτρου του κτιρ[ου, θεωρε[ται ότι
καλύπτει την προηγούμενη απα[τηση περ[
σχετικής αμεταθετότητας.

Fν

συνολική ακαμψ(α σταδ(ου

1 των κατακόρυ
φων στοιχείων (π.χ. τοιχώματα ή υποστυλώ
ματα μη διακοπτόμενα καθ' ύψος) που
εξασφαλ[ζοuν το αμετάθετο των κόμβων
κατά την υπόψη διεύθυνση (βλέπε παρ. 2.5.2
για το Ecm). Τα κατακόρυφα αυτά στοιχε(α
πρέπει να έχουν σταθερή διατομή σε όλο το
ύψος του κτιρ(ου, διαφορετικό θα υπολογ(ζε
ται μία ισοδύναμη ακαμψ[α. Η ακαμψ[α των
υποστυλωμάτων λαμβάνεται υπόψη εάν στη
δεδομένη διεύθυνση σε όλους τους ορόφους
συντρέχουν σε κόμβους με δοκούς, ώστε να
είναι δυνατός ο σχηματισμός πλαισ(ου.
άθροισμα όλων των κατακόρυφων φορτ[ων
λειτοuργ[ας (Gk·Ok), δηλ για γι•t

14.4.2 Πρόσθετη

στάσεων του συστήματος κατά την κατα
σκευή, αθέλητες εκκεντρότητες των φορτ[ων
κλπ. Εάν ληφθεί υπόψη η πρόσθετη κλ[ση

Για κάλυψη διαφόρων επιρροών που λαμβάνονται
προσεγγιστικά υπόψη στον υπολογισμό πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη μια πρόσθετη κλ[ση "α" όλων
των κατακορύφων στοιχε(ων (υποστυλώματα, τα
χεία κλπ.) ως προς την κατακόρυφο με τιμή

τότε δεν χρειάζεται να ληφθεί υπόψη η πρό
σθετη εκκεντρότητα (παρ.14.2.3) για τον έλεγ
χο των μεμονωμένων δομικών στοιχε(ων.

α

Σ'αυτήν την πρόσθετη κλ[ση δεν περιλαμβά
νονται διαφορικές καθιζήσεις και στροφές θε

όταν τα φαινόμενα 2ας τάξης δεν είναι αμελητέα

Τέτοιες επιρροές είναι αποκλ[σεις των δια

)

κλ(ση

μελ[ων λόγω εδάφους. Αυτές πρέπει να
λαμβάνονται επιπροσθέτως υπόψη στον υπο
λογισμό για ορισμένες περιπτώσεις ειδικών
κατασκευών και δυσμενών εδαφικών συνθη
κών.
Η πρόσθετη κλ(ση μπορε[ να αντικατασταθε[
με ισοδύναμες οριζόντιες δυνάμεις.

α

1

= 100v'fit0t rad <

1

= 100~ rad <

1

200

(14.21)

1

400

όταν τα φαινόμενα 2ας -Τάξης ε[ναι αμελητέα.
Επιπρόσθετα επιτρέπεται για την περ(πτωση κτι

ρίων με υποστυλώματα, που σε όλους τους ορό
φους συντρέχουν σε κόμβους με δοκούς, ώστε να
είναι δυνατός ο σχηματισμός πλαισ[ου στη δεδο
μένη διεύθυνση, να πολλαπλασιάζεται η παραπά
νω τιμή του α επ[ τον μειωτικό συντελεστή
./(1+Yn) Ι 2
όπου

n

ο αριθμός των στηλών υποστυλωμάτων.

14.4.3 Υπολογισμός αμεταθέτων πλαισ(ων
Ο ακριβής έλεγχος των φαινομένων 2ας τάξεως

σε κτίρια απαιτεί ανάλυση του πλαισίου με στατι
κή 2ας τάξεως και εν συνεχεία αφενός έλεγχο

έναντι μεγεθών ορθής εντάσεως των κρ(σιμων
διατομών των μελών και αφετέρου έλεγχο ευστά
θειας των θλιβόμενων μελών της κατασκευής.
Επιτρέπεται όμως ο υπολογισμός αμετάθετων
πλαισίων να γ[νει απλοποιητικά σε δύο στάδια:
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Επιτρέπεται να μην ληφθούν υπόψη στο α)
στάδιο, οι πρόσθετες κλ(σεις κατά την ανάλυ
ση του πλαισ(ου, αλλά τότε πρέπει αυτές να
ληφθούν υπόψη στο β) στάδιο όπου ελέγχεται
κάθε υποστύλωμα μεμονωμένα έναντι των
φαινομένων 2ας τάξεως.

α)

Κατ' αρχήν γ(νεται ανάλυση του πλαισ(ου με
την θεωρ{α της 1ης τάξεως λαμβάνοντας υπό
14.4.2 και

ψη τις πρόσθετες κλ(σεις της παρ.

β) Κατόπιν γ(νεται έλεyχος κάθε υποστυλώμα
τος έναντι φαινομένων 2ας τάξεως, θεωρώ
ντας κάθε υποστύλωμα ως μεμονωμένο,
σύμφωνα με την παρ. 14.3. Στους ελέγχους
αυτούς όσα μεμονωμένα υποστυλώματα έ
χουν λυγηρότητα μικρότερη ή ίση από την
τιμή που δ(νεται στην εξίσωση (14.22), και δεν
φέρουν εγκάρσια φορτ(α μεταξύ των άκρων
τους. δεν χρειάζεται να ελεγχθούν για φαινό
μενα 2ας τάξεως ακόμη και εάν το υποστύλω
μα είναι ευλύγιστο κατά τις παρ. 14.3.1και14.3.2.

λcrit • 25(2-eο1/θο2)

(14.22)

όπου
οι εκκεντρότητες 001 και 0 02 του αξονικού φορτίου
στα δύο άκρα του μέλους ορ(ζονται στο Σχήμα 14.2
(με αλγεβρικά πρόσημα και 1 002 1 ~ 1 001 Ι ).

" άκρα του υποστυλώμαΣτην περ{πτωση αυτή, τα
τος θα πρέπει να σχεδιαστούν με αντοχή
τουλάχιστον (ση με αυτή των σχέσεων

(14.23) και

(1424).
(14.23)
MRd • NSd h/20

(14.24)

όπου

NRd τιμή

σχεδιασμού της αξονικής δύναμης αντο

χής σε θλ(ψη

MRd τιμή
Σχήμα Σ14.1

\
./

Ορια λυγηρότητας για μεμονωμένα υπο

στυλώματα με πλήρως ή ελαστικώς πακτωμένα άκρα σε αμετάθετα πλα(σια
α) Στατικό σύστψα

β) Εξιδαν(κευση του εξεταζόμενου υποστυλώματος
γ) Κρ(σιμο όριο λυγηρότητας λcrit

σχεδιασμού της ροπής αντοχής.
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15.

ΤΗΤ ΑΣ ΑΠΟ ΡΗΓΜΑΤΩΣΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

15.1
Η ρηγμάτωση είναι πρακτικώς αναπόφευκτη
στις κατασκευές ωπλισμένου σκυροδέματος.

Η εμφάνιση ρωγμών όμως δεν συνεπάγεται
αφ'εαυτής έλλειψη λειτουργικότητας ή ανθε

Ο έλεγχος της οριακής κατάστασης λειτουργικό
τητας από ρηγμάτωση γίνεται για να ικανοποιη
θούν οι παρακάτω απαιτήσεις:

κτικότητας της κατασκευής.
α)

π.χ. δεξαμενές

α)

Η λειτουργία της κατασκευής δεν πρέπει να
εμποδίζεται λόγω σχηματισμού ρωγμών.

β)

Αφορά κάθε κατασκευή από σκυρόδεμα.

β)

Η ανθεκτικότητα σε διάρκεια της κατασκευής
πρέπει να εξασφαλίζεται.

γ)

Η εμφάνιση της κατασκευής δεν πρέπει να
επrpεάζεται δυσμενώς.

δ)

Η πλαστιμότητα των δομικών στοιχείων δεν
πρέπει να επηρεάζεται δυσμενώς.

Εξαρτάται από τις συνθήκες περιβάλλο
ντος και την ευαισθησ(α του οπλισμού. Ο

γ)

σχηματισμός ρωγμών στο οπλισμένο σκυ
ρόδεμα μπορε(, υπό ορισμένες συνθήκες
περιβάλλοντος, να μην αυξάνει τον κ(νδυ
νο διάβρωσης του μη προεντεταμένου
οπλισμού υπό την προϋπόθεση ότι το
άνοιγμα ρωγμών δεν θα ξεπερνά ένα
ορισμένο μέγεθος.
Τα κριτήρια σχεδιασμού που δ(νονται στο
Κεφάλαιο αυτό θεωρε(ται ότι ικανοποιούν
την απα(τηση αυτή, εκτός εάν επιβάλλο
νται άλλοι ειδικο( κανόνες.

15.2

)

Εργα με ειδικές απαιτήσεις έναντι ρηγματώ
σεως (π.χ. δεξαμενές) δεν καλύπτονται πλή
ρως από τις διατάξεις του παρόντος Κεφα
λαίου, οι οποίες για τις περιπτώσεις αυτές θα
πρέπει να συμπληρώνονται με πρόσθετες δια
τάξεις.

ΚΡΠΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ο περιορισμός της εγκάρσιας ρηγμάτωσης (καθέ
τως προς τις ράβδους του οπλισμού), ώστε να
ικανοποιούνται οι γενικές απαιτήσεις της παρ.15.1,
επιτυγχάνεται όταν ικανοποιούνται ταυτόχρονα
τα παρακάτω κριτήρια α) και β)
α)

Με έλεγχο (περιορισμό) του ανοίγματος ρωγ

μών, για στοιχεία από ωπλισμένο σκυρόδεμα
σύμφωνα με την παρ.15.3, είτε με έλεγχο των
τάσεων σκυροδέματος για στοιχε(α από
προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με την
παρ.

Η τοποθέτηση του ελάχιστου οπλισμού γ(νε
ται ώστε:

-

να εξασφαλισθεί η πλαστιμότητα την στιγ

-

μή σχηματισμού των ρωγμών και
να καλυφθούν οι αβεβαιότητες που σχετί

β)

15.4.

Με τοποθέτηση ελάχιστου οπλισμού σύμφωνα
με την παρ.15.5.

ζονται με τα υλικά και τα υπολογιστικά
προσομοιώματα.

Ο περιορισμός της διαμήκους ρηγμάτωσης (παραλ
λήλως προς τις ράβδους του οπλισμού) ώστε να
ικανοποιούνται οι γενικές απαιτήσεις της παρ.15.1,
επιτυγχάνεται
α)

με κατάλληλη εκλογή της επικάλυψης σκυρο 
δέματος ώστε να εξασφαλισθε( η πλήρης α 
νάπτυξη της συνάφειας χωρ(ς να συμβε(

διαμήκης ρηγμάτωση (βλ. παρ.17.3 και

17.5) και
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β)

με περιορισμό των εφελκυστικών τάσεων του
σκυροδέματος (βλ.παρ.15.4).

15.3 ΓΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
ΡΩΓΜΩΝ
Δεν απαιτε(ται έλεγχος του περιορισμού του
ανο(γματος ρωγμών σε υποστυλώματα και
τοιχώματα κτιρ(ων (που δεν φορτ(ζονται και
εγκαρσ(ως).

Ο έλεγχος του περιορισμού του ανο(γματος ρωγ
μών γ(νεται ε(τε απλοποιητικά, σύμφωνα με την
παρ.15.3.1, η οπο(α καλύπτει τις συνήθεις περιπτώ
σεις (με απα(τηση για ρωγμές με άνοιγμα όχι
μεγαλύτερο από 0.3 mm), ε(τε αναλυτικά για πιο
ειδικές περιπτώσεις.

15.3.1 Ελεγχος
Ο απλοποιητικος έλεγχος συν(σταται στον περιο

ρισμό συναρτήσει των τάσεων του οπλισμού, ε(τε
της διαμέτρου των οπλισμών, σύμφωνα με την
παρ. 15.3.t 1., ε(τε των αποστάσεων μεταξύ των
ράβδων του οπλισμού, σύμφωνα με την παρ. 15.3.12.
Απλοποιητικά επιτρέπεται να ληφθε(
σs a 0,70fyk

Οι τιμές των τάσεων του οπλισμού σs υπολογ(ζο
νται σε στάδιο Ι για τους βραχυχρόνιους συνδυα
σμούς δράσεων [εξ.

(6.13))

και δεν επιτρέπεται να

λαμβάνονται μεγαλύτερες του

fyk.

15.3.11 Μέγιστες διάμετροι ράβδοι οπλισμού
Η απα(τηση περιορισμού της ρηγμάτωσης σύμφω
να με την παρ. 15.t θεωρε(ται ότι ικανοποιε(ται, εάν
οι διάμετροι των ράβδων με νευρώσεις του οπλι
σμού δεν uπερβα(νουν τις τιμές του Π{νακα 15.t Για
δέσμες ράβδων οι τιμές του Π(νακα 15.1, εφαρμόζο
νται για την ισοδύναμη διάμετρο Φ..

)

Τάση χάλυβα σs(MPa)

160 200 240 280 350 400 450

Κατηγορ(ες συνθηκών
περιβάλλοντος 1, 2

36 36

28

25

16

10

6

Κατηγορ(ες συνθηκών

28

16

12

8

6

3

περιβάλλοντος

20

3, 4

Για λείες ράβδους α τιμές των διαμέτρων διαιρούνται
διά

2.

Ενδιάμεσες τιμές προσδιορίζονται με γραμμική παρεμβολή.
Για πάχη δομικών στοιχείων

h > 300mm επιτρέπ εται αύ·
h(mm)/ 300.

ξηση των μεγίστων διαμέτρων κατά

ΠΙΝΑΚΑΣ

15.1

Μέγιστες διάμετροι ράβδων υψηλής
συνάφειας σε (mm) για περιορισμό της
ρηγμάτωσης.

15.3.12 Μέγιστες αποστάσεις ράβδων οπλισμού
Η απα(τηση περιορισμού της ρηγμάτωσης σύμφω
να με την παρ. 15.1 θεωρε(ται ότι ικανοποιε(ται εάν
οι αποστάσεις των ράβδων με νευρώσεις του
οπλισμού δεν υπερβα(νουν τις τιμές του Π(νακα

15.2.
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Οι τιμές αυτές ισχύουν για τις ράβδους που βρίσκο

νται στις εφελκυόμενες περιοχές δομικών στοι
χε(ων τα οπάα καταπονούνται από κάμψη ή
έκκεντρη θλ(ψη.

Για δομικά στοιχε(α καταπονούμενα από καθαρό
εφελκυσμό, οι τιμές του Πίνακα 15.2 πρέπει να
διαιρεθούν διά 2.
Για σταχε(α καταπονούμενα σε έκκεντρο εφελκυ
σμό γ(νεται γραμμική παρεμβολή.

Τάση χάλυβα σs(MPa)

160

..

Κατηγορ(ες συνθηκών
περιβάλλοντος 1 ή 2
Κατηγορ(ες συνθηκών
περιβάλλοντος 3 ή 4

250

200

..

200

240

280

350

250

200

150

150

100

70

* Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να χρησιμοποιηθε(

)

ο rtναι<ας

15.1

Για λεfες ράβδοος α τιμές των αποστάσεων διαιρούνται διά 2.

ΠΙΝΑΚΑΣ

15.2

Μέγιστες αποστάσεις ράβδων υψηλής
συνάφειας σε (mm) για περιορισμό της
ρηγμάτωσης.

15.4 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ
Οι έλεγχοι της παραγράφου αυτής αφορούν

μόνο κατασκευές από προεντεταμένο σκυρό
δεμα, εκτός από τους ελέγχους της παρ.β),
όταν αναφέρονται σε περιπτώσεις φορέων
σιδηροπαγούς σκυροδέματος που προσομοιώ
νονται ως συστήματα θλιπτήρων-ελκυστή

Τ ΑΣΕΩΝ

Κατά την διάρκεια κατασκευής ή λειτουργίας του
έργα.ι, οι τάσεις στο σκυρόδεμα για βραχυχρό
νιους συνδυασμούς δράσεων λαμβανομένης υπό
ψη και της προέντασης σύμφωνα με την εξ.(6.13),
πρέπει να περιορ(ζονται ως ακολούθως:

ρων (π.χ. δ(σκοι).

α)

)

Η πλήρης προένταση συνίσταται για συνθή

Εφελκυστικές τάσεις
Για πλήρη προένταση δεν επιτρέπεται να α
ναπτύσσονται εφελκυστικές τάσεις σε καμμ(α
ίνα της προθλιβόμενης εφελκυόμενης ζώνης
τα.ι σκυροδέματος.
Για περιορισμένη προένταση δεν επιτρέπεται
α εφελκυστικές τάσεις σε καμμιά (να της

κες περιβάλλοντος πολύ διαβρωτικές.

Η περιορισμένη προένταση μπορε( να εφαρ
μόζεται για συνθήκες περιβάλλοντος ελάχι

στα ή μέτρια διαβρωτικές. Επιτρέπεται επίσης
να εφαρμόζεται για την θλιβόμενη ίνα υπό την
κατάσταση ελάχιστης εντάσεως.

προθλιβόμενης εφελκυόμενης ζώνης να ξε

περνούν την εφελκυστική αντοχή του σκυρο
δέματος (Π(νακας 2.1).

Ως εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος f cι

λαμβάνεται επ( το δυσμενέστερο fcιko,os.
β)

γ)

θλιπτικές τάσεις

Οι θλιπτικές τάσεις δεν επιτρέπεται σε καμμιά
(να του στοιχε(ου να ξεπερνούν την τιμή 0,6f ck.
Κύριες τάσεις
Σε προεντεταμένα στοιχε(α, οι κύριες τάσεις
σι (εφελκυστική) και συ (θλιπτική) πρέπει να
ικανοποιούν την σχέση:
σι

-

fct

σa

+ --

< 1

0,6fck -
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15.5

ΕΛΑΧΙΠΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ

ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΗΣ
Δεν απαιτε(ται έλεγχος του ελάχιστου

οπλισμού σε υποστυλώματα και τοιχώματα
κτφ(ων (που δεν φορτ(ζονται και εγκαρσ(ως)

Σε περιοχές δομικών στοιχε(ων στις οπο(ες ε(ναι
δυνατόν να αναπτυχθούν υψηλές εφελκυστικές
τάσεις (βλ. παρ. 6.3.2.6) λόγω επιβαλλόμενων ή
παρεμποδιζομένων παραμορφώσεων (λόγω συ
στολής ξήρανσης. θερμοκρασ(ας, καθιζήσεων κλπ).
πρέπει να τοποθετείται ένας ελάχιστος οπλισμός
με υψηλή συνάφεια, ώστε η τάση του οπλισμού
κατά την ενδεχόμενη ρηγμάτωση να παραμε(νει
μικρότερη από την τάση διαρροής, Η συνολική

διατομή As αυτού του οπλισμού για περιορισμό της
ρηγμάτωσης καθορ(ζεται από την σχέση:

Act

As

= k fctkσs

(15.5)

)
όπου:
Επιτρέπεται να μη γ(νει υπολογιστικός
έλεγχος κατά την παρ. 6.3.2.6 αρκεί να ληφθε(
υπόψη ως Act ολόκληρη η διατομή του
στοιχε(ου (Act=Ac).

Act

2.4),

εφελκυόμενη ζώνη σκυροδέματος στα
δ(ου Ι

χαρακτηριστική εφελκυστική αντοχή

fctk

σκυροδέματος fctk0 ,95 σύμφωνα με τον
ΓΙ(νακα

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις μπορε( να
ληφθε( υπόψη ακόμη και η τιμή fctk0,05 (βλ. και
σχόλιο της παρ.

•

"

κυρ(ως όταν ο κ(νδυνος

οφε(λεται σε πρόωρη σύστολη ξήρανσης.

k

2.t

n.

τάση οπλισμού σταδ(ου η οπο(α προσ
διορ(ζεται συναρτήσει της εκλεχθε(σης
διαμέτρου από τον Π(νακα 15.1.

= συντελεστής συναρτήσει της εντατικής
κατάστασης του στοιχε(ου:
για κάμψη

ka0,5

για καθαρό εφελκυσμό οι τιμές του

k

δ(νονται συναρτήσει του πάχους του
στοιχε(ου t από το Σχήμα

15.t

)

Σχήμα

Τιμές του

k για

15.1.

καθαρό εφελκυσμό.

100
Για εφελκυόμενα πέλματα πλακοδοκών, σε πλά
τος bw εκατέρωθεν του κορμού, λαμβάνεται k•0,5
(Σχ.15.2).

Σχήμα
Τιμές του

Σε δοκούς με ύψος μέχρι

60 cm και σε

πλάκες

με ύψος μέχρι 25 cm, ο οπλισμός αυτός
επιτρέπεται να διατάσσεται σε μια μόνο
στρώση.

k

15..2.

για εφελκυόμενα πέλματα

Ο οπλισμός αυτός συνιστάται να κατανέμεται καθ'
ύψος ανάλογα με τη μορφή του διαγράμματος των
εφελκυστικών τάσεων. Ο οπλισμός που διατάσ
σεται για άλλους λόγους συνυπολογ(ζεται στον
ελάχιστο οπλισμό για περιορισμό της ρηγμά
τωσης.

Οι τένοντες προεντάσεως επιτρέπεται να προσμε
τρώνται στον ελάχιστο οπλισμό ρηγματώσεως
στο εσωτερικό τετραγώνου πλευράς 300 mm με
κέντρο τον τένοντα, υπό την προϋπόθεση ότι
λαμβάνονται καταλλήλως υπόψη οι διαφορετικές
συνθήκες συναφε(ας των τενόντων και του
οπλισμού. Αν δεν υπάρχουν ακριβέστερα στοιχε(α,
η προϋπόθεση αυτή θεωρε(ται ότι ικανοποιε(ται
λαμβάνοντας
υπόψη τη μισή επιφάνεια των
τενόντων.

15.6
Αν το τελικό ελάχιστο πάχος επικαλύψεως με
σκυρόδεμα ε(ναι >40 mm, π.χ. λόγω δυσμενών

ΕΠΙΔΕΡΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σε ορισμένες περιπτώσεις ε(ναι απαρα(τητη η διά

ταξη πρόσθετου ειδικού επιδερμικού οπλισμού
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περιβαλλοντικών συνθηκών ή διατάξεως ομά
δων ράβδων ή ράβδων μεγάλης διαμέτρου,

προς έλεγχο της ρηγματώσεως ή και της απολε
π[σεως της επικαλύψεως.

επιβάλλεται η χρήση επιδερμικού οπλισμού
(βλ. παρ.

5.1).
Ο επιδερμικός οπλισμός πρέπει να αποτελε(ται
από ειδικά λεπτά πλέγματα ή λεπτές ράβδους
υψηλής συναφε(ας.

Το απαιτούμενο εμβαδόν As,surt επιδερμικού οπλι
σμού παραλλήλως προς τον κυρ[ως εφελκυόμενο
οπλισμού του δομικού στοιχείου ε(ναι μεγαλύτερο
από 0.01 Act,ext όπου Act,ext ε[ναι το εμβαδό της
εφελκυομένης επικαλύψεως σκυροδέματος.

Σχήμα Σ.15.t

Επιδερμικός οπλισμός
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16.

ΟΡΙΑΚΗ ΚΑΤ ΑΣΤ ΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ

ΤΗΤ ΑΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

16.1

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ

Οι παραμορφώσεις μπορούν να dναι βέλη

Ο μελετητής πρέπει να εξετάσει αν απαιτούνται

κάμψης, μετατοπ(σεις, αλλαγές κλ(σης, γω

ειδικά έλεγχοι των παραμορφώσεων σε κατάστα
ση λειτουργ(ας, ώστε:

νιακές παραμορφώσεις κ.λπ.

-

να εξασφαλισθε( η χρήση για την οπο(α προβλέ

-

πεται το έργο,
να αποφευχθούν οι βλάβες,
να προβλεφθούν στη φάση της κατασκευής αρ-

νητικά βέλη (υπερυψώσεις).

)

Για τον καθορισμό των οριακών τιμών πρέπει
να ληφθούν υπόψη και κριτήρια που επιβάλλο
νται από τα μη φέροντα στοιχdα της κατα
σκευής, από στοιχε(α που ανήκουν στα
τελειώματα, ή λόγω αισθητικών απαιτήσεων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ο μελετητής πρέπει σε
συμφων(α με τον κύριο του έργου, να καθορ(σει
παραδεκτές οριακές τιμές παραμορφώσεων.

Εφόσον δεν ορ(ζονται αυστηρότερα κριτήρια, ο

έλεγχος των παραμορφώσεων περιορ(ζεται
γενικώς σε έλεγχο των βελών κάμψης. Τα υπολο
γιζόμενα βέλη κάμψης οριζόντιων δομικών στοι
Το όριο 1/500 αφορά το πρόσθετο βέλος μετά
την τοποθέτηση των διαχωριστικών (αν
υπάρχουν)

χε(ων για τα συνήθη οικοδομικά έργα πρέπει να
μην υπερβα(νουν τις τιμές του Π(νακα 16.1, όπου Ι
γενικώς ε(ναι η απόσταση μεταξύ στηρ(ξεων.

Ο περιορισμός των βελών κάμψης μπορεί να
επιτευχθεί με τους παρακάτω τρόπους:
α)

-

,..ι

Συνδυασμός
Βρaχυ-

τις στροφές στις στηρ(ξεις, π.χ. συνεχε(ς
φορείς,

τητa

Βλάβη

Μετά την

Μακρο-

σκυροδέματα υψηλής αντοχής με μικρό
λόγο νερού προς τσιμέντο, χαμηλή περιε
κτικότητα σε τσιμέντο, καλή συντήρηση
του σκυροδέματος και επαρκή σκλήρυνση
πριν από την επιβολή φορήων με αποφυ

διaχωρι-

τοπ οθέτηση

χρόνιος

στικών

των διa χω-

σεις κατασκευής,
περιορισμός του μήκους των τμημάτων
που βρ(σκονται σε ρηγματωμένη κατά

σταση με τη βοήθεια μιας, έστω και μικρού
μεγέθους, προέντασης,

-

πρόσθετοι διαμήκεις θλιβόμενοι οπλισμο(
αν οι μόνιμες θλιπτικές τάσεις dναι υψη

-

με(ωση τάσεων με πρόσθετους διαμήκεις

λές,

εφελκυόμενους οπλισμούς.
β)

Φόρτιση

Ολική

Μικρές τιμές του λόγου l/h
στατικά συστήματα που παρεμποδ(ζουν

γή υπερβολικών φορτ(σεων κατά τις φά

-

Κριτήριο
Εμφάνιση-

Κατάλληλες υπερυψώσεις (αρνητικά βέ
λη) στον ξυλότυπο κατά την κατασκευή.

Οριο

1/ 250

χρόνιος

Χρηστικό-

1/ 500

ριστικών

Πίνακας

16.1

Μέγιστες τιμές των βελών κάμψης
οριζόντιων δομικών στοιχε(ων οικοδομικών
έργων από σκυρόδεμα.
(ειδικώς για προβόλους, ως
διπλάσιο του μήκους)

1

λαβα(νεται το

103
16.2 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΒΕΛΩΝ ΚΑΜΨΗΣ
Ως πλάκες νοούνται τα δομικά στοιχεία των
παρ.

7.2.1.2.α

και παρ.9.1.1.

Ο έλεγχος των βελών κάμψης δεν είναι απαραίτη
τος στις παρακάτω περιπτώσεις:

ισχύει για συμπαγείς

-

Για πλάκες με σώματα πλήρωσης ή με

-

αμφιέρειστες ή τετραέρειστες πλάκες με λόγο
αl/d μικρότερο ή ίσο με 30,
δοκοί με λόγο αl/d μικρότερο ή ίσο με 20,

-

δοκοί και πλάκες που φέρουν ευαίσθητα διαχω

Το κριτήριο αl/d
πλάκες.

s 30

νευρώσεις (βλ. παρ.
είναι

25

ή

9.1.1)

τα αντίστοιχα όρια

20, αντιστοίχως.

Το ιδεατό μήκος αl είναι το μήκος ισοδύναμης
αμφιέρειστης δοκού (απόσταση διαδοχικών
σημείων μηδενισμού του διαγράμματος των
ροπών κάμψης).

ριστικά. με λόγο (α1) 2/d μικρότερο ή ίσο με 150 (1
και

d σε μέτρα), εκτός αν λαμβάνονται κατάλλη
λα κατασκευστικά μέτρα οπότε μπορούν να
εφαρμοσθούν τα προηγούμενα όρια πλακών και
δοκών.

Για τις συνηθισμένες περιπτώσεις εφαρμογής με
σταθερό ύψος κατασκευής, ο συντελεστής α μπο

ρεί να λαμβάνεται από τον Πίνακα

16.2.

Στις τετραέρειστες και στις τριέρειστες πλά

κες, καθοριστικό είναι το μικρότερο ιδεατό
μήκος.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται
ότι οι συνοριακές συνθήκες που λαμβάνονται
υπόψη στον υπολογισμό πρέπει να είναι οι
ίδιες με τις πραγματικά υφιστάμενες στην

κατασκευή. Οταν υπάρχει μερική πάκτωση

στο άκρο, το α πρέπει να αυξάνεται καταλ
λήλως.

Π(νακας

16.2

Τιμές του α (λόγου μεταξύ ιδεατού μήκους
και θεωρητικού ανοίγματος)

16.3
Οι τιμές των πραγματικών βελών κάμψης
μπορεί να διαφέρουν απ'τις υπολογιζόμενες
μέσες τιμές, ειδικά αν οι δρώσες ροπές κάμ
ψης έχουν τιμές που πλησιάζουν την ροπή
ρηγμάτωσης. Η διαφορά εξαρτάται απ'τη δια
σπορά των χαρακτηριστικών των υλικών,
απ'τις συνθήκες φόρτισης καθώς και απ'τις
προηγούμενες φορτίσεις, απ' τις συνθήκες
στήριξης κ.λ.π. Η διασπορά αυτή πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη στην υιοθέτηση των επι
τρεπόμενων ορίων. Προς αποφυγή των βλα
βών χρησιμοποιούνται γενικά δυσμενείς τιμές
για τα υλικά, εκτός από τους υπολογισμούς

16.3.1

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΕΛΩΝ ΚΑΜΨΗΣ

Βασικές αρχές υπολογισμού βελών
κάμψης

Τα βέλη κάμψης προκύπτουν από διπλή ολοκλήρω

ση της καμπυλότητας 1/r κατά μήκος του στοι
χείου. Η ολική καμπυλότητα σε χρόνο t είναι το
άθροισμα της καμπυλότητας λόγω στιγμιαίων
φορτίων και των καμπυλοτήτων λόγω ερπυσμού
και συστολής ξήρανσης, δηλαδή:

(1/r)t "' (l/r)e • (l/r)cc • (l/r)cs

(16.1)

όπου γενικά, ανάλογα με το υπόψη τμήμα του

φορέα, κάθε ένας από τους όρους του δεύτερου
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των υπερυψώσεων, όπου λαμβάνονται μέσες

μέρους της εξ(σωσης σχετ(ζεται με το στάδιο

τιμές.

το στάδιο

8 ή με

1, με

κάποιο ενδιάμεσο στάδιο.

Η υπερύψωση δεν θα πρέπει να υπερβα(νει το
άθροισμα του βέλους λόγω μον(μων δράσεων
συν την ελάχιστη τιμή του βέλους λόγω ερ
πυσμού και εν πάσει περιπτώσει το 1/250.
Η παραμόρφωση λόγω τεμνουσών δυνάμεων
και λόγω στρέψης πρέπει να προστ(θεται
όταν χρειάζεται.

16.3.11

Για τις τρέχουσες περιπτώσεις, τα βέλη λόγω

συστολής ξήρανσης και χαλάρωσης ε(ναι συ
νήθως αμελητέα ενώ τα βέλη λόγω ερπυσμού
μπορε( να υπολογ(ζονται προσεγγιστικά από
την εξ(σωση (Σ 16.1):

)

at"

aο(1•φ)

όπου.

(Σ

16.1)

ao.το βέλος για

το χρόνο t=O,
aιτο βέλος για το χρόνο t=t και

Υπολογισμός των βελών κάμψης λόγω
καμπτικών ροπών και αξονικών
δυνάμεων

Για στοιχε(α από προεντεταμένο σκυρόδεμα που
συνήθως βρ(σκονται στο στάδιο ι το βέλος που
προκύπτει από τις μεθόδους της ελαστικότητας
θα πρέπει να διορθώνεται κατάλληλα, ώστε να
λαμβάνεται υπόψη η επιρροή από τη συστολή
ξήρανσης, τη χαλάρωση και τον ερπυσμό.
Σε περ(πτωση μη ρηγματωμένης διατομής (στάδιο

1) στοιχε(ων από σιδηροπαγές σκυρόδεμα, ο υπολο
γισμός γ(νεται με τις μεθόδους της ελαστικότη
τας.

φ, ο συντελεστής ερπυσμού.
Σε περ(πτωση ρηγματωμένης διατομής (στάδιο

Σε περ(πτωση που δεν υπάρχουν ακριβέστερα
στοιχε(α, μπορε( να χρησιμοποιηθε( η εξής
μεθοδολογ(α.

)

U)

στοιχε(ων από σιδηροπαγές σκυρόδεμα, ο υπολο
γισμός των βελών κάμψης λόγω καμπτικών ροπών
και αξονικών δυνάμεων μπορε( να γ(νει με την
βοήθεια καταλλήλων προσεγγιστικών υπολογι
σμών, για τα συνηθισμένα οικοδομικά έργα.

17. ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΗΣ
17.1 ΓΕΔΙΟ ΟΡΙΣΜΟΥ
Οι Κανόνες του παρόντος Κεφαλα(ου ισχύουν για
κατα(JJ(ευές ωπλισμένου σκυροδέματος με ή χωρ(ς
αυξψένες απαιτήσεις πλαστιμότητας.

Οι παρ.172 έως και παρ.17.9 ισχύουν για χάλυβες
σιδηροπαγούς σκυροδέματος.
Η παρ.17.10 ισχύει για τους τένοντες προέντασης.
Οι παρ.17.β, 17.11και17.12 ισχύουν για χάλυβες ωπλι
σμένου σκυροδέματος.
Γενικά η χρήση συγκολλητών δομικών πλεγμάτων,

ως κυρ{ως οπλισμών δεν επιτρέπεται στις κρ(σιμες
περιοχές δομικών στοιχε(ων με απαιτήσεις
αντισεισμικότητας. Σε στοιχε(α με αυξημένες

απαιτήσεις πλαστιμότητας δεν επιτρέπεται η
χρήση λε(ων ράβδων παρά μόνον για κλειστούς
συνδετήρες και συνδέσμους . Επ(σης δεν
επιτρέπεται η χρήση συγκολλητών δομικών
πλεγμάτων ως διαμήκων οπλισμών παρά μόνον αν
ικανοποιούν τις πρόσθετες απαιτήσεις
πλαστψότητας κατά την παρ. 3.1.3.

)

17.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

17.2.1

Σχετικώς τα πρότυπα ΕΛΟΤ προδιαγράφουν
τις εξής τυποποιημένες ονομαστικές διαμέ

ΤΩΝ ΟΠΛΙΣΜΩΝ

Ονομαστικές διάμετροι

Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι τυποποιμένες
ονομαστικές διάμετροι ράβδων κατά τα πρότυπα
ΕΛΟΤ.

τρους ράβδων:

Φ(mm)

)
Πρέπει να ε(ναι δυνατή η διάκριση μεταξύ

-

των ράβδων από χάλυβα θερμής ή ψυχρής

των ράβδων που μπορούν να συγκολληθούν
και αυτών που δεν μπορούν.

Η ταυτόχρονη χρησιμοπο(ηση διαφόρων ειδών χα
λύβων επιτρέπεται μόνο αν αυτό λαμβάνεται υπό
ψη κατά τη ν διαστασιολόγηση και εφόσον
αποκλείεται κάθε σύγχυση κατά την κατασκευή.

17.2.3
17.2.3.1
Η ελάχιστη διάμετρος D καμπύλωσης αναβο
λέων χρησιμοποιούμενων ως ελκυστήρων
προσδιορ(ζεται στην παρ.17.6.1.

χρησιμοπο(ηση διαφόρων

ειδών χαλύβων

των λείων ράβδων διαφόρων ποιοτήτων,
κατεργασ(ας,

-

17.2.2 Ταυτόχρονη

Κάμψεις οπλισμών
Επιτρεπόμενες διάμετροι καμπύλωσης

Η επιτρεπόμενη ελάχιστη διάμετρος D καμπύλω
σης ράβδων, αγκ(στρων (ημικυκλικών ή ορθογωνι

κών), αναβολέων κ.λ.π. δίνεται από τον Π(νακα

17.1.
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1Q8'

Η ελάχιστη διάμετρος καμπύλωσης εκλέγεται
έτσι ώστε να αποφεύγεται η ρηγμάτωση ή η

Α

διάρρηξη του σκυροδέματος λόγω της π(εσης

1
2

Φ<20

Β

Εmκάλυψη σκυρο-

Κάμψεις και άλλες

δέματος κάθετη στην
ετuφάνεια καμπύλωσης
και απόστα-ση αξόνων

καμπυλώσεις (π.χ. σε

που αναπτύσσεται στην εσωτερική άντυγα
της ράβδου (σειρές Β1 έως 3} και να αποφεύ
γεται η ρηγμάτωση της ράβδου (σειρές Α1και

2).

Διάμετρος ράβδου Φ

φ:::

Ανκιστpα

(mm)

20

S220

S440 SSOO

25Φ

4.ΟΦ

SΟΦ

7 .ΟΦ

vωνfεc πλαισίων)

S 220

S440,SSOO

10Φ

10Φ

10 φ

15 φ

15Φ

20Φ

ράβδων

1

> roηm

και

>7

Φ,

**

ανπστοfyωc

2

>50 mm και > 3Φ,
αντιστο(yωc

3

< 50 ή

s

αντιστο(yωc

Π(νακας

Ελάχιστη διάμετρος

17.1
D καμπύλωσης

)
17.2.32 Κάμψεις σε συγκολλητούς οπλισμούς
Για συγκολλητούς οπλισμούς και συγκολλητά δο
μικά πλέγματα που κάμπτονται μετά την συγκόλ

ληση ισχύουν οι τιμές του Πίνακα

d<40: 200
d ::: 4 0 : Ισχύουν
τι έ τοο nίν. 17.1.

17.2.

οι

Π(νακας

200

17.2

Ελάχιστη διάμετρος D καμπύλωσης για
συγκολλητούς οπλισμούς

17.3 ΕΛΑΧΙΣΤΗ

ΕΠΙΚΑΛ ΥΨΗ ΤΟΥ

ΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ισχύουν οι διατάξεις των παρ.5.1 και

17.5 που αφο
ρούν την ελάχιστη και την ονομαστική επικάλυψη.

17.4 ΑΠΟΣΤ ΑΣΕΙΣ ΜΕΤ ΑΞΥ ΤΩΝ
ΟΠΛΙΣΜΩΝ
Οι αποστάσεις μεταξύ των οπλισμών πρέπει
να ε(ναι τέτοιες ώστε να εξασφαλ(ζεται η
διάστρωση και συμπύκνωση του σκυροδέμα
τος και η ανάπτυξη επαρκούς συνάφειας.

Η καθαρή απόσταση παραλλήλων οπλισμών εκτός
των περιοχών ενώσεων πρέπει να ε(ναι τουλάχι
στον (ση με:

- τη μεγαλύτερη διάμετρο των ράβδων,

Προς τούτο πρέπει και η μέγιστη διάμετρος

-20mm

των αδρανών να εκλέγεται έτσι ώστε να
επιτυγχάνεται καλή συμπύκνωση του σκυρο

Οταν α ράβδοι τοποθετούνται σε περισσότερες
από μια σειρές, τότε πρέπει να τοποθετούνται η
μία επάνω ή πίσω από την άλλη. Εξαίρεση των
καθαρών αυτών αποστάσεων γ(νεται στις ρά
βδους με υπερκάλυψη στην περιοχή της ενώσεως
όπου μπορεί η μια να εφάπτεται της άλλης.

δέματος.

Η ελεύθερη απόσταση μεταξύ σειρών ράβδων
θα ε(ναι:::: 2/3 dαδρ αλλά και όχι μικρότερη των

25mm.
Η ελεύθερη απόσταση μεταξύ ράβδων της
(διας σειράς θα ε(ναι:

-

Για μεμονωμένες ράβδους ή δέσμες

-

ράβδων: :::: dαδρ. • 5 mm
Για δέσμες :::: 3 ράβδων

: ::::

dαδρ

2

• 15 mm

όπου

dαδρ=διάσταση μεγίστου κόκκου αδρανών.

17.5

ΟΡΙΑΚΗ Τ ΑΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ

Η παότητα της συνάφειας εξαρτάται από την
διάσταση του δομικού στοιχείου και από την θέση
και κλίση του οπλισμού.

)

Για να αναπτύσσονται και να μεταβιβάζονται
ασφαλώς οι δυνάμεις συναφείας πρέπ ει η
επικάλυψη των οπλισμών να είναι μεγαλύτερη από
Θ•5πνn ή Θπ+5mm, όπου
Θ

: διάμετρος ράβδου

Θn : ισοδύναμη διάμετρος δέσμης ράβδων.
Οι τάσεις συνάφειας θεωρούνται σταθερές κατά
μήκος των ράβδων. Ο προσδιορισμός των μηκών
αγκυρώσεων και των επικαλύψεων βασίζεται στην
οριακή τιμή της

fbd.

Διακρ(νονται δύο περιοχές συναφείας:
Περιοχή συναφείας 1: όπου οι συνθήκες συναφείας
θεωρούνται ευνοϊκές.

Περιοχή συναφείας 11: όπου οι συνθήκες συναφείας
δεν θεωρούνται ευνοϊκές.

...

Στην περιοχή συναφείας 11 (δυσμενείς συνθήκες

)

συναφε(ας) ανήκουν ράβδοι για τις οποίες ισχύουν
όλες α παρακάτω συνθήκες (βλ. και Πίνακα 17.3):

Σχήμα Σ

17.1

-

έχουν κλίση ως προς την οριζόντια

-

κατακόρυφη σκυροδέτηση
βρίσκονται σε στοιχεία με πάχος κατά τη

0-45°

διεύθυνση σκυροδετήσεως μεγαλύτερο από

Τυπικές συνθήκες συνάφειας

για

250

mm
-

είναι τοποθετημένες στο πάνω μισό πάχος του
στοιχείου

-

το πάχος του σκυροδέματος που τις καλύπτει
είναι μικρότερο από

300 mm.

Στην περιοχή συναφείας 1 (ευνοϊκές συνθήκες)
ανήκουν όλες οι άλλες ράβδοι.

Πάχος στοιχε(ου

μικρό-

μεγαλύτερο από

250 mm

τερο

από

250mm

Η ράβδος βρ(σκεται στο:

κάτω

άνω ιlμισυ

ήμισυ

Η ράβδος
καλύπτεται από
σκυρόδεμα
nά)ους:

λιγότε-

περισ-

ρο απ ό

σότερο

300mm

από

300 mm
Κλίση

0-45°

1

1

11

1

45-90°

1

1

1

1

ως προς
την

οριζόντια

Π(νακας

)

17.3

Καθορισμός των περιοχών συναφε(ας
Οι βασικές τιμές του

Περι-

fck

12

16

fbd δ(νονται στον Πίνακα 17.4.
20

25

30

35

40

45

50

οχή
συνά-

0,8 0,95 1,1

1,2 1,35 1,45 1,6 1,75 1,85

φει-

αςl

Οι τιμές του Π(νακα 17.4 προκύπτουν από τους

1,6

2,0

2,3 2,7 3,0 3,4 3,7

4,0

4,3

παρακάτω τύπους, με γc = 1,5:

-

λε(ες ράβδοι

fbd

= fctk

:

o. os / γc

(Σ

17.1)

)

Περι-

-

ράβδοι υψηλής συνάφειας:

fbd = 2,25.fctko,os/γc

70% των τιμών της περιοχής συνάφειας 1.

οχή
συνά -

(Σ

17.2)

Για ράβδους υψηλής συνάφειας με Φ>32 mm
οι τιμές fbd του Πίνακα 17.4 πρέπει να μειώνο
νται, πολλαπλασιαζόμενες με τον συντελε
στή η=(132-Φ)/100, όπου Φ σε mm.

φει-

αc

U)
Π(νακας

17.4
fbd(MPa)

Βασικές τιμές του

Γενικώς οι ράβδοι με εγκοπή δεν θεωρούνται
υψηλής συνάφειας.
Περιοχές όπου θεωρε(ται ότι ασκείται
εγκάρσια πίεση τέτοια ώστε ο συντελεστής
αυξήσεως των τιμών fbd να ε(ναι (σος με 1.4
ε(ναι α) κόμβοι γραμμικών στοιχείων στους
οπο(ους συντρέχουν τουλάχιστον 3 δοκοί, και
β) περισφιγμένες περιοχές δομικών στοιχε(ων.

Στην περίπτωση όπου ασκείται εγκάρσια μέση
πίεση ρ (ΜΡα), εγκάρσια προς το αναμενόμενο
επίπεδο αποσχίσεως, οι τιμές fbd του Πίνακα 17.4
μπορούν να αυξάνονται, πολλαπλασιαζόμενες με
τον συντελεστή [1:(1-0.04p)] > 1.4.

17.6

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ
Τύποι αγκυρώσεων

17.6.1
Αγκυρώσεις τύπου 1 και άγκιστρα ορθογωνικά
τύπου 2 επιτρέπονται μόνο για ράβδους υψη
λής συνάφειας, αλλά και για λε(ες ράβδους με
διάμετρο Θ

s 10mm.

Σε σχέση με την αποδοτικότητά τους οι αγκυρώ
σεις διακρ(νονται σε 4 τύπους (Σχήμα 17.1):

t Ευθύγραμμες αγκυρώσεις,
2. Καμπύλες αγκυρώσεις (άγκιστρα ημικυκλικά, ορ
θογωνικά, αναβολε(ς), με ελάχιστη διάμετρο
καμπύλωσης D (ση με αυτή των σειρών Α1 και 2
του Π(νακα

17.1

3. Ευθύγραμμες αγκυρώσεις με τουλάχιστον μ(α
συγκολλημένη εγκάρσια ράβδο στο μήκος αγκύ
ρωσης,

Η εγκάρσια συγκολλημένη ράβδος πρέπει να
απέχει το πολύ SΦ από τη θέση ενάρξεως του

Βλ. παρ.

lb,neι η δε διάμετρος της πρέπει να είναι
τουλάχιστον (ση με Ο,SΘ
4. Αγκυρώσεις με πρόσθετα στοιχε(α.

17.6.5.

)
Η ελάχιστη διάμετρος

D καμπύλωσης

αναβο

λέων οι οπο(οι χρησιμοποιούνται ως ελκυστή
ρες, προσδιορ(ζεται, σε απόκλιση από τον
Π(νακα 17.1, από την σχέση

Φ

D

:

fyd

-φ = (0,5 + -)
e fcd
όπου

Φ = η διάμετρος της ράβδου και
= η απόσταση των διαφόρων στρώσεων
των αναβολέων μεταξύ τους ή η εγκάρ
σια επικάλυψη σκυροδέματος των εξωτε

e

ρικών στρώσεων.

Για την παραλαβή του εγκάρσιου εφελκυσμού
απαιτε(ται η τοποθέτηση εγκάρσιων οπλι

σμών, ικανών να παραλάβουν το μισό της
εφελκυστικής δύναμης του αναβολέα, τουλά
χιστον όμως 2Φ5(S400 ή SSOO), εκτός εάν ο
εγκάρσιος εφελκυσμός παραλαμβάνεται με
άλλο τρόπο, π.χ. με εγκάρσια θλ(ψη.

Σχήμα

17.1

Τύποι αγκυρώσεων και τιμές του συντελεστή
α της εξ(σωσης

17.6.2 Βασικό

17.2.

μήκος ευθύγραμμης αγκύρωσης

Το βασικό μήκος lb ε(ναι το μήκος αγκύρωσης
ευθύγραμμων ράβδων με πλήρη εκμετάλλευση της
Σε συγκολλητά δομικά πλέγματα ράβδων με
νευρώσεις πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον
μια συγκολλημένη εγκάρσια ράβδος στο μή
κος αγκύρωσης.

αντοχής τους (αγκύρωση τύπου

1).

Για μεμονωμένες ράβδους και συγκολλητά δομικά
πλέγματα ράβδων με νευρώσεις, το lb προσδιορ(
ζεται από τη σχέση (17.1):
φ fyd

Αν τηρηθούν οι απαιτήσεις των σειρών Β1 έως
3 του Π(νακα 17.1 για την διάμετρο D,
επιτρέπεται στο βασικό μήκος αγκύρωσης να
συνυπολογισθε( το καμπύλο και το πέραν
αυτού τμήμα της ράβδου,

_,,,_.

από εφελκυσμό και όχι υπό θλ(ψη.

lb = - -

4 fbd

(17.1)

όπου:
Φ,

η διάμετρος της ράβδου, η οπο(α για δομικά

πλέγματα διπλών ράβδων αντικαθίσταται από

την ισοδύναμη διάμετρο Φν'2,

fbd. η οριακή τάση συνάφειας σύμφωνα με την
παρ.

17.5 και

110

.30?
fyc:1. η τιμή σχεδιασμού του ορ(ου διαρροής του
χάλυβα.

Για συγκολλητά δομικά πλέγματα με ράβδους
λε(ες ή με εγκοπές, το μήκος lb ε(ναι το μήκος που
αντιστοιχε( σε 4 συγκολλημένες εγκάρσιες ρά

βδους, αλλά όχι μεγαλύτερο από το μήκος που
Σχήμα Σ

προκύπτει από την εξ.(17.1) για πλέγματα με ρά

17.2

Αποστάσεις εγκαρσ(ων ράβδων σε
συγκολλητά δομικά πλέγματα
με ράβδους λε(ες ή με εγκοπές

βδους με νευρώσεις.

στο τμήμα αγκύρωσης

17.6.3 Απαιτούμενο ευθύγραμμο μήκος
αγκύρωσης

)

Σε όποια θέση ράβδος οπλισμού αλλάζει
κατεύθυνση, απαιτε(ται έλεγχος του ευθύ
γραμμου μήκους αγκύρωσης lb,n. Σε αυτές τις
θέσεις αλλαγής κατεύθυνσης, προέκταση της
ράβδου επιτρέπεται να θεωρε(ται και η
προβολή οποιασδήποτε αγκύρωσης (βλ. και
Σχήμα Σ17.3)

Το απαιτούμενο ευθύγραμμο μήκος αγκύρωσης
κατά προέκταση της ράβδου lb,net εξαρτάται από
τον τύπο της αγκύρωσης και την υπάρχουσα τάση
στο χάλυβα, και υπολογίζεται για μεμονωμένες
ράβδους και συγκολλητά δομικά πλέγματα ρά
βδων με νευρώσεις από την εξ.(17.2):

lb,net

As,req

= α lb Α

s ,proν

(17.2)

< lb,min

όπου:

As,req. η κατά τους υπολογισμούς θεωρητικά απαι
τούμενη διατομή οπλισμού,

As,pro-.{'I υπάρχουσα διατομή οπλισμού,
Σχήμα Σ

α,

17.3

Μήκος αγκύρωσης για εφελκυόμενες
ράβδους με D σύμφωνα με τις σειρές 81
έως 3 του Π(νακα 17.1.

)

συντελεστής εξαρτώμενος από τον τύπο
αγκύρωσης κατά το Σχήμα 17.1 (<0.7)
lb.mίn = 0,4 lb (< 10Θ) γενικώς

lt>.

κατά την εξ.17.1.

Για ράβδου οι οποίες συμβάλλουν στην καμπτική
αντοχή κρισίμων περιοχών δομικών στοιχε(ων με

αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας (βλ. παρ.

6.1.3), πρέπει να λαμβάνεται As,req/As ,proν=1.0. Από
αυτή την απα(τηση απαλλάσσονται δοκο( και
υποστυλώματα (όχι τοιχώματα) φορέων με
αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας αλλά με
κατάλληλα δια μορφ ωμένο μικτό σύστημα
σύμφωνα με την παρ. 4.1.4.2β του ΝΕΑΚ με την
προϋπόθεση όμως ότι ο λόγος ην της σχέσης 4.8
του ΝΕΑΚ ε(ναι
Ειδικές απαιτήσεις για αγκυρώσεις διαμήκους

οπλισμού δοκών και υποστυλωμάτων/τοι
χωμάτων παρουσιάζονται στις παρ.

18.4.6/18.5.5

18.3.5 και

Για συγκολλητά δομικά πλέγματα με λείες ρά
βδους, το μήκος lb,net προσδιορ(ζεται από την
εξ.(17.2) εάν υπάρχουν εντός του μήκους αγκύρω
σης τουλάχιστον

αντ(στοιχα.

Για τις ελάχιστες αποστάσεις των εγκαρσ(ων

ράβδων βλ. Σχήμα Σ
δομικά πλέγματα.

> 0.60.

17.2 για συγκολλητά

n

As,req

=4 Α

s, proν

,

,

εγκαρσιες ραβδοι.

///

JGβ'

17.6.4 Εγκάρσιος

οπλισμός στις περιοχές
αγκυρώσεων

διαμήκης ρηγμάτωση, η οπο(α οφε(λεται
στις τάσεις διαρρήξεως που δημιουργού

Στις περιοχές αγκυρώσεων πρέπει να τοποθετε(
ται εγκάρσιος οπλισμός. Εξα(ρεση αποτελούν οι
εφελκυόμενες ράβδοι όταν αναπτύσσεται εγκάρ
σια θλίψη λόγω αντιδράσεων στηρίξεως.

νται στις ζώνες αγκύρωσης,

Το ελάχιστο εμβαδόν του εγκάρσιου οπλισμού

εκτ(ναξη του σκυροδέματος, η οπο(α οφε(

πρέπει να ε(ναι το 25% του εμβαδού της μέγιστης
από τις αγκυρούμενες ράβδους.

Σκοπός του εγκάρσιου οπλισμού ε(ναι να απο

φεύγεται:

-

λεται στην π(εση που ασκε(ται στο σκυρό
δεμα απ'το άκρο θλιβόμενης ράβδου.

Ο εγκάρσιος οπλισμός πρέπει να ε(ναι ομοιομόρ
φως κατανεμημένος μέσα στο μήκος αγκυρώσεως.
Σε περ(πτωση καμπύλων αγκυρώσεων, πρέπει να
τοποθετείται στην περιοχή των αγκίστρων ή των
αναβολέων τουλάχιστον μ(α ράβδος εγκάρσιου
οπλισμού.

Συνήθως επαρκε( ο εγκάρσιος οπλισμός που

)

υπάρχει και εξυπηρετεί άλλο σκοπό (π.χ. οπλι
σμός διάτμησης).

Στις συνήθεις περιπτώσεις πλακών, πλακών με
νευρώσεις, ή με σώματα πλήρωσης, πλακοδοκών
και δοκών, υποστυλωμάτων και τοιχωμάτων, αρ
κούν οι εγκάρσιοι οπλισμο( που δ(νονται στο Κεφά
λαιο 18.
Σε αγκυρούμενες ράβδους υπό θλίψη, ο εγκάρσιος
οπλισμός πρέπει να τις περιβάλλει, να είναι
συγκεντρωμένος περ( το τέλος της αγκυρώσεως

και να επεκτε(νεται πέραν αυτού σε μία απόσταση

τουλάχιστον ίση με 5Θ ή 5Θn.
Σε πλάκες με διαμήκη οπλισμό διαμέτρου Φ > 16mm,
ο εγκάρσιος οπλισμός στις περιοχές αγκυρώσεων
πρέπει να τοποθετείται στην εξωτερική παρειά.

17.6.5 λγκυρώσεις
Οι αγκυρώσεις με πρόσθετα στοιχε(α χρησι
μοποιούνται συνήθως μόνο στις προεντετα
μένες κατασκευές.

με πρόσθετα στοιχε(α

Η χρήση αγκυρώσεων με πρόσθετα στοιχεία επι
τρέπεται μόνο αν υπάρχουν σχετικές εγκριτικές
αποφάσεις.

17.7 ΕΝΩΣΕΙΣ

17.7.1

Είδη ενώσεων

Απαγορεύονται οι ενώσεις με υπερκάλυψη

Ενώσεις οπλισμών μπορούν να γίνουν με

ευθυγράμμων άκρων ή με άγκιστρα ορθογω
νικά, σε ράβδους λε(ες ή με εγκοπές με εξα(

-

υπερκάλυψη των ράβδων με ευθύγραμμα άκρα,
με άγκιστρα ημικυκλικά ή ορθογωνικά, με αναβο
λείς, με ευθύγραμμα άκρα με συγκολλητούς ε
γκάρσιους οπλισμούς (π.χ. σε συγκολλητά δομικά

-

συγκόλληση,

ρεση τα κελύφη και τους πτυχωτούς φορείς.

πλέγματα),

μηχανικά μέσα (αρμοκλείδες, ενώσεις με τήγμα
μετάλλου κ.ά).

17.7.2 Ενώσεις

με υπερκάλυψη

17.7.2.1 Διάταξη
Οι κρίσιμες περιοχές δομικών στοιχείων με
αυξημ έ νες απαιτήσ ε ι ς πλαστιμότητας
θεωρούνται περιοχές υψηλής εντάσεως.

των ενώσεων με υπερκάλυψη

Οι ενώσεις με υπερκάλυψη πρέπει, κατά το δυνα

τόν, να διατάσσονται κατ'αποστάσεις μ εταξύ
τους και να αποφεύγεται η τοποθέτησή τους στις
περιοχές υψηλής εντάσεως.

Για οπλισμούς υψηλής συνάφειας σε μια στρώση
επιτρέπεται η ένωση με υπερκάλυψη μέχρι και
όλων των ράβδων (100%) σε μια διατομή του δομι
κού στοιχε(ου. Αν όμως οι οπλισμο( που υπερκαλύ

πτονται βρίσκονται σε περισσότερες στρώσεις
τότε επιτρέπεται η υπερκάλυψη μόνο του μισού
(50%) της συνολικής διατομής οπλισμού σε μια
θέση.
Οι ενώσεις με υπερκάλυψη πρέπει να διατάσ
σονται συμμετρικώς και παραλλήλως προς τις
παρειές του στοιχείου.
Για λε(ες ράβδους, επιτρέπεται η ένωση με υπερ

κάλυψη του 1/3 της διατομής οπλισμού κάθε στρώ
σης σε μια διατομή του δομικού στοιχε(ου. Οι
δευτερεύοντες οπλισμοί διερείστων πλακών επι
τρέπεται να υπερκαλύπτονται στο σύνολό τους
(100%) σε μια διατομή.

)
Σχήμα Σ

Ενώσεις με υπερκάλυψη θεωρούνται μετατοπισμέ
νες, όταν η απόσταση των μέσων δύο γειτονικών
ενώσεων ε(ναι μεγαλύτερη από 1,5 Ιο. όπου Ιο το
μήκος υπερκάλυψης σύμφωνα με την εξίσωση

17.4

Ενώσεις με υπερκάλυψη

*

Οι εγκάρσιες αποστάσεις μεταξύ των ρά
βδων φα(νονται στο Σχήμα 17.2.

(17.3).

Αν δεν μπορε( να τηρηθε( η διάταξη αυτή.
πρέπει το μήκος

υπερκαλύψεως να

αυξάνεται κατά (κ-4)Θ, όπου κ>4 και κΘ,
ε(ναι η πραγματική απόσταση μεταξύ
ράβδων.

Σχήμα

17.2

Απόσταση των ράβδων οπλισμού στην
περιοχή ένωσης

Ι

, .•

17.7.2.2
Για το μήκος υπερκάλυψης εφελκυόμενων ρά
βδων υποστυλωμάτων και τοιχωμάτων βλ
επίσης τις παρ. 18.4.6 και 18.5.5.

Μήκος υπερκάλυψης εφελκυόμενων

ράβδων
Το απαιτούμενο μήκος υπερκάλυψης Ιο εφελκύομε
νων ράβδων (Σχήμα Σ 17.4) υπολογ(ζεται από το

αντίσταχο απαιτούμενο μήκος αγκύρωσης, λαμβά
νοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της όπλισης
(Πιν.17.5):

Ιο = αTh,net

< lo , mίn

(17.3)

όπου:
Σχήμα Σ

lb,net μιj<ος αγκύρωσης κατά την εξ(σωση (17.2),

17.5

Συμβολισμο( του Πίνακα

17.5

α1

συντελεστής κατά τον Π(νακα

17.5,

lo,min ελάχιστο μήκος υπερκάλυψης το οπο(ον ε(
ναι (σο με

max.

(Ο,4 αα1 lt>,15Φ,200mm)

JΙ3
~

Περιοχή

Απόσταση μεταξύ

Απόσταση από

Για υπερκαλυπτόμενες

Για εγκάρσιους

συνάφειας

δύο γειτονικών

την πλησιέστερη

ράβδους (ποσοστό σε

οπλισμούς διανομής

ενώσεων

παρ.17.5

επιφάνεια

(a)

σχέση με την ολική

(b)

διατομή χάλυβα)

20% 25% 33% 50% >50%

a s 10Φ
a > 10Φ

1

εfτε
και

b S SΦ
b > 5Φ

1,2
1,0

1,6
1,2

1,4
1,1

2,0
1,4

1,0

των τιμών της

75%

11

1,8
1,3

1,0

περιοχής συνάφειας αρt

Πίνακας

17.5

Συντελεστές α1

)

Για το

lb βλ.

παρ.

17.7.2.3 Μήκος υπερκάλυψης θλιβομένων

17.6.2

ράβδων

Για τα επιτρεπόμενα ποσοστά υπερκάλυψης βλ
παρ.

Το μήκος υπερκάλυψης Ιο πρέπει να ικανοποιεί την

17.7.2.1.

συνθήκη:

{17.4)
17.7.2.4 Εγκάρσιος οπλισμός στην περιοχή
υπερκάλυψης κυρίων οπλισμών

Στις περιοχές υπερκαλύψεων κυρίων οπλισμών
πρέπει να τοποθετείται εγκάρσιος οπλισμός, ο
οποίος παραλαμβάνει τις εγκάρσιες εφελκυστικές
δυνάμεις. Ο υπάρχων εγκάρσιος οπλισμός που

προβλέπεται για άλλους λόγους (π.χ. οπλισμός
διάτμησης, οπλισμός διανομής) συνυπολογίζεται
στον εγκάρσιο οπλισμό.
Ο απαιτούμενος εγκάρσιος οπλισμός δίνεται στον
Πίνακα 17.6 και διατάσσεται όπως στο Σχήμα Σ17.6γ.

/

1

2

3

θέση υπερκαλυπτομένων

Φράβδων

(mm)

ράβδων

4

5

Ποσοστό υπερ-

Απόσταση

Εγκάρσιος ο πλισμός ΣAst

καλυπτομένων

γειτονικών

ράβδων

υπερκαλυψεων

Ποσότητα

6

Τοποθέτηση

κατά την

Σχήμα

έννοια του
μήκους

< 16

Τυχόν

s
~

Αsι (μιας

16

Τυχούσα

>20%
50%

s

Τυ)(ούσα

ΣAst ~Αsι

Ευθύγραμμες
ράβδοι

Σ 17.6α

τοποθετημένες

~ 10Φ

ράβδου)

-

Δ ε ν απαιτείται
ειδικότερη φροντίδα

20%

εξωτερικά

> 50%

Σε μορφή

< 10Φ

Σ 17.6β

συνδετήρα
ΣAst ~ΣΑsι

Τυχόντα

Σε μορφή

Σ

17.7

συνδετήρα
ΣΑsι
Σημ. Μεγίστη επιτρεπόμενη απόσταση ράβδων εγκαρσίου οπλισμού

Πίνακας

150 mm

17.6

Απαιτούμενος εγκάρσιος οπλισμός στην περιοχή υπερκάλυψης κυρίων οπλισμών

Σχήμα Σ

17.6,

α και β

Διατάξεις του Πίνακα

17.6

)

Σχήμα Σ

17.6,

γ

Διατάξεις του Πίνακα

Σχήμα Σ

)

17.6

17.7

Διατάξεις του Πίνακα

17.6

17.7.3 Κοχλιωτές

ενώσεις

Με κοχλίωση επιτρέπεται να ενωθούν όλες οι
ράβδοι σε μια διατομή.
Τα μέσα σύνδεσης (αρμοκλείδες), πρέπει να έχουν:

-

δύναμη διαρροής αντίστοιχη του 1,0 f ykAs και
δύναμη αντοχής αντίστοιχη του 1,2 ftkAs, όπου:
fyk. ftk. As. το όριο διαρροής, η εφελκυστική αντο
χή και η διατομή της προς σύνδεση ράβδου,
αντιστοίχως. Για την επικάλυψη σκυροδέματος
και την απόσταση των μέσων σύνδεσης στην
περιοχή της ένωσης ισχύουν οι παρ.17.3 και
παρ.17.4, αντιστοίχως όπου καθοριστική είναι η
διάμετρός της προς ένωση ράβδου.

Επιτρέπονται διογκώσεις των υπό ένωση ράβδων
για αύξηση της διατομής πυρήνα, με κλ(ση συναρ
μογής

t3

(Σχήμα Σ

17.8).

Η ολ(σθηση στα άκρα της αρμοκλε(δας υπό το

φορτ(ο λειτουργίας επιτρέπεται να είναι το πολύ
Σχήμα Σ

17.8

0,1

Διογκωμένο άκρο ράβδου με σπε(ρωμα

rτm.

Η διατομή του πυρήνα λαμβάνεται στον υπολογι
σμό κατά 100% για σπειρώματα με εξέλαση, ενώ

για σπειρώματα με κοπή μόνο κατά

80%.

Για επαναλαμβανόμενη ή ανακυκλιζόμενη φόρτιση
απαιτdται πειραματική απόδειξη της αποτελε
σματικότητας της σύνδεσης.

17.7.4 Συγκολλητές

ενώσεις

Με συγκόλληση επιτρέπεται να ενωθούν όλες οι
ράβδα σε μια διατομή του δομικού στοιχείου.

)

Οι συγκολλητές ενώσεις πρέπει να γίνονται σύμ

φωνα .με τους κανονισμούς συγκολλήσεων και τα
τεύχη έγκρισης των χαλύβων.

17.8 ΒΔΙΚΕΣ ΔΙΑ Τ ΑΞΕΙΣ ΕΦΕΛΚΥΟΜΕΝΩΝ
αΊΛΙΣΜΩΝ ΚΑΜΠΤΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

17.8.1

Γενικά

Οι οπλισμοί αυτοί πρέπει να τοποθετούνται έτσι,
ώστε σε κάθε διατομή να καλύπτεται το μετατο
πισμένο διάγραμμα των εφελκυστικών δυνάμεων
Για στοιχεία χωρ(ς όπλισμο διάτμησης δεν έχει

(παρ.17.Β2).

