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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οι πλάκες σκυροδέµατος επί εδάφους, µολονότι εφαρµόζονται ως οδοστρώµατα,
βιοµηχανικά δάπεδα κ.λπ. εδώ και έναν αιώνα, ωστόσο δε διαθέτουν ως φορείς την αξιοπιστία των
πλακών των κατασκευών, οι οποίες στηρίζονται είτε επί δοκών, είτε άµεσα σε υποστυλώµατα. Η
ικανοποίηση των κριτηρίων λειτουργικότητας, ασφάλειας και ανθεκτικότητας για το είδος αυτό
των πλακών δεν είναι καθόλου εύκολη µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται πολύ συχνά αστοχίες
στους συχνής εφαρµογής και πολύ διαδεδοµένους αυτούς φορείς. Για το λόγο αυτό κρίνεται ότι
απαιτείται µία κατά το δυνατόν πληρέστερη παρουσίαση των προβληµάτων σχεδιασµού των, έτσι
ώστε να επιτυγχάνεται ένα οικονοµικό αποτέλεσµα, υπό την έννοια του συνδυασµού αφενός
µικρού κόστους κατασκευής και αφετέρου µειωµένου κόστους συντήρησης του έργου. Στην
εργασία δίνονται συνοπτικά ουσιαστικοί κανόνες κατασκευής και υπολογισµού για πλάκες από
σκυρόδεµα επί εδάφους προερχόµενοι από την πείρα των συντακτών της καθώς και πρόσφατες
δηµοσιεύσεις επί του θέµατος, µε στόχο να διευκολύνουν τον µελετητή στην ανεύρεση της
ενδεδειγµένης κατά περίπτωση λύσης..
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι πλάκες που εδράζονται άµεσα στο έδαφος αποτελούν τους γνωστούς – αγνώστους φορείς των
κατασκευών. Αυτό σηµαίνει ότι ενώ όλοι οι µηχανικοί νοµίζουν ότι γνωρίζουν τα «µυστικά» τους,
στην πραγµατικότητα δεν είναι τόσο απλές, όσο δείχνουν και εµπίπτουν στον υπαινιγµό της
γνωστής άποψης σύµφωνα µε την οποία «δεν υπάρχει τίποτε πιο δύσκολο από το προφανές»! Έτσι
παρουσιάζεται το παράδοξο, ενώ για τις πλάκες των ανωδοµών, οι ισχύοντες Κανονισµοί
Ωπλισµένου Σκυροδέµατος περιέχουν άφθονες οδηγίες, για τις εδραζόµενες στο έδαφος πλάκες οι
ίδιοι Κανονισµοί να µη δίνουν καµία οδηγία. Γιατί συµβαίνει αυτό; Γιατί οι πλάκες αυτές κατά
κανόνα κατασκευάζονται άοπλες, δηλαδή, χωρίς καθόλου οπλισµούς, δεδοµένου ότι εδράζονται
άµεσα στο έδαφος και εποµένως δεν τίθενται γι’ αυτές, σε αντίθεση µε τις πλάκες των ανωδοµών,
θέµατα ασφαλείας δηλαδή της τοπικής ή και αλυσιδωτής κατάρρευσης. Θα πρέπει να τονισθεί ότι
άλλη είναι η σηµασία της ρηγµάτωσης για τις υπόψιν πλάκες επί εδάφους και άλλη για τις πλάκες
των ανωδοµών. Π.χ. µία ρωγµή εύρους µερικών χιλιοστών σε δοµικό στοιχείο της ανωδοµής
συνεπάγεται άµεσο κίνδυνο κατάρρευσης αυτού και πιθανόν περαιτέρω δυσάρεστες συνέπειες που
σχετίζονται µε την τοπική ή και γενική ασφάλεια του δοµήµατος. Το ίδιο φαινόµενο σε µία πλάκα
εδραζόµενη επί εδάφους δεν δηµιουργεί επουδενί πρόβληµα ασφαλείας ούτε ανθεκτικότητας
δεδοµένου ότι αυτές οι πλάκες δεν διαθέτουν κατά κανόνα οπλισµούς, οι οποίοι άλλως θα έπρεπε ,
εάν υπήρχαν, µακροπροθέσµως να προστατευθούν από διάβρωση εξαιτίας της ρωγµής. Βεβαίως
δηµιουργείται πρόβληµα αισθητικής και πιθανόν λειτουργικότητας, το οποίο όµως είναι εύκολο να
διορθωθεί µετά από τοπική επισκευή. ∆εν αποτελεί υπερβολή να λεχθεί ότι αυτές οι πλάκες κατά
κανόνα ρηγµατώνονται. ∆ιότι όσο επιµεληµένης κατασκευής και αν τύχουν πάντοτε ελλοχεύει ο
κίνδυνος του τυχαίου παράγοντα.
Οι πλάκες που εδράζονται στο έδαφος κατά κανόνα κατασκευάζονται χωρίς οπλισµούς. Γιατί
δεν τους χρειάζονται. Τι χρειάζονται; Χρειάζονται αρµούς συστολής για τις λεγόµενες «δράσεις
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καταναγκασµών». Για τον λόγο αυτό είναι φρόνιµο και ενώ το σκυρόδεµα είναι σχετικώς νεαρό,
να χαράζονται µε δισκοπρίονο σε βάθος περίπου το 1/3 του πάχους της πλάκας, σε κάναβο το πολύ
7.0x7.0 m. Με τον τρόπο αυτό αφενός εκτονώνονται οι δράσεις καταναγκασµών, οι οποίες στην
περίπτωση καλής συµπύκνωσης του υποκείµενου εδάφους, είναι κρίσιµες καθώς προκαλούν
εντατικές καταπονήσεις στην πλάκα, και αφετέρου οι αναπόφευκτες ρηγµατώσεις δεν
εµφανίζονται αντιαισθητικώς, «εική και ως έτυχε», αλλά σε θέσεις που έχουν «υποβοηθηθεί» προς
τούτο µε τις χαράξεις που έγιναν. Ωστόσο, επειδή, όπως θα λεχθεί παρακάτω, οι αρµοί
«φορτώνουν» την πλάκα µακροπρόθεσµα µε δαπάνες συντήρησης υπάρχει και µια δεύτερη
φιλοσοφία, για την κατασκευή των επί εδάφους πλακών, η οποία σπανιότατα προτιµάται. Στην
περίπτωση αυτή αποφεύγονται µεν οι αρµοί, αλλά οι απαιτούµενοι οπλισµοί µέσω των οποίων
κατανέµονται χωρίς να είναι ορατές οι ρηγµατώσεις εκ των καταναγκασµών, υπολογίζονται µε
βάση τον ισχύοντα Κανονισµό Ωπλισµένου Σκυροδέµατος.
2

ΤΑ ΕΙ∆Η ΤΩΝ ΑΡΜΩΝ

Οι αρµοί που απαιτούνται σε µία πλάκα που εδράζεται στο έδαφος διακρίνονται σε αρµούς
κατασκευαστικούς, αρµούς διαχωριστικούς και αρµούς συστολής. Αρµοί διαστολής λόγω ήπιων
θερµοκρασιακών, υπό σκιά, φορτίων δεν είναι, κατά κανόνα, απαραίτητοι, επειδή κυρίως το
πρόβληµα της αύξησης της θερµοκρασίας εξισορροπείται περίπου από την ισοδύναµη συστολή
ξήρανσης του σκυροδέµατος και από τη συνδροµή των διαχωριστικών αρµών.
Οι διαστάσεις της κάτοψης ενός δαπέδου είναι σηµαντικές, ωστόσο κατά τα τρία πρώτα έτη της
χρήσης του, τα οποία είναι και τα πλέον κρίσιµα ως προς την εµφάνιση φαινοµένων διαστολής
καθόσον δεν έχει ολοκληρωθεί το φαινόµενο της ξήρανσης, δεν παρουσιάζει κατά κανόνα
συµπτώµατα παρεµποδιζόµενης διαστολής.
2.1 Αρµοί Κατασκευαστικοί
Οι κατασκευαστικοί αρµοί, δηλαδή οι αρµοί διακοπής της σκυροδέτησης, είναι για τις µεγάλες σε
κάτοψη πλάκες αναπόφευκτοι. Η παρουσία των συνιστά αρνητικό δεδοµένο καθόσον µπορούν να
παροµοιασθούν µε «ουλές». Ωστόσο, κατά το «ουδέν κακόν αµιγές καλού» παρέχουν τη
δυνατότητα εκτόνωσης της πρώιµης συστολής ξήρανσης, γεγονός που εκµεταλλεύεται η ισχύουσα
δόκιµη κατασκευαστική µέθοδος διάστρωσης των δαπέδων των «εναλλασσόµενων λωρίδων».
Για τη σύνδεση µεταξύ των εκατέρωθεν µε µικρή διαφορά φάσης σκυροδετουµένων τµηµάτων
προτείνονται από τον Μπαϊρακτάρη (1993) για τα δάπεδα υψηλών απαιτήσεων διάφορα µέτρα,
µεταξύ των οποίων και η τοποθέτηση πλέγµατος µικρού µήκους 70 cm περίπου στο κατώτερο
ήµισυ του πάχους της πλάκας. Το εν λόγω πλέγµα, χωρίς αυτό να αποτελεί κρίσιµο παράγοντα,
καλόν είναι να διαθέτει ράβδους διαµέτρου της τάξης Ø8 ανά αποστάσεις 15 cm.

Σχήµα 1. Μία περίπτωση κατασκευαστικού αρµού (διακοπής εργασίας)
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Στην περίπτωση λήψης πληµµελών µέτρων σύνδεσης, υπάρχει το ενδεχόµενο αυτό να έχει
κάποτε ελαφρές συνέπειες στο κόστος συντήρησης, δεδοµένου ότι τα σηµεία αυτά, όπως
τονίσθηκε, είναι επικρατέστερα.
2.2 Αρµοί ∆ιαχωριστικοί
Προς αποφυγήν του κινδύνου της αλληλεπίδρασης πρέπει να προβλέπονται, κατά την κατασκευή,
αρµοί κατά µήκος των γραµµών επαφής της πλάκας µε υποστυλώµατα, τοιχώµατα, περιµετρικά
στοιχεία εγκιβωτισµού, φρεάτια κ.λπ. Οι επιπτώσεις παράλειψης αυτών των αρµών συνεπάγεται
ενίοτε από εµφάνιση αντιαισθητικών ρηγµατώσεων και πιθανώς κάποια ελαφρώς αυξηµένα µέτρα
συντήρησης στην περιοχή.
2.3 Αρµοί Συστολής
Είναι τεχνητοί αρµοί βάθους περίπου του 1/3 του πάχους της πλάκας που περιγράφηκαν ανωτέρω,
οι οποίοι χαράσσονται στο στάδιο της κατασκευής µε δισκοπρίονο και αποβλέπουν στην εκτόνωση
των συστολών από ξήρανση, ενανθράκωση και πτώση της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος.
Συνέπεια τυχόν πληµµελούς κατασκευής των εν λόγω αρµών, σε αποστάσεις µεγαλύτερες των 7.0
m, είναι δυνατόν να αποτελέσει η εµφάνιση ρηγµατώσεων, οι οποίες όπως και στις δύο
προηγούµενες περιπτώσεις αρµών, έχουν κάποιο µικρό αντίκτυπο στην απαιτούµενη συντήρηση
του δαπέδου στο χρόνο ζωής του Έργου.
Ρητέον εν κατακλείδι, ότι οι αρµοί δεν αποτελούν πανάκεια, γιατί είναι δυνατόν και παρά την
άψογη κατασκευή τους, πάλι να εµφανιστούν ρηγµατώσεις. Όπως και είναι δυνατόν να µην
εµφανιστούν ρωγµές σε περιπτώσεις που δεν προβλέφθηκαν µε την αρµόζουσα πυκνότητα.

Σχήµα 2. Αρµοί
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ

Κατά κανόνα όλα τα δάπεδα αποτελούνται από την υποδοµή (θεµελίωση) και το κυρίως δάπεδο
(πλάκα). Τα επί µέρους στοιχεία ενός δαπέδου σε δύο παραλλαγές φαίνονται στο σχήµα 3.