νόημα ο καθορισμός του μεγέθους της μετατόπισης, εφόσον το ποσοστό του διαμήκους οπλι-

Σε πλακοδοκούς και κο(λες διατομές οι οπλισμοί
μπορών να τοποθετούνται μέσα στην πλάκα σε

σμού ρι λαμβάνεται υπόψη κατευθείαν στην
εξίσωση (11.2) της παρ. 11.1.2.1, από την οποία

ένα πλάτος το πολύ ίσο με το μισό συνεργαζόμενο
πλάτος (παρ.8.4). Πρέπει να μένει αρκετό ποσοστό

καθορίζεται η αντοχή σχεδιασμού σε τέμνουσα.

στον κορμό για περιορισμό της ρηγμάτωσης.

J
17.8.2 Κανόνας

μετατόπισης

Η περιβάλλουσα των εφελκυστικών δυνάμεων
προκύπτει από οριζόντια μετατόπιση κατά aι της

καμπύλης

Ft=(M/z)•N (η τιμή του aι ορίζεται στην

παρ.11.2.4).

17.8.3 Λγκυρώσεις

εκτός στηρίξεων

Το μήκος αγκύρωσης οπλισμού ευθύγραμμου ή
κεκαμμένου που δεν χρησιμοποιείται ως οπλισμός
διάτμησης, μετριέται από το θεωρητικό άκρο Ε της
ράβδου (Σχήμα Σ 17.9) και είναι ίσο με αlb (τιμές του
α από Σχήμα

17.1, τιμή

του

lb από

εξίσωση

(17.1)).

Σε πλάκες με κλιμακούμενους οπλισμούς το μήκος
αγκύρωσης από το Θεωρητικό άκρο Ε της ράβδου
επιτρέπεται να ληφθεί ίσο με lb ,net (εξ.17.2), όχι όμως
μικρότερο από το μήκος αlb που μετριέται από την
Σχήμα Σ

θεωρητική αρχή Α της αγκύρωσης (Σχήμα Σ

17.9

Παράδειγμα κλιμακούμενου οπλισμού σε
πλάκες (βλ και παρ.

17.8.4)

17.9).

Τα μqα, αγκύρωσης εφελκυομένων ράβδων που

κάμπτονται για να παραλάβουν και τέμνουσες, θα

JJ6
U8"
πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσα με 1,31b,net στις
εφελκυόμενες ζώνες και

0,7 lb,net

στις θλιβόμενες

ζώνες (lb,net• μήκος αγκύρωσης σύμφωνα με την
παρ.

Σχήμα Σ

17.6.3).

17.10

Παράδειγμα αγκύρωσης κλιμακούμενων οπλισμών, οι οπο(οι δεν
χρησιμοποιούνται ως οπλισμο( διάτμησης

)

Σχήμα Σ

17.11

Παράδειγμα αγκύρωσης οπλισμών, οι οπο(οι χρησιμοποιούνται
ως οπλισμο( διάτμησης

17.8.4

Αγκύρωση σε ακρα(ες στηρ(ξεις

1. Για δοκούς χωρ(ς αυξημένες απαιτήσεις πλαστι
μότητας και για πλάκες:
α)Η αγκύρωση των οπλισμών στις ακραίες στηρί
ξεις (βλ και Σχήμα Σ. 17.9) πρέπει να μπορεί να
αναλάβει εφελκυστική δύναμη (ση με:

Ft = VSGaιld

< 0,5.

Vsd

όπου aι σύμφωνα με την εξ.

β)
Σχήμα Σ

17.12

Α γκυρώσεις στις ακρα(ες στηρ(ξεις

(17.5)
(11.18).

Το μήκος αγκύρωσης για άμεση στήριξη με
τριέται απ'την γραμμή επαφής με τη στήριξη
και είναι (σο με 2/3 lb,net·
- Το μήκος αγκύρωσης για έμμεση στήριξη με
τριέται από ένα επ(πεδο μέσα στην στήριξη

-

το οποίο απέχει απ'το σημείο τομής των δύο
στοιχε(ων απόσταση ίση με το
τους στήριξης

1/3

του πλά

(>50 mm) και είναι (σο με lb,net.

- Σε όλες τις περιπτώσεις το άκρον της αγκύ
ρωσης πρέπει να φτάνει τουλάχιστον μέχρι το
σημdο της θεωρητικής στήριξης.

1LΓια δοκούς με αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμό
τητας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ.18.3.5.

17.8.5
Σε περ(πτωση αγκ(στρων ε(ναι σκόπιμο να

μειώνεται ο κ(νδυνος απώλειας συνάφειας
διατάσσοντας το επ(πεδο αγκύρωσης κάθετα
προς την πιθανή διεύθυνση ρηγμάτωσης, ειδι
κά στην περ(πτωση εμμέσων στηρ(ξεων.

Α γκύρωση σε ενδιάμεσες στηρ(ξεις

Οταν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφ.18 ορισμέ
νοι οπλισμο( προεκτείνονται σε ενδιάμεσες στηρ(
ξεις ή σε ακρα(ες στηρ(ξεις που συνεχ(ζονται σε

πρόβολο, η διαμόρφωση της αγκύρωσης γ(νεται ως
εξής:

1. Για δοκούς χωρ(ς αυξημένες απαιτήσεις πλαστι
μότητας και για πλάκες, το ευθύγραμμο μήκος
αγκύρωσης μετριέται από την παρειά της στή
ριξης και ισούται με 10 Φ (ευθύγραμμη αγκύρωση).
11.Για δοκούς με αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμό
τητας, η αγκύρωση γ(νεται σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ.18.3.5.

)

Σχήμα Σ

17.13

Αγκύρωση σ'ενδιάμεση στήριξη
για πλάκες και δοκούς χωρ[ς αυξημένες
απαιτήσεις πλαστιμότητας

Επ( πλέον συνιστάται η χρησιμοπο(ηση συνε
χούς οπλισμού, με εύκολη μόρφωση και τοπο
θέτηση και με δυνατότητα παραλαβής μιας
τυχηματικής θετικής ροπής (υποχώρηση στή
ριξης, έκρηξη, πυρκαγιά, κ.λ.π.)

17.9
Κανόνες και ελάχιστα ποσοστά οπλισμών
διάτμησης ανά δομικό στοιχε(ο δ(νονται στο
Κεφάλαιο 18.
Κεκλιμένοι συνδετήρες σε κρίσιμες περιοχές

δομικών στοιχε(ων με αυξημένες απαιτήσεις
πλαστιμότητας, πρέπει να ηλεκτροσυγκολ

)

λουνται

στις διαμήκεις ράβδους. Για τις

σπε(ρες δεν απαιτε(ται έλεγχος αγκυρώσεων.
Ενωση με υπερκάλυψη των σκελών συνδε

τήρων δεν επιτρέπεται
Οι εγκάρσιες ράβδοι (Σχήμα 17.3 γ και δ) ε(ναι
συγκολλημένες στους συνδετήρες. Τέτοιες
διατάξεις επιτρέπονται μόνο για έτοιμους,
βιομηχανικής παραγωγής, συνδετήρες και

μόνο για πλάκες ή δοκούς χωρίς αυξημένες
απαιτήσεις πλαστιμότητας.

ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΔΙΑ ΤΜΗΣΗΣ

Οι οπλισμο( διάτμησης μπορούν να αποτελούνται
από:
κάθετους ή κεκλιμένους προς τον άξονα συνδε
τήρες.
κεκλιμένες ράβδους,

από συνδυασμό των παραπάνω,
σπείρες,

εγκάρσιους συνδέσμους

(S)

Η αγκύρωση των συνδετήρων γ(νεται σύμφωνα με
το Σχήμα 17.3.

Ι J 'l

JJ8'

Σχήμα

17.3

Διατάξεις αγκυρώσεων συνδετήρων

Ορθογωνικά άγκιστρα του Σχήματος 17.3 β) επιτρέ
πονται μόνο σε νευροχάλυβες και λε(ες ράβδους
με διάμετρο Φ

s 10 mm.

Διατάξεις του Σχήματος 17.3 γ) και δ) επιτρέπονται
μόνο όταν δεν προκαλε(ται διάρρηξη ή αποκόλλη
ση του σκυροδέματος επικάλυψης. Αυτό θεωρε(ται
ότι ικανοποιε(ται αν η επικάλυψη των συνδετήρων
στην περιοχή αγκύρωσης ε(ναι τουλάχιστον SOmm.
Οι ελάχιστες απαιτήσεις για το κλε(σιμο των

συνδετήρων έχουν ως εξής:

17.9.1. Εξωτερικο( συνδετήρες (συνδετήρες
κατά την περ(μετρο του δομικού
στοιχε(ου)

α) Πλάκες
α.1) Επιτρέπονται ανοικτο( συνδετήρες, με άγκι

στρα ορθογωνικά ή ημικυκλικά, σύμφωνα με το

Σχήμα 17.4.
α.2) Για τμήματα συμπαγών πλακών χωρ(ς δοκούς
που συμμετέχουν σε συστήματα ισοδύναμων
πλαισ(ων πλακών - στυλών μερικής ανάληψης
οριζοντ(ων φορτ(ων, σύμφωνα με την παρ. 9.1.7,
το κλε(σιμο των συνδετήρων γ(νεται σύμφωνα
με το Σχήμα 17.5.

Ι Ι 't

%

Σχήμα

)

17.4

Κλε(σιμο συνδετήρων σε πλάκες και σε πλακοδοκούς στην περιοχή της πλάκας
(και σε εφελκυόμενη και σε θλιβόμενη πλάκα)

β) Δοκο(

β.1) Δοκο( μορφής πλακοδοκού (συνήθεις περιπτώ
σεις)
*Στοιχεία χωρίς αυξημένες απαιτήσεις
πλαστιμότητας.

Το κλdmμο στην πλάκα γ[νεται όπως για
τις πλάκες, παρ. 17.9.1.α.1.

Τοκλείσιμο στον κορμό γ(νεται όπως για τις
δοκούς, παρ. 17.9.1.β.2.
*Στοιχεία με αυξημένες

απαιτήσεις

πλαστιμότητας.
Στις μη κρίσιμες περιοχές, το κλείσιμο των

συνδετήρων γ(νεται όπως για στοιχε(α
χωρίς αυξημένες απαιτήσεις πλαστι
μότητας

.)

Στις κρ(mμες περιοχές, το κλείσιμο στην
πλάκα ή στον κορμό γίνεται σύμφωνα με το
Σχήμα 17.5 ή 17.6, αντιστο(χως.

Για τους συνδετήρες μορφής γ απαιτείται
έλεγχος του μήκους υπερκαλύψεως Ιο.

Σχήμα

17.5

Κλε(σιμο συνδετήρων στην
εφελκυόμενη ζώνη (βλ. Σχήμα 17.3 για
αγκύρωση άκρων)

συνδετήρες

ε απαιτε[ται

; ;rου

μηκους

~υψεωσ Ιο

τεριπτώσε~ς α)
JVΙστα;rqι οπως
γωνικο α_yκιστρο

rεται σε διαφο

διαμiu<ει~

; \εναλλαξ)

rωσπ γ)
\ο") δε\/
η:ιι για

)ωματα.

Σχήμα

17.6

Κλε(σιμο συνδετήρων στην θλιβόμενη ζώνη
(βλ. Σχήμα

17.3

για αγκύρωση άκρων)

β.2) Δοκο( ορθογωνικής μορφής (μεμονωμένες
δοκοί)
*Στοιχεία χωρίς αυξημένες απαιτήσεις
πλαστιμότητας.
Το κλε(σιμο στην εφελκυόμενη ή στην
θλιβόμενη ζώνη γ(νεται σύμφωνα με το
Σχήμα 17.5 ή 17.6 αντιστοίχως.
*Στοιχεία με αυξημένες απαιτήσεις
πλαστιμότητaς.
Στις μη κρίσιμες περιοχές, το κλείσιμο των
συνδετήρων γίνεται όπως για στοιχεία
χωρίς αυξημένες απαιτήσεις πλαστι
μότητας
Στις κρίσιμες περιοχές, το κλείσιμο των
συνδετήρων γίνεται σύμφωνα με το Σχήμα

)

17.6.
γ)Υποστυλώματα
Είτε ανεξάρτητα

- μεμονωμένα είτε ως περισφιγ
μένα (ή μη) άκρα τοιχωμάτων.

*

Στοιχεία χωρίς αυξημένες απαιτήσεις πλαστι

μότητας.

*

Το κλείσιμο των συνδετήρων γίνεται σύμφωνα
με το Σχήμα 17.6.
Στοιχεία με αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμό
τητας.

Το κλείσιμο των συνδετήρων γίνεται σε όλες τις
περιοχές (μη κρίσιμες και κρίσιμες) σύμφωνα με
το Σχήμα 17.6, περιπτώσεις "δ" έως και "στ".

*
Σχήμα Σ

17.14

Κλε(σιμο κυκλικών συνδετήρων

(σε κυκλικά υοπστυλώματα)

Σε κυκλικά υποστυλώματα, το κλείσιμο των
συνδετήρων γίνεται με ορθογωνικά άγκιστρα και

αφού ελεγχθεί το μήκος υπερκάλυψης Ιο.
δ)Στοιχεία υπό στρέψη και αν TSd ~ TRd1.

J

Σε πλακοδοκούς υπό στρέψη, και αν TSd Δ

Το κλε(σιμο των συνδετήρων γ(νεται σύμφωνα

το κλε(σιμο των συνδετήρων μπορε( να

με το Σχήμα 17.5, πεp(πτωση ''γ", και το Σχήμα 17.6
περιπτώσεις "δ" και "ε", ή περ(πτωση "στ" υπό την
προϋπόθεση ότι το κλε(σιμο θα γ(νεται σε
διαφορετικές διαμήκεις ράβδους (εναλλάξ)

TRdi,

γ(νει και σύμφωνα με το Σχήμα Σ

Σχήμα Σ

17.13.

17.15

Κλε(σιμο συνδετήρων σε πλακοδοκούς
υπό στρέψη

17.9.2
α)

)

Εσωτερικο( συνδετήρες

Δοκο( (μορφής πλακοδοκού ή ορθογωνικής)
Σε

κάθε περ(πτωση το κλε(σιμο των
συνδετήρων γίνεται σύμφωνα με το Σχήμα

17.4.
β)

Υποστυλώματα (ανεξάρτητα και ως άκρα
τοιχωμάτων)
* Στοιχεία χωρίς αυξημένες απαιτήσεις
πλαστιμότητας.
Το κλείσιμο των συνδετήρων γίνεται
σύμφωνα με το Σχήμα 17.6.
* Στοιχεία με αυξημένες απαιτήσεις
πλαστιμότητας.
Το κλε(σιμο των συνδετήρων γ(νεται σε
όλες τις περιοχές (μη κρ(σιμες και
κρίσιμες) σύμφωνα με το Σχήμα 17.6.

17.9.3. Εγκάρσιοι σύνδεσμοι (μορφής S)
Επιτρέπεται μόρφωση του ενό ς άκρου ως
ημικυκλικού και του άλλου άκρου ως ορθογωνικού
αγκ(στpου, υπό την προϋπόθεση ότι τα ορθο
γωνικά άγκιστρα θα διατάσσονται σε διαφορε
τικές διαμήκεις ράβδους (εναλλάξ).

)
α : Διαμήκης ράβδος
β: Εγκάρσια ράβδος

γ: Αγκιστρο συνδέσμου, ημικυκλικό ή ορθογωνικό, που
συγκρατεί τον "κόμβο" διαμήκους και εγκάρσιας ράβδου

Σχήμα

17.16

Διάταξη εγκάρσιων συνδέσμων
(μορφής S)
Σε στοιχε(α χωρ(ς αυξημένες απαιτήσεις
πλαστιμότητας ή εκτός κρισ(μων περιοχών
στοιχε(ων με αυξημένες απαιτήσεις
πλαστιμότητας, επιτρέπεται τα άγκιστρα
των συνδέσμων να συγκρατούν μόνο τις
εξωτερικές ράβδους (τις εγκάρσιες), πάντοτε
δ(πλα στον "κόμβο".
Επ(σης

σε

στοιχε(α

χωρ(ς

αυξημένες

απαιτήσεις πλαστιμότητας ή εκτός κρισ(μων

περιοχών στοιχε(ων με αυξημένες απαιτήσεις

πλαστιμότητας, επιτρέπεται μόρφωση και

των δύο άκρων ως ορθογωνικών αγκ(στρων.

Αγκυρώσεις κεκλιμένων ράβδων

17.9.4

Για την αγκύρωση των κεκλιμένων ράβδων ισχύει
η τελευτα(α παράγραφος της παρ.17.8.3. Οι κεκλι

μένες ράβδοι πρέπει να κατανέμονται ομοιόμορφα
στην εγκάρσια διεύθυνση.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

17.10

ΠΑ ΤΕΝΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΝΤ ΑΣΗΣ

17.10.1

Ταυτόχρονη χρησιμοπο(ηση διαφόρων

ειδών χαλύβων
Η ταυτόχρονη χρησιμοπο(ηση συνήθων χαλύβων
και χαλύβων προέντασης επιτρέπεται σύμφωνα με

)

την παρ.

17.10.2

1722.

Διάταξη τενόντων προέντασης
Ελάχιστος αριθμός τενόντων
προέντασης

17.10.2.1
α)

Ο ελάχιστος επιτρεπόμενος αριθμός των τε
νόντων στην προθλιβόμενη εφελκυόμενη ζώνη
φερόντων προεντεταμένων στοιχε(ων ε(ναι
τρεις

(3).

Οταν χρησιμοποιούνται καλώδια αποτελούμε
να από δέσμες ράβδων, συρμάτων ή συρματο
σχο(νων, μπορε( να υπάρχει μόνον ένα
καλώδιο στην προθλιβόμενη εφελκυόμενη
ζώνη, υπό τον όρον ότι το καλώδιο αποτελε(
ται από επτά (7) τουλάχιστον ράβδους ή
σύρματα.

:3
σ

Τένοντε

πλ ν συ

ατοσ ο(νων

Πίνακας

:7
:3

17.7.

Ελάχιστο πλήθος ράβδων, συρμάτων και
καλωδίων στην προθλιβόμενη εφελκυόμενη
ζώνη μεμονωμένου δομικού στοιχείου

β)

Οι τψές αυτές ισχύουν όταν οι διάμετροι των
ράβδων ή συρμάτων ε(ναι (διες. Οταν οι διάμε
τροι είναι διαφορετικές ο έλεγχος γ(νεται σύμ
φωνα με τα παρακάτω.
Αν ο αριθμός των τενόντων ή ο συνολικός
αριθμός των ράβδων, συρμάτων ή συρματό
σχοινων της δέσμης ε(ναι μικρότερος του 3 ή

7,

αντιστοίχως, τότε πρέπει να ελέγχεται

(λαμβάνοντας γ1=1,Ο και γm=1,Ο) ότι η ασφάλεια

έναντι οριακών καταστάσεων αστοχίας εξα
σφαλ(ζεται ακόμη και όταν ένας τένοντας ή
τρεις ράβδοι, σύρματα ή συρματόσχοινα μιας
δέσμης αστοχήσουν. Για τον έλεγχο αυτό μπα-

Ι.23

.126'
ρούν να ληφθούν υπόψη ανακατανομές, λόγω
μεταβολής του στατικού συστήματος εξ αι
τίας εγκάρσιας μεταβ(βασης σε συνεργαζόμε

να γειτονικά στοιχε(α, ή εξ αιτ(ας του
υπάρχοντος οπλισμού σιδηροπαγούς σκυροδέ
ματος. Για τένοντες ή σύρματα διαφορετικής
διαμέτρου πρέπει να θεωρε(ται ότι αστοχούν
εκε(να με την μεγαλύτερη διατομή.

17.10.2.2..

Οριζόντιες και κατακόρυφες
ελεύθερες αποστάσεις μεταξύ

τενόντων
17.10.2.2..α. Προένταση μετά από την
σκλήρυνση του σκυροδέματος
Ο σχrι.ιατισμός ομάδων (δέσμης) σωλήνων πρέπει
γενικώς να αποφεύγεται.

)

Ζεύγος σωλήνων, οι οποίοι ε(ναι τοποθετημένοι

κατακορύφως ο ένας πάνω από τον άλλον, μπορε(
να χρησιμοποιηθεί υπό τον όρο ότι λαμβάνονται τα
αναγκαία μέτρα κατά την τάνυση και κατά την
εφαρμογή των τσιμεντενεμάτων.
Οι ελάχιστες οριζόντιες και κατακόρυφες ελεύθε
ρες αποστάσεις μεταξύ μεμονωμένων τενόντων
δίδονται ως εξής:

- οριζόντια : < Θσωλ ή 40mm
- κατακόρυφα; < Θσωλ ή SOmm
όπου Θσωλ η διάμετρος του σωλήνα
Ο πιο πάνω περιορισμός για την οριζόντια
απόσταση ισχύει και για ζεύγη τενόντων.
17.10.2.2..β. Προένταση πριν από την
διάστρωση του σκυροδέματος
Σε αυτή την περ(πτωση, ο σχηματισμός ομάδων

τενόντων απαγορεύεται.
Οι ελάχιστες οριζόντιες και κατακόρυφες
ελεύθερες αποστάσεις μεταξύ μεμονωμένων
τενόντων δίδονται στο Σχήμα 17.7.

( '21 =

εξωτερική διάμετρος σωλήνων ράβδων και συρμάτων)

Σχήμα

17.7

Ελάχιστες αποστάσεις τενόντων

17.10.2.3

Επικάλυψη

17.10.2.3α Προένταση μετά την σκλήρυνση
του σκυροδέματος
Οι απαιτήσεις επικάλυψης υπαγορεύονται,

κατά κανόνα, απ'την αντοχή σε διάρκεια.

Το ελάχιστο πάχος σκυροδέματος μεταξύ μιας
εξωτερικής παρειάς και ενός σωλήνα ή μιας δέ
σμης σωλήνων θα πρέπει αφ'ενός μεν να είναι
τουλάχιστον (σο με τις ονομαστικές τιμές που
δ(νονται στην παρ.5.1, και στην παρ. 17.5. αφ' ετέρου
δε να μην είναι μικρότερο απ'τις τιμές του Σχήμα

Οι ελάχιστες τιμές επικάλυψης που αναφέρο
νται ε(ναι κατάλληλες για μέτρια διαβρωτικές
ατμοσφαιρικές συνθήκες. Για διαβρωτικές
συνθήκες ή για την ικανοπο(ηση απαιτήσεων

τος

17.8.

αντοχής σε πυρκαϊά, οι τιμές αυτές θα πρέπει
να αυξηθούν σημαντικά.

)

Σε στοιχε(α που προεντείνονται μετά από την
σκλήρυνση του σκυροδέματος με εξωτερι

κούς τένοντες των οπο(ων η επικάλυψη επι
τυγχάνεται με μη προεντεταμένο σκυρόδεμα,
χρειάζεται ιδια(τερη φροντίδα ώστε η επικά
λυψη αυτή να εξασφαλίζει προστασία όση και
η ελάχιστη απαιτούμενη επικάλυψη από
προεντεταμένο σκυρόδεμα.
Για στοιχεία που προεντείνονται μετά από
την σκλήρυνση του σκυροδέματος και στα
οποία απαιτε(ται επιφανειακός οπλισμός, θα
πρέπει η επικάλυψη αυτού του οπλισμού να
συμφωνεί με την παρ.5.1 και 17.5.

Η συνολική διατομή επιφανειακού οπλισμού
κατά την διαμήκη διεύθυνση πρέπει να ε(ναι
τουλάχιστον ίση με 0,015 Act,eχt. όπου Act,eχt η
διατομή του σκυροδέματος επικάλυψης.

Σχήμα

17.8

Επικαλύψεις στην περ(πτωση προέντασης με
τά την σκλήρυνση του σκυροδέματος
17.10.2.3β

)

Προένταση πριν απ'τη διάστρωση
του σκυροδέματος

Η ελάχιστη επικάλυψη πρέπει να συμφωνεί με την

παρ. 5.1και17.5, αλλά δεν μπορεί να είναι μικρότερη
από 20 mm ή 2Φ. Οταν χρησιμοποιούνται σύρματα
νευροχαλύβων Cmin = 3Φ

17.10.2.4
Οι διατάξεις εκτροπής των καλωδίων σε

προεντεταμένη κλίνη πρέπει να έχουν κατάλ
ληλη μορφή ώστε να μη βλάπτονται οι τένο
ντες. Για έναν μεμον ωμέν ο τένοντα, σε
περίπτωση έλλειψης πειραματικών δεδομέ
νων, μπορεί να θεωρηθεί ότι η απαίτηση αυτή
ικανοποιείται αν πληρούνται οι παρακάτω
συνθήκες:

-

διάμετρος διατάξεων εκτροπής
~ 5Φ για σύρματα

-

γωνία εκτροπής

~10Φ για συρματόσχοινα

s 15°.

Επιτρεπόμενες ακτ(νες

καμπυλότητας

Οι καμπυλότητες θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε
οι αναπτυσσόμενες κατά την προένταση δυνάμεις
εκτροπής να μη προκαλούν θραύση λόγω σύνθλι
ψης ή διάρρηξη του σκυροδέματος.

17.10.3

Αγκύρωση τενόντων προέντασης και

διάταξη αρμοκλειδών

Βλέπε παρ.

Οι διατάξεις αγκύρωσης, σε περ(πτωση τενόντων
που προεντε(νονται μετά από την σκλήρυνση του
σκυροδέματος, ή το μήκος αγκύρωσης, σε περ(

3.2.5 και 4.5.1

Για περιπτώσεις μη ήρεμης φόρτισης απαι

τούνται ειδικο( κανόνες αγκύρωσης.

πτωση που προεντείνονται πριν απ'την έγχυση
του σκυροδέματος, πρέπει να εξασφαλ(ζουν την
ανάπτυξη ολόκληρης της αντοχής σχεδιασμού
των τενόντων.

Ο έλεγχος των τοπικών θλιπτικών φαινομένων
στο σκυρόδεμα και ο υπολογισμός του αντίστοιχου

κατάλληλου οπλισμού πρέπει να γίνονται με βάση
κατάλληλες μεθόδους των οποίων η αξιοπιστία
πρέπει να αποδεικνύεται με αναφορά σε πειραμα

τtκά αποτελέσματα.
Αν χρησιμοποιούνται αρμοκλείδες πρέπει να τοπο

θετούνται έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι απαι
τούμενες αντοχές σε όλες τις διατομές και να
μπορούν να πραγματοποιούνται επιτυχώς οι αγκυ
ρώσεις που καθορίζονται πιο πάνω.

)

Γενικώς, οι αρμοκλείδες πρέπει να τοποθετούνται
μακράν ενδιαμέσων στηρίξεων. Επίσης, πρέπει να

αποφεύγεται η επέκταση μέσω αρμοκλειδών
περισσότερων από το 50% των τενόντων σε μία
διατομή.

17.11

ΚΑΝΟΝΑΣ ΠΑ ΤΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥΣ
ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΣΕ ΑΡΜΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ

ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗΣ
Π.χ.

-

αρμο( διακοπής σκυροδετήσεως (εργασίας)
η κοινή επιφάνεια μεταξύ δύο τμημάτων

του αυτού στοιχε(ου.

)

Οι εσωτερικές επίπεδες επιφάνειες του σκυροδέ
ματος που καταπονούνται από διατμητικές δυνά
μεις και για τις οποίες δεν προβλέπονται ειδικο(
έλεγχα, πρέπει να διασχίζονται από κατάλληλους
οπλισμούς οι οποίοι να αγκυρώνονται και στις δύο

πλευρές αυτών των επιφανειών. Οι οπλισμοί αυτοί
πρέπει να σχηματίζουν με τις επιφάνειες αυτές,

γωνία 45°-90°.
Στις επιφάνειες αυτές η τιμή της δύναμης ολίσθη
σης σχεδιασμού ανά μονάδα μήκους αρμού πρέπει
να επαληθεύει την σχέση:
Σε περ(πτωση που η υπόψη επιφάνεια θλ(βε

ται, η εξ. (17.6) πρέπει να γενικευθεί, και ο
απαιτούμενος οπλισμός συρραφής να μειωθε(
καταλλήλως, κατά την ποσότητα

νSd

As

s -

s

fyd (1

+

cotα)sinα

(17.6)

όπου:

Nsd

(Σ.

μ

ι

17.3)

As

=το άθροισμα των διατομών των οπλισμών
που σχηματίζουν στρώση οπλισμού συρρα

s

=η απόσταση μεταξύ των οπλισμών συρρα-

fyd

φής, μετρούμενη παράλληλα προς την υπό
ψη επίπεδη επιφάνεια
"'η τιμή σχεδιασμού του ορίου διαρροής του
οπλισμού συρραφής
=η γωνία του οπλισμού με την υπόψη επίπεδη

φής

όπου:
μ

= 0.7

συντελεστής τριβής μεταξύ επιφα

νειών σκυροδέματος
Ι • μήκος αρμού
Νscι=η ελάχιστη θλιπτική δύναμη (θετική για
θλ(ψη)

α

επιφάνεια.

17.12 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΣ ΡΑΒΔΩΝ

17.12.1 Ισοδύναμη διάμετρος, επικάλυψη,
αποστάσεις ράβδων.

Δέσμες ράβδων επιτρέπονται για ράβδους με
Φ:S28mη και μόνο για ράβδους υψηλής συνάφειας.
Οι ράβδοι μιας δέσμης πρέπει να έχουν (δια
διάμετρο και χαρακτηριστικά.

Για τη μελέτη οι δέσμες αντικαθίστανται από μια
ιδεατή ράβδο η οπο(α έχει την (δια διατομή με τη
δέσμη, το (διο κέντρο βάρους και μια ισοδύναμη
διάμετρο Φn που ορ(ζεται από τη σχέση:
Φη

•

ΦΓn

(17.7)

Ο αριθμός των ράβδων μιας δέσμης περιορίζεται

)

σε:

n :s; 4 για κατακόρυφες θλιβόμενες ράβδους και για
ράβδοος μιας ένωσης με υπερκάλυψη

n

:s;

3 για όλες τις άλλες

περιπτώσεις.

Δεν επιτρέπονται διατάξεις τριών ή περισσότερων
ράβδων εν σειρά.

Για τον υπολογισμό της ελάχιστης επικάλυψης
σκυροδέματος και των αποστάσεων των ράβδων
λαμβάνεται υπόψη η ισοδύναμη διάμετρος Φι;. Η
επικάλυψη και οι αποστάσεις πρέπει να μετρηθούν
από την πραγματική εξωτερική περ(μετρο της
δέσμης των ράβδων.

17.12.2 Αγκυρώσεις και ενώσεις
Αγκuρώσεις και ενώσεις με υπερκάλυψη δεσμών
πραγματοποιούνται με την αγκύρωση και υπερ
κάλυψη των μεμονωμένων ράβδων.

)

Οι αγκυρώσεις των ράβδων μιας δέσμης δεν

μπορούν να είναι παρά μόνο ευθύγραμμες και οι
μεμονωμένες ράβδοι πρέπει να τελειώνουν κατά
αποστάσεις. Για δέσμες 2, 3 ή 4 ράβδων οι
αποστάσεις αυτές θα πρέπει να ε(ναι αντίστοιχα
1.2, 13, και 14 φορές το μήκος αγκύρωσης των
μεμονωμένων ράβδων. Οι ράβδοι μιας δέσμης

πρέπει να επικαλύπτονται μία προς μία. Οι
μεμονωμένες επικαλύψεις των ράβδων μιας
δέσμης πρέπει να απέχουν μεταξύ τους. Οι ελά
χιστες αποστάσεις δίνονται από την προηγούμενη
παράγραφο. Σε καμμιά διατομή η δέσμη δεν μπορεί
να αποτελείται από περισσότε-ρες από 4 ράβδους.

18. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Οι κανόνες αυτο( συμπληρώνουν αντ(στοι
χους που δίνονται σε άλλα τμήματα του
Κανονισμού.

Οι κανόνες του Κεφαλα(ου αυτού ισχύουν και για

το σιδηροπαγές και για το προεντεταμένο σκυρό
δεμα, εκτός αν αναφέρεται αλλιώς.
ΠΛΑΚΕΣ

18.1

18.1.1
Συμβατικά, οι χρησιμοποιούμενοι γεωμετρικο(
όροι (π.χ. πλευρικός, οριζόντιος) αναφέρονται

σε πλάκα με οριζόντιο μέσο επ(πεδο. Η "πάνω"
επιφάνεια μιας πλάκας ε(ναι εκε(νη πάνω
στην οπο(α εφαρμόζεται το φορτίο.

Ε(δη πλακών

Η παράγραφος αυτή ισχύει για συμπαγείς ορθογω
νικές πλάκες που διαστρώνονται επί τόπου, οι
οποίες ικανοποιούν τις συνθήκες της παρ.7.2.12.α
και για τις οποίες είναι : b>4h (b=μικρότερο άνοιγ
μα,h=πάχος πλάκας). Οι διατάξεις αυτές μπορούν
να εφαρμόζονται ανάλογα για πλάκες μη ορθογω

)

νικής μορφής (π.χ. λοξές ή κυκλικές πλάκες) με
γραμμική έδραση.

Οι πλάκες διακρίνονται ανάλογα με τη στατική
τους λειτουργία σε διέρειστες ή τετραέρειστες.
Στις διέρειστες πλάκες δεν ε(ναι απαρα(τητο
να ελέγχονται εντάσεις εγκάρσια προς τη
διεύθυνση του οπλισμού αντοχής. Αυτές ανα

πτύσσονται από την παρεμπόδιση της εγκάρ
σιας μήκυνσης, από την εγκάρσια διανομή
των συγκεντρωμένων ή τμηματικών συνεχών

Οι διέρειστες πλάκες καταπονούνται κυρ(ως κατά
μία διεύθυνση (διεύθυνση οπλισμού αντοχής). Απα
ραίτητος θεωρε(ται ο ελάχιστος δευτερεύων (ε
γκάρσιος) οπλισμός.