Σχήµα 3. ∆ύο περιπτώσεις πλάκας επί εδάφους από σκυρόδεµα
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3.1 Το υπόστρωµα
Αυτό συνήθως είναι το φυσικό έδαφος στο επίπεδο εκσκαφής, εφόσον είναι αρκετά ανθεκτικό. Το
έδαφος πρέπει να εµφανίζει οµοιοµορφία και να αποφεύγονται νησίδες από σκληρό ή µαλακό
υλικό. Κατά κανόνα απαιτούνται και κάποιες επιχώσεις πάνω από τη στάθµη εκσκαφής
προκειµένου να διαµορφωθούν οι απαιτούµενες γενικές κλίσεις ή µια εξυγίανση ανάλογα µε τις
απαιτήσεις της εδαφοτεχνικής µελέτης. Στην περίπτωση αυτή το υλικό των επιχώσεων πρέπει να
είναι επιλεγµένο και υγιές. Π.χ. χρησιµοποιούνται προϊόντα γενικών και ειδικών εκσκαφών
απαλλαγµένα από φυσικές ύλες ή καταλληλότερα χώµατα από δανειοθαλάµους εκτός του έργου. Η
επιχωµάτωση γίνεται κατά στρώσεις 200 mm, κατάβρεγµα και συµπύκνωση. Η συµπύκνωση
γίνεται µε στατικούς ή δονητικούς οδοστρωτήρες και µηχανήµατα κρούσης. Για πολύ ενδοτικά
εδάφη µε ακλόνητες βαθιές θεµελιώσεις των φερόντων κατακόρυφων στοιχείων (π.χ. πασσάλους)
ενδέχεται να απαιτηθεί σταθεροποίηση του εδάφους µε αµµοπασσάλους, jet-grouting κ.λπ.
3.2 Υπόβαση
Υπόβαση είναι η στρώση επί της οποίας θα κατασκευαστεί η πλάκα του δαπέδου. Αποτελείται από
θραυστό υλικό µε ελάχιστο, για λόγους αποστράγγισης, πάχος 150 mm, ώστε να µην υπάρχει
δυνατότητα διείσδυσης υγρασίας και παγετού. Για την εξουδετέρωση των τριβών µεταξύ πλάκας
και υπόβασης είναι καλό να παρεµβάλλεται ένα στρώµα λεπτής άµµου ελαχίστου πάχους 75 mm,
ώστε να µειώνονται οι τριβές και να γίνεται ανεµπόδιστα η συστολή ξήρανσης της πλάκας.
Ύγρανση της άµµου µε το νερό συµπύκνωσης µπορεί να γίνεται την παραµονή της διάστρωσης. Η
εµφανιζόµενη και ως «φέρον στρώµα» σύµφωνα µε τον Stenzel (2005) υπόβαση είναι απαραίτητη
ώστε να επιτευχθεί µία οµοιόµορφη και οµογενής έδραση. Σε υπέδαφος µεγάλης αντοχής µπορεί
το «φέρον στρώµα» να κατασκευαστεί δια της χρησιµοποίησης του υπάρχοντος υλικού του
εδάφους.
3.3 Στεγανωτική µεµβράνη
Χρησιµεύει για την παρεµπόδιση της διείσδυσης τσιµεντοπολτού στην υπόβαση και µειώνει τις
τριβές µεταξύ πλάκας σκυροδέµατος και υπόβασης. Ο ρόλος της, πάντως, είναι αµφιλεγόµενος
γιατί δηµιουργεί ανοµοιόµορφες συνθήκες ξήρανσης και συστολής κατά το πάχος της πλάκας.
Όταν το έδαφος είναι κεκορεσµένο, οπότε η χρησιµοποίησή της είναι αναπόφευκτη, πρέπει
απαραιτήτως να παρεµβάλλεται στρώση άµµου πάχους 75 mm .
3.4 Βάση
Είναι η πλάκα σκυροδέµατος και αποτελεί το κύριο µέρος του δαπέδου. Το πάχος της και τα υλικά
κατασκευής της συναρτούνται από τα φορτία και τις τυχόν παραµποδιζόµενες παραµορφώσεις της.
Προκειµένου να µελετηθεί η πλάκα σκυροδέµατος απαιτείται κα’ αρχήν η αποτίµηση των
παρακάτω βασικών απαιτήσεων:
• Το είδος των δράσεων (µηχανικές ή χηµικές) στην επιφάνεια της πλάκας
• Ο τύπος των φορτίων (στατικά ή δυναµικά)
• Η επιθυµητή διάρκεια ζωής του δαπέδου
• Οι συνθήκες έδρασης (φέρουσα ικανότητα, τριβές, πιθανότητα παρεµπόδισης
συστολών, πιθανότητα διαφορικών καθιζήσεων)
Η ελάχιστη ποιότητα σκυροδέµατος που έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια για τα ελληνικά
δάπεδα είναι C25/30 µε τάσεις περαιτέρω βελτίωσης.
3.5 Τελείωµα της επιφάνειας
Ο τρόπος που διαµορφώνεται η τελική επιφάνεια της βάσης σκυροδέµατος εξαρτάται από τη φύση
των δράσεων που καταπονούν το φορέα. Αυτές είναι δυνατόν να είναι µηχανικής ή χηµικής φύσης.
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Όταν αυτή είναι αναγκαία ή προβλέπεται να κατασκευαστεί ακόµα και µελλοντικά, η
κατασκευή µε αρµούς που φαίνεται στο Σχήµα 2 µπορεί να πραγµατοποιηθεί, εφόσον η τελική
επιφάνεια διακόπτεται πάνω από τους αρµούς, διότι άλλως κατά την µετακίνηση τους θα
προκαλούσαν ρηγµάτωση ή παραµόρφωση της τελικής επιφάνειας προς τα πάνω
3.6 Κατασκευή
Της κατασκευής της πλάκας δαπέδου επί της υπόβασης προηγούνται: (α) η προετοιµασία των
αρµών διαχωρισµού και (β) η τοποθέτηση ξύλινων ή µεταλλικών υψοµετρικών δεικτών, κατά
προτίµηση στις κορυφές του κανάβου των αρµών συστολής.
Σε µερικές Ευρωπαϊκές χώρες µία συχνά εµφανιζόµενη τεχνική κατασκευής βιοµηχανικών,
κυρίως, δαπέδων είναι αυτή των εναλλασσόµενων λωρίδων» (long-strip technique). Η τεχνική
συνίσταται στη διάστρωση του σκυροδέµατος σε λωρίδες ίσους πλάτους, οι οποίες
κατασκευάζονται µία παρά µία σε δύο φάσεις και έχουν µήκος το συνολικό µήκος του δαπέδου
(Σχήµα 4). Αφού σκληρυνθεί αρκετά το σκυρόδεµα των λωρίδων της πρώτης φάσης, ώστε να µην
επηρεάζεται από τη δόνηση του νωπού σκυροδέµατος των µεταξύ των λωρίδων, διαστρώνεται και
το υπόλοιπο του δαπέδου σε δεύτερη φάση. Μετά την ολοκλήρωση της διάστρωσης του
σκυροδέµατος χαράσσονται εγκάρσια προς τις λωρίδες αρµοί συστολής, σύµφωνα µε το σχήµα 4.
Η τεχνική των λωρίδων συνδυάζεται µε τη διάθεση ειδικού εξοπλισµού και κυρίως «δονητικής
δοκού», από το πλάτος λειτουργίας, της οποίας εξαρτάται και ο καθορισµός του πλάτους που θα
εφαρµοστεί για τις λωρίδες. Γενικά, το πλάτος που επιλέγεται για τις λωρίδες είναι όσο και των
αρµών συστολής (4 µέχρι 6 m). ∆ιάστρωση σε πεσσοειδή µορφή, καίτοι ευνοϊκότερη, αποφεύγεται
για λόγους κυκλοφορίας κατά την κατασκευή.

Σχήµα 4. Τεχνική διάστρωσης των εναλλασσόµενων λωρίδων

4

∆ΡΑΣΕΙΣ

Οι δράσεις πάνω στις πλάκες επί εδάφους, οι οποίες είναι δοµικά στοιχεία µε πολλές λειτουργίες,
είναι οι εξής:
- κυκλοφορία περονοφόρων και βαρέων οχηµάτων
- φορτία έδρασης π.χ παλέτες, χύµα υλικά
- φορτία ραφιών
- φόρτιση µέσω φέρουσας / µη φέρουσας τοιχοποιίας
- τοποθέτηση µηχανών
- µηχανικές και χηµικές καταπονήσεις
- πίεση νερού (προς τα κάτω) ή άνωση
- διαφορικές καθιζήσεις
- οµοιόµορφες θερµοκρασιακές µεταβολές ts
- διαφορικές θερµοκρασίες άνω και κάτω πέλµατος ∆t
- ξήρανση του σκυροδέµατος
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- ερπυστικές παραµορφώσεις του σκυροδέµατος
Μεγάλη σηµασία στο σχεδιασµό πλακών επί εδάφους έχει η αξιόπιστη παραλαβή φορτίου. Τα
ίδια βάρη και τα φορτία λειτουργίας καθορίζονται από το DIN 1055-3 (2002), όπου δίνονται τα
µοναχικά φορτία από περονοφόρα οχήµατα, τα οποία κατατάσσονται σε έξι κατηγορίες. Στον
πίνακα 1 δίνονται οι τιµές για τα επιφανειακά φορτία και τα φορτία τροχών από τα οχήµατα αυτά,
λαµβανοµένου υπόψη του συντελεστή δυναµικής επαύξησης, ο οποίος για τα φορτία τροχών είναι
ίσος µε φ = 1.4. Η τιµή των φορτίων τροχών (χωρίς φ) που προτείνει ο Lohmeyer (1996) για τη
περίπτωση πολύ βαριών περονοφόρων οχηµάτων και Κοντέινερ είναι της τάξης των 150 kΝ. Όσον
αφορά τα φορτία τροχών και τις τιµές του συντελεστή δυναµικής επαύξησης µαχανολογικών
εξοπλισµών θα πρέπει να καθοριστούν από κοινού µε τον κύριο του έργου κατά περίπτωση.
Το ίδιο ισχύει επίσης και για τα ίδια βάρη και τα φορτία λειτουργίας εγκαταστάσεων ραφιών.
Εδώ είναι αναγκαίο να εξεταστούν λεπτοµερώς τα δεδοµένα του κατασκευαστή και θα πρέπει για
το ίδιο βάρος των ραφιών να χρησιµοποιηθεί ως τιµή ο επί µέρους συντελεστής ασφαλείας αντί
του 1.35 η τιµή 1.50 που ισχύει για τα µεταβλητά φορτία λειτουργίας. Επίσης απαιτείται πάντοτε
για την περίπτωση των ραφιών να λαµβάνονται µέτρα για την ευστάθειά τους έναντι ανατροπής,
µέσω της θεώρησης οριζοντίου φορτίου ίσου προς το 1/100 του βάρους ασκουµένου στο κέντρο
βάρους (DIN 1055-3 (2002)). Η θεώρηση πλήρους φορτίου για τα ράφια και των φορτίων των
περονοφόρων οχηµάτων σύµφωνα µε τον πίνακα 1 είναι κρίσιµη για την εύρεση των
προκυπτουσών καταπονήσεων στις πλάκες επί εδάφους, οι οποίες βρίσκονται σε µη στεγασµένους
χώρους ή σε περιοχές θυρών εσωτερικών χώρων.
Πίνακας 1. Χαρακτηριστικές τιµές για περονοφόρα οχήµατα κατά το DIN 1055-3 (2002)
Κατηγορία

G1
G2
G3
G4
G5
G6

Ανώτατο
Χαρακτηριστική
Επιτρεπόµενο
Αντοχή
Συνολικό Φορτίο

[kN]

[kN]

31
46
69
100
150
190

10
15
25
40
60
80

Επιφανειακό
Φορτίο qk

[kN/m2]
12.5
15.0
17.5
20.0
20.0
20.0

Φορτίο Τροχού 1.4Qk
σε 0.20 m x 0.20 m

[kN]

a [m] l [m]

b[m]

18
28
44
63
98
120

0.85
0.95
1.00
1.20
1.50
1.80

1.00
1.10
1.20
1.40
1.90
2.30

2.60
3.00
3.30
4.00
4.60
5.10

Σχήµα 5. Γεωµετρία περονοφόρου οχήµατος και επιφάνεια έδρασης τροχού.