φορτίων, ή από μια στήριξη παράλληλη προς

μια διεύθυνση του οπλισμού αντοχής, η οπο(α
δεν λήφθηκε υπόψη στον υπολογισμό. Οι ε
ντάσεις αυτές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
με κατασκευαστικά μέτρα.

)

Τετραέρειστες ορθογωνικές πλάκες με λόγο
μεγαλύτερου προς μικρότερο θεωρητικό ά
νοιγμα μικρότερο ή ίσο του δύο (2), τριέρει
στες, ή ορθογωνικές εδραζόμενες επ( δύο
γειτονικών πλευρών, πρέπει γενικά να υπολο
γίζονται και να διαμορφώνονται ως ωπλισμέ
νες και κατά τις δύο διευθύνσεις. Σε επιμήκεις
τετραέρειστες που υπολογίζονται κατά μία
διεύθυνση, οι καταπονήσεις που προέρχονται
από τις παραλειφθε(σες στατικές λειτουργίες
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη με κατάλληλο
κατασκευαστικό οπλισμό.

Στις τετραέρειστες πλάκες λαμβάνεται υπόψη η

στατική λειτουργ(α και των δύο διευθύνσεων.

Στις πλάκες με διάκενα πρέπει να τηρούνται
οι διατάξεις για τη διάτμηση, διάτρηση και
ανύψωση των γωνιών.

18.1.2

Εδραση πλακών

Το πλάτος έδρασης πρέπει να εκλέγεται έτσι

Τα ελάχιστα πλάτη έδρασης πρέπει να είναι:

ώστε να μην υπερβαίνονται οι επιτρεπόμενες
τάσεις της επιφάνειας έδρασης και να εξα

α)

σφαλίζονται τα απαιτούμενα μήκη αγκύρω

β)

σης του οπλισμού.

για στήριξη πάνω σε δομικά στοιχε(α από

τοιχοποι(α ή σκυρόδεμα

. . ... . .. .. ... . 100mm

για στήριξη πάνω σε δομικά στοιχεία από

χάλυβα

. . . ... . ... . .... .. .. . ... .... . . . 70mm

18.1.3

Ελάχιστα πάχη πλακών

Το πάχος της πλάκας πρέπει να ε(ναι τουλάχιστον:
α)

γενικά

β)

για πλάκες κυκλοφορ(ας επιβατικών αυτοκινήτων

γ)

....... . ........ . ............. 100mm

για πλάκες κυκλοφορ(ας βαρυτέρων οχημάτων

δ)

............ .. ................. 70mm

.. .. .. ... ... ....... ... ........ . . 120mm

για πλάκες μόνο κατ'εξαίρεση βατές, όπως
για εργασ(ες συντήρησης ή καθαρισμού (π.χ.

ορισμένες πλάκες στεγών)

18.t4

. .. ......... 50mm

Εντατικά μεγέθη πλακών

Για τον υπολογισμό των εντατικών μεγεθών πλα
κών, οποιασδήποτε μορφής και είδους στήριξης,
ισχύαΝ γενικά οι βάσεις υπολογισμού των εντατι
κών μεγεθών.
Προσεγγιστικές μέθοδοι επιτρέπονται όταν βρίσκο
νται προς την πλευρά της ασφαλείας.

)

Για ορθογωνικές τετραέρειστες πλάκες επιτρέπε
ται να εκτελείται υπολογισμός κατά προσέγγιση,
με τη παραδοχή διασταυρούμενων λωρίδων πλά
κας με κοινό μέγιστο βέλος κάμψης. Οι υπολογιζό
μενες ροπές ανοίγματος σύμφωνα με τις
παραπάνωπαραδοχές,πρέπεινααυξάνονταικα
τάλληλα όταν:
Επαρκής εξασφάλιση έναντι ανύψωσης των
γωνιών μπορε( να γ(νει δεκτή, όταν μ(α του

α)

λάχιστον από τις συντρέχουσες στη γωνία

β)

σεως,

πλευρές της πλάκας ε(ναι μονολιθικά συνδε
δεμένη με το υποστήριγμα ή με τη γειτονική
πλάκα, ή υπάρχει επαρκής επιφόρτιση.

α γων(ες δεν εξασφαλ(ζονται έναντι ανυψώ
δεν διατάσσεται οπλισμός συστροφής σε γω
νίες όπου συναντώνται δύο πλευρές στήριξης
ελεύθερα στρεπτές,

γ)

υπάρχουν οπές στις γων(ες, οι οποίες επηρεάζοuν σημαντικά τη δυστρεψία.

Συνεχείς τετραέρειστες πλάκες με λόγο θεωρητι

κών ανοιγμάτων minl/maxl κατά μια διεύθυνση συ
νέχειας όχι μικρότερο από 0,75 επιτρέπεται για τον
υπολογισμό των ροπών στήριξης να θεωρούνται
ως πλήρως πακτωμένες στις στηρίξεις. Οι μέγι
στες και οι ελάχιστες ροπές ανοίγματος επιτρέπε
ται να υπολογίζονται με τη θεώρηση πλήρους
πάκτωσης για την καθολική φόρτιση p.

p = 1,35g

{18.1)

και ελεύθερα στρεπτής έδρασης στις στηρ(ξεις για

φόρτιση

p με

διάταξη ζατρικίου

p = 1,5q
όπου

g, q

{18.2)
το μόνιμο και το κινητό φορτίο της

πλάκας, αντ(στοιχα.

Εφόσον σε μια γων(α συναντώνται δύο πλευ
ρές ομοειδούς στήριξης, η γων(α μερισμού

είναι

45°.

Εφόσον συναντώνται πλήρως πακτωμένη με
ελεύθερα εδραζόμενη πλευρά, η γωνία μερι-

Οι αντιδράσεις τετραερείστων ομοιόμορφα φορτι

σμένων πλακών, οι οποίες χρησιμοποιούνται για
τον υπολογισμό των δράσεων σχεδιασμού των
δοκών, επιτρέπεται να υπολογίζονται από τις επι

φάνειες φόρτισης που προκύπτουν από γεωμετρι-

ομού προς την πλευρά της πάκτωσης είναι

κό μερισμό της επιφάνειας της κάτοψης.

60°.
Για μερική πάκτωση λαμβάνονται γωνίες με

ταξύ

45° και 60°·

Π.χ., οι στηρίξεις στις μικρές πλευρές τετραέ
ρειστων πλακών με λόγο πλευρών > 2.

Σχήμα Σ

Στηρίξεις που δεν ελήφθησαν υπόψη στον υπολο
γισμό της πλάκας πρέπει να συμμετέχουν στη
διανομή των φορτίων της πλάκας.

18.1

Κατανομή του φορτ(ου τετραέρειστων

πλακών για τον υπολογισμό των
αντιδράσεων των στηρ(ξεων.

18.1.5

Οπλισμός κάμψης πλακών

18.1.5.1
Μπορεί να χρησιμοποιούνται το πολύ δύο
διαφορετικές διάμετροι διαμήκων ράβδων σε
κάθε κατεύθυνση στην ίδια πλάκα. Στην
περίπτωση αυτή πρέπει:

Γενικά

Ο οπλισμός κάμψης είναι αυτός που παραλαμβάνει
τα μεγέθη ορθής έντασης, Μ και Ν.

Το εμβαδόν των διατομών του κύριου οπλισμού
πρέπει να είναι μεγαλύτερο από:

Φι,mίn ~ 2/3 Φι,maχ
όπου ΦL η διάμετρος του διαμήκους οπλισμού.
Ως οπλισμός κάμψης μπορούν να χρησιμο
ποιηθούν και συγκολλητά δομικά πλέγματα,
υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν τα ανά
περίπτωση ελάχιστα ποσοστά (ή ελάχιστες
διατομές) οπλισμού.

>

για S400, S500, χάλυβες
προεντάσεως

- 0,0015 bd

- 0,0025 bd

για

S220

(18.3)
(18.4)

Το εμβαδόν των διατομών του κύριου οπλισμού δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 4% της διατομής του
σκυροδέματος εκτός των περιοχών ενώσεων με
υπερκάλυψη.

το εμβαδόν του δευτερεύοντος οπλισμού πρέπει
να είναι τουλάχιστο ίσο προς το 20% του εμβαδού
του κύριου οπλισμού και τουλάχιστον 4 Φ 8/m,
ανεξαρτήτως της ποιότητας του χάλυβα.
Σε τετραέρειστες πλάκες και όταν δεν ελέγχεται

με ακρίβεια η κάλυψη των ροπών, επιτρέπεται ο
οπλισμός των ανοιγμάτων να μειώνεται στο μισό
στις ακρα(ες λωρίδες πλάτους c=0,2 minl.

Σχήμα Σ

18.2

Με(ωση διαμήκους οπλισμού στις α
κρα(ες λωρ(δες τετραέρειστων πλακών

Η απόσταση μεταξύ των ράβδων δεν πρέπει να
είναι μεγαλύτερη από:
Στις τετραέρειστες πλάκες και οι δύο διευθύν
σεις θεωρούνται κύριες.

- 250mm για τον δευτερεύοντα οπλισμό
- για τον κύριο οπλισμό : t5 d > 200 mm
- για πάχος πλάκας μέχρι 120 mm : 120 mm

130
~

Στις κύριες ακρα(ες στηρίξεις πλακών στις οποίες
δεν ελήφθη υπόψη ενδεχόμενη μερική πάκτωση
της πλάκας, πρέπει να προβλεφθε( ένας κύριος
άνω οπλισμός ίσος με το 1/4 του οπλισμού ανοίγ
ματος. Ο οπλισμός αυτός πρέπει να εκτε(νεται
πέρα απ'την παρειά του στηρίγματος, σε απόστα
ση τουλάχιστον ίση με

0,2

φορές το μήκος του

ανάγματος.

Ενα ποσοστό (σο με το 1/2 του οπλισμού ανο(γμα
τος rφέπει να συνεχίζεται και στις στηρ(ξεις.

Οι οπλισμο( αυτο( πρέπει να αγκυρώνονται κατάλ
ληλα (βλ.παρ.17.8.4 και 17.8.5).
Ο διαμήκης κύριος οπλισμός που προκύπτει λόγω

συγκεντρωμένων ή τμηματικών συνεχών φορτ(ων
πρέπει να κατανέμεται σε πλάτος (βλ.παρ.9.1.6)
Σχήμα Σ

18.3

Οπλισμός μερικής πάκτωσης πλάκας

)

Σκοπός των οπλισμών αυτών ε(ναι να απο
τραπε( απόσχιση της πλάκας κατά την πα
ρειά της στήριξης.

Sy ι: 0,5bm

< ty.

Αν δεν γίνεται ακριβέστερος έλεγχος, κάτω από
τα τφοηγούμενα φορτ(α πρέπει να διατάσσεται
πρόσθετος εγκάρσιος οπλισμός, (σος τουλάχιστον
με το 50% του οπλισμού που προέκυψε από το
υπόψη φορτ(ο.
Σε προβόλους με συγκεντρωμένα φορτία πρέπει
να διατάσσεται στην κάτω πλευρά εγκάρσιος ο

πλισμός ίσος με το 50% του οπλισμού που απαιτεί
ται για την ανάληψη της ροπής στήριξης, η οποία
προκαλείται από το υπόψη φορτίο.
Ο πρόσθετος αυτός οπλισμός πρέπει να κατανέ

μεται σε πλάτος ίσο με το μισό του πλάτους
διανομής bm του συγκεντρωμένου φορτ(ου, αλλά
όχι ι·ικρότερο του πλάτους εισαγωγής του συγκε
ντρ )jlένου φορτ(ου στο μέσο επ(πεδο της πλάκας
κατά τη διεύθυνση του κύριου οπλισμού, tχ. Οι
ράβδα του πρόσθετου εγκάρσιου οπλισμού πρέπει
να αγκυρώνονται πέρα από το πλάτος διανομής
bm του συγκεντρωμένου φορτ(ου.

)

Οταν ο κύριος οπλισμός είναι παράλληλος σε
Σχήμα Σ

18.4

Ειδικο( οπλισμο( κάτω από σημειακά,
γραμμικά ή ομοιομόρφως κατανεμημένα
σε ορθογωνική επιφάνεια της
πλάκας φορτ(α

στήρtξη που δεν έχει ληφθε( υπ'όψη στον υπολογι
σμό της πλάκας, οι εγκάρσιες εφελκυστικές τάσεις
που αναπτύσσονται πάνω σ'αυτή τη στήριξη πρέ

πει να αναλαμβάνονται από αντίστοιχο άνω οπλι
σμό, ίσο τουλάχιστο με το 50% του κύριου οπλισμού
της πλάκας και τουλάχιστον 5 Φ 8/ m,
ανεξαρτήτως της ποιότητας του χάλυβα.
Ο οπλισμός αυτός πρέπει να φθάνει σε απόσταση
από την παρειά στήριξης ίση με το τέταρτο του
ανο(γματος υπολογισμού της πλάκας.

18.1.52 Οπλισμοί γωνιών πλακών μη μονολι
θικώς συνδεομένων με τα στοιχεία
εδράσεώς των
Η παρεμπόδιση της ανύψωσης της γων(ας

δημιουργε( εφελκυστικές τάσεις στην "πάνω"
επιφάνεια με διεύθυνση περίπου κατά τη δι
χοτόμο της γων(ας και εφελκυστικές τάσεις
στην ''κάτω" επιφάνεια με διεύθυνση κάθετη
προς τη διχοτόμο.

Σε περ(πτωση που παρεμποδίζεται η ανύψωση της
γωνίας μιας πλάκας της οποίας δύο διαδοχικές

πλευρές εδράζονται μη ολόσωμα, και εφόσον αυτό
δεν έχει ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό, πρέπει
γενικά να προβλέπεται ένας οπλισμός τουλάχι
στον ίσος με το μισό του οπλισμού του ανοίγματος
στην άνω και κάτω επιφάνεια:

/Jl

J28"
Εφόσον η πλάκα συνδέεται άκαμπτα με περι
μετρικές δοκούς ή γειτονικά ανοίγματα, δεν
απαιτε(ται υπολογισμός των αντιστο(χων ρο

α)

κατά τις κύριες διευθύνσεις των εφελκυστικών

β)

τάσεων ή
με ορθογωνικό πλέγμα παράλληλο στις πλευ-

πών συστροφής.

ρές.

Αν στην γων(α η μια πλευρά εδράζεται απλά ενώ
η άλλη είναι πακτωμένη, ο οπλισμός αυτός θα
πρέπει να ε(ναι τουλάχιστον ίσος με το 1/4 του
οπλισμού ανοίγματος.
Οι οπλισμο( αυτο( των γωνιών θα πρέπει να εκτεί
νονται πέρα απ'την παρειά της στήριξης σε μήκος
τουλάχιστον ίσο με 0,2 φορές το μήκος του μικρό
τερου ανο(γματος.

Σχήμα Σ

18.5

Παράδειγμα διάταξης οπλισμού

γωνιών πλάκας

)

18.1.6

Οπλισμός διάτμησης και διάτρησης

πλακών

18.1.6.1 Γενικά

περ( οπλισμού διάτμησης

Οι πλάκες με οπλισμό διατμήσεως θα πρέπει να
έχουν πάχος τουλάχιστον (σο με 200 mm.
Οι οπλισμοί διάτμησης πλακών, εφόσον απαιτού

νται (βλ παρ.11.1.1), μπορούν να αποτελούνται από
κλειστούς ή ανοικτούς συνδετήρες και/ή λοξές
ράβδους. Το ποσοστό οπλισμού διατμήσεως, εφ'
όσον απαιτείται, δεν μπορεί να υπολείπεται του

60% των τιμών που

δίνονται στον Πίνακα Σ18.1 για

δοκούς.

Σχήμα Σ

Οι ράβδοι που κάμπτονται προς τα πάνω πρέπει
να προέρχονται απ'τους οπλισμούς κάμψης. Γενι
κά, η γωνία κλίσης των ράβδων αυτών ως προς
την οριζόντια δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη
των 45°. Εάν όμως προβλέπεται μόνο μια σειρά
κεκαμμένων ράβδων (για κάθε κατεύθυνση) η γω

18.6

Οπλισμο( διάτμησης πλάκας

)

νία κλίσης μπορεί να μειωθεί μέχρι
Οι συμβολισμοί δ(νονται στο Σχήμα Σ
στην παρ.

11.2

18.3.4.

και

30°.

Η απόσταση s μεταξύ των διαφόρων σειρών του
οπλισμού διάτμησης, πρέπει να ικανοποιεί την συν
θήκη:

s $ 0,6d (1 •

cotα).

(18.5)

Η απόσταση μεταξύ της παρειάς μιας στήριξης ή
της περιμέτρου μιας φορτιζόμενης επιφάνειας και

της πλησιέστερης σειράς του οπλισμού διάτμησης

δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη του

d/2.

Η απόσταση αυτή θα μετριέται:

-

για συνδετήρες, στο μέσο επίπεδο της πλάκας,
για λοξές ράβδους, στο επίπεδο του "πάνω"
οπλισμού κάμψης.

Σχήμα Σ

18.7

Οπλισμο( διάτμησης στις γραμμικές
στηρ{ξεις πλάκας

131

.J29'

Γραμμικές στηρ(ξεις πλακών

18.1.6..2

Στις γραμμικές στηρ(ξεις των πλακών απαιτε(ται
οπλισμός διάτμησης όταν δεν ικανοποιε(ται η εξ(

σωση

(1t1).

Γι'αυτόν τον οπλισμό απαιτε(ται ένα

ελάχιστο ποσοστό (παρ.11.1 και παρ.18.3.4).
Οταν τοποθετούνται συνδετήρες πρέπει να περι
βάλλουν τουλάχιστον το μισό των ράβδων του
εξωτερικού εφελκυόμενου οπλισμού και δεν απαι
τείται να περιβάλλουν τους οπλισμούς της θλιβό
μενης ζώνης.

Η παράλληλη προς τη στήριξη απόσταση των
σκελών οπλισμού διάτμησης σε μία διατομή δεν
πρέπει να υπερβα(νει το 1,5d ή τα 800mm.
Ο οπλισμός διάτμησης μπορεί να αποτελείται μόνο
από λοξές ράβδους αν:

VSd < VP.d2}3.
Εάν όχι. τότε μόνο συνδετήρες πρέπει να ικανο
ποιούν την απαίτηση ελάχιστου οπλισμού.

)

18.1.6.3

Οπλισμός διάτρησης πλακών

Το ποσοστό οπλισμού διατρήσεως, εφόσον
απαιτε(ται, δεν μπορεί να υπολε(πεται του 60%
των τψών που δίνονται στον Πίνακα Σ18.1 για
δοκούς.
Ως οπλισμο( διάτρησης (παρ.13.4.2) μπορούν να
ληφθούν υπόψη:
α)

κάμψης. Οι συνδετήρες μπορούν να τοποθετη

Σχήμα Σ 18.8.α
Τυπική διάταξη οπλισμού διάτρησης σε
πλάκα χωρ(ς διαπλάτυνση της κεφαλής
του στύλου

Σχήμα Σ 18.8.β

Τυπική διάταξη οπλισμού διάτρησης σε
πλάκα με διαπλάτυνση της κεφαλής
του στύλου

Σε περ(πτωση συνδετήρων. εκε(νοι οι συνδετή
ρες που περιλαμβάνονται σε μια ζώνη η οποία
εκτε(νεται σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από
1,5d ή 800mm απ'την φορτιζόμενη επιφάνεια. Η
συν.θήκη (18.5) θα πρέπει να ικανοποιείται για
όλες τις διευθύνσεις.
Τα κατακόρυφα ·μέλη των συνδετήρων θα
ξεκινούν από απόσταση το πολύ 0,5d από την
παρειά του στύλου. θα απέχουν μεταξύ τους
το πολύ 0,75d και θα περιβάλλουν τουλάχιστον
ανά μ(α στρώση τους άνω και κάτω οπλισμούς
θούν σε κύκλο ή ορθογώνιο γύρω από το

β)

υποστύλωμα.
Σε περ(πτωση λοξών ράβδων εκείνες μόνο που
διατέμνουν την επιφάνεια, η οπο(α βρ(σκεται
σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 2d ή 800mm
από την φορτιζόμενη επιφάνεια.

Δεν ε(ναι δυνατό να γίνει κάποιος ακριβής
υπολογισμός της συνεισφοράς αυτού του ο
πλισμού. Μπορεί προσεγγιστικά να χρησιμο
ποιε(ται η παρακάτω εμπειρική έκφραση:

1,3 (ΣΦ 2)./fYkTck ~ V Sd
Στη σχέση αυτή η άθροιση περιλαμβάνει όλες
τις ράβδους που διέρχονται από τις διεπιφά
νειες πλάκας υποστυλώματος και αγκυρώνο
νται και στις δύο πλευρές. Μια ράβδος που
διέρχεται ενιαία από τις δύο πλευρές μετριέ
ται διπλά. Vsd είναι η ολική τέμνουσα που
μεταφέρεται στο υποστύλωμα.

Για να περιορισθεί η πιθανότητα αλυσωτής κατάρ
ρευσης, που θα μπορούσε να ξεκινήσει από μια
τοπική αστοχία σε διάτρηση, συνιστάται να προ
βλέπεται στην πλάκα κάτω διαμήκης οπλισμός, ο
οποίος να διέρχεται από τις διεπιφάνειες πλάκας
υποστυλώματος και να έχει καλή αγκύρωση εκα
τέρωθεν.

18.1.6.4 Ελεύθερα

άκρα πλακών

Κατά μήκος ενός ελεύθερου άκρου μια πλάκα

πρέπει να περιέχει

)

Σχήμα Σ

18.9

Οπλισμός ελεύθερων άκρων

Ο υπάρχων οπλισμός της πλάκας μπορε( να
αποτελέσει οπλισμό ελεύθερου άκρου.
Ο εγκάρσιος οπλισμός μπορεί να αποτελείται
από φουρκέτες που να περιβάλλουν τις δια
μήκεις ράβδους.

διαμήκη οπλισμό από δύο τουλάχιστον ράβδους,
την μια στην "πάνω" ακμή και την άλλη στην
"κάτω" ακμή. Το ελά~ιστο εμβαδόν αυτού του
2

οπλισμού είναι 0,005 h για S220 και 0,0025 h για

και S500, τουλάχιστον όμως 2 Φ 8
εγκάρσιο οπλισμό κάθετο προς τον προηγούμε
νο και του οποίου τα ελεύθερα σκέλη έχουν
μήκος τουλάχιστον 2h. Ο ελάχιστος εγκάρσιος
οπλισμός είναι ανά μέτρο 4 Φ 8 ανεξαρτήτως
της ποιότητας του χάλυβα.

S400

18.2 ΠΛΑΚΕΣ

ΜΕ ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ (Ή ΜΕ

ΣΩΜΑ ΤΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ)

18.2.1
Οι νευρώσεις δεν απαιτείται να ακολουθούν
τις διατάξεις όπλισης των δοκών.
)

/

Ορισμός και πεδ(ο εφαρμογής

Οι πλάκες με νευρώσεις (ή με σώματα πλήρωσης)
συντίθενται από πλακοδοκούς με ελεύθερη από
σταση νευρώσεων το πολύ 750mm, με πλάτος
νευρώσεων τουλάχιστον 70mm και με ύψος
νευρώσεων το πολύ τετραπλάσιο του πλάτους.
Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν απαιτε(ται έλεγχος
της πλάκας μεταξύ των νευρώσεων, με την
προϋπόθεση ότι το ομοιομόρφως κατανεμημένο
2

μεταβλητό φορτίο είναι μικρότερο από 20 kN/m

και ότι δεν κυκλοφορούν οχήματα με φορτίο
τροχού μεγαλύτερο από 20 kN.
Σχήμα Σ

18.10

Διαστάσεις πλακών με νευρώσεις

18.2.2 Διέρειστες

πλάκες

18.2.2.1 Πλάκες
Το πάχος της πάνω ή της κάτω πλάκας πρέπει να
είναι τουλάχιστον το 1/10 της ελεύθερης απόστα
σης των νευρώσεων ή 50mm.
Η πάνω πλάκα πρέπει να οπλίζεται με σταυροειδή

οπλισμό, με διατομή σε κάθε διεύθυνση τουλάχι-

στον, ίση με το

0,001 της

διατομής της πλάκας

{S400, 5500).
Η κάτω πλάκα, αν υπάρχει, πρέπει να οπλίζεται κι
αυτή με σταυροειδή οπλισμό, τουλάχιστον ίσον με
το 75% του οπλισμού της πάνω πλάκας {S400,

SSOO).
18.2.2.2

Διαμήκεις νευρώσεις

Οι νευρώσεις πρέπει να έχουν πλάτος τουλάχι
στον 70mm και ελεύθερο ύψος όχι μεγαλύτερο του
τετραπλάσιου του πλάτους. Εφόσον προς τις
στηρ(ξεις διαπλατύνονται οι νευρώσεις, η αύξηση
του πλάτους της νεύρωσης bw επιτρέπεται να
τίθεται στον υπολογισμό με κλίση το πολύ 1:3.
Ο διαμήκης οπλισμός πρέπει να διανέμεται στις

επιμέρους νευρώσεις όσο το δυνατό ομοιόμορφα.
Στη στήριξη μπορεί να κάμπτεται λοξά κάθε δεύ

τερη ράβδος οπλισμού, εφόσον σε κάθε νεύρωση

υπάρχουν

)
Προσεγγιστικά, και εφόσον οι νευρώσεις είναι

σε σταθερές μεταξύ τους αποστάσεις, μπορεί
να γίνει δεκτό ότι η μέγιστη τέμνουσα μιας
νεύρωσης δίνεται από τη σχέση:

ν d,nerν

όπου

=1,10 ν d, totaιln
ν d , tota~
η συνολική τέμνουσα δύναμη κα
τά μήκος της πλήρους ζώνης και

n, ο

αριθμός των νευρώσεων στο

ίδιο μήκος.

2 ράβδοι

τουλάχιστον.

Στις εσωτερικές στηρίξεις συνεχών πλακών επι
τρέπεται να λαμβάνεται στον υπολογισμό ως θλι
βόμενος οπλισμός μό νο ο οπλι σμός του
ανάγματος που είναι μικρότερος από το 0,01 της
διατομής του σκυροδέματος (S400, SSOO). Ο θλιβό
μενος οπλισμός πρέπει να εξασφαλίζεται έναντι
λυγισμού, π.χ.με συνδετήρες.
Στις νευρώσεις πρέπει να διατάσσονται συνδετή
ρες όταν η ελεύθερη απόσταση των νευρώσεων

είναι μεγαλύτερη από

400mm.

Στην περιοχή των εσωτερικών στηρίξεων συνε

χών πλακών και σε πλάκες με ειδικές απαιτήσεις
πυρασφάλειας πρέπει να διατάσσονται πάντοτε
συνδετήρες.
Σε όλες τις στηρίξεις πλακών με νευρώσεις (ή με
σώματα πληρώσεως) πρέπει να κατασκευάζεται
συμπαγής λωρίδα σκυροδέματος, με πλάτος (σο
προς το 10% του αντίστοιχου θεωρητικού ανοίγμα
τος της πλάκας.

)

18.2.2.3
Σκοπός των εγκάρσιων νευρώσεων είναι να
εξασφαλισθεί η συνεργασία των διαμήκων

νευρώσεων για την ομοιόμορφη φόρτιση της
επιφάνειας της πλάκας.

Εγκάρσιες νευρώσεις

Σε πλάκες με θεωρητικό άνοιγμα μέχρι 6m πρέπει
να τοποθετείται τουλάχιστον μια εγκάρσια νεύρω
ση στο μέσον.

Για θεωρητικά ανοίγματα μεγαλύτερα των 6m
πρέπει να τοποθετείται τουλάχιστον μια εγκάρσια
νεύρωση ανά 10 ho. όπου
της πλάκας.

ho είναι το συνολικό πάχος

Εάν δεν γίνεται ακριβέστερος υπολογισμός (π.χ.
εσχάρα δοκών) ο οπλισμός της εγκάρσιας νευρώ
σεως θα είναι τουλάχιστον ίσος με τον οπλισμό
μιας διαμήκους νεύρωσης και θα τοποθετείται και
πάνω και κάτω.
Επίσης θα τοποθετούνται συνδετήρες όπως στις
διαμήκεις νευρώσεις.
Το ύψος των εγκάρσιων νευρώσεων πρέπει να
είναι ίδιο με το ύψος των διαμήκων.

18.2.3

Τετραέρειστες πλάκες

Εφαρμόζονται ανάλογα οι κανόνες για τις διέρει
στες πλάκες. Ιδιαίτερα πρέπει να τηρούνται και
κατά τις δύο διευθύνσεις οι απαιτήσεις για τις
μέγιστες αποστάσεις των νευρώσεων και τις ελά
χιστες διαστάσεις νευρώσεων και πλακών, κατά
τις παρ.18.2.2.1 έως παρ.18.2.2.3.
Τα εντατικά μεγέθη (και εφόσον ισχύουν οι προϋ
ποθέσεις της παρ.9.1.1) προσδιορίζονται κατά την
παρ. 18.1.4. Η ευμενής επίδραση των ροπών συστρο
φής δεν επιτρέπεται να λαμβάνεται υπόψη στον
υπολογισμό.
ΔΟΚΟΙ

18.3

)

Τμήματα συμπαγών πλακών χωρ(ς δοκούς

που συμμετέχουν σε συστήματα ισοδύναμων
πλαισίων - στύλων μερικής ανάληψης οριζον
τίων φορτίων, σύμφωνα με την παρ. 9.1.7,
θεωρούνται δοκοί με αυξημένες απαιτήσεις
πλαστιμότητας (βλ. και παρ. 6.1.3).

Στο Κεφάλαιο αυτό δίνονται διατάξεις για τα

γεωμετρικά στοιχεία και τις λεπτομέρειες όπλισης
δοκών με ή χωρίς αυξημένες απαιτήσεις πλαστι
μότητας (βλ. παρ. 6.1.3).

Δεν επιτρέπεται η χρήση λείων χαλύβων ως δια
μήκων οπλισμών σε δοκούς με αυξημένες απαιτή
σεις πλαστιμότητας.

18.3.1 Γεωμετρικά

στοιχεία

Σε όλες εν γένει τις δοκούς, πρέπει το πλάτος
να ικανοποιεί την συνθήκη bw<200 mm.

bw

Σε δοκούς με αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότη
τας συνίσταται:

Για λεπτόκορμες δοκούς. συνιστάται επι
πλέον όπως το πλάτος ικανοποιεί και τις εξής
συνθήκες:

α)

bw

το πλάτος

)

> hb /

8

bw <bc +

όπου
Ιο

= μήκος δοκού μεταξύ

εγκάρσιων

/

πλευρι-

να ικανοποιεί τις συνθήκες

< 2bc

bw > Ιο / 50
bw

bw

hc

2

hb " ύψος δοκού

όπου bc και hc η διάσταση της διατομής του
υποστυλώματος κάθετα και παράλληλα προς τον
άξονα της δοκού.

Δοκοί με λόγο ανοίγματος προς ύψος μικρό

β)

τερο του 4 έχουν σημαντικά διαφορετική λει
τουργία σε εναλλασόμενη φόρτιση μεγάλης
έντασης, σε σύγκριση με λεπτότερες δοκούς.

γ)

κών στηρίξεων

Ο περιορισμός της τιμής του λόγου ανοίγμα
τος προς ύψος δεν ισχύει για δοκούς σύζευξης
τοιχωμάτων (παρ.

ο λόγος ανοίγματος προς ύψος να είναι του 
λάχιστον ίσος προς 4
η εκκεντρότητα της δοκού να μην υπερβαίνει
το 1/3 του πλάτους του υποστυλώματος που
τη στηρ(ζει στη θέση του κόμβου.

18.5.8).
18.3..2

Μπορεί να χρησιμοποιούνται το πολύ δύο
διαφορετικές διάμετροι διαμήκων ράβδων σε

Διαμήκεις οπλισμοί

κάθε διατομή στην ίδια δοκό.

Σε όλες εν γένει τις δοκούς το ελάχιστο ποσοστό
εφελκυομένου διαμήκους οπλισμού (ρmin) πρέπει
στο κάτω πέλμα (ή στο άνω πέλμα σε περίπτωση

Στην περίπτωση αυτή πρέπει:

προβόλων) και στις περιοχές στηρ(ξεων να είναι:

Φι,mίn ~

2/3 Φι,maχ

όπου Φι η διάμετρος του διαμήκους οπλισμού.

1 fctm

ρmin

=2

fyd

Το ελάχιστο ποσοστό οπλισμού εξασφαλίζει
ικανή απομένουσα αντοχή μετά τη ρηγμάτω
ση.

Σε όλες εν γένει τις δοκούς, η διατομή του
διαμήκοος οπλισμού, δεν μπορεί να υπερβαίνει το
4% της διατομής σκυροδέματος, εκτός περιοχών
ενώσεων.
Σε όλες εν γένει τις δοκούς, πρέπει τουλάχιστον

το 1/4 της διατομής του οπλισμού του ανοίγματος
να συνεχίζεται και να αγκυρώνεται κατάλληλα
στις σπΡξεις στο κάτω πέλμα (Βλ. παρ.17.8.4 και
παρ.17.8.5).

Σε δοκούς με αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμό
τητας και σε θέσεις στις οποίες υπάρχει πιθανό
τητα σχη..ιατι-σμού πλαστικών αρθρώσεων (παρ.
18.3.3), το μέγιστο ποσοστό εφελκυόμενου διαμή
κους οπλισμού (ρmaχ) πρέπει να ικανοποιεί την
ακόλουθη συνθήκη:

Ο περιορισμός του μέγιστου ποσοστού οπλι
σμού εξασφαλίζει την καλή σκυροδέτηση και

)

την ικανοποιητική πλαστιμότητα.