Για να ληφθεί υπόψη η κυκλοφορία φορτηγών αρκεί σύµφωνα µε το DIN 1055-3 (2002) η
προσφυγή στα ισχύοντα για την κλάση 30/30 των γεφυρών σύµφωνα µε το DIN 1072 (1985) που
ισχύει για τις γέφυρες, όπου ο µονός άξονας των 130 kN αποτελεί για την προκειµένη περίπτωση
κρίσιµη φόρτιση. Η επιρροή του συντελεστή δυναµικής επαύξησης δεν λαµβάνεται υπόψη: Φορτίο
τροχού 0.5 ⋅ 130 = 65 kN, µε επιφάνεια έδρασης τροχού 200 mm x 460 mm.
Όσον αφορά τις πλάκες επί εδάφους σε µη στεγασµένο χώρο και σε ανοιχτές αίθουσες, αλλά
ακόµα και σε δάπεδα εσωτερικών χώρων κοντά στην περιοχή των εισόδων καθώς και των υάλινων
προσόψεων, πρέπει να ληφθούν υπόψη οµοιόµορφες µεταβολές θερµοκρασίας ts. Σύµφωνα µε το
DIN 1055-7 στη Γερµανία λαµβάνεται η τιµή της ελάχιστης εξωτερικής θερµοκρασίας αέρα -24ο C
και η µέγιστη εξωτερική θερµοκρασία αέρα +37ο C. Αυτό συνεπάγεται µεταβολές µήκους του
ανοίγµατος των πλακών που βρίσκονται σε µη στεγασµένο χώρο για 24 Κ +37 Κ = 60 Κ. Ως

15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, 25-27 Οκτωβρίου, 2006

6

θερµοκρασία κατασκευής λαµβάνεται η µέση θερµοκρασία νωπού σκυροδέµατος,
συνυπολογιζόµενης και της επιρροής της θερµότητας ενυδάτωσης (περίπου 10 Κ έως 20 Κ).
Επίσης πρέπει να καθοριστούν οι παραµορφώσεις ξήρανσης ή και ενδεχόµενης διόγκωσης λόγω
τυχόν επαφής της πλάκας µε νερό του σκυροδέµατος κατά τον καθορισµό του εύρους και των
καννάβεων των αρµών. Ιδιαίτερα στην περίπτωση εκτεταµένων υάλινων προσόψεων µπορούν
ακόµα σε κλειστές αίθουσες να εµφανίζονται θερµοκρασίες µέχρι και άνω των 35ο C.
Οδηγίες για την διαφορά θερµοκρασιών άνω και κάτω πέλµατος θερµοκρασιακών βαθµίδων –
π.χ. λόγω ηλιακής ακτινοβολίας το χειµώνα (πάνω θερµότερη) ή καταιγίδας το καλοκαίρι (κάτω
θερµότερη) – δίνονται από το παράρτηµα Α του DIN 1072 (1985), όπου για την άνω θερµότερη
επιφάνεια λαµβάνεται: ∆t = 0.08 έως 0.09 Κ/mm και για την κάτω θερµότερη: ∆t = 0.03 έως 0.04
Κ/mm. Ο Stenzel (2005) προτείνει, να ορίζεται για υπαίθριες επιφάνειες και ανοιχτές αίθουσες
0.09 Κ/mm (πάνω θερµότερη) και 0.04 Κ/mm (αυτό ισχύει υπό ορισµένες συνθήκες ακόµα και για
την κατάσταση κατασκευής σε δάπεδα αιθουσών). Σε κλειστές αίθουσες εν γένει δεν είναι
αναγκαία η εφαρµογή µίας θερµοκρασιακής βαθµίδας, εφόσον η πλάκα σκυροδέµατος
σκυροδετηθεί µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής της στέγης και των εξωτερικών τοίχων ή εάν
η αίθουσα θερµαίνεται ήδη. Όταν η πλάκα επί εδάφους κατασκευάζεται σε χώρο στεγασµένο αλλά
ανοιχτό πλευρικά ή χώρο που περιλαµβάνει ήδη µεγάλες γυάλινες επιφάνειες προσόψεων ή πολλές
πύλες , προτείνει ο Stenzel (2005) να γίνεται η διαστασιολόγηση µε µία θερµοκρασιακή βαθµίδα
των 0.04 Κ/mm (τόσο για την άνω θερµότερη πλευρά όσο και για την κάτω). Τα απαραίτητα
χαρακτηριστικά µεγέθη υλικών για την ξήρανση, τη διόγκωση και τον ερπυσµό του σκυροδέµατος
µπορούν να λαµβάνονται από το DIN 1045 (2001).
Χάριν εποπτείας και απλότητας τα µεταβλητά φορτία καθορίζονται µε τον επιµέρους
συντελεστή ασφαλείας γQ = 1.5 και οι καταναγκασµοί (θερµοκρασία, ξήρανση / διόγκωση,
ερπυσµός και τυχόν προένταση) µε γκατ. = 1.0. Μία προσπάθεια εισαγωγής των συντελεστών
συνδυασµού ψ θα έδινε την επίφαση µίας υπολογιστικής ακρίβειας, η οποία ωστόσο στις πλάκες
επί εδάφους από σκυρόδεµα λόγω της επιρροής από πολυπληθών παραµέτρων δεν θα ήταν προς το
παρόν πειστική. Το ίδιο ισχύει ακόµα και για τον καθορισµό του µέτρου ελαστικότητας του
σκυροδέµατος. Για την κατασκευή και υπολογισµό των πλακών επί εδάφους η παραδοχή τιµής
µέτρου ελαστικότητας ίσης µε Εc = 30000 N/mm2 (όπως προτείνεται από τον Eisenmann (1979))
είναι επαρκής για τα συνηθισµένα σκυροδέµατα Β25, Β35 σύµφωνα µε το FSV του ZTV BetonStB 01 όπως και για τα C25/30, C30/37 σύµφωνα µε το DIN 1045 (2001). Ο γραµµικός
συντελεστής θερµικής διαστολής αt για σκυρόδεµα, χάλυβα και χάλυβα προέντασης λαµβάνεται
ίσος µε 1.0 ⋅ 1 0-5 Κ-1 σύµφωνα µε το DIN 1045 (2001).
5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΟΠΛΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΕΠΙ Ε∆ΑΦΟΥΣ
5.1 Πλάκες οδοστρωµάτων
5.1.1

Γενικά

Η ευρύτερη χρήση άοπλων πλακών επί εδάφους στην οδοποιία αποτελεί πλεονέκτηµα για τα
οδοστρώµατα, διότι διαθέτουν υψηλή ανθεκτικότητα στο χρόνο. Η οδηγία RStO 01 στη Γερµανία,
η οποία αφορά την τυποποίηση της άνω διαµόρφωσης των επιφανειών κυκλοφορίας, κατατάσσει
τις πλάκες επί εδάφους σε διάφορους τρόπους κατασκευής ανάλογα την κυκλοφοριακή τους
φόρτιση.
5.1.2

∆ιαστασιολόγηση έναντι φορτίων

Η διαστασιολόγηση των κλάσεων δόµησης που δίνει η RStO 01 στηρίζεται σε µακρόχρονη
εµπειρία και πολυάριθµες έρευνες από τον Eisenmann (1979) σε σχέση µε την εµπειρικά
βελτιωµένη υπολογιστική µέθοδο κατά Westergaard.
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Σχήµα 6. Φορτίσεις σε πλάκες επί εδάφους

Μολονότι αυτή η µέθοδος δεν είναι ούτε «ακριβής» ούτε «αδιάστατη», παρουσιάζει µέχρι τώρα
την παραστατικότερη και την καταλληλότερη µέθοδο εύρεσης των καµπτικών εφελκυστικών
τάσεων σε επιφανειακά εδραζόµενες πλάκες επί εδάφους. Η µέθοδος αυτή στηρίζεται στον
υπολογισµό των καµπτικών εφελκυστικών τάσεων µίας ελαστικής πλάκας πολλών στρώσεων υπό
ένα κυκλικό σε κάτοψη φορτίο («φορτίο δοχείου») για τις τρεις περιπτώσεις θέσεων φορτίου, το
µέσο της πλάκας, την περιφέρεια της πλάκας και της γωνία της πλάκας. Οι τύποι φόρτισης που
δίνονται από τον Eisenmann (1987) φαίνονται στο Σχήµα 6 και περιγράφονται από τις εξισώσεις
που ακολουθούν:
Για τη θέση του φορτίου στο µέσο της πλάκας:
σi =

  Ec ⋅ h 3 

0.275 ⋅ Q
 − 0.436 [Ν/mm2]
(
)
1
+
⋅
µ
log
2
4 
h
  k ⋅ b 


(1)

Για τη θέση του φορτίου στην περίµετρο της πλάκας:
σr =

  Ec ⋅ h 3
0.529 ⋅ Q
(
)
µ
1
+
0
.
54
⋅
log
4
h2
  k ⋅ b



 + log b
1− µ2






 − 2.48 [Ν/mm2]




(2)

Για τη θέση του φορτίου στην περίµετρο της πλάκας:
σe =

(

) (

3 ⋅ Q   12 1 − µ 2 k 
⋅ 1 −
⋅ a 2
h 2   E c ⋅ h 3 

1/ 2 

)

2
 [Ν/mm ]


(3)

µε Εc το µέτρο ελαστικότητας του σκυροδέµατος σε [Ν/mm2], h το πάχος της πλάκας
σκυροδέµατος, µε p η πίεση επαφής, Q το φορτίο τροχού, k η σταθεράς ελαστικής έδρασης, µ o
λόγος Poisson που για το σκυρόδεµα λαµβάνεται ίσο µε 0.17 και το a και b δίνονται από τις
εξισώσεις:
Q
και b = 1.6 ⋅ α 2 + h 2 − 0.675 για α < 1.724 h ενώ
(4)
α=
π⋅p
b = a για α > 1.724
Oι παραπάνω εξισώσεις δείχνουν παραστατικά τις επιρροές των δύο σηµαντικότερων
παραµέτρων που είναι:
- το φορτίο τροχού Q που µπαίνει γραµµικά στον υπολογισµό των καµπτικών εφελκυστικών
τάσεων
- το πάχος h της πλάκας που µπαίνει στο τετράγωνο (η ροπή αδράνειας κυριαρχεί) στην
εύρεση των καµπτικών τάσεων
Μία περαιτέρω αποτίµηση των υπολογιστικών τύπων οδηγεί στα κάτωθι συµπεράσµατα:
- µία αλλαγή της σταθεράς ελαστικής έδρασης k (δείκτης εδάφους) κατά ± 50% δε
µεταβάλλει τις καµπτικές εφελκυστικές τάσεις ουσιαστικά
- µία διακύµανση του µέτρου ελαστικότητας του σκυροδέµατος κατά ± 20% έχει µικρή
επιρροή στις καµπτικές τάσεις
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η µέγιστη καµπτική εφελκυστική τάση για τις θέσεις του φορτίου στην περιφέρεια πλάκας
και στη γωνία της πλάκας είναι ίση και περίπου διπλάσια αντίστοιχα σε σχέση µε τις
τάσεις σε περίπτωση που το φορτίο τοποθετείται στο µέσο πλάκας
Οι συνηθισµένες διατάξεις βλήτρων στους αρµούς στην οδοποιία (Σχήµα 2) µειώνουν τη
µέγιστη καµπτική εφελκυστική τάση στην περίµετρο της πλάκας και στη γωνία της πλάκας
περίπου 1.5 φορά της τιµής της θέσης του φορτίου στο µέσο της πλάκας. Ωστόσο προτείνεται από
την DBV (2005), για τον υπολογισµό δαπέδων αιθουσών, όπου η συστολή ξήρανσης είναι µεγάλη,
αυτή η περίπτωση να αγνοηθεί, γιατί διαφορετικά η πλάκα επί εδάφους θα ήταν
υποδιαστασιολογηµένη στην περιοχή ρηγµατώσεων, οι οποίες δεν µπορούν να αποφευχθούν, ή
στην περιοχή εκ των υστέρων κατασκευαστικών αλλαγών. Επίσης οι καµπτικές εφελκυστικές
τάσεις που εµφανίζονται στις πλάκες επί εδάφους υπό τη δράση µοναχικών φορτίων εκτονώνονται
σε µικρή απόσταση και οι συνηθισµένοι δίδυµοι και διπλοί άξονες σε σύγκριση µε την εφαρµογή
ενός µοναχικού φορτίου τροχού δεν προκαλούν καµία αξιόλογη αύξηση της µέγιστης καµπτικής
εφελκυστικής τάσης στην πλάκα. Ισχύει το ίδιο ακριβώς για το µοναχικό φορτίο τροχού
περονοφόρων που δίνεται στον πίνακα 1.
-