ρmaχ

fcd ρ'

= 0.65 -fyd- -+Ο.0015
ρ

7

> -f - .
yd

όπου το fyd εκφράζεται σε ΜΡα, τα ρ και ρ' είναι τα

ποσοστά του εφελκυόμενου και θλιβόμενου
διαμήκοος οπλισμού

- οταν η θλιβόμενη ζώνη
περιέχει και πλάκα (πλακοδοκός) τα ποσοστά
οπλισμοο ανάγονται σε ορθογωνική διατομή με
ισοδύναμο πλάτος.
Οι παρακάτω κανόνες α έως δ ισχύουν μόνο για
δοκούς με αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας:
Ο σκοπός του κανόνα ρ'<

0,5

ρ είναι να εξα

α)

σφαλίσει ικανοποιητική πλαστιμότητα στις

περιοχές πιθανών πλαστικών αρθρώσεων, κα
θώς και να καλύψει το ενδεχόμενο αντιστρο

ρικές παρειές στήριξης), το ποσοστό ρ' του

φής της φοράς της καμπτικής έντασης κοντά

\

:ι

Στις περιοχές πιθανών πλαστικών αρθρώσεων
κοντά στα άκρα (σε μήκος 2hb από τις εσωτε

στις στηρίξεις. Αυτοί οι θλιβόμενοι οπλισμοί
μπορούν να περατούνται σε απόσταση 2hb
από τις εσωτερικές παρειές στήριξης.

β)

Σκοπός των κανόνων β και γ είναι να καλύ
ψουν το ενδεχόμενο ανάπτυξης σε τυχόν
σημείο της δοκού, ροπών με μέγεθος και πρό
σημο που δεν έχουν προβλεφθεί από τον
υπολογισμό.

γ)

θλιβόμενου οπλισμού πρέπει να είναι τουλάχι
στον {σο με το μισό του εφελκυόμενου οπλι
σμού στην ίδια διατομή.
Σε όλο το μήκος του πάνω πέλματος πρέπει
να εκτείνεται τουλάχιστον το 1/4 του μεγαλύ
τερου από τους οπλισμούς πάνω πέλματος
των εκατέρωθεν στηρίξεων.
Σε όλο το μήκος του πάνω και κάτω πέλματος

απαιταJνται τουλάχιστον
ή S500.

2 ράβδοι

διαμέτρου

12nm/S400
δ)

Σε πλακοδοκούς διατομής Τ ή Γ μονολιθικά
συνδεδεμένες με την πλάκα, μπορεί να συνυ
πολογιστούν στον οπλισμό στηρίξεων, επι
πλέον των διαμήκων ράβδων που βρίσκονται
μέσα στο πλάτος της δοκού, και οι ράβδοι που
βρίσκονται στα τμήματα της πλάκας εκατέ

ρωθεν της δοκού, και εντός πλάτους, από την

1.

παρειά του υποστυλώματος ή της δοκού (αυ
τήν ποο βρίσκεται σε μεγαλύτερη απόσταση
από τον άξονα της δοκού) ίσου με:
σε εσωτερικά υποστυλώματα με εγκάρσιες
δοκούς παρόμοιου ύψους: 4 φορές το πάχος
της πλάκας,

σε εσωτερικά υποστυλώματα χωρίς εγκάρ
σιες δοκούς ή σε τοιχώματα: 2,5 φορές το
πάχος της πλάκας,
Ι Ι 1. σε εξωτερικά υποστυλώματα με εγκάρσιες
δοκούς παρόμοιου ύψους, και εφόσον ο οπλι-

11.
Σχήμα Σ

18.11

Διάταξη διαμήκους οπλισμού δοκών

IV.

σμός της δοκού αγκυρώνεται εκεί: 2 φορές το
πάχος της πλάκας,
σε εξωτερικά υποστυλώματα ή σε τοιχώματα
χωρίς εγκάρσιες δοκούς: μηδέν.

Το συνολικό πλάτος που καθορίζεται παραπάνω
δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το συνεργα
ζόμενο πλάτος της δοκού σύμφωνα με την παρ.8.4.
Οι οπλισμο{ αυτο( δεν περιλαμβάνονται στα ελάχι
στα ποσοστά οπλισμών.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, τουλάχιστον
το 75% του οπλισμού που λαμβάνεται υπόψη στον
έλεγχο της καμπτικής αντοχής στη στήριξη, πρέ
Σχήμα Σ

πει να περνά μέσα από ή να αγκυρώνεται μέσα
στο πλάτος του υποστυλώματος.

18.12

Περιοχές συνεργαζόμενου οπλισμού πλα
κών στον οπλισμό στηρ(ξεων των δοκών.

18.3.3 Κρίσιμες

περιοχές δοκού με αυξημένες
απαιτήσεις πλαστιμότητας

)
Επ(σης κρ(σιμη με μήκος εκατέρωθεν

2 φορές

Ως κρίσιμες περιοχές θεωρούνται τα ακραία τμή

το ύψος της δοκού θεωρε(ται η περιοχή έδρα

ματα της δοκού με μήκος από τις παρειές στήριξης

σης μεγάλου συγκεντρωμένου φορτίου στο

lcr σε υποστύλωμα ή σε τοίχωμα 2 φορές το ύψος

άνοιγμα.

δοκού

(lcr-2hb).

18.3.4 Οπλισμοί

διατμήσεως

Κάθε δοκός θα πρέπει να έχει σ'όλο το μήκος της
Γενικά οι τιμές του Πιν.Σ

μπορούν να λη

18.1

φθούν ως ελάχιστες τιμές του ποσοστού που
καθορίζεται από τη σχέση:

ρw = Asw: sbwsinα (α=45°-9Ο 0)
Βλέπε Σχήμα Σ

Σκuοόδεμα

)

C12
C25
C40

C20
C35

cso

11.2

(Σ

18.1)

για τους συμβολισμούς.

s 220
00016
00024
00030
Πίνακας Σ

S400
00009
00013
00016

s 500
00007
00011
00013

18.1

έναν ελάχιστο αριθμό ανοικτών ή κλειστών συνδε
τήρων.

Για να εξασφαλισθεί ικανή απομένουσα αντοχή

μετά την ρηγμάτωση και πριν απ'την θραύση,
απαιτείται ένα ελάχιστο ποσοστό οπλισμού.
Οι συνδετήρες συνιστάται να μην έχουν διάμετρο
μεγαλύτερη από 12mm.

Η μέγιστη απόσταση Smaχ μεταξύ διαδοχικών οπλι
σμών διάτμησης καθορίζεται από τις παρακάτω

σχέσεις:

0,8d > 300mm

1

<

5 VRd2

5 VRd2 <

Vsd ~

για Vsd

(18.6)

Συνιστώμενες τιμές του Pw,min

0,6d>300mm
0,3d>200mm

για

1

για Vsd

>

2

3 VRd2

2

3 VRd2

(18.7)
(18.8)

Η απόσταση μεταξύ των σκελών ενός συνδετήρα
πρέπει να μην ε(ναι μεγαλύτερη από d ή από

'

500mm, εαν
Για Vsd
και

(18.8).

>

Vsd

<

51 VRd2·

'
,
51 VRd2 , εφαρμοζονται
οι σχεσεις (18.7)

Η ικανότητα καταστροφής σημαντικού ποσού

ενέργειας σ'ένα πιθανό σεισμό εξαρτάται από
την πρόβλεψη εγκάρσιου οπλισμού στις πε

ριοχές πιθανών πλαστικών αρθρώσεων, σε
ποσότητα επαρκή ώστε:

-

-

να εγκιβωτ(ζεται το σκυρόδεμα, με αποτέ
λεσμα την αύξηση της οριακής του παρα
μόρφωσης και της αντοχής του σε
συνάφεια,
να προστατεύονται οι διαμήκεις ράβδοι από
λυγισμό,
να εξασφαλ(ζεται η διατμητική αντοχή της
περιοχής.

Στις κρίσιμες περιοχές δοκών με αυξημένες απαι
τήσεις πλαστιμότητας, οι συνδετήρες πρέπει να
έχουν διάμετρο τουλάχιστον 8mm και αποστάσεις
που δεν υπερβα(νουν την ελάχιστη από τις εξής
τιμές:

α)
β)

το

10

1/3 του ύψους της δοκού,
φορές τη διάμετρο της λεπτότερης διαμή-

κους ράβδου,

γ)
δ)

20 φορές
200mm

τη διάμετρο των συνδετήρων,

Ο πρώτος από τη σΤήριξη συνδετήρας δεν επιτρέ
πεται να απέχει από την παρειά στήριξης της

δοκού περισσότερο από

50mm γενικώς.

Ενώσεις του διαμήκους οπλισμού με υπερκάλυψη
των άκρων επιτρέπονται μόνο εκτός των κρισίμων
περιοχών της δοκού (βλ. και παρ. 17.7.2.1). Οι απο
στάσεις συνδετήρων στην περιοχή μιας τέτοιας

ένωσης δεν μπορούν γενικώς να υπερβα(νουν τα
το τέταρτο του ύψους της δοκού και το

)

150mm,

οκταπλάσιο της μικρότερης διαμέτρου των ρά

βδων που ενώνονται.

Σχήμα Σ

18.13

Διάταξη των συνδετήρων των δοκών
(πύκνωση στα άκρα δοκών με αυξημένες
απαιτήσεις πλαστιμότητας)

18.3.5 Αγκύρωση

διαμήκους οπλισμού

Δοκο( με αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας

πρέπει να ακολουθούν τις εξής διατάξεις αγκύρω
σης του διαμήκους οπλισμού:
α)

Οι ράβδοι του πάνω και κάτω πέλματος που

φθάνοον έως μια ενδιάμεση στήριξη σε υπο
στύλωμα πρέπει να συνεχίζονται, εφόσον εί
ναι κατασκευστικά δυνατόν, πέρα από τη
στήριξη στο επόμενο άνοιγμα και για μήκος
τουλάχιστον ίσο με 0.411>
Οταν δεν είναι κατασκευαστικά δυνατή η ευ
θύγραμμη συνέχιση των οπλισμών πελμάτων
μιας δοκού πέρα από τον κόμβο στήριξης, (π.χ.

β)

σε ενδιάμεσα υποστυλώματα όπου καταλή
γουν ανισουψε(ς δοκο(, ή σε ακρα(α υποστυλώ
ματα), τότε οι ράβδοι των πελμάτων της
Σχήμα Σ

δοκού μπορούν να αγκυρώνονται μέσα στον
κόμβο δοκού-υποστυλώματος (ή δοκού -

18.15

Αγκύρωση διαμήκους οπλισμού δοκών

τοιχώματος), ως εξής:

-

Οι ράβδοι πρέπει να επεκτείνονται όσο γίνεται
πιο κοντά στην απέναντι πλευρά του κόμβου,
όπου και θα κάμπτονται κατά 90° προς το
εσωτερικό του κόμβου (δηλ. οι πάνω ράβδοι
προς τα κάτω και οι κάτω προς τα πάνω).

Το μήκος αγκύρωσης, μετρούμενο από από 
Τα πρώτα 5Φ του τμήματος της ράβδου μέσα

στον κόμβο δεν λαμβάνονται υπόψη στην
αγκύρωση, γιατ( μπορε( η διαρροή της ράβδου
να προχωρήσει μέσα στον κόμβο κατά το
μήκος αυτό (διε(σδυση - διαρροής).

σταση 5Φ πέρα από το σημε(ο εισόδου της
ράβδου στον κόμβο μέχρι το άκρο του
ευθύγραμμου τμήματος της ράβδου, πρέπει να
ε(ναι επαρκές για να αναπτύξει η ράβδος τη
δύναμη διαρροής της. Σχετικώς και για να
ληφθε( υπόψη η ευνοϊκή επιρροή της
εγκαρσ(ας θλ(ψεως (βλ. παρ. 17.5), επιτρέπεται
ο συντελεστής α (Σχήμα
να ληφθε( (σος με α'

17.1 και Εξίσωση 17.2)
" α/1.4 < 0.5.

18.3.6 Οπλισμός

σύνδεσης πελμάτων-κορμού
πλακοδοκών και τοιχωμάτων.

Βλέπε την παρ. 1t3.3 για τον υπολογισμό αυ
τού του οπλισμού. Το ελάχιστο ποσοστό του
συνολικού χάλυβα που διαπερνά την σύνδεση
μπορε( να ληφθε( από τον Πίνακα Σ 18.1, αφού
προηγουμένως το bw αντικατασταθε( με το
πάχος του πέλματος στην εξ(σωση (Σ 18.1).

Σχήμα Σ

Απαιτdται ένα ελάχιστο ποσοστό εγκάρσιου οπλι
σμού σύνδεσης, ο οπο(ος εξασφαλ(ζει τη σύνδεση
των πελμάτων με τον κορμό μιας δοκού ή ενός
τοιχώματος.

18.15

Σύνδεση πέλματος και κορμού.

Οι τιμές που αναφέρονται στις παρ.18.3.2 και
παρ. 18.3.4 μπορούν να υιοθετηθούν και για τον
οπλισμό στρέψης.

18.3.7

Οπλισμο( στρέψης

18.3.4 που αναφέρο
νται σε δοκούς χωρ(ς αυξημένες απαίτηση πλαστι

Οι διατάξεις των παρ.18.3.2 και

μότητας ισχύουν για τον διαμήκη οπλισμό και τους
κλειστούς συνδετήρες δοκών οι οποίες καταπο
νούνται σε στρέψη.
Για συμβολισμούς βλέπε Σχήμα Σ
Για άνοιγμα ρωγμών βλέπε

12.2.
παρ. 15.3.

Οι αποστάσεις μεταξύ των κλειστών συνδετήρων
δεν πρέπει να υπερβα(νουν την τιμή

Uk/8.

Οι διαμήκεις ράβδοι πρέπει να διατάσσονται έτσι
ώστε, μια τουλάχιστον ράβδος να τοποθετε(ται σε
κάθε γων(α του συνδετήρα, οι δε υπόλοιπες να
κατανέμονται ομοιόμορφα στην εσωτερική περίμε

τρο του συνδετήρα, κατ'αποστάσεις που δεν υπερ
βα(νουν τα

18.3.8

350mm.

Φορτ(α αναρτημένα από τα κάτω

Για φορτ(α αναρτημένα από τα κάτω οι διατάξεις
ανάρτησης, εφόσον τερματ(ζουν μέσα στο σκυρό
δεμα, πρέπει να αγκυρώνονται σαν αναβολε(ς.
Τα φορτ(α αυτά μπορούν επ(σης να αναρτώνται

με προεντεταμένες ράβδους χωρίς σύνδεση, που
αγκυρώνονται στην πάνω πλευρά της δοκού.

Οι οπλισμο( ανάρτησης πρέπει να ε(ναι ικανο( να

αναλάβουν ολόκληρο το αναρτώμενο φορτίο.
Σε ανεστραμμένες πλακοδοκούς, οι οπλισμοί

αναρτήσεως (για τα φορτία των πλακών) πρέπει
να αποτελούνται από κλειστούς συνδετήρες.
ΥΠΟΣΤΥ ΛΩΜΑΤ Α

18.4

18.4.1

Γενικά

Δεν επιτρέπεται η χρήση λείων χαλύβων ως δια
μήκων οπλισμών σε υποστυλώματα.

18.4.2 Γεωμετρικά στοιχε{α
Σε όλα εν γένει τα υποστυλώματα, οι διαστάσεις

της διατομής πρέπει να ακολουθούν τους εξής
κανόνες:
α)

β)

ελάχιστη πλευρά υποστυλώματος τουλάχι
στον 250mm, ελάχιστη διάμετρος υποστυ
λώματος τουλάχιστον 300mm.
σε γωνιακά υποστυλώματα με διατομή μορ
φής Γ το κε σκέλος πρέπει να έχει πάχος
τουλάχιστον 200mm και μήκος τουλάχιστον

350mm
Για να εξασφαλίζεται επαρκής πλαστιμότητα σε

υποστυλώματα με αυξημένες απαιτήσεις πλαστι
μότητας, πρέπει η διατομή τους να είναι τέτοια,
ώστε να πληρούται η συνθήκη

νd
Σχήμα Σ

Nsd

=Α f
> 0,65
c cd

για τους συνδυασμούς δράσεων με σεισμό.

18.16

Διαστάσεις διατομής υποστυλωμάτων

Υδρορρόες δεν πρέπει κατά κανένα τρόπο να
τοποθετούνται μέσα στο υποστύλωμα.

18.4.3 Διαμήκεις

οπλισμο[

Μπορε( να χρησιμοποιούνται το πολύ δύο δια
φορετικές διάμετροι διαμήκων ράβδων στο

Ο ελάχιστος συνολικός αριθμός διαμήκων ράβδων

ίδιο υποστύλωμα.

έξι για κυκλικά. Στην περίπτωση πολυγωνικών

Στη περίπτωση αυτή πρέπει:

υποστυλωμάτων, τοποθετείται τουλάχιστον μία

Φι ,min ~

2

3 Φι , maχ

(Σ

18.2)

όπου Φι η διάμετρος του διαμήκους οπλισμού.

είναι τέσσερις για ορθογωνικά υποστυλώματα και

διαμήκης ράβδος σε κάθε γωνία. Η διάμετρος των
διαμήκων ράβδων δεν πρέπει να είναι μικρότερη
από

14mm.

Το ποσοστό του περιμετρικώς διατεταγμένου δια
μήκους οπλισμού πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ
0,008 και 0,04. Στην περιοχή των ενώσεων με υπερ

κάλυψη, το ποσοστό του διαμήκους οπλισμού
μπορεί να φθάσει στο 0.08.
Σε υποστυλώματα με αυξημένες απαιτήσεις
πλαστιμότητας, οι διαμήκεις οπλισμοί πρέπει να
συγκρατούνται από συνδετήρες ή και εγκάρσιους

Ολες αυτές οι διαμήκεις ράβδοι (σε αποστά
σεις 200 ή 300 mm) πρέπει να συγκρατούνται
από εγκάρσια σκέλη συνδετήρων ή από
εγκάρσιους συνδέσμους.

συνδέσμους και διατάσσονται κατά μήκος της
περιμέτρου της διατομής έτσι ώστε η απόστασή
τους να μην ξεπερνά τα

200mm.

Εξαίρεση της

απαίτησης αυτής επιτρέπεται σε υποστυλώματα

με πλευρά 300mm όπου επιτρέπεται να τοποθετού
νται ράβδοι μόνο στις γων(ες αυτής της πλευράς.

18.4.4

Εγκάρσιοι οπλισμο( (συνδετήρες
και σύνδεσμοι)

18.4.4.1 Γενικά
Οι διαμήκεις οπλισμοί πρέπει να συγκρατούνται
από συνδετήρες, με μικρή κατά το δυνατόν

Σκοπός των πυκνών συνδετήρων ε(ναι:

-

να εξασφαλ(ζουν ικανοποιητική πλαστιμό
τητα,

-

να βελτιώνουν την συνάφεια σκυροδέμα
τος-διαμήκων οπλισμών,
να αποτρέπουν το ενδεχόμενο λυγισμού
των διαμήκων ράβδων,
να εξασφαλ(ζουν επαρκή διατμητική αντο
χή.

διάμετρο.

Για μεγάλα υποστυλώματα η συγκράτηση μπορεί
να γίνει με την βοήθεια σιγμοειδούς οπλισμού
(εγκάρσιοι σύνδεσμοι), με άγκιστρα σύμφωνα με
την παρ.17.9.3.

Σε κυκλικά υποστυλώματα η σωστή συγκράτηση
μπορεί να επιτευχθε( με την βοήθεια κυκλικών
συνδετήρων ή σπειροειδούς οπλισμού, οι οποίοι
περιβάλλουν τις διαμήκεις ράβδους ή δέσμες ρά
βδων.

ο

Γενικά η διάμετρος του εγκάρσιου οπλισμού δεν
πρέπει να ε(ναι μικρότερη από 6mm ή από το 1/4
της μέγιστης διαμέτρου των διαμήκων ράβδων. Η
μεταξύ τους απόσταση δεν πρέπει να είναι μεγα
λύτερη από:

- 12 φορές

την ελάχιστη διάμετρο των διαμήκων

ράβδων,

-

τη μικρότερη πλευρά του υποστυλώματος,

-

300rτvn

Εφόσον χρησιμοποιε(ται χάλυβας διαφορετι

Ειδικώς στις κρίσιμες περιοχές των υποστυλω
μάτων με αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας
(παρ. 18.4.5), η διάμετρος του εγκάρσιου οπλισμού
δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 8 mm ή από το
1/3 της μέγιστης διαμέτρου διαμήκους ράβδου. Η
μεταξύ τους απόσταση δεν μπορεί να ε(ναι

κής ποιότητας, η διάμετρος του εγκαρσ(ου

μεγαλύτερη από:

οπλισμού δεν

πο ε( να είναι ικ ότ_fQη από
f yd διαμήκους οπλισμού

- 8 φορές την ελάχιστη διάμετρο των διαμήκων

f

- 50% της

το

. .1
mJhhJ3

,

,

y d εγκαρσιου οπλισμου
μέγιστης διαμέτρου διαμήκους ράβδου.

τ ης

ράβδων,

μικρότερης πλευράς του υποστυλώμα-

τος

- 100 mm.
Οταν οι ενώσεις με υπερκάλυψη των διαμήκων
ράβδων γ(νονται μέσα στις κρ(σιμες περιοχές
υποστυλωμάτων με αυξημένες απαιτήσεις
πλαστιμότητας, η μέγιστη απόσταση των συνδε
τήρων περιορίζεται σε 4 φορές την ελάχιστη
διάμετρο των διαμήκων ράβδων. Σε υποστυλώ
ματα χωρίς αυξημένες απαιτήσεις πλαστι
μότητας, η μέγιστη απόσταση των συνδετήρων
στις περιοχές ενώσεων περιορίζεται σε 6 φορές
την ελάχιστη διάμετρο των διαμήκων ράβδων.

18.4.42 Οπλισμός

περ(σφιγξης

Στις κρίσιμες περιοχές υποστυλωμάτων μ ε
αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας (παρ. 18.4.5),
θα πρέπει να υφίσταται ικανοποιητικός οπλισμός
περ{-σφιγξης. Η διάταξη αυτή αφορά μόνο υπο

στυλώματα αμιγών πλαισιακών φορέων και όχι
υποστυλώματα σε κτίρια με κατάλληλα δια-

μορφωμένο μικτό σύστημα σύμφωνα με την
παράγρ. 4.t42.β του ΝΕΑΚ με την προϋπόθεση όμως
ότι ο λόγος nv της σχέσης 4.8 του ΝΕΑΚ είναι> 0,60.
α)

Ο οπλισμός περίσφιγξης οφείλει να είναι

επαρκής:

- Για την αντιστάθμιση της απώλειας εμβαδού
διατομής σκυροδέματος έξω απ' τους συνδε
τήρες, μετά την υπέρβαση της κρίσιμης
παραμόρφωσης του μη-περισφιγμένου σκυρο
δέματος ("αποφλοίωση").

- Για την πρόσδοση αρκετής ικανότητας
πλαστικής στροφής της κρίσιμης περιοχής του

υποστυλώματος ("πλαστιμότητα"), έτσι ώστε
η στροφή αυτή να είναι συμβιβαστή με την
προεκτψηθείσα στάθμη συνολικής καταστρο

φής ενέργειας, όπως εκφρά- ζεται απ' τον
δείκτη σεισμικής συμπεριφοράς που έχει προ

β)

·)

(ί)

επιλεγεί.
Εάν δεν διατίθεται αναλυτικότερη αιτιολόγη
ση σττpιγμένη στη διεθνή βιβλιογραφία και
εμπειρ(α, η πρόβλεψη του οπλισμού περίσφιξης
θα γίνεται ως εξής:
Το μηχανικό ογκομετρικό ποσοστό του
οπλισμού περίσφιγξης

Η επιτυγχανόμενη μέση εγκάρσια πίεση στον
πυρήνα λόγω περισφίγξεως είναι περίπου:

σ2(=σ3)

f cd

όγκος κλειστών συνδετήρων

ωwd

Υ2 αWwd

=

όγκος σκυροδέματος πυρήνα

fyd
fcd

οφείλει να ικανοποιεί την παρακάτω σχέση:

α ωwd

2

= 3νd(0,35

Ac

Αο

+ 0,15)

-0,035,Wwd<0,10

όπου :
α
~

....__, )

.. συντελεστής

αποδοτικότητας περίσφιγξης
εξαρτώμενος απ' τη διάταξη και την από
σταση των συνδετήρων, α=αnαs=το εμβαδόν ολόκληρης της διατομής σκυρο
δέματος του υποστυλώματος
=το εμβαδόν της διατομής του περισφι
γμένου σκυροδέματος ("πυρήνας")

Αc
Α0

=

νd

NSd
Acfcd

ανηγμένο αξονικό φορτίο το οποίο

σε κάθε περ ίπτωση οφείλει να
πληροί την συνθήκη νd>Ο.65

Nsd = η τιμή σχεδιασμού του μεγίστου θλιπτικού
φορτίου κατά την σεισμική δράση σχεδια

σμού.
(ίί)

Ο συντελεστής αποδοτικότητας της περί

σφιγξης εκτιμάται ως εξής:
Αναλόγως της διάταξης των συνδετήρων
n

an

= 1 - Σ bf / 6Αο (= 1-!V3n, για bι=4bo / n

όπου

n

αριθμός "κορυφών" συνδετήρων ή
''Κόμβων" με εγκάρσιους συνδέσμους που
συγκρατούν διαμήκεις ράβδους
απόσταση μεταξύ διαδοχικών ''κορυφών"
ή "κόμβων" όχι μικρότερη από 20mm ή από
300mm για υποστυλώματα πλευράς

bl

300mm (αρ. 18.4.3.)
Για κυκλικά υποστυλώματα

-

an = 1

Αναλόγως της απόστασης των συνδετήρων

αs a (1
όπου

- S' / 2 bo)2

η καθαρή ελεύθερη απόσταση μεταξύ
συνδετήρων (S' < bo/2)
bo
το πλάτος της διατομής του πυρήνα (Αο
2
a bo )
Για σπειροειδώς οπλισμένα υποστυλώματα

S'

(κυκλική ή τετραγωνική σπείρα), ο συντελεστής

αS είναι μεγαλύτερος, ίσος με αs.s=(1-S'
(ίΠ)

/ 2 bo).

Σε κάθε περ{πτωση, η απόσταση ανάμεσα στις

διαδοχικές στρώσεις συνδετήρων οφείλει να
είναι επαρκής για την άνετη ροή νωπού
σκυροδέματος μέσα και έξω από τον κλωβό

του οπλισμού. Επίσης, η διάμετρος και η
κατηγορία του χάλυβα περ(σφιγξης πρέπει να
επιλέγεται με κριτήριο την ικανότητα μόρφω
σής του στα ακριβή σχήματα που απαιτε(
αυτός εδώ ο Κανονισμός.
Παραλλήλως ισχύουν και οι απαιτήσεις της
παρ. 18.4.4.1 που καλύπτουν τον κ(νδυνο
λυγισμού του κυρ(ου οπλισμού.

(ίν) Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση ορθογω
νικών υποστυλωμάτων πρέπει ο πυρήνας τους
να περισφ(γγεται με περίπου τετραγωνικές ή
κυκλικές διατάξεις συνδετήρων και συνδέ
σμων σύμφωνα με τα προηγούμενα, έτσι ώστε
να εξασφαλίζεται ομοιόμορφη περίπου περί
σφιγξη ολόκληρου του πυρήνα.
Η αποδοτική περίσφιγξη αντιστοιχεί σε μία
α ξονοσυμμετρική τρια ξονική εν τα τικ ή

κατάσταση Ισ1 1 > 1 σ2 = σ3 Ι . Για την
πραγματοποίησή της απαιτούνται δύο
προϋποθέσεις:
α) Η διάταξη των συνδετήρων οφε(λει να ε(ναι
όσο γ(νεται πλησιέστερη προς τον κύκλο ή το
τετράγωνο, έστω κι αν η διατομή του
φέροντος στοιχείου είναι ορθογωνική.
β) Εξάλλου, τα προς κάθε κατεύθυνση γεω
μετρικά ποσοστά συνδετήρων οφείλουν να
είναι ίσα (Ρχ=ρy).
Μόνο υπό
αυτ έ ς
τις
προϋποθέσεις
υπολογίζεται το ογκομετρικό μηχανικό
ποσοστό ωwd της παρ. β.ί :
ωwd

=

(ρχ+ρy)

fyd
-f cd

fyd

=2ρχf - =2ρy

cd

fyd
-f - ·

cd

Αν Ρχ #. ρy, στον υπολογισμό του ωwd θα ληφθε(
υπόψη η μικρότερη των δύο αυτών τιμών, δηλ.:
ωwd

fyd

= 2ρmin-fcd- ·

18.4.4.3 Οπλισμός

κόμβων

Οι εγκάρσιοι οπλισμο(
υποστυλωμάτων (με ή

των άκρων των
χωρ(ς αυξημένες
απαιτήσεις πλαστιμότητας) πρέπει να συνεχίζουν
και στην περιοχή των κόμβων, με την (δια διάταξη

και με τις ίδιες αποστάσεις.

18.4.5 Κρ{σιμες

περιοχές υποστυλώματος με
αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας

Ορίζονται ως κρίσιμες περιοχές υποστυλώματος

lcr:
α)Οι ακρα(ες περιοχές του υποστυλώματος πάνω
και κάτω από τους κόμβους, σε απόσταση από
την παρειά του κόμβου η οποία ισούται με το
μεγαλύτερο από:
- το 1/5 του καθαρού ύψους ορόφου,
- τη μεγαλύτερη διάσταση της διατομής του
υποστυλώματος,

)

Σχήμα Σ
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Κρ(σιμες περιοχές υποστυλωμάτων

-

600πνn.

β) Οταν υπάρχει τοίχος απ' τη μία πλευρά υπο
στυλώματος, τότε όλο το ύψος του θεωρείται
κρ{σιμο. Το ίδιο ισχύει για τα γωνιακά υποστυ
λώματα, τα οπο(α έχουν τοίχο απ' τη μ(α τους

Πρέπει να αποφεύγεται η σύνδεση με το(χωμα
ή η επαφή με το(χο τμήματος του υποστυλώ
ματος, γιατ( αυξάνεται το ενδεχόμενο δια

)

πλευρά κατά χ ή και κατά y. Οταν ένα υποστύ
λωμα έχει απ' τη μία ή και απ' τις δύο μεριές του
τάχο, ο οποίος δεν εκτείνεται σε όλο το ύψος
του ορόφου, το σύνολο του ύψους του θεωρε(ται
κρίσιμο.
γ)Οταν το υποστύλωμα συνδέεται με τοίχωμα με
μέρος του ύψους του τότε κρίσιμο θεωρείται όλο
το υπόλοιπο ύψος.

τμητικής αστοχ(ας του υποστυλώματος στο

υπόλοιπο τμήμα του ύψους του.

18.4.6

Αγκυρώσεις διαμήκους οπλισμού
υποστυλώματος με αυξημένες απαιτήσεις
πλαστιμότητας

Σε υποστυλώματα, η αγκύρωση ράβδων μέσα στον
κόμβο με μ(α δοκό πρέπει να ακολουθεί τις εξής
οδηγίες:

Σχήμα Σ

18.18

Αγκύρωση διαμήκους οπλισμού
υποστυλώματος σε εσωτερικό κόμβο

Η προς αγκύρωση ράβδος πρέπει να εκτείνεται όσο
γίνεται πιο κοντά στην απέναντι πλευρά του κόμ

βου, όποο θα κάμπτεται κατά 90° προς το εσωτε

ρικό τοο κόμβου (δηλ.οι ράβδοι της δεξιάς πλευράς
του υποστυλώματος προς τα αριστερά και αυτές
της αριστερής προς τα δεξιά). Το μήκος αγκύρω
σης ξεκινά από απόσταση 5Φ μετά την ε(σοδο της
ράβδοο στον κόμβο και υπολογίζεται με συντελε
στή α' = α/1.4 < 0.5 (βλ. παρ. 18.3.5).

18.4.7 Αναμονές υποστυλωμάτων
Σε υποστυλώματα, το μήκος αναμονών των
διαμήκων ράβδων (στις στάθμες ορόφων) πρέπει

να είναι τουλάχιστον ίσο με το μεγαλύτερο από
τα εξής:

-

Μήκοςαγκύρωσης lb των κάτω ράβδων (Ιb, κάτω),
ή
12 ή 14 Χ Μήκος αγκύρωσης lb των πάνω ράβδων
(t2 ή 14 lb, πάνω), για υποστυλώματα χωρ(ς ή με
αυξψένες απαιτήσεις πλαστιμότητας.

Σε αυτές τις περιοχές διατάσσονται οι εγκάρσιοι
οπλισμο( που προβλέπονται για τις περιοχές
ενώσεων (παρ. 18.4.4.1, 17.7.2.4, 17.9.1 και 17.9.2).

18.4.8 Υποστυλώματα

με σπειροειδή

οπλισμό

Για υποστυλώματα χωρ(ς αυξημένες
απαιτήσεις πλαστιμότητας, μπορε( να ληφθε(
υπόψη η αύξηση της θλιπτικής αντοχής του
σκυροδέματος του πυρήνα, ως εξής:
σ2

1,000+5,0-:-f για
cd

)

f~d

σ2<0,05fcd

= fcd
σ2

1,125+2,5-f - για
cd

σ2>0,05f cd

f~d

η τιμή σχεδιασμού της θλιπτικής
αντοχής του απερ(σφιγκτου και
του περισφιγμένου σκυροδέματος,
αντιστο(χως.