5.1.3

∆ιαστασιολόγηση έναντι θερµοϋγροµετρικών µεταβολών

Οµοιόµορφη µεταβολή της θερµοκρασίας
Οι τριβές της πλάκας µε το έδαφος δηµιουργούν στο κάτω πέλµα της θλιπτικές τάσεις όταν η
θερµοκρασία αυξάνεται και εφελκυστικές όταν ελαττώνεται, Σχήµα 7. Μεγαλύτερη ευαισθησία
εµφανίζουν οι πλάκες µεγάλου µήκους.

Σχήµα 7. Εντατική καταπόνηση πλάκας για οµοιόµορφη µεταβολή της θερµοκρασίας ts

Όσον αφορά την αντιµετώπιση των θερµοκρασιακών τάσεων µιας πλάκας σκυροδέµατος,
απαιτούνται για τις πλάκες οδοστρωµάτων και βιοµηχανικών δαπέδων πάντοτε αρµοί. Το κόψιµό
τους καλύτερο είναι να γίνεται όσο το δυνατόν νωρίτερα και αποδοτικότεροι είναι οι εφοδιασµένοι
µε πίρους αρµοί.. Οι αρµοί είναι αναγκαίοι για την µείωση των καταναγκασµών λόγω µεταβολής
της θερµοκρασίας περιβάλλοντος ts, ξήρανσης /διόγκωσης καθώς και αυτών λόγω της
ανοµοιόµορφης θέρµανσης /µείωσης της θερµοκρασίας. Μία πλάκα επί εδάφους, το οποίο
εµποδίζει την παραµόρφωσή της και δεν περιλαµβάνει αρµούς, ρηγµατώνεται αµέσως υπό µία
µείωση της θερµοκρασίας κατά 20 Κ, όπως εύκολα προκύπτει:
σ t = α t ⋅ t s ⋅ E c = 1.0 ⋅ 10-5 ⋅ 20 ⋅ 30000 = 6 N/mm2 = 2fctm
Η αντοχή σε εφελκυσµό fctm του σκυροδέµατος δεν επαρκεί, ώστε να περιορίσει την ρηγµάτωση.
Αυτό ισχύει για τις περιβαλλοντολογικά εκτεθειµένες επιφάνειες εξαιτίας µακροχρόνιων εν µέρει
θερµοκρασιακών διαφορών και για τους εσωτερικούς χώρους (αίθουσες) εξαιτίας του τελικού
µεγέθους της συστολής ξήρανσης από 0.20‰ έως 0.40‰, κάτι που αντιστοιχεί σε µία ισοδύναµη
επιπλέον µείωση της θερµοκρασίας κατά 20 Κ έως 40 Κ. Γι’ αυτό στην κατασκευή οδών από
σκυρόδεµα τοποθετούνται πάντα αρµοί σε απόσταση 25h. Αυτό για ένα τυπικό πάχος των 260 mm
απαιτεί µία απόσταση αρµών των 6.50 m. Συνήθως αυτή ανέρχεται σε 5.00 m. Υπό την
προϋπόθεση, ότι κανένα φορτίο κυκλοφορίας δεν ασκείται, µπορεί να υπολογιστεί η υπάρχουσα
ορθή τάση σt λόγω µείωσης της θερµοκρασίας ως εξής:
max σ t = 0.5 ⋅ γ ⋅ L ⋅ µ R ≤ αt ⋅ t s ⋅ Ec
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µε γ το ειδικό βάρος ανά µέτρο µήκους του σκυροδέµατος σε ΜΝ/m2, L το µήκος της πλάκας σε
m, µR ο συντελεστής τριβής στον αρµό της πλάκας µε το έδαφος, ο οποίος λαµβάνει τιµές 1.6 για
την αρχική µετακίνηση (πάνω στο υπέδαφος), 0.8 για επαναλαµβανόµενη µετακίνηση, 0.8 για
διπλή µεµβράνη (αρχική µετακίνηση), 0.4 για επιφανειακές λείες εδράσεις (αρχική µετακίνηση).
Για µία φορτιζόµενη µέσω του ιδίου βάρους πλάκα επί εδάφους µε 6.50 m απόσταση αρµών
προκύπτει για την αρχική µετακίνηση:
maxσt = 0.5 ⋅ 24 ⋅ 10-3 ⋅ 6.50 ⋅ 1.6 = 0.12 Ν/mm2
Όπως προέκυψε η επιρροή δεν είναι κρίσιµη για τη διαστασιολόγηση.
Με την παραδοχή ότι η επιρροή της εξαιτίας των τριβών µε το έδαφος είναι δυνατόν να
αγνοηθεί, το µέγεθος των ανοιγµάτων των αρµών µπορεί να προσδιοριστεί µε βάση τη γενική
σχέση:
∆l = α t ⋅ t s ⋅ L

(6)

Για µία πλάκα από σκυρόδεµα επί εδάφους και µε µία απόσταση αρµών των 6.50 m προκύπτει για
µία µείωση της θερµοκρασίας κατά 30 Κ:
∆l = 1.0 ⋅ 10-5 ⋅ 30 ⋅ 6500 = 2.0 mm
Ανοµοιόµορφη µεταβολή της θερµοκρασίας
Η αύξηση της θερµοκρασίας του άνω πέλµατος συνοδεύεται από βραδύτητα να φθάσει αυτή στο
κάτω πέλµα, Σχήµα 8(α). Αυτό έχει ως συνέπεια την κύρτωση της πλάκας.