σ2 ( = σ3)

fcd

= Y20.Wwd ,

α)Η διάμετρος της διατομής του πυρήνα δεν επιτρέπεται να ε(ναι μικρότερη από 250mm.
β) Ο ελάχιστος συνολικός διαμήκης οπλισμός ε[ναι
το 0.01 και ο μέγιστος το 0,04 του εμβαδού της
διατομής του πυρήνα. .

Στις περιοχές των ενώσεων με υπερκάλυψη το
μέγιστο ποσοστό οπλισμού ε(ναι 0,08.
Ο ελάχιστος αριθμός διαμήκων ράβδων ε(ναι 6,
οι οπάες κατανέμονται ομοιόμορφα στην περ(

όπου:

fcd,

Για τα θλιβόμενα στοιχε(α με σπειροειδή οπλισμό
ισχύοον οι διατάξεις των παρ.18.4.1 έως και 18.4.7
που σψπληρώνονται με τις παρακάτω διατάξεις:

παρ.18.4.4.2.

μετρο.

γ)Το β(ι.ια της σπε(ρας επιτρέπεται να ε(ναι το
πολύ 80mm ή το ένα πέμπτο της διαμέτρου του
πυρήνα, η δε διάμετρός της τουλάχιστον 5mm.
δ)Τα ώφα της σπε(ρας, ακόμη και στις περιοχές
των ενώσεων της σπε(ρας με υπερκάλυψη, πρέ
πει να κάμπτονται προς τα μέσα υπό μορφή
ορθογωνικού αγκ(στρου ή να συγκολλώνται στη
γειτονική σπείρα.
ε)Η σπείρα πρέπει να εκτείνεται και στην περιοχή
των κόμβων.

18.5 ταΧΩΜΑ ΤΑ

18.5.1

Γεωμετρικά στοιχε(α τοιχωμάτων

Τοιχώματα θεωρούνται τα κατακόρυφα στοιχε(α

στα οπάα η περίσφιγξη (έστω στοιχειώδης) δεν
απαιτείται σε όλο το μήκος τους.
Απλοποιητικά, ένα κατακόρυφο στοιχε(ο θεωρε(ται
το(χwμα όταν το μήκος του, lw, ε(ναι τουλάχιστον
100cm t<αι τετραπλάσιο του πλάτους b.
Τοιχώματα που καταλήγουν σε υποστυλώματα ή
τοιχώματα πρέπει να έχουν πάχος b τουλάχιστον

Σχήμα Σ
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Γεωμετρικά στοιχε(α τοιχώματος

150πm Στις άλλες περιπτώσεις πρέπει να έχουν
πάχος b τουλάχιστον 250 mm, ή 200 mm, για
τοιχώματα με ή χωρίς αυξημένες απαιτήσεις
πλαστ:ψότητας, αντιστο(χως
Σε κάθε περ(πτωση, το πάχος δεν μπορε( να είναι
μικρότερο από το 1/20 του ύψους ορόφου, εκτός αν
γ(νεται έλεγχος πλευρικής ευστάθειας.

Πρέπει να αποφεύγονται μη κανονικά τοποθετημέ
να ανο(γματα (έτσι ώστε να δημιουργε(ται
σύζευξη, παρ. 18.5.8) στα τοιχώματα με αυξημένες
απαιτήσεις πλαστιμότητας, εκτός αν η επιρροή

τους στη συμπεριφορά του τοιχώματος ε(ναι αμε
λητέα ή λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό.

18.5.2 Κρ(σιμη

περιοχή τοιχώματος με

αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας

Ως κρ(σιμη περιοχή Hcr θεωρε(ται το τμήμα του
τοιχώματος μέχρις ύψους (από τη βάση του) του
λάχιστον (σου με το μέγιστο των lw και Hw/6, όπου
Hw το συνολικό ύψος από τη βάση έως την κορυφή

του τοιχώματος.
Ως βάση τοιχώματος θεωρε(ται η στάθμη
πακτώσεως στη θεμελ(ωση (ή σε υποκε(μενα και

θεμελιούμενα τοιχώματα τουλάχιστον διπλάσιου
μήκοι.κ;) ή η στάθμη οροφής πρακτικά απαραμόρ
φωτων υπογε(ων (βλ. και παρ.
Σχήμα Σ
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Κρ(σιμη περιοχή τοιχώματος

)

14.4.1).

Σε κάθε περ(πτωση η κρίσιμη περιοχή καλύπτει
ολόκληρο το ύψος του κάτω ορόφου, ενώ οι
λεπτομέρειες οπλίσεως της συνεχίζονται και σε
έναν τουλάχιστον υποκε(μενο όροφο (υπόγειο), αν
υπάρχει

18.5.3 Κατακόρυφοι

οπλισμο( τοιχωμάτων

Δεν επιτρέπεται η χρήση λε(ων χαλύβων (S220) ως
κατακόρυφων οπλισμών τοιχωμάτων.
α)Κορμός

Η ελάχιστη διάμετρος του κατακόρυφου οπλισμού
τοιχώματος ε(ναι 10mm.
Η μέγιστη διάμετρος των κατακόρυφων ράβδων
δεν μπορε( να υπερβαίνει το

1/10

του πάχους του

τοιχώματος.

Σχήμα Σ
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Κατασκευαστική διάταξη κατακόρυφου
και οριζόντιου οπλισμού στο το(χωμα
(εντός Hcr)

Στον κορμό του τοιχώματος, μεταξύ των ακρα(ων
περιοχών, το συνολικό ποσοστό του κατακόρυφου
οπλισμού δεν μπορε( να ε(ναι μικρότερο από 0,0025
στις κρ{σιμες περιοχές τοιχωμάτων με αυξημένες
απαιτήσεις πλαστιμότητα ς και από

0.0015

εκτός

των κρισ(μων περιοχών ή σε τοιχώματα χωρ(ς
αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας. Ο οπλι
σμός αυτός πρέπει να σχηματίζει με τις οριζόντιες
ράβδους 2 εσχάρες, μ(α κοντά σε κάθε όψη του
τοιχώματος, οι οπο(ες να συνδέονται με εγκάρσιο

σιγμοειδή οπλισμό 4 Φ 8/m 2. Σε κάθε εσχάρα η
απόσταση δύο γειτονικών κατακόρυφων ράβδων
θα dναι γενικώς, s ~ 300mm, πλην των κρισ(μων
περιοχών στη βάση τοιχωμάτων με αυξημένες
απαιτήσεις πλαστιμότητας όπου πρέπει s~200mm.
β) Ακρα

Οι ακρα(ες περιοχές των κρισίμων περιοχών τοι

χ ωμά των
με
αυξημέν ε ς
απαι τήσεις
πλαστιμότητας πρέπει να διαμορφώνονται και να
οπλ(ζονται σαν υποστυλώματα σε μήκος από το
άκρο του τοιχώματος το μικρότερο των 1.5b ή 0,151w,
ή όπου η ανηγμένη θλιπτική παραμόρφωση σκυρο

δέματος εc ε(ναι μεγαλύτερη από 0,2%. Στις α
κραίες αυτές περιοχές ο κατακόρυφος οπλισμός
πρέπει να dναι μεταξύ 0,008 και 0,04 της αντ(στοι-

ιι(:f.

J44'"'
χης διατομής σκυροδέματος του υποτιθέμενου υ

ποστυλώματος.
Για τον υπολογισμό της περισφ(γξεως (παρ.

θα λαμβάνεται υπόψη για κάθε άκρο
τοιχώματος ενεργή αξονική δύναμη (ση με:

18.4.4.2)

Nett Ξ! 1/2 (Nsd/2 • Msdlz),
όπου ι:. η απόσταση των κέντρων των περισφιγμέ
νων ώφων.

Εκτός φσ(μων περιοχών (και εφόλου του ύψους)
ή σε ταχώματα χωρίς αυξημένες απαιτήσεις
πλαστιμότητας συνιστάται όπως γίνεται διαμόρ
φωση ακραίων υποστυλωμάτων με διαμήκεις και
εγκάρσιους οπλισμούς σύμφωνα με τις παρ. 18.4.3
Σχήμα Σ
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Σχηματική απεικόνιση περ(σφιγξης
τοιχώματος με πέλμα

ο

και

18.4.4.1 αντιστοίχως.

18.5.4

Διασταυρούμενα τοιχώματα

Αλλες περιπτώσεις διασταυρούμενων τοιχω

Στις περιπτώσεις που υπάρχουν πέλματα στα

μάτων (π.χ. πυρήνες) αντιμετωπίζονται κατ'
αναλογ(αν.

άκρα των τοιχωμάτων που έχουν ληφθεί υπόψη
στον σχεδιασμό πρέπει η περίσφιγξη (έστω
σταχειώδης) που προβλέπεται για το άκρο του
τοιχώματος να επεκτε(νεται εφ'όλου του συνερ
γαζόμενου πλάτους του πέλματος εφόσον η ανηγ
μένη θλιπτική παραμόρφωση σκυροδέματος στο
πέλμα είναι μεγαλύτερη από 0,2%.
Η σύνδεση τοιχώματος-πέλματος πρέπει να ελέγ
χεται για διαμήκη τέμνουσα δύναμη σύμφωνα με
την παρ.

11.3.

18.5.5 Ενώσεις

κατακόρυφων ράβδων

τοιχωμάτων

Πρέπει να αποφεύγεται η ένωση των κατακορύ
φων ιχiβδων με υπερκάλυψη στην κρίσιμη περιοχή
του τοιχώματος με

αυξημένες απαιτήσεις

πλαστιμότητας. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, επι

ι.

·:.. /

ί

τρέπεΊ1αι ένωση του 33% των κατακορύφων
ράβδων ή και του 100% των κατακορύφων ράβδων,
με συντελεστή α1 κατά την σχέση

ή

2.0,

(17.3)

(σο με

1.6

αvτιστο(χως. Δύο ενώσεις θεωρούνται ότι

γίνονται στην (δια θέση όταν απέχουν, στην κατα
κόρυφη διεύθυνση, λιγότερο από το διπλάσιο του
μήκους υπερκάλυψης.

18.5.6 Οριζόντιοι

οπλισμο( κορμού τοιχωμάτων

Οι οριζόντιοι οπλισμοί κορμού θα τοποθετούνται
προς την εξωτερική πλευρά του τοιχώματος και
θα αγκυρώνονται κατάλληλα. Η ελάχιστη
διάμετρος του οριζόντιου οπλισμού τοιχώματος
ε(ναι 8 rmι Οι απαιτήσεις για το ελάχιστο ποσοστό
τους. τη μέγιστη διάμετρό τους και τις μέγιστες
αποστάσεις τους είναι οι (διες με τις αντίστοιχες
του κατακόρυφου οπλισμού κορμού του τοιχώμα
τος μεταξύ των ακραίων περιοχών (παρ. 18.5.3α).

18.5.7

Αρμο( διακοπής εργασ(ας τοιχωμάτων

Στους αρμούς διακοπής εργασίας, το ποσοστό

κατακόρυφου οπλισμού πρέπει να είναι αρκετό για

να αντικαταστήσει όλη την αντοχή του σκυροδέ
ματος, δίνεται δε από τη σχέση:

Η εξ.

(18.9) βασ(ζεται στο μηχανισμό μεταβίβα
σης τεμνουσών δυνάμεων στον αρμό μέσω
τριβής, με συντελεστή τριβής μεταξύ επιφα
νειών σκυροδέματος (σο με 0,7.

ρν

=

As,tot

Nsd
( 1,3fcιm - 0,7 τ)

Ag

οπλισμο( που υποκαθιστούν αυτούς του
ανο(γματος και τουλάχιστον περιμετρικοί ο
1
\

πλισμοί

'

ανά

\

4 Φ 12 (S400, S500) με συνδετήρες Φ 8

b/2.

1

g
yk

~ 0,0025

(18.9)

όπου το Αs,ιοι περιλαμβάνει και τον κατακόρυφο
οπλισμό των ακραίων στοιχε(ων, το Α 9 είναι η
ευρύτερη περιοχή της συνεργαζόμενης διατομής,
συμπεριλαμβανόμενων και των συνοριακών στοι
χείων, και NSd η ελάχιστη θλιπτική δύναμη του
τοιχώματος, θεωρούμενη θετική για θλίψη.

18.5.8 Ανο(γματα
Γύρω από τα ανο(γματα, τοποθετούνται

f

σε τοιχώματα

Τυχόν ανο(γματα σε τοιχώματα πρέπει να έχουν
κατάλληλη διάταξη και μικρή συνολική επιφάνεια,
ώστε να μην παρεμποδίζουν την καμπτική λειτουρ
γία του τοιχώματος. Τα ανοίγματα λαμβάνονται
υπόψη κατά τον έλεγχο του τοιχώματος έναντι
διάτμησης. Γενικώς απαιτείται η τοποθέτηση πρό
σθετων οπλισμών γύρω από το άνοιγμα.

.'
<J
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Διάταξη οπλισμών γι'ιρω από
ανο(γματα τοιχωμάτων
Ειδικότερα, στα οριζόντια στοιχεία σύνδεσης (υ
πέρθυρα) συζευγμένων τοιχωμάτων με αυξημένες

απαιτήσεις πλαστιμότητας που χωρίζονται με μια
ή περισσότερες στήλες ανοιγμάτων, έτσι ώστε

l/hs3, ολόκληρη

η ένταση σεισμού (τέμνουσα και
ροπή) παραλαμβάνεται με κατάλληλους δισδιαγώ
νιους οπλισμούς, εκτός εάν ισχύουν οι σχέσεις
(18.10) και (18.11):

τd

Ο απαιτούμενος διαγώνιος οπλισμός είναι

As "'

Vsdf(2fyd.sinα)

(Σ

18.3)

ρ'

1
< 2 h τΑd,

=ρ

1 1
< - - ν'fck Ι f yk
4 h

Vsd
bh

τd= -

(18.10)

(18.11)

όπου ί, h και ρ=ρ' το μήκος, το ύψος, και το ποσοστό
οπλισμού κάμψης των οριζόντιων στοιχε(ων σύν
δεσης.

Οι δισδιαγώνιοι οπλισμοί πρέπει να περιβάλλονται
από συνδετήρες ή σπε(ρες με αποστάσεις ή βήμα

τα όχι μεγαλύτερα από 100mm. Το μήκος αγκύρω
σης των δισδιαγώνιων οπλισμών θα ε(ναι
αυξψένο κατά 50%.
Οι οριζόντιοι οπλισμο( θα υπολογ(ζονται για τη
ροπή κάμψης για όλες τις μή σεισμικές δράσεις και

θα είναι τουλάχιστον

2

Φ

16, άνω

και κάτω (S400,

S500).
Επ(σης, σε κάθε παρειά τοποθετούνται διαμήκεις

ράβδοι Φ10/2 00mm (8400, SSOO). Το σύνολο
περιβάλλεται με κλειστούς συνδετήρες Φ10/200m.
Σχήμα Σ

18.24

Δισδιαγώνιος οπλισμός συζευγμένων
τοιχωμάτων

Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν απαιτε(ται έλεγχος
των VRd2 και VRd3 (Κεφ. 11)

Λόγω της εναλλασόμενης θλ(ψης των, οι δισ

διαγώνιες αυτές πρέπει να διαμορφώνονται
όπως τα θλιβόμενα στοιχε(α Ω.Σ.
Ε(ναι δυνατόν να αντικατασταθε( ο δισδιαγώ
νιος οπλισμός όταν ε(ναι κατασκευαστικό δυ
σχερής η τοποθέτησή του (π. χ. μεγάλα

ποσοστά κατακόρυφου οπλισμού παρειάς τοι
χωμάτων, μικρό πλάτος τοιχώματος εκατέ
ρωθεν, οπότε δεν υπάρχει επαρκής χώρος για
την αγκύρωση των δισδιαγώνιων οπλισμών),
από κατάλληλο οπλισμό συνδετήρων και δια
μήκων ράβδων.

18.6 ΠΟΙΧΕΙΑ θΕΜΕΛΙΩΣΕΩΣ (ΣΥΝΗΘΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)

. _)

18.6.1 Περιμετρικά
Γενικώς συνιστάται μονολιθική σύνδεση των
τοιχε(ων υπογε(ου με τα υπόλοιπα φέροντα
στοιχε(α των κτιρ(ων

τοιχε(α υπογε(ων

Το ελάχιστο πάχος των στοιχείων αυτών ε(ναι
γενικώς 200 mm.
Οι οπλισμο( πρέπει να ε(ναι υψηλής συναφε(ας και

να σχrι.ιατ(ζουν δύο εσχάρες, μία κοντά σε κάθε
όψη του τοιχείου, οι οποίες να συνδέονται με

εγκάρσιο σιγμοειδή οπλισμό τουλάχιστον 4Φβ/m 2.
Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την εξα
σφάλιση επιπεδότητας των εσχαρών του ο

πλισμού.
Ο σιγμοειδής οπλισμός θα συγκρατε( και τις
κατακόρυφες και τις οριζόντιες ράβδους.

Το ποσοστό του κατακόρυφου και του οριζόντιου

οπλισμciι δεν μπορε( να ε(ναι μικρότερο από 0.002
για κάθε κατεύθυνση. Σε κάθε εσχάρα, η απόσταση
δύο γειτονικών ράβδων κατακόρυφων ή οριζό
ντιων θα ε(ναι ss200mm. Η μέγιστη διάμετρος
όλων των ράβδων δεν μπορε( να υπερβα(νει το 1/10
του πάχους του τοιχώματος. Η ελάχιστη διάμε
τρος των ράβδων, σε περ(πτωση χρησιμοπο(ησης

δομικών πλεγμάτων, ε(ναι

περιβάλλοντος 1/2 ή

Απλοποιητικώς, επιτρέπεται μόρφωση κρυφο-

5 ή 6 mm, για κατηγορ(α
3/4 αντιστο(χως (παρ. 5.1).

Σε περιπτώσεις ελεύθερων άκρων ή διασταυρώ
σεων τοιχωμάτων, θα γ(νεται διαμόρφωση κρυφο
υποστυλωμάτων.

Ι

ro

~
υποστυλωμάτων σύμφωνα με το Σχήμα
Σ18.25.

Σχήμα Σ18.25

Διάταξη οπλισμού ελεύθερου άκρου

Τα πέδιλα των τοιχείων υπογείου, εάν δεν αποτε
λούν στοιχεία γενικότερης θεμελιώσεως υποστυ
λωμάτων και τοιχωμάτων ή ελεύθερων τοίχων
αντιστήριξης, θα έχουν πλάτος τουλάχιστον 3 bw
ή 600 mm και ύψος τουλάχιστον 1.5bw ή 300 mm, και
θα οπλίζονται με εσχάρα οπλισμού min. Φ12 (S400
ή S500) ανά max.150 mm

Σε περιπτώσεις πεδίλων σταθερού ύψους, το
ελάχιστο επιτρεπόμενο ύψος είναι 0.50 m
Γενικώς συνιστάται η διάταξη ακάμπτων πε
δίλων σε ενιαία στάθμη.

18.6.2 Πέδιλα

υποστυλωμάτων/τοιχωμάτων

Το ελάχιστο πλάτος και ύψος πεδίλου είναι ίσο με

bmin.hmn

~

0.70 m

Η όπλιση των πεδίλων γίνεται με εσχάρες τουλά
χιστον Φ12 (S400 ή S500) ανά max 150 mm

-.,
)

Σχήμα Σ18.26

Γεωμετρικά στοιχεία πεδίλων

18.6.3 Συνδετήριες

δοκοί

Το κάτω πέλμα των συνδετηρίων δοκών θα δια
τάσσεται σε στάθμη κάτω από τον "λαιμό" των
πεδίλων.

Η διατομή σκυροδέματος και ο συνολικός οπλισμός
των συνδετηρίων δοκών θα υπολογίζεται έτσι
ώστε να αναλαμβάνεται ασφαλώς αξονικό φορτίο

(σο με το φορτίο που προσδιορίζεται από την παρ.

5.2.4.2 του ΝΕΑΚ
Οι αγκυρώσεις των οπλισμών θα γ(νονται

Οι ελάχιστες διαστάσεις και ο ελάχιστος οπλισμός

σύμφωνα με τους κανόνες για δοκούς με
αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας.

*

των συνδετηρίων δοκών είναι:
Για

ns 3
Ο.25/0.40 m, 0.4% άνω και 0.4% κάτω
ή min 3·3Φ14 (S400 ή S500)
συνδ. Φ10/200

*

Για

n

2: 4
Ο.25/0.60 m, 0.4% άνω και 0.4% κάτω

ή min 3·3Φ16 (S400 ή S500)
συνδ. Φ10/150

Η διάταξη και οι λεπτομέρειες κατασκευής και
όπλισης της πλάκας πρέπει να εξασφαλ(ζουν
με αξιοπιστ(α την ανάληψη των αξονικών
φορτ(ων (θλιπτικών ή εφελκυστικών) που
προβλέπονται σχετικώς στον ΝΕΑΚ.

)

Οι αγκυρώσεις των οπλισμών αυτών θα
γ(νονται σύμφωνα με τους κανόνες για
δοκούς με αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμό
τητας.

όπου n ο αριθμός ορόφων πέραν του τυχόν
υπάρχοντος υπογείου.

Γενικότερα επιτρέπεται η αντικατάσταση των
συνδετηρίων δοκών με ενιαία πλάκα, το πάχος της
οπο(ας πρέπει να είναι τουλάχιστον 0.20m, στη

στάθμη του "λαιμού" των πεδ(λων_
Ο ελάχιστος οπλισμός της πλάκας θα αποτελείται
αφ'ενός από δύο εσχάρες οπλισμού Φ10 ανά 0.20m

στο άνω και κάτω πέλμα και αφ'ετέρου από τον
οπλισμό που θα απαιτείτο στις θέσεις των

αντίστοιχων συνδετηρίων δοκών που παραλεί
πονται

18.6.4 Πεδιλοδοκο(

Οπου ε(ναι δυνατόν συνιστάται η προέκταση

Για το πλάτος και ύψος των πεδιλοδοκών, ισχύουν
οι ελάχιστες απαιτήσεις των περιμετρικών τοι
χε(ων υπογείων (βλ παρ. 18.6.1)

των πεδιλοδοκών πέραν των ακρα(ων υπο
στυλωμάτων/τοιχωμάτων κατά τουλάχιστον
ν'511, όπου b και h ε(ναι, αντιστοίχως, το πλά
τος και το ύψος της πεδιλοδοκού.
Για τις πεδιλοδοκούς ισχύουν οι ελάχιστες απαιτή

σεις που ισχύουν για συνδετήριες δοκούς. Επιπρο
σθέτως συνιστάται όπως διατάσσεται πρόσθετος
καθ'ύψος οπλισμός για έλεγχο της ρηγμάτωσης
(παρ. 15.5).

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΛΔ.\Σ
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19.1 ΓΕΝΙΚΑ
Το Κεφάλαιο αυτό αφορά τις αρχές που πρέπει να
τηρΟΟνται στην εκλογή και παραγγελία των απαι
τούμενων υλικών.

19.2 ΜΞΘΟΔΟΙ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
θα πρέπει να συμφωνούν με τις μεθόδους που
αναγράφονται στον Κανονισμό Τεχνολογ(ας Σκυ
ροδέματος (Κ.Τ.Σ.) εφόσον δεν ρυθμίζονται στον
προκε{μενο κανονισμό.

19.3

.)

ΧΑΛ ΥΒΕΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΑΓΕΣ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

19.3.1

Γενικά

Ως οπλισμοί στοιχε(ων από σιδηροπαγές σκυρόδε

μα χρησψοποιούνται μόνον οι χάλυβες που καθο
ρ(ζονται στη μελέτη και συμφωνούν με τα τεύχη
έγκρισης.
Π.χ. βαφή με ρητ(νες ή άλλα υλικά, γαλβάνι
σμα, κ.ά.

Η επιφάνεια των χαλύβων μπορε( να καλύπτεται
με στρώση αντιδιαβρωτικής προστασ(ας. Η εφαρ
μογή αυτής της προστασ(ας πρέπει να λαβα(νεται
καταλλήλως υπόψη αν μειώνει τα μηχανικά χαρα
κτηριστικά ή την συνάφεια των χαλύβων.

19.3.2

.. ·_).
.•

Συγκολλησιμότητα

Ως προς τη συγκολλησιμότητα και τη μέθοδο

Η συγκολλησιμότητα των οπλισμών εξαρτάται

συγκόλλησης των χαλύβων, πρέπει να ακο
λουθούνται οι διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ

κυρ(ως από τη μέθοδο παραγωγής (θερμή εξέλαση
ή ψυχρή κατεργασία), από την χημική σύνθεση και

959

και

από την διάμετρο.

971

Σχετικώς βλ. και την παρ.

20.4.4.
19.4

ΤΕΝΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΑΡΤΗΜΑΤΑ
Για την επιβολή προέντασης επιτρέπεται η χρήση

Τα περιβλήματα μπορούν να είναι:

·
-

λείοι χαλύβδινοι σωλήνες,
σωλήνες από χαλύβδινη λαμαρίνα με νευ
ρώσεις,
πλαστικο( σωλήνες.

Ενθέματα μπορούν να ε(ναι:
α)

Ενσωματωμένα εξαρτήματα που απαι

τούνται για την λειτουργικότητα της κα
τασκευής (π.χ. για την στερέωση μεταλλι
κών στοιχείων).

μόνο των τενόντων (σύρματα, ράβδοι, συρματό
σχοινα), αγκυρώσεων, συνδέσμων και σωλήνων, οι
οποία καθορ(ζονται στη μελέτη και συμφωνούν με
τα τεύχη έγκρισης.

19.5

ΕΝΘΕΜΑ ΤΑ

Ενθέματα ενσωματωμένα σε φέρουσες κατα
σκευές από ωπλισμένο σκυρόδεμα δεν πρέπει να
προκαλών ανεπιθύμητες αλλαγές στην συμπερι
φορά και την αντοχή του έργου.

β)

Παραμένοντες ξυλότυποι ή εξαρτήματα
που χρησιμοποιούνται για την τοποθέτη
ση των οπλισμών.

Η ενσωμάτωση εξαρτημάτων από ελαφρά
κράματα μετάλλων πρέπει να αποφεύγεται
Βλέπε επ(σης Κ.Τ.Σ. παρ.14.4.

·.·: )
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20. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓ ΑΣΙΩΝ
20.1 ΓΕΝΙΚΑ
Η περιγραφή των μεθόδων που πρέπει να
χρησιμοποιούνται, δίνεται σε οδηγ(ες και σε
εγχειρ(δια καλής εκτέλεσης.

Στο Κεφάλαιο αυτό ορίζονται οι βασικο( σκοπο( που

πρέπει να επιτυγχάνονται κατά τη διάρκεια της
κατασκευής.
Ολο το προσωπικό που ασχολdται με την παρα
γωγή του σκυροδέματος και την εκτέλεση των
εργασιών πρέπει να ε(ναι κατάλληλα εκπαιδευμέ
νο για την εργασία την οποία θα εκτελέσει.

20.2ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
Για τα θέματα τα σχετικά με

-

)

-

την μεταφορά και αποθήκευση των υλικών του
σκυροδέματος,
την παρασκευή,
την μεταφορά, διάστρωση και συμπύκνωση, και
την συντήρηση του σκυροδέματος

ισχύουν οι αντ(στοιχες διατάξεις του Κανονισμού
Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤ.Σ.) εφ'όσον δεν
ρυθμίζονται στον προκείμενο Κανονισμό.

20.2.1
Ειδικά η θερμική επεξεργασ(α μπορε( να επη
ρεάσει:

-

την ανάπτυξη της αντοχής σε θλ(ψη σε
συνάρτηση με τον χρόνο καθώς και την
τελική της τιμή,
την σχέση μεταξύ θλιπτικής και εφελκυστι

θερμική επεξεργασία του σκυροδέματος

Η θερμική επεξεργασία για επιτάχυνση της σκλή
ρυνσης του σκυροδέματος πρέπει να είναι γνωστή
κατά την φάση της μελέτης του έργου, δεδομένου

ότι διάφορα άρθρα αυτού του Κανονισμού πρέπει
να προσαρμοσθούν έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη η
προτεινόμενη θερμική επεξεργασ(α.

κής αντοχής,
την εξέλιξη των χρον(ων παραμορφώσεων,
την επίτευξη και ανάπτυξη της προέντα

_)

σης.

20.3 ΙΚΡΙΩΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΞΥ ΛΟΤΥΠΟΙ

Βλέπε Κ.Τ.Σ. παρ.11

20.3.1

Στην μελέτη των ξυλοτύπων πρέπει να λαμ

Τα ικριώματα και οι ξυλότυποι (ή σιδηρότυποι ή
πλαστικότυποι) έχουν τρεις κύριους σκοπούς:

βάνονται υπόψη οι απαιτήσεις για τις επιφά
νειες του σκυροδέματος (εμφάνιση,
συμβιβαστότητα με την προβλεπόμενη επέν
δυση). Ο όρος αυτός έχει σημαντικό ρόλο

-

Γενικά

δίνουν στο σκυρόδεμα την μορφή του,

παρέχουν τα μέσα για να προκύψει η απαιτούμενη διαμόρφωση και εμφάνιση των επιφανειών,
στηρ(ζουν τον φορέα μέχρις ότου μπορέσει να
φέρει φορτ(α.

στην εκλογή της υφής της επιφάνειας των
ξυλοτύπων.

-

Επ( πλέον, οι μορφές του ξυλοτύπου που
βασικά χρησιμοποιούνται για αισθητικούς λό
γους, μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς την

Τα ικριώματα και οι ξυλότυποι να υπολογ(ζονται
και να κατασκευάζονται έτσι ώστε να φέρουν
ασφαλώς τα φορτία κατa την κατασκευή, να επι
τρέπουν τις τυχόν απαρα(τητες παραμορφώσεις
και να συμφωνούν με τις ανοχές διαστάσεων που

ευκολία σκυροδέτησης, την συμπύκνωση και

αργότερα την αφαίρεση των ξυλοτύπων και
έτσι την ποιότητα και την αντοχή του σκυρο
δέματος.

προδιαγράφονται για την κατασκευή.

Κατασκευή ικριωμάτων και ξυλοτύπων

20.3.2
Η μελέτη και η κατασκευή των ικριωμάτων και
των ξυλοτύπων πρέπει να γ(νεται σύμφωνα
με τοος ισχύοντες για τις αντ(στοιχες κατα
σκευές Κανονισμούς.

α)

Πρέπει να δ(νεται ιδια(τερη προσοχή στην

β)

διαμόρφωση των συνδέσμων, ώστε να εξα
σφαλίζεται σε κάθε φάση της κατασκευής η
στατική ισορροπ(α, η σωστή μεταβίβαση των
δυνάμεων, η αντοχή σε λυγισμό και η αποφυ
γή ανατροπής και πλευρικής αστάθειας.

Πρέπει να δ(νεται ιδια(τερη προσοχή στην
υδατοστεγανότητα των αρμών των στοι
χε(ων τοο σανιδώματος και. όποο dναι απα
ρα(τητο, μεταξύ του ξυλότυποο και του ήδη

γ)

Οι στφ(ξεις στο έδαφος, τα ικριώματα και οι
ξυλότυποι πρέπει να κατασκευάζονται από
ειδικευμένο προσωπικό και σύμφωνα με τα
σχέδια και τις προδιαγραφές.
Οι αρμο( των στοιχε(ων του σανιδώματος πρέ

πει να στεγανοποιούνται κατάλληλα.
Οι εσωτερικές παρειές των ξυλοτύπων πρέπει
να dναι καθαρές. Εγκεκριμένα υλικά αποκόλ
λησης των ξυλοτύπων πρέπει να τοποθετού
νται σε συνεχε(ς ομοιόμορφες στρώσεις. Το
σκυρόδεμα πρέπει να διαστρώνεται σε όσο το
δυνατόν μικρότερο χρονικό διάστημα από την
εφαρμογή των υλικών αυτών και όσο αυτά
διατηρούν την αποτελεσματικότητά τους.

σκληρυμένου σκυροδέματος.

Βλέπε και ΚΤΣ. Αρθρο

)

Αφα(ρεση ικριωμάτων και ξυλοτύπων

20.3.3

1t

20.3.3.1

Οταν υπάρχει παγετός ή όταν οι θερμοκρα
σ(ες ε(ναι χαμηλές πρέπει να δ(νεται ιδια(τερη
προσοχή.
Σχετικώς ισχύει ο ΚΤ.Σ.. παρ.

1t6 και 12.7.

Π.χ. στέγες, ή πλάκες ορόφων που φορτίζο

νται από πλάκες υπερκείμενων ορόφων, οι
οπάες δεν έχουν ακόμα σκληρυνθεί

Χρόνος αφα(ρεσης ικριωμάτων και
ξυλοτύπων

Τα ικριώματα ή οι ξυλότυποι επιτρέπεται να αφαι
ρούνται μόνο όταν το σκυρόδεμα έχει σκληρυνθε(
επαρκώς. Το σκυρόδεμα θεωρε(ται επαρκώς σκλη
ρυνθέν όταν το δομικό στοιχείο έχει αναπτύξει
τέτοια αντοχή, ώστε να μπορε( να παραλάβει με
την απαιτούμενη ασφάλεια όλα τα κατά τον χρό
νο της αφα(ρεσης των ικριωμάτων ή ξυλοτύπων
επιβαλλόμενα φορτία.
Ιδια(τερη προσοχή επιβάλλεται για τα δομικά στοι
χε(α, τα οπάα αμέσως μετά την αφαίρεση των
ικριωμάτων παραλαμβάνουν σχεδόν το σύνολο

των φορτίων του υπολογισμού.

Τα δοκ(μια πρέπει να παραμένουν στο έργο
και να συντηρούνται όπως αυτό (δοκίμια του

)

έργου).

Εάν η εξέλιξη της σκλήρυνσης δεν παρακολουθε(
ται με δοκ(μια, οι ξυλότυποι δεν θα αφαιρούνται
πριν από τις ημέρες που ·δ(νονται στον Πίνακα 20.i
και οι οπάες θεωρούνται βασικές τιμές χρόνου
αφα(ρεσης.

Σταχεία Κατασκευής

Πλευρικά δοκών, πλακών,

Τύποc Τσιμ έντου

1
2 ημ.

3

ημ.

5 ημ.

8

ημ.

11

υποστυλωμάτων,
τοιχωμάτων
Ξυλότυποι πλακών και
δοκών

Για τους τύπους τσιμέντου βλ "Κανονισμό
Τσιμέντου", ΦΕΚ 69Α/28.03.80.

Ξυλότυπα δοκών και
πλακών ανάγματος >5m

10

ημ.

16 ημ.

Υποστυλώματα

28ημ.

28ημ.

ασφαλείας (βοηθητικά)
δοκών και πλακών
ανάγματος

>5m
Πίνακας

20.1

Χρόνοι αφα(ρεσης των ξυλοτύπων
(βασικές τιμές)

Π.χ. όταν χρησιμοποιούνται ολισθα(νοντες ή
αναρριχώμενα ξυλότυποι, οι χρόνοι αφαίρε
σής των ε(ναι κατά κανόνα μικρότερα.

Ειδικές μέθοδοι σκυροδέτησης και ειδικά σκυροδέ
ματα μπορεί να απαιτούν ιδια(τερο χρόνο αφαίρε
σης των ξυλοτύπων.
Οι ξuλότυπα των υποστυλωμάτων και τοιχωμά

των πρέπει να αφαιρούνται πριν από τους ξυλό
τuποuς των δοκών και πλακών, τις οπο(ες
στφ{ζοον. Ιιφιώματα, υποστυλώματα ξυλοτύπων
και φέροντες ξυλότυποι πλακών (φορε(ς ξυλοτύ
πων) πρέπει να απομακρύνονται προσεκτικά με
χαλάρωση των μηχανισμών συγκράτησης.
Δεν ειuτρέπεται η χαλάρωση με κρούσεις και η
βίαιη αφα(ρεσή τους. Πρέπει να αποφεύγονται οι
κραδασμά.

20.3.32 Βοηθητικά υποστυλώματα ασφαλε(ας
Για να περιοριστούν οι παραμορφώσεις από ερπu
σμό και συστολή ξήρανσης, πρέπει να παραμένουν
βοηθηnκά υποστυλώματα ή να τοποθετούνται α
μέσως μετά την αφα(ρεση των ξυλοτύπων.

)

Τα βοηθητικά υποστυλώματα πρέπει να παραμέ

νουν οοο το δυνατόν περισσότερο (βλ και Πίνακα
ιδlως σε δομικά στοιχε(α,τα οποία αμέσως
μετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων παραλαμβά
νοον μεγάλο τμήμα του φορτίου υπολογισμού, ή
στα σπάα αφαιρούνται πρόωρα α ξυλότυποι Τα
βοηθητικά υποστυλώματα πρέπει να υπέρκεινται

20.1),

μεταξύ τους στους διάφορους ορόφους.

Σε πλάκες και δοκούς με ανοίγματα μέχρι θm,
περ(nου, αρκούν βοηθητικά υποστυλώματα στο
μέσον του ανοίγματος. Για μεγαλύτερα ανοίγματα
πρέπει να τοποθετούνται περισσότερα βοηθητικά
υποσruλώματα. Για πλάκες ανοίγματος μικρότε
ρα.ι από 3m περιπεύουν κατά κανόνα τα βοηθητι
κά υποστυλώματα.

20.3.3.3 Φόρτιση δομικών στοιχε(ων μετά
πρόσφατη αφα(ρεση των ξυλοτύπων
Απαιuίται ιδιαίτερη προσοχή όταν δεν μπορεί να
αποφευχθε{ η χρήση τφν πατωμάτων κατά τις
πρώτ-ες ημέρες μετά την κατασκευή ή αφα{ρεση

)

των ξυλοτύπων.
Δεν επιτρέπεται με κανένα τρόπο η απόρριψη, ή
συσσώρευση ή απόθεση μεγάλων ποσοτήτων

διαφόρων υλικών σε προσφάτως κατασκευασθέ
ντα πατώματα.

20. 4 ΚΟΙΝΟΙ ΧΑΛ ΥΒΕΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΑΓΕΣ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

20.4.1 Μεταφορά και αποθήκευση
Η μεταφορά και αποθήκευση των χαλύβων πρέπει

να γίνεται έτσι ώστε να αποφεύγονται:

Π.χ. χαλαρές πλάκες σκουριάς.

-

μηχανικές βλάβες (π.χ. εγκοπές) ή πλαστικές

παραμορφώσεις,
Θραύσεις συγκολλήσεων προκατασκευασμένων
στοιχείων ή πλεγμάτωy.
ρυπάνσεις που βλάπτουν την συνάφεια,

-

απώλειες της δυνατότητας χαρακτηρισμού και
πιστοπο(ησης του ε(δους των χαλύβων,
μειώσεις διατομών λόγω διάβρωσης.

Η μεταφορά και αποθήκευση των προκατασκευα
σμένων κλωβών και πλεγμάτων οπλισμού πρέπει
να γίνεται έτσι ώστε να αποφεύγεται, εκτός των
άλλων, η απαράδεκτη παραμόρφωση των κλωβών
και η σχετική μετατόπιση των οπλισμών.
Η εξέταση αυτή πρέπει να γ(νεται με τόσο
περισσότερη προσοχή, όσο μεγαλύτερη ε(ναι
η διάρκεια αποθήκευσης, όσο πιο διαβρωτικές
ε(ναι οι συνθήκες του περιβάλλοντος και όσο
πιο υψηλής ποιότητας ε(ναι ο χάλυβας.

Η κατάσταση της επιφάνειας των οπλισμών πρέ
πει να εξετάζεται πριν από την χρησιμοπο(ησή
τους για να εξασφαλ(ζεται η απουσ(α βλαβερών
αλλοιώσεων.

20.42

Κοπή

Η κοπή πρέπει να γ(νεται, κατά προτ(μηση, με
μηχανικά μέσα.

)
Αυτό ε(ναι ιδια(τερα απαρα(τητο σε περ(πτω
ση συγκόλλησης των άκρων.

Σε περ(πτωση ράβδων ψυχρής εξέλασης με συ
στροφή (στρέψη) πρέπει να αφαιρούνται τα μη

συνεστραμμένα άκρα, αν χρησιμοποιούνται οι μη
χανικές ιδιότητες των άκρων των ράβδων.

20.4.3
Πρέπει να γ(νεται οπτικός έλεγχος της ποιό
τητας της κάμψης (απουσ(α ρωγμών, αποκολ
λήσεις νευρώσεων κ.λ.π.).
Συνιστάται έλεγχος απ' τον παραγωγό, του
ότι δεν χρειάζεται να ελαττώνονται οι ταχύ
τητες κάμψης ή και τα τύμπανα σε ψυχρό
καιρό.

Κάμψη

Η κάμψη πρέπει να γ(νεται με μηχανικά μέσα, με
σταθερή ταχύτητα, χωρ(ς απότομες κινήσεις και

με την βοήθεια τυμπάνων, έτσι ώστε να εξασφα
λ(ζεται σταθερή ακτ(να καμπυλότητας για το κα
μπτόμενο τμήμα. Η διάμετρος του τυμπάνου δεν
πρέπει να ε(ναι μικρότερη από εκε(νη που εγγυάται
η δοκιμή αναδ(πλωσης. Απαγορεύεται το (σιωμα
ράβδων που έχουν καμφθε( ή η προθέρμανση με

φλόγα οξυγόνου. Εξαιρούνται οι χάλυβες που μπο
ρούν αποδεδειγμένα να καμφθούν χωρ(ς σημαντι
κή μεταβολή των ιδιοτήτων τους.

)

20.4.4

Συγκολλήσεις ράβδων

20.4.4.1
Η πλέον συνηθισμένη μέθοδος συγκόλλησης
ε(ναι η συγκόλληση με βολταϊκό τόξο.
Ως φέροντες θεωρούνται όλοι οι οπλισμο(
εκτός από εκε(νους που τοποθετούνται ειδικά
για στερέωση.

Βλ. Πρότυπα ΕΛΟΤ

959 και 97t

Γενικά

Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για τις συγκολλήσεις
φερόντων οπλισμών ε(τε στο εργοστάσιο, ε(τε στο
συνεργε(ο, ε(τε στο εργοτάξιο. Δεν ισχύουν για τις
συγκολλήσεις πλεγμάτων και άλλων προϊόντων
που έχουν προτυποποιηθε( και εγκριθε( ως συγκολ
λημένα στοιχε(α.

Κατά την συγκόλληση πρέπει να τηρούνται τα
μέτρα ασφαλε(ας και να γ(νονται ειδικά έλεγχοι.

Απαγορεύεται η συγκόλληση με φλόγα οξυγόνου
ή με σφυρηλάτηση.

20.4.4.2

Συγκολλήσεις •με συνεχή ραφή

Οι συγκολλήσεις πρέπει" να έχουν ικανοποιητική
αντοχή και ολκιμότητα.

Αυτό μπορεί να επιτευχθε( μόνο με μέθοδο συγκόλ
λησης κατάλληλη για τον τύπο του οπλισμού και
την υπόψη ένωση.

20.4.4.3

Σημειακές συγκολλήσεις

Ως στμειακές συγκολλήσεις νοούνται εδώ οι προ
σωρινές συγκολλήσεις ράβδων οπλισμού για την
μεταφορά και τοποθέτηση. Οι συγκολλήσεις αυτές
πρέπει να έχουν ικανοποι:ητική αντοχή και ολκιμό
τητα, όπως οι ενώσεις με συνεχή ραφή (παρ.
20.4.42~

20.4.4.4

Συγκολλήσεις ράβδων οπλισμού
σε άλλα χαλύβδινα στοιχε(α

Η μελέτη η εκτέλεση και ο έλεγχος αυτών των
συγκολλήσεων πρέπει να σuμφωνε[ με τις γενικές
απαιτήσεις συγκολλήσεων σε δομικά έργα.

20.4.4.5

)

Οι συνθήκες που απαιτούνται για σωστή συ
γκόλληση πληρούνται κανονικά σ'ένα εργο
στάσιο ή συνεργε[ο, και μόνο κατ'εξα[ρεση
σ'ένα εργοτάξιο.

Απαιτήσεις ικανότητας

Οι συγκολλήσεις πρέπει να επιβλέπονται από προ
σωπικό εξοικειωμένο με τις μεθόδους και τους
Κανονισμούς συγκόλλησης οπλισμών.
Οι συγκολλητές πρέπει να αποδε[ξουν την ικανό
τητά τοος για συγκόλληση υπό πραγματικές συν
θήκες κατασκευής.

20.4.5

Ενώσεις
Ενώσεις με υπε'pκάλυψη

20.4.5.1

Το μήκος και η Θέση των ενώσεων πρέπει να
συμφωνούν με την μελέτη.

20.4.52

Ενώσεις με συγκόλληση

Ενώσεις με συγκόλληση γ[νονται σύμφωνα με την
παρ.

20.4.4 και στις θέσεις που προβλέπονται στην

μελέτη

Σε ορισμένες περιπτώσεις, π.χ. σε συγκολλή
σεις καμπύλων ράβδων, μπορε[ να dναι ανα
γκα[α η προηγούμενη εκτέλεση πειραματικών

)

ερευνών.

Οι συγκολλήσεις επιτρέπονται, γενικά, μόνο σε

ευθύγραμμα τμήματα οπλισμών.

20.4.5.3

Μηχανικές ενώσεις

Τα εξαρτήματα μηχανικών ενώσεων πρέπει να

καλύπτονται με τεύχη έγκρισης ή με δοκιμές.
Οι μηχανικές ενώσεις μεταξύ δύο ράβδων
οπλισμού μπορούν να γ(νουν με αρμοκλε(δες
κοχλιωτές, συγκολλητές ή πληρούμενες με
λuωμένο μέταλλο, κον[αμα ή κόλλες.

Οι μηχανικές ενώσεις πρέπει να γ[νονται σύμφωνα
με τις προδιαγραφές που περιέχονται στα τεύχη
έγκρισης και οι θέσεις τους πρέπει να φα(νονται
στα σχέδια οπλισμού.

20.4.6 Συναρμολόγηση ;και τοποθέτηση
του οπλισμού
α)

Η συναρμολόγηση του οπλισμού (καθολική ή
μερική) στο εργοτάξιο ή στο συνεργε[ο πρέπει
να εξασφαλ(ζει:

Αν οι οπλισμοί συναρμολογούνται έξω απ'τον

ξυλότυπο και ειδικά στο συνεργdο, ε[ναι ανα

-

γκα[α η εξασφάλιση της ακαμψ[ας του κλω

βού, έτσι ώστε να πληρούνται κατά την
μεταφορά και τοποθέτηση οι συνθήκες της
παρ. α.

β)

Την διατήρηση της Θέσης των οπλισμών κατά
την μεταφορά, την τοποθέτηση και την σκυ
ροδέτηση μέσα στα όρια των κατασκευαστι
κών ανοχών. Ιδια(τερη προσοχή απαιτε(ται για
τις αποστάσεις από τις παρειές.
Την ευχέρεια διάστρωσης του σκυροδέματος.
Η συναρμολόγηση του οπλισμού περιλαμβάνει
και την στερέωσή του.
Η στερέωση με συγκόλληση υπόκειται στις
(διες κατασκευαστικές απαιτήσεις που αφο
ρούν και τις ενώσεις με συγκόλληση.

Τα στηρ(γματα και τα στοιχε(α που χρησιμο

ποιούνται για την τήρηση των αποστάσεων
πρέπει να ε(ναι κατάλληλα και σε ικανό αριθμό,

ώστε να ικανοποιούνται οι συνθήκες της
παρ.α. Επιπλέον, δεν πρέπει να παρεμποδίζουν
την διάστρωση ούτε να αποτελούν αδύνατο
στιιεfο, όσον αφορά την αντοχή σε διάρκεια
και ειδικά την επιρροή του περιβάλλοντος.

Δεν πρέπει:

-

να προκαλούν ορατές ή σημαντικές ασυνέ
χειες στην επιφάνεια, ούτε να παρεμποδ(
ζουν την σωστή
διάστρωση του

Τα στηρ(γματα και τα παραπάνω στοιχε(α

-

(αποστάτες) πρέπει:
να περιβάλλονται ικανοποιητικά από σκυρόδε
μα,

να εfναι αδρανή ως προς τα περιβάλλοντα
υλικά,
να παρουσιάζουν ανοχές συμβιβαστές μ'εκε(
νες που απαιτούνται για τους οπλισμούς,

σκυροδέματος.

-

-

να παρεμποδ{ζουν ενδεχόμενη επεξεργα
σ(α του σκυροδέματος,

-

-

να επηρεάζουν δυσμενώς την αντιδιαβρω
τική προστασ(α των οπλισμών.

- να συμπεριφέρονται ίκανοποιητικά όσον αφο

)

ρά τις θερμοκρασιακές επιρροές.

20.5 ΤΕΝΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ

20.5.1
Πρέπει να αποφεύγεται:

-

κάθε χημική, ηλεκτροχημική ή βιολογική ε
πιρροή που μπορε( να διαβρώσει τους τένο
ντες.

κάθε βλάβη, ρωγμή ή παραμόρφωση των
σωλήνων,
κάθε ρύπανση που μπορε( να επηρεάσει την
αντοχή σε διάρκεια ή την συνάφεια.
κάθε παραμόρφωση των τενόντων που δεν
προβλέπεται στα σχέδια. Παραμορφωμένοι
τένοντες πρέπει να απορρfπτονται (απαγο
ρεύεται το (σιωμα).
κάθε θέρμανση από φλόγα ή εκτοξευόμενα
στοιχεfα (π.χ."σταγόνες" κατά την ηλεκτρο
συγκόλληση).

Μεταφορά και αποθήκευση

Οι τένοντες προέντασης, οι σωλήνες, οι αγκυρώ
σεις και οι σύνδεσμοι (π.χ.αρμοκλείδες) πρέπει να
προστατεύονται κατά την μεταφορά, τον χειρισμό
και την αποθήκευση. Η αποθήκευση πρέπει να
γίνεται με προστασ(α από την βροχή, την υγρασ(α
του εδάφους και τις ατμοσφαιρικές συνθήκες αν

ε(ναι διαβρωτικές.

Η συγκόλληση κοντά σε τένοντες προέντασης
απαγορεύεται. εκτός αν έχουν ληφθε( ειδικά μέ
τρα.

Η κατάσταση των επιφανειών των τενόντων και
η στεγανότητα των σωλήνων πρέπει να ελέγχε
ται πριν από την χρήσή τους, ώστε να εξασφαλ(

ζεται η απουσ(α επιβλαβών αλλοιώσεων.

Πρέπει να αποφεύγεται κάθε βλάβη της υδα
τοστεγανότητας των σωλήνων.
Σε περ(πτωση θαλάσσιας μεταφοράς, οι τένο
ντες πρέπει να προστατεύονται με κατάλλη
λη συσκευασ(α.

20.5.2 Κοπή
Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα απαρα(τητα

Η κοπή πρέπει να γ(νεται με μηχανικά μέσα ή με

για την τάνυση των οπλισμών πρόσθετα μή

φλόγα οξυγόνου. Στην τελευτα(α περ(πτωση η

κη.

Δεν συνιστάται κοπή με φλόγα οξυγόνου.

κοπή πρέπει να γ(νεται σε απόσταση μεγαλύτερη
από 20 έως 30 mm από μια αγκύρωση.

Κοπή τενόντων που έχουν τανυθε( πρέπει να
αποφεύγεται

20.5.3

Κάμψη

προκαθορισμένης διαδικασ(ας.

Η κάμψη επιτρέπεται αν γ(νεται μόνο με μηχανικά
μέσα, με σταθερή ταχύτητα, χωρίς απότομες κινή

Πρέπει να ελεγχθε( ότι η πραγματοποιούμενη
ακτf να καμπυλότητας ε(ναι τουλάχtστον (ση

σεις, με την βοήθεια τυμπάνων, έτσι ώστε να
εξασφαλfζεται σταθερή ακτ(να καμπυλότητας για
το τμψα που κάμπτεται. Η διάμετρος του τυμπά-

Η κάμψη επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους

160
Je6
με την ελάχιστη επιτρεπόμενη που καθορ(ζε

νου δεν πρέπει να ε(ναι μικρότερη από την ελάχι

ται στα τεύχη έγκρισης.

στη εmτρεπόμενη, που καθορίζεται στα τεύχη

έγκρισης.
Απαγορεύεται η αναδ(πλωση.

Κοντά στις αγκυρώσεις, στους συνδέσμους, στα
προεταμασμένα άκρα των τενόντων (ελικώσεις,
βολβοί, νευρώσεις) και στο εσωτερικό των συ
σκευών τάνuσης και αγκύρωσης, οι τένοντες πρέ
πει να ε!ναι ευθύγραμμοι, σε μήκος που ε(ναι
συνάρτηση του τύπου του τένοντα και της μεθό
δου προέντασης.

20.5.4

Ενώσεις, αγκυρώσεις και σύνδεσμοι

Οι διατάξεις για τις ενώσεις. τις αγκuρώσεις και
τους σvνδέσμους των τενόντων πρέπει να συμφω
νούν με τα τεύχη έγκρισης (παρ.19.3).

20.5.5

Συναρμολόγηση και τοποθέτηση

των τενόντων
Αν α τένοντες έχουν ρυπανθε( πρέπει να
εξετασθούν προσεκτικά.

Δεν εmτρέπεται η :χρήση τενόντων που έχουν
uποστε( βλάβες.

Πρέπει να τηρε(ται η χάραξη των σωλήνων

Η συναρμολόγηση και η τοποθέτηση στο εργοτά
ξιο, ή στο σuνεργε(ο γ(νεται σύμφωνα με τα τεύχη
έγκρισης και σύμφωνα με τους κανόνες που αφο
ρούν:

και των τενόντων, η οποία προβλέπεται από
την μελέτη ώστε να περιορ(ζονται στο ελά
χιστο α απώλειες προέντασης λόγω τριβής
και να ισχύουν α τάσεις που έχουν ληφθε(
υπόψη στους υπολογισμούς.

-

την επικάλυψη σκυροδέματος και την απόσταση

τενόντων,
την διατήρηση της θέσης των τενόντων, των
συνδέσμων και των αγκυρώσεων, μέσα στα όρια
των κατασκευαστικών ανοχών,
την εvχέρεια διάστρωσης του σκυροδέματος.

Η συναρμολόγηση των τενόντων περιλαμβάνει και
την στερέωσή τους. Τα στηρ(γματα και τα στα
χε(α που :χρησιμοπαούνται για την τήρηση των
αποστάσεων πρέπει να πληρούν τους όρους της
παρ. 20.4.6 και να διατάσσονται σε ικανό αριθμό,
ώστε να ικανοπαούνται οι παραπάνω απαιτήσεις.

Η συγκόλληση μπορε( να επιτραπε( όταν για
περ(βλημα :χρησιμοποιούνται χαλύβδινοι σω

Απαγορεύεται να γίνει με συγκόλληση στερέωση
σωλήνων που ήδη περιέχουν τένοντες.

λήνες.

20.5.6
Ο τύπος των σωλήνων έχει επ(δραση στις
απώλειες προέντασης.

α)

Οι σωλήνες μπορούν να αντικατασταθούν
από διόδους διαμορφωμένες στο σκυρόδεμα.

Ιδια(τερη προσοχή πρέπει να δ(νεται στην

χάραξη και στην υδατοστεγανότητα σωλή
νων, α οπο(οι τοποθετούνται πολύ κοντά ο
ένας στον άλλο, ή σωλήνων σε προκατα
σκευασμένα σπονδυλωτά στοιχε(α. Ειδικά
πρέπει να ληφθούν μέτρα, ώστε να εξασφα
λισθε( ότι το σκυρόδεμα, το κον(αμα ή/και

Σωλήνες

Οι τύπα των σωλήνων που :χρησιμοποιούνται
πρέπει να συμφωνούν με τις παραδοχές της
μελέτης.

Οι σωλήνες πρέπει να έχουν κανονική χάραξη
και ικανό αριθμό σημείων στήριξης ώστε να
εξασφαλ(ζεται η τήρηση των ανοχών σε ό,τι
αφορά την ακριβή τοποθέτησή τους.
β)

Οι σωλήνες πρέπει να ε(ναι στεγανά ως προς
το νωπό σκυρόδεμα. Πρέπει να δ(νεται ιδια(τε

ρη προσοχή στην στεγανότητα των συνδέ
σεων των σωλήνων κατά την διάρκεια της
σκυροδέτησης.

οποιαδήποτε κόλλα που χρησιμοποιε(ται στις
συνδέσεις (βλέπε παρ. 20.7.3) δεν διαπερνά

τους σωλήνες (π.χ.χρησιμοποιώντας ένα κά
λυμμα στις κολλητές συνδέσεις).
Σε περ(πτωση που στην μελέτη προβλέπεται σύν
δεση μεταξύ τενόντων και σκυροδέματος, οι σω
λήνες πρέπει να παρουσιάζουν καλή συνάφεια με

το σκυρόδεμα.
Σημεία εξαγωγής αέρα πρέπει να προβλέπονται
σ'όλα τα άκρα και τα υψηλά σημε(α της χάραξης.
Πρόσθετα ση..ιε(α εξαγωγής αέρα πρέπει να προ
βλέπονται για τους τένοντες που έχουν μεγάλο
μήκος.

20.5.7

Προετοιμ.ασ(α και προστασ(α των

σωλήνων πριν από την τσιμεντένεση
Οι σωλήνες πρέπει να προστατεύονται, μέχρις
ότου γ(νουν τσιμεντενέσεις, από την εισχώρηση
ξένων ουσιών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν
την εκτέλεση και ποιότητα των τσιμεντενέσεων.
Σε περιόδους παγετού πρέπει να εμποδίζεται η
εισχώρηση νερού για να αποφεύγεται διάσπαση
του σκυροδέματος από τον σχηματισμό πάγου.

20.6

ΒΔJΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ

20.6.1

Προένταση πριν από την έγχυση

του σκυροδέματος

20.6.t1

Οδηγ(ες για το εργοτάξιο ή το
εργοστάσιο

Στο εργοτάξιο ή στο εργοστάσιο πρέπει να τηρεί
ται ψερολόγιο που να καθορίζει;

-

τα στοιχεία που θα προενταθούν και τον εξοπλι

-

την σειρά με την οποία θα προενταθούν τα

σμό που θα χρησιμοποίf1θεί,
στοιχε(α,

Αν οι τένοντες κόβονται υπό τάση πρέπει να
ληφθε( υπόψη στην μελέτη η προκύπτουσα
αύξηση του μήκους μεταβίβασης της προέ

δοκιμές σε αντιπροσωπευτικά δοκίμια σκυρο
δέματος, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες
του περιβάλλοντος κατά την σκλήρυνση.

τέλος της διαδικασίας της προέντασης και τις
ακραίες τιμές των επιμηκύνσεων,
τις ολισθήσεις των τενόντων που δεν πρέπει να
ξεπεραστούν,

-

την σειρά με την οποία πρέπει να απελευθερω
θούν οι τένοντες."Ολική" απελευθέρωση, δηλαδή
ταυτόχρονη απελευθέρωση όλων των τενό
ντων, είναι πάντα η καλύτερη λύση.

-

την αντοχή του σκυροδέματος που απαιτείται

ντασης.

Ο έλεγχος της αντοχής του σκυροδέματος
μπορε( να γ(νει με έμμεσες μεθόδους ή με

την μέγιστη πίεση ή δύναμη στους γρύλους,
την πίεση ή την δύναμη στους γρύλους στο

κατά την προένταση. Η τιμή αυτή πρέπει να

ελέγχεται πριν από την επιβολή της προέντα
σης.

Πρόσθετες οδηγίες

20.6.12

Ειδική προσοχή πρέπει να δ(νεται στην τέλεια
καθαρότητα αγκυρώσεων επαναχρησιμοποιούμε
νου τίmοu.
Αγκυρώσεις με βλάβες πρέπει να αντικαθίστανται.

Αν οι τένοντες όταν τοποθετούνται δεν ε(ναι
τέλεια ευθύγραμμοι, δηλαδή παρουσιάζουν τοπι
κές αποκλ(σεις, τότε η χρήση τους πρέπει να

αιτιολογείται από κατάλληλα πειραματικά δεδο
μένα ή να καλύπτεται από τεύχη έγκρισης.

20.6.2

Προένταση μετά την σκλήρυνση
του σκυροδέματος

20.6.2.1

Οδηγ(ες για το εργοτάξιο

Πριν από οποιαδήποτε εργασία τάνυσης πρέπει να
έχει παραληφθεί από το εργοτάξιο έγγραφο που

)

να καθορ(ζει:

-

την χρησιμοποιούμενη μέθοδο προέντασης,

τα στοιχεία που θα προενταθούν και τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί,
την απαιτούμενη αντοχή σκυροδέματος κατά
την έναρξη της προέντασης,

την μέγιστη π(εση ή την δύναμη στους γρύλους,
την ολίσθηση των τενόντων, αν χρειάζεται,
την επιμήκυνση που πρέπει να πραγματοποιηθεί,
σε αντιστοιχία με την πίεση ή την δύναμη των

γρύλων και τα αποδεκτά όρια διακύμανσης της
επιμιJ<υνσης αυτής,

-

την σειρά των διαδοχικών φάσεων προέντασης
και αφαίρεσης ικριωμάτων, αν προβλέπονται τέ
τοιες φάσεις,
τις ενδεχόμενες δοκιμές που πρέπει να εκτελε
σθα.Jν (π.χ.δοκιμές τριβής),
την σειρά τάνυσης των τενόντων και τα άκρα
από όπου πρέπει να επιβληθεί η τάνυση.

)

20.6.2.2

Εκτέλεση της προέντασης

Αν και τα προβλήματα αυτά δεν εξετάζονται

Η τάνυση πρέπει να γ(νεται σύμφωνα με προκαθο

σ'αυτόν τον Κανονισμό, υπενθυμ(ζεται ότι η
ασφάλεια του προσωπικού κατά τις εργασίες
επιβολής προέντασης επιβάλλει ειδικά προλη
mικά μέτρα.

ρισμένο πρόγραμμα και από προσωπικό κατάλλη
λα εκπαιδευμένο για την εργασία αυτή.

Οταν η τριβή είναι μεγάλη (π.χ. σε καμπύλους
τένοντες) μπορούν να εμφανισθούν σημαντι
κές τάσεις στον χάλυβα, αν δεν ελέγχονται
ταυτόχρονα στον γρύλο καί η δύναμη καί η
επιμήκυνση.
Πρέπει να ζητούνται οδηγίες, είτε από τον
μελετητή, είτε απ'τον κάτοχο του προνομίου
εκμετάλλευσης της μεθόδου.

Γενικά απαιτείται ταυτόχρονη μέτρηση δύναμης
και ετuμipωνσης. Στις περιπτώσεις που η δυναμη
στον γρύλο δεν μπορεί να μετρηθε( απ'ευθείας, η
προένταση πρέπει να φθάνει την τελική της τιμή
σταδιακά. με ενδιάμεσες μετρήσεις. Οι μετρήσεις
καταχωρούνται στο δελτ(ο προέντασης. Οι επιμη
κύνσεις διαβάζονται με ακρίβεια χιλιοστού (mm).

Η προένταση συμπληρώνεται όταν η δύναμη στον
γρύλο και η αντίστοιχη επιμήκυνση γίνουν ίσες με
τις απαιτούμενες τιμές, λαμβάνοντας υπόψη τις
επιτρεπόμενες ανοχές.
Αν παρουσιασθούν ανωμαλίες, είτε στην σχέση
μεταξύ επιμηκύνσεων που παρατηρήθηκαν και δυ
νάμεων που εφαρμόσθηκαν, είτε στην τιμή της
ολίσθησης των τενόντων στις αγκυρώσεις, πρέπει
να ληφθούν κατάλληλα μέτρα. Τα άκρα των τενό
ντων δεν πρέπει να κοπούν πριν επιβεβαιωθεί ότι

Ι6s
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η δύναμη προέντασης που επιτεύχθηκε ε(ναι απο
δεκτή.

20.6.3

Προστασ(α τενόντων και αγκυρώσεων
σε περ(πτωση προέντασης μετά από
την σκλήρυνση του σκυροδέματος

20.6.3.1
Στην προένταση που επιβάλλεται μετά από
την σκλήρυνση του σκυροδέματος. οι τένο
ντες πρέπει να ολισθα(νουν ελεύθερα μέσα
στον σωλήνα, ώστε να ε(ναι δυνατή η τάνυσή
τους. Οι τένοντες πρέπει να προστατεύονται
από την διάβρωση και μετά από την τάνυση

)

Γενικά

Η εργασία προστασ(ας των τενόντων που έχουν
ενταθε( και βρ(σκονται μέσα σε σωλήνες (ή διόδους
διαμορφωμένες στο σκυρόδεμα) περιλαμβάνει την

να εξασφαλίζεται ενδεχομένως μια μηχανική

πλήρωση με κατάλληλο υλικό όλων των κενών
που υπάρχουν στο εσωτερικό των σωλήνων, ανά
μεσα στους τένοντες και τους σωλήνες, και ανά
μεσα στους ίδιους τους τένοντες.

σύνδεση ανάμεσα στους τένοντες και το σκυ

α)

ρόδεμα.

Σε περ{πτωση που απαιτείται μηχανική σύνδε
ση μεταξύ τενόντων και σκυροδέματος. α
σωλήνες πρέπει να συνδέονται κατάλληλα με

-

Η μεμβράνη μπορεί να είναι από λίπος ή
γράσο.

-

β)

το σκυρόδεμα και το προστατευτικό υλικό να
παρουσιάζει ικανοποιητική μηχανική αντοχή.
Κανονικά το προστατευτικό υλικό ε(ναι τσιμε
ντένεμα που εισάγεται:
είτε ανάμεσα στους tένοντες και τον σωλήνα,
οπότε η σύνδεση εξασφαλ(ζεται από την συ
νάφεια μεταξύ τενόντων και σκληρυμένου τσι
μεντενέματος,
είτε ανάμεσα στους τένοντες, που έχουν κα
λυφθεί με προστατευτική μεμβράνη και τον
σωλήνα, αν η μορφή και μόνο των τενόντων
εξασφαλίζει την μηχανική σύνδεση.
Σε περίπτωση που δεν απαιτείται μηχανική

σύνδεση, το προστατευτικό υλικό μπορεί να

είναι μια λιπαντική ουσία που δεν πρέπει να
επφεάζεται από τον χρόνο ή να έχει δυσμενή
επίδραση στους τένοντες.

Η προστασ(α εφαρμόζεται στο εργοστάσιο
(και οι τένοντες παραδ(νονται στο εργοτάξιο
προστατευμένοι και μέσα σε σωλήνες) ή στο
εργοτάξιο. Η διάταξη αυτή επιτρέπει περιοδι
κό έλεγχο της δύναμης προέντασης.

γ)

Οι αγκυρώσεις και οι συνδέσεις πρέπει να
προστατεύονται από την διάβρωση.

Γενικά α αγκυρώσεις καλύπτονται με σκυρόδεμα
ή κονίαμα (σφράγισμα).

20.6.3.2
Η καθυστέρηση μπορε( να προβλέπεται από
το πρόγραμμα κατασκευής ή να προκύψει από
απρόβλεπτη διακοπή της προόδου των εργα
σιών.

,

r

(

Προσωρινη προστασ α

Αν το χρονικό διάστημα μεταξύ τάνυσης και τσι
μεντένεσης ειναι μεγαλύτερο από το μέγιστο α
ποδεκτό, απαιτείται προσωρινή προστασία των
τανυμένων τενόντων.
Στην περ{πτωση που η συνάφεια μεταξύ τένοντα
και τσψεντένεσης είναι απαραίτητη, το υλικό της
προσωρινής προστασ(ας θα πρέπει να συμβιβάζε
ται με την απαίτηση αυτή.
Το υλικό προσωρινής προστασ(ας δεν πρέπει να

επηρεάζει δυσμενώς τον χάλυβα προέντασης ή το
τσιμεντένεμα.

20.6.3.3

Προστασ(α με τσιμεντένεση στο
εργοτάξιο

20.6.3.3.α Εκτέλεση της τσιμεντένεσης

Η τσιμεντένεση πρέπει να γ(νεται ώσ:rε να γεμ(
ζοον ομαόμορφα όλα τα κενά που υπάρχουν γύρω
από τώς τένοντες μέσα στους σωλήνες. Η τσιμε
ντένεση πρέπει να γ(νεται κατά τρόπο συνεχή και
χωρ(ς διακοπή, αρχίζοντας από το πιο χαμηλό
σημάο χάραξης, με εξα(ρεση βέβαια τον δοκιμαστι

κό έλεγχο που γ(νεται πριν από την έναρξη των
εργασιών.
Η τσψεντένεση αρχίζει μόνο αφού ελεγχθούν όλες
α απαρα(τητες προϋποθέσεις καλής εκτέλεσης,
δηλαδή:

-

)

κατάλληλο προσωπικό σε επαρκή αριθμό,

κατάλληλος εξοπλισμός, σε καλή κατάσταση και
έταμος για λειτουργ(α,

-

υλικά συγκεντρωμένα κοντά στον χώρο εργα
σ(ας.

-

μόνιμη παροχή νερού υπό π(εση και πεπιεσμένου
αέρα.
αεραγωγά προετοιμασμένοι και με κατάλληλη
σι).ιανση,
εκτέλεση δοκιμής καταλληλότητας αν απαιτε(
ται

20.6.3.3.β Τσιμεντένεση

Συνήθη πρόσθετα : επιβραδυντικά, πλαστικο
ποιητικά ή ρεuστοποιητικά, πρόσμικτα διό
γκωσης.

Συνήθης τεχνική : τσιμεντένεμα χωρ(ς άμμο.

Ο λόγος νερού/τσιμέντου, ο οπάος επηρεάζει
την αποτελεσματικότητα της προστασ(ας
που επιτυγχάνεται, πρέπει να προσδιορ(ζεται

από μελέτη σύνθεσης.

Τα κύρια σημεία που πρέπει να καθορίζονται και να
ελέγχονται πριν από την τσιμεντένεση είναι:

-

τύπος τσιμέντου και Προσθέτων (ενδεχομένως
το είδος και η αναλογία άμμου),
μέγιστη περιεκτικότητα σε βλαβερές ουσίες, κυ
ρ{ως χλωριόντα, θειικά ή νιτρικά άλατα,

λόγος νερού/τσιμέντου,
ρευστότητα (στην είσοδο και στην έξοδο),
απώλεια νερού,
θλιπτική αντοχή τσιμεντενέματος,
θερμοκρασ(α περιβάλλοντος,

χρονικό διάστημα που το τσιμεντένεμα ε(ναι
εργάσιμο,

καθορισμός και αριθμός δοκιμών ελέγχου (ειδικά
καθορισμός της μεθόδου δειγματοληψίας),
π(εση τσιμεντένεσης (μέγιστη επιτρεπόμενη),

ειδικά προληπτικά μέτρα σε σχέση με την χάρα
ξη των τενόντων (τένοντες μεγάλου μήκους,
κατακόρυφοι τένοντες),
πλύσιμο τενόντων αν χρειάζεται,
μέτρα έναντι παγετού: .
20.6.3.3.γ Σφράγισμα
Σε περ(πτωση καμπύλων τενόντων απαιτού
νται ειδικά μέτρα εξασφάλισης της υδατο
στεγανότητας των σφραγισμάτων.

Μετά από την σκλήρυνση του τσιμεντενέματος,

όλα τα ανο(γματα, τα σωληνάκια και α αεραγωγο(
πρέπει να σφραγ(ζονται ερμητικά για να εμποδίζε-

ται η διε(σδυση νερού, αντιπηκτικών και άλλων
βλαβερών ουσιών.

20.6.4

Ειδικές μέθοδοι

Για ειδικές μεθόδους (π.χ.προένταση με περιέλιξη)

α παραπάνω κανόνες ισχύουν από γενική άποψη
μόνο. Πρέπει να ακολούθούνται οι οδηγ(ες που
δ(νονται στα τεύχη έγκρισης.

)

)

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

2t
Το Κεφάλαιο αυτό δεν εξετάζει την συμβατι
κή ή νομική άπ0ψη της παραλαβής ενός έργου

και ειδικότερα τις συνέπειες από απαράδεκτη
εκτέλεση ενός μέρους του έργου (πανική
ρήτρα, απόρριψη) ή τον καταμερισμό ευθυ
νών.

Στο Κεφάλαιο αυτό ορ(ζονται οι απαιτούμενοι έ
λεγχα για την εξασφάλιση της καταλληλότητας
της κατασκευής, από την άποψη μόνο της αντο
χής. της λειτουργικότητας και της ανθεκτικότητας
σε διάρκεια.
ΙΈΝΙΚΑ
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Ορισμο(

Ποιοτικός έλεγχοc;. ο ποιοτικός έλεγχος περιλαμ

βάνει συνδυασμό ενεργειών και αποφάσεων που
λαμβάνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Επ(
σης περιλαμβάνει ελέγχους που εξασφαλίζουν την

)

ικανσπο(ηση των αποφάσεων.
Ο έλεγχος παραγωγής και συμμόρφωσης
μπορεί να συμπεριλαμβάνει κοινές ενέργειες
ή χωριστές ενέργειες ή συνδυασμένες ενέρ
γειες.

Ο ποιοτικός έλεγχος αποτελείται από δύο διαφο
ρετικά αλλά αλληλοεξαρτώμενα μέρη, τον έλεγχο
της παραγωγής και τον έλεγχο συμμόρφωσης.
Ελεγχος παραγωγήc;. περιλαμβάνει συνδυασμό ε
νεργειών και αποφάσεων που λαμβάνονται κατά
την διάρκεια της παραγωγής για τον έλεγχο των

εργασιών παραγωγής και για την εξασφάλιση της
ικανοπάησης των όρων των προδιαγραφών.
Στον έλεγχο συμμόρφωσης μπορεί να ληφθεί

υπόψη οπααδήποτε αξιόπιστη δοκιμή, συμπε
ριλαμβανομένων των δοκιμών του ελέγχου
παραγωγής, με την προϋπόθεση ότι αυτό θα
έχει συμφωνηθε( από πριν.

Ελεγχος συμμόρφωσης: συμπεριλαμβάνει συνδυα
σμό ενεργειών και αποφάσεων σύμφωνα με προ
συμ φων ημέν ους κανόνες, για έλεγχο της
συμμόρφωσης του προϊόντος με τις προδιαγρα
φές.
Κανόνες συμμόρφωσηc;. ομάδα κανόνων που συ
μπεριλαμβάνει:

-

τον .καθορισμό του μεγέθους του δε(γματος που
θα εξεταστεί,

-

την συχνότητα της δειγματοληψίας,
τα κριτήρια αποδοχής.

Συμμόρφωση/Μη συμμόρφωση: σχετίζεται με μια
πρώτη απόφαση. Η συμμόρφωση οδηγε( σε αποδο

χή ενώ η μή συμμόρφωση οδηγεί σε ορισμένες
άλλες ενέργειες.
Αποδοχή/Απόρριψη: σχετ(ζεται με την τελική από
φαση.

Η μή σψμόρφωση μπορε( να οδηγήσει σε αποδοχή
ή απόρριψη.

2tt2

Ενέργειες ποιοτικού ελέγχου

Ο παοτικός έλεγχος περιλαμβάνει τους ακόλου
θους συστηματικούς ελέγχους των υλικών, των
μεθόδων κατασκευής και των τελειωμένων προϊό
ντων:

α)

β)

Ελεγχοι με την βοήθεια οργάνων μέτρησης:
δοκψές των υλικών για την παραλαβή τους,

έλεγχα διαστάσεων ξυλοτύπου, οπλισμών,
προκατασκευασμένων στοιχε(ων κ.ά.
Εmθεώρηση

-

αναγνώριση των υλικών,
εξέταση των πιστοποιητικών συμμόρφωσης,
έλεγχος της αντιστοιχίας των μετρήσεων

προς την χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία,
έλεγχος της καταλληλότητας του εξοπλι
σμΟΟ και της εξειδίκευσης του προσωπικού,

-

έλεγχος ξυλοτύπων, οπλισμών, διάστρωσης
σκυροδέματος κ.α.

2t2

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

212.1

Προκαταρκτικο( έλεγχοι

212.11

Γενικά

Ο σκοπός των προκαταρκτικών ελέγχων, που γί
νονται πριν αρχίσουν οι εργασ(ες παραγωγής,
είναι ο έλεγχος της δυνατότητας να κατασκευα

σθεί το προβλεπόμενο από την μελέτη έργο, με τα
διατιθεμένα υλικά, τον υπάρχοντα εξοπλισμό και
τις προβλεπόμενες και διαθέσιμες μεθόδους κατασκευής.
·

)

21.2.t2
Η αξιοπιστ(α της μελέτης αφορά κυρ(ως:

-

τα φορτ(α και τις μεθόδους υπολογισμού και
τα προσομοιώματα,
τις κατασκευαστικές ανοχές, οι οπο(ες πρέ
πει να υποδεικνύονται,
τους υπολογισμούς, οι οπο(οι πρέπει να
είναι ακριβείς. Τα αποτελέσματα των υπο
λογισμών πρέπει να έχουν μεταφερθε( σω
στά στα σχέδια και στα τεχνικά κείμενα.

Αξιοπιστ(α της μελέτης

Η μελέτη πρέπει να ελέγχεται πριν από την εφαρ
μογή της ως προς την αξιοπιστία και το συμβιβα

στό των σχεδίων και των τευχών.
Το σύνολο των σχεδίων και κειμένων πρέπει να
είναι πλήρες.
Η μελέτη πρέπει να καλύπτει όλες τις φάσεις
κατασκευής και χρήσης του έργου.
Ο υπεΟΟυνος για την κατασκευή δεν πρέπει σε
καμμιά περίπτωση να τροποποιήσει την μελέτη με
δική τω πρωτοβουλία.

21.2.13

Αξιοπιστ(α της επιλογής υλικών

και συστατικών
Η ποιότητα και το συμβιβαστό των υλικών και των

συσταηκών των σκυροδεμάτων, κονιαμάτων κ.λ.π.
πρέπει να ελέγχεται με προκαταρκτικές δοκιμές.

Για τον σκοπό αυτό, πριν αρχίσει η παραγωγή
σκυροδέματος, πρέπει να ελεγχθε( το ότι οι προ
τεινόμενες αναλογίες μίξης και τα προτεινόμενα
Οι απαιτήσεις αφορούν την αντοχή, την σύν
θεση, την συνεκτικότητα, την υδατοστεγανό

υλικά ικανοποιούν τις προδιαγραφές για το νωπό
και για το σκληρυμένο σκυρόδεμα, λαμβάνοντας

τητα. την αντοχή σε παγετό, σε διάβρωση κ.α.

υπόψη τις συνθήκες που θα υπάρχουν κατά το
στάδιο της πλήρους παραγωγής.

Η παράγραφος αυτή αφορά ειδικά την σκυρο
δέτηση, την θερμική επεξεργασία. την προέ
νταση,τηνσυναρμολόγηση προκατασκευα
σμένων στοιχείων, την τσιμεντένεση, το πρό
γραμμα κατασκευής κ.ά.

21.2..1.4

Νέες κατασκευαστικές μέθοδοι απαιτούν πει
ραματική δικαιολόγηση.

Τα υλικά και συστατικά μπορεί:

Αξιοπιστία των μεθόδων και μέσων
κατασκευής

Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί και οι μέθοδοι

κατασκευής που προτείνονται πρέπει να καθορι
σθούν επακριβώς και να ελεγχθούν πριν αρχίσει η
κατασκευή. Για τον σκοπό αυτό μπορούν ενδεχο
μένως να γίνουν και δοκιμές.

-

να ε(ναι τυποποιημένα ή να καλύπτονται
από τεύχη έγκρισης, ε(τε
να έχουν παραγγελθε( με βάση ειδικές προ
διαγραφές.

212..2

Ελεγχος υλικών και συστατικών

21.2.2.1

Γενικά

θεωρε(ται ως δεδομένο ότι στο εργοστάσιο ο

έλεγχος των υλικών και συστατικών γίνεται από
τον παραγωγό.
Στο εργοτάξιο πρέπει να ελέγχεται κατά την
παραλαβή ότι τα υλικά και συστατικά που παρα
λαμβάνονται συμφωνούν με την παραγγελία.

212.2..2

Ο οπτικός έλεγχος ε(ναι πάντα απαρα(τητος.

)

Τα έγγραφα που πιστοποιούν την συμμόρφω
ση του υλικού με τις προδιαγραφές μπορούν
να έχουν μορφή επιστολής, δελτ(ου ή σήμαν
σης πάνω στην συσκευασ(α ή στο (διο το
προϊόν.

Επιθεώρηση σε περ[πτωση παραλαβής
στο εργοτάξιο

21.2.2.2..α Υλικά
Η επιθεώρηση των υλικών αφορά τον χαρακτηρι
σμό τα.ις και την συμφων(α τους με τις προδιαγρα
φές των τευχών έγκρισης ή με τις απαιτήσεις
αυτού τα.ι Κανονισμού.
Ολα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης,
τα οπάα να δε(χνουν ότι η ποιότητα και η μέθοδος
παραγωγής τα.ι υλικού συμφωνεί με τη σχετική
εγκριτική απόφαση.

21.2-2241

Ετοιμο σκυρόδεμα

Ισχύουν α διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογ(ας
Σκυροδέματος (ΚΤ.Σ).
21.2.2.2..γ

Μεταλλικά στοιχεία

Ο έλεγχος της ποιότητας των μεταλλικών στοι
χε(ων γ(νεται συνήθως με βάση τις εγγυήσεις που
συνοδεύουν την παράδοσή τους στο εργοτάξιο και
αργότερα με τον οπτικό έλεγχο της κατάστασής
τους πριν τοποθετηθούν στο έργο.

)

21.2.2.3
Οι συνθήκες αποθήκευσης δεν πρέπει να έ
χουν προκαλέσει απαράδεκτη ρύπανση των
αδρανών, διάβρωση του χάλυβα και ειδικά του
χάλυβα προέντασης. υπερβολική παραμόρφω

Ελεγχος πριν από την χρήση

Πριν από οποιαδήποτε χρήση υλικών και συστατι
κών στο έργο πρέπει:
α)

ση των προκατασκευασμένων στοιχε(ων ή

να ελέγχεται ότι δεν έχουν υποστεί από τότε
που έγινε η παραλαβή τους στο εργοτάξιο ή
στο εργοστάσιο, τέτοιες ζημιές που να τα
κάνα.ιν ακατάλληλα για την χρήση,

καταστροφή σημάνσεων που ε(ναι απαρα(τη
τες για την σωστή τοποθέτηση των στοι
χείων.
Πρέπει π.χ. να ελέγχεται η συμβιβαστότητα
διαφόρων προσθέτων όταν χρησιμοποιούνται
ταυτόχρονα.

β)

ενδεχομένως, να ελέγχεται η αμοιβα(α συμβι
βαστότητά τους,

γ)

ενδεχομένως, να ελέγχεται η ποιότητα του

νεραJ.

2t2.3 Επιθεώρηση
Η επιθεώρηση των ξυλοτύπων και ικριωμάτων
αφορά την συμμόρφωσή τους με την μελέτη,

πριν από την σκυροδέτηση

Η επιθεώρηση αυτή πρέπει να αφορά:

καθώς και την καλή εκτέλεσή τους. Ο έλεγχος
εξαρτάται από την σπουδαιότητα του έργου.
Η επιθεώρηση πρέπει να γ(νεται λεπτομερώς

στα σοβαρά και δύσκολα έργα και στις λεπτές
κατασκευές ενώ μπορε( να περιορισθε( σε
οπτικό έλεγχο σε ένα μεγάλο αριθμό από
συνήθη οικοδομικά έργα.

Αν προβλέπονται συγκολλήσεις αυτές πρέπει
να ελέγχονται

-

των,

-

την συμφων(α των διαστάσεων των ξυλοτύπων
με τα κατασκευαστικά σχέδια,

-

την καθαρότητα των ξυλοτύπων και των επιφα
νειών διακοπής σκυροδέτησης.

-

την ομοιόμορφη επικάλυψη των καλουπιών με

-

πραόντα που διευκολύνουν το ξεκαλούπωμα,
την στεγανότητα των αρμών μεταξύ των στοι
χείων των ξυλοτύπων,

-

-

)

την στερεότητα των ξυλοτύπων και ικριωμά

-

την εrnφανειακή κατάσταση των οπλισμών και
των τενόντων προέντασης.
την θέση και διάμετρο των οπλισμών (και των
τενόντων~ την στερέωσή τους. την ποιότητα
των συνδέσεών τους και την κατάσταση των
σωλήνων,
την κανονικότητα των καμπυλών των τενόντων
μέσα στους σωλήνες,
την κατάσταση των αγκυρώσεων, την θέση τους
και την στερέωσή τους,
την παρουσ(α στο εργοτάξιο του εξοπλισμού
που ενδεχομένως απαιτε(ται για ρύθμιση του
ξυλοτίmου,
την παρουσία στο εργοτάξιο εξοπλισμού για τη
σuντ{pηση του σκυροδέματος.
προβλέψεις για προστασ(α από τον ήλιο, δυνατό
αέρα. βροχή. ή ψυχρό καιρό.

2t2.4 Ελεγχος ανάμιξης, μεταφοράς διάστρω
σης και συμπύκνωσης του σκυροδέματος
Ισχύουν οι αντ(στοιχες διατάξεις του Κανονισμού
Τεχνολογ(ας Σκυροδέματος (Κ Τ.Σ).

2t2.5

Ελεγχοι συντήρησης του σκυροδέματος

Ισχύουν οι αντ(στοιχες διατάξεις του Κανονισμού

)

Τεχνολ.ογ(ας Σκυροδέματος (Κ Τ.Σ).

2t2.6

Ελεγχοι κατά την προένταση
(προένταση πριν και μετά από την
σκλήρυνση του σκυροδέματος)

Οι χάλψες προέντασης πρέπει να επιθεωρούνται
πριν χρησιμοποιηθούν, με σκοπό να αποκαλυφθούν
(και να αποκατασταθούν) οι βλάβες τις οποίες
μπορεί να έχουν υποστε( μετά την παραλαβή τους
στο εργοτάξιο.
Η ακρ(βεια των συσκευών (πιεσόμετρα, δυναμόμε
τρα, μηιαινσιόμετρα) πρέπει να ελέγχεται πριν από
την πρώτη χρήση τους και στη συνέχεια, τουλάχι
στον μια φορά τον μήνα.
Εμπόδια για την εφαρμογή της προέντασης

μπορούν να αποτελέσουν: ο περιορισμός του
χώρου που απαιτε(ται για τον γρύλο και οι
παρεμποδ(σεις της παραμόρφωσης του στοι

χε(ου που προεντε(νεται π.χ. από τους ξυλο
τύπους.

Αν οι επιμηκύνσεις για δεδομένη δύναμη απο
κλ(νουν σημαντικά από τις αναμενόμενες,

Τα σφάλματα βαθμονόμησης δεν πρέπει να ξεπερ
νούν το 3% στην στάθμη της δύναμης προέντασης.
Πριν από την τάνυση πρέπει να ελέγχεται και να
εξασφαλίζεται η δυνατότητα σωστής εφαρμογής
της. ~ει να ελέγχεται η σωστή εφαρμογή των
οδηγιών που δ(νονται στις παρ.20.6.t1 και 20.6.2.t

ι1ο
Jθ6
πρέπει να γ(νουν μετρήσεις της τριβής των

τενόντων μέσα στους σωλήνες.
Σ'αυτές τις ειδικές περιπτώσεις μπορε( να

απαιτηθούν δοκιμές εσωτερικής τριβής στους
γρύλους.

Λαμβάνοντας υπόψη και την διαβρωσιμότητα
του περιβάλλοντος, πρέπει να ελέγχεται ότι
α τένοντες δεν έχουν παραμε(νει μέσα στους
σωλήνες χωρ(ς προστασ(α για πολύ μεγάλο
χρονικό διάστημα.

Οι μετρήσεις που γ(νονται σε κάθε στάδιο προέ
ντασης (πιέσεις στους γρύλους, επιμηκύνσεις, ολι
σθήσεις στις αγκυρώσεις) πρέπει να σημειώνονται
στο δελτ(ο προέντασης.

Ο χρόνος ανάμεσα στην επιβολiι της προέντασης
και την οριστική προστασ(α των τενόντων πρέπει
να ελέγχεται και να σημειώνεται
Ελεγχος των μέτρων προστασ(ας των
τενόντων (προένταση μετά από την
σκλ'ήρυνση του σκυροδέματος)

212.7

Πριν από την τσιμεντένε9η πρέπει να ελεγχθε( ότι
έχουν εφαρμοσθε( οι όροι των παρ.20.6.3.2 και

20.6.3.3.
Κατά την διάρκεια της τσιμεντένεσης πρέπει απα

ραιτfιτως να ελέγχεται η π(εση, η ελεύθερη ροfι
του ενέματος από τα ακροφύσια, η διαρροfι ενέμα
τος. η ποσότητα του εισαγόμενου ενέματος και να
λαμβάνονται δοκ(μια για τον έλεγχο του ιξώδους

και της απώλειας νερού και -αν απαιτε(ται- για τον
έλεγχο της αντοχής.
Μετά από την τσιμεντένεση πρέπει να ελεγχθε( το
σφράγισμα των αγκυρώσεων.

212.8

Ημερολόγιο εργασιών

Στο εργοτάξιο πρέπει να τηρε(ται ένα ημερολόγιο
εργασιών, που για μεγάλα έργα πρέπει να περιέχει
τις παρακάτω πληροφορ(ες:

-

μετρήσεις θερμοκρασ(qς και υγρασ(ας αέρος,

-

επιθεωρήσεις και ελέγχους τοποθέτησης των
οπλισμών και των τενόντων,
ημερομην(ες σκυροδέτησης και αφα(ρεσης ξυλο
τύπων,
αποτελέσματα δοκιμών και μετρήσεων,

,,ι

-

την σύνθεση του σκυpοδέματος που χρησιμοποιείται (τύπος τσιμέντου και αδρανών),
αποδοχή υλικών και συστατικών.

την θερμοιφασ(α του σκυροδέματος (όταν η

σκuροδέτηση γίνεται με πολύ ψυχρό ή ζεστό
καιρό),

-

την περιγραφή συμβάντων.

21.3

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

213.1 Γενικά
Οι έλεγχοι συμμόρφωσης επιτρέπουν την λήψη
απόφασης συμμόρφωσης ή μη-συμμόρφωσης.

213.2

Υλικά και συστατικά

Ο έλεγχος συμμόρφωσης των υλικών και συστατι
κών αφορά κανονικά την εγκυρότητα των ελέγ
χων που έγιναν σύμφωνα με την παρ. 21.2.2.

Ελεγχος συμμόρφωσης του
σκυροδέματος

21.3.3

Η παράγραφος αυτή αφορά τον έλεγχο της ποιό

τητας του σκυροδέματος στην κατάσταση που
βρ(σκεται αμέσως πριν από την χρήση του. Ο
έλεγχος αυτός γ(νεται με σκοπό την αποδοχή του.
Τα θέματα τα σχετικά με:

-

μεθόδους προδιαγραφf}ς και δοκιμών ελέγχου

-

σκυροδέματος,
μεθόδους δειγματοληψ(ας,
εκτ{μηση της αντοχής του σκυροδέματος,
αξιοmστ(α των προτύπων δοκιμών αντοχής

διέπονται από τις αντ(στοιχες διατάξεις του Κα
νονισμού Τεχνολογ(ας Σκυροδέματος.
Ελεγχος της τελειωμένης κατασκευής

213.4

)
Για δεξαμενές μπορούν να απαιτηθούν δοκι
μές φόρτισης, σε συνδυασμό με μετρήσεις
διαρροών.
Για γέφυρες μπορούν να απαιτηθούν δοκιμα
στικές φορτ(σεις.

Ο έλεγχος αυτός συν(σταται στην οπτική επιθεώ
ρηση και στον έλεγχο διαστάσεων.
Ανάλογα με το ε(δος και την προβλεπόμενη χρήση
της κατασκευής (σως απαιτηθούν πρόσθετοι έλεγ
χοι

2t4

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

21.4.1

Γενικά

Η αποδοχή της κατασκευής περιλαμβάνει χωρι

στές αποφάσεις για κάθε τμήμα του έργου (αντ(
στοι χο των παρτ(δων σκυροδέματος) που
υπόκειται σε έλεγχο και αποδοχή, και μια γενική
απόφαση για την συμπεριφορά του έργου ως συ
νόλου.

)

21.4.2
Οι αμφιβολ(ες αυτές μπορούν να προέρχονται

από σφάλματα σκυροδέτησης, σφάλματα το
ποθέτησης των οπλισμών, μη αποδεκτά απο
τελέσματα δοκιμών συμμόρφωσης.

Μέτρα που λαμβάνονται σε περ[πτωση
μή συμμόρφωσης

Αν η επιθεώρηση ή τα αποτελέσματα των δοκιμών
δημιουργούν αμφιβολ(ες για την ποιότητα του
έργου, πρέπει να γ[νεται ειδικός έλεγχος. Αυτός
περιλαμβάνει τον έλεγχο της αξιοπιστ(ας των
στοιχεfων που έχουν ληφθε( και την εκτίμηση της

πραγματικής αντοχής και συμπεριφοράς της κα

τασκευής, με πιθανή προσφυγή σε ακριβέστερες
μεθόδους υπολογισμού.
Επίσης μπορε[ να γ(νει και πειραματικός έλεγχος

Η σειρά των μέτρων που θα ληφθούν έχουν
ως σκοπό την διερεύνηση όλων των δυνατο
τήτων που προσφέρονται, πριν απορριφθε( το
σκυρόδεμα.
Ε(ναι σημαντικό να υπομνησθε( η διαφορά που

υπάρχει ανάμεσα στην συμβατική αντοχή. η
οπάα μετριέται με συμβατικά δοκ(μια, τα ο
πάα παρασκευάζονται, συντηρούνται και δο
κιμάζονται με βάση πρότυπες συνθήκες, και

της κατασκευής.
Αν τελικά τα αποτελέσματα των δοκιμών ελέγχου
του σκυροδέματος δεν ε(ναι ικανοποιητικά, πρέπει
να ακολουθούνται οι ενέργειες που αναφέρονται
στον Κανονισμό Τεχνολογ(ας Σκυροδέματος.

στην πραγματική αντοχή του σκυροδέματος
της κατασκευής.
Ως γνωστόν, η συμβατική αντοχή αποτελε!

την βάση των υπολογισμών.

2t4.3

Στοιχεία του έργου

Κατά την παραλαβή του έργου διαβιβάζονται στον
κύριο του έργου όλα τα έγγραφα, τα σχέδια και
άλλα στοιχε{α που αφορούν την κατασκευή του
έργου, όπως αυτή πραγματικά εκτελέσθηκε.

)

22. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΩΝ

22.1 ΓΕΝD<Α
Οι προβλέψεις και συστάσεις του Κεφαλα(ου
αυτού αφορούν μόνο έργα που σχεδιάσθηκαν

Οι κατασκευές πρέπει να συντηρούνται έτσι ώστε
να εξασφαλ(ζεται η αντοχή και η λειτουργικότητα

και κατασκευάσθηκαν με τον παρόντα
Κανονισμό.

που αναμένεται από αυτές και για την οπο(α

Για ενψέρωση εκε(νων που χρησιμοποιούν
ένα έργο μπορεί να είναι σκόπιμο να τοποθε
τούνται σε κατάλληλες θέσεις των κτιρ(ων ή

μελετήθηκαν. Οταν, παρ' όλα αυτά, διαπιστωθούν
φθορές και βλάβες σε βαθμό τέτοιο που η χρήση
του έργου να συνεπάγεται κινδύνους, πρέπει να
γ(νονται επισκευές ή και ενισχύσεις.

άλλων κατασκευών πινακ(δες, οι οπάες να
δείχνουν τα μέγιστα επιτρεπόμενα φορτ(α (ή
και άλλες δράσεις).

)

Πρέπει να επισύρεται η προσοχή εκείνων που
χρησιμοποιούν ένα έργο στις καταστάσεις οι
οπάες μπορούν να οδηγήσουν σε απαράδε
κτους κινδύνους κατά την διάρκεια της χρή
σης του (τιχ. αλλαγή χρήσης μιας κατακ(ας,
εξαιρετικά βαρειά κυκλοφορ(α πάνω από γέ
φυρα κλ.τι).

Στις συνηθισμένες περιπτώσεις (μέση διαβρω
τικότητα περιβάλλοντος και μέση χρήση), κα
τάλληλα χρονικά διαστήματα μεταξύ
επιθεωρήσεων ε(ναι:

- για κατοικ(ες

10

χρόνια,

5 έως 10

χρόνια,

- για οδικές γέφυρες

1 έως 4

χρόνια,

- για

σιδηρ/κές γέφυρες

1 έως 2 χρόνια.

- για

τεχνικά έργα

- για βιομηχανικά

κτ(ρια

22.2 ΕΓUΘΕΩΡΗΣΗ
Οι επιθεωρήσεις έχουν σκοπό να ανιχνεύσουν την
ενδεχόμενη εμφάνιση φθορών και βλαβών, στην
διάρκεια της ζωής τα.ι έργου. Εργα μεγάλης σημα
σ(ας που βρ(σκονται σε ειδικό περιβάλλον, πρέπει
να επιθεωρούνται τακτικά. και αν ε(ναι απαρα(τη
το με ειδικά όργανα ελέγχου που θα έχουν ενσω

ματωθεί κατά την κατασκευή.

5 χρόνια
22.3 ΚΡΠΗΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Η θέση, το εύρος και το βάθος καθώς και η
εξέλιξη των ρωγμών στην (δια την κατασκευή
ή σε παρακε(μενα ή φερόμενα στοιχε(α επι
τρέπουν, γενικά, να αποφασιστε( κατά πόσο
η επέμβαση ε(ναι αναγκα(α για να διατηρηθεί
η φέρουσα ικανότητα ή να διαφυλαχθεί η
αντοχή σε διάρκεια.
Ως παράδειγμα μπορούν να αναφερθούν: με
γάλες ρωγμές που συνδυάζονται με περιβάλ
λον μέτρια ή λ(γο διαβρωτικό και οπλισμούς
ευα(σθητους σε διάβρωση, διαγώνιες ρωγμές

σε θλιβόμενα στοιχε(α, οι οπο(ες μπορεί να
δείχνουν το ενδεχόμενο ψαθυρής θραύσης.

Αλλαγές χρώματος, διάρρηξη-εκτ(ναξη του σκυρο

δέματος, διαρροές, σκουριά κ.λτι από την μια, και
ρωγμές ή υπερβολικές παραμορφώσεις από την
άλλη, μπορούν να είναι ενδε(ξεις σοβαρής βλάβης.

Αν υπάρχουν υπόνοιες σοβαρής βλάβης ε(ναι ανα
γκα(α η συνδρομή εμπειρογνώμονα για να αναλυ
θεί η αιτ(α, να αποτιμηθούν οι βλάβες και να δοθούν
οδηγ(ες για την επέμβαση, αν χρειάζεται.

22.4 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕJΣ
Οι επισκευές μπορούν να περιλαμβάνουν απο
κατάσταση ρωγμών και εκτινάξεων ή και α

Καμμιά οριστική επέμβαση δεν πρέπει να γ(νεται
πριν ανακαλυφθε( η αιτ(α της βλάβης και πριν

ντικατάσταση των βλαμμένων στοιχε(ων της

εξοuδετερωθd (κατά το δυνατόν) με κατάλληλο

κατασκευής. με σκοπό την εξασφάλιση αντο

τρόπο.

χής. λειτουργικότητας και ανθεκτικότητας. Σε
μερικές περιπτώσεις μπορε( να αντιμετωπι
στε( και το ενδεχόμενο εν(σχυσης φερόντων

στοιχε(ων (π.χ.με προσθήκη οπλισμών ή εξω
τερική προένταση).

22.5 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
Η τεχνολογ(α επεμβάσεως περιλαμβάνει συ
χνά νέες τεχνικές και μεθόδους σε συνδυασμό
και με νέα υλικά.

)

Η κατασκευή μετά τις επισκευές/ενισχύσεις
μπορε( να μη συμπεριφέρεται πάντοτε σαν

μονολιθική και γι'αυτό το λόγο απαιτούνται
ειδικά έλεγχοι

)

Η μελέτη και το πρό γραμμα επισκευών και
ενισχύσεων πρέπει να καλύπτονται και από δοκι
μές αν χρειαστεl
Πρέπει να εξασφαλ(ζεται ότι η κατασκευή μετά τις

επισκευές/ ενισχύσεις παρέχει αντοχή τουλάχι
στον (ση με την αντοχή που απαιτε(ται στις νέες
κατασκευές, που μελετώνται και κατασκευάζονται
σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, ενώ
παραλλήλως πρέπει να ικανοποιούνται και τα
κριτήρια λειτουργικότητας και ανθεκτικότητας.