Σχήµα 8. (α)Κατανοµή θερµοκρασιών στο πάχος της πλάκας και (β) κύρτωση πλάκας

Για τον υπολογισµό των τάσεων κύρτωσης σε πλάκες επί εδάφους λαµβάνεται υπόψη η
θερµοκρασιακή βαθµίδα ∆t .Στην άνω επιφάνεια της πλάκας λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας
υπάρχει µία µέγιστη θερµοκρασιακή βαθµίδα των ∆t = 0.09 Κ/mm . Αυτή η θέρµανση από πάνω
προκαλεί µία αυξηµένη κύρτωση της πλάκας στο µέσο του ανοίγµατος. Σ’ αυτήν την αυξηµένη
κύρτωση δρα αντίθετα το ίδιο βάρος και ενεργοποιείται µία ροπή κάµψης, η οποία στην κάτω
πλευρά της πλάκας οδηγεί σε καµπτικές εφελκυστικές τάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται τάσεις
κύρτωσης. Όταν η πλάκα που διαστασιολογείται είναι θεωρητικά απείρου µήκους εµφανίζει την
εικόνα παραµόρφωσης µίας αµφίπακτης ή τετράπακτης φορτισµένης πλάκας, Σχήµα 8(β). Στην
περίπτωση αυτή στο µέσο του κάτω πέλµατος στο υπερυψωµένο τµήµα της πλάκας προκαλούνται
εφελκυστικές τάσεις κατά Westergaard ίσες προς:
σw =

1
h
⋅ ∆t ⋅ ⋅ a t ⋅ E c
1− µ
2
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όπου µ ο συντελεστής Poisson = 0.17, ∆t η θερµοκρασιακή βαθµίδα σε Κ/mm, η οποία λαµβάνει
τιµές για ηλιακή ακτινοβολία 0.09 Κ/mm και για καταιγίδα 0.04 Κ/mm και h το πάχος πλάκας σε
mm.
Για µία ανεµπόδιστα διαστελλόµενη πλάκα πάχους 26 cm προκύπτει λόγω ηλιακής ακτινοβολίας
τάση:
σw =

260
1
⋅ 0.09 ⋅
⋅ 1.0 ⋅ 10 −5 ⋅ 30000 = 4.2 N/mm2
2
1 − 0.17

Ωστόσο η πραγµατική κατανοµή των θερµοκρασιών στο εσωτερικό της πλάκας εν συνδυασµώ
µε την πρόβλεψη κατάλληλων αρµών, µειώνει σηµαντικά το µήκος κύρτωσης x και επιτρέπει έναν
υποδιπλασιασµό της παραπάνω τάσης. Οι Eisenmann/Leykauf (1987) δίνουν γι’ αυτό την εξίσωση
της µειωµένης τάσης κύρτωσης redσw:
2

 L − 400 
 ⋅ σ w
redσ w = 
 0.9 ⋅ l crit 

(8)

όπου L το µήκος της πλάκας σε [mm] και lcrit το 33h για µικρού πλάτους πλάκες και το 37h για
τετραγωνικές πλάκες µε την προϋπόθεση ότι δεν ασκείται καµία αξονική δύναµη στην πλάκα. Για
την 26 cm πάχους, τετραγωνική πλάκα σκυροδέµατος µε µία απόσταση αρµών των 6.50 m
προκύπτει:
2

 6500 − 400 
2
redσ w = 
 ⋅ 4.2 = 2.1 N/mm
 0.9 ⋅ 37 ⋅ 260 

και έτσι προκύπτει µία δραστική µείωση στο 50% της τάσης κύρτωσης σε µία πλάκα χωρίς
αρµούς. Αυτή η καµπτική εφελκυστική τάση εµφανίζεται στο µέσο του ανοίγµατος στην κάτω ίνα
της πλάκας και πρέπει να επαλληλιστεί µε την τάση που προκύπτει στη θέση του φορτίου στο µέσο
της πλάκας.
Σε µία µείωση της θερµοκρασίας της άνω πλευράς της πλάκας (νυχτερινές ώρες και καταιγίδα
το καλοκαίρι) εµφανίζονται µέγιστες θερµοκρασιακές βαθµίδες των 0.04 Κ/mm, κάτι που για την
26 cm πάχους, χωρίς αρµούς πλάκα οδηγεί σε µέγιστες καµπτικές εφελκυστικές τάσεις των
περίπου 1.9 Ν/mm2 στην άνω πλευρά της πλάκας. Για τις συνήθεις πλάκες µε 6.50 m απόσταση
των αρµών υπάρχουν σε αυτή την περίπτωση τάσεις κύρτωσης της τάξης των 1.5 N/mm2 στην άνω
ίνα της πλάκας και στο µέσο του ανοίγµατος, οι οποίες στην επαλληλία µε τη θέση του φορτίου
στη γωνία της πλάκας δεν οδηγούν σε καµία αξιόλογη αύξηση των καµπτικών εφελκυστικών
τάσεων.
Σταθερά ελαστικής έδρασης
Για τη διαστασιολόγηση του φέροντος στρώµατος έχει πραγµατοποιηθεί εκτεταµένη έρευνα,
αναλυτική και πειραµατική, στο Πολυτεχνείο του Μονάχου. Εκτός των οδηγιών για το πάχος των
µεµονωµένων στρωµάτων ερευνήθηκαν ακόµα µέτρα παραµόρφωσης ΕV2, τα οποία πρέπει να
τηρούνται πάνω για το υπέδαφος µε ελάχιστο ΕV2 45 Ν/mm2. Το µέτρο ελαστικότητας ΕV2
βρίσκεται µε δοκιµές θλίψης πλακόµορφων δοκιµίων σύµφωνα µε το DIN 18134 (2001). Με τη
δοκιµή θλιβόµενων πλακών καθορίζεται η φέρουσα συµπεριφορά του δαπέδου µέχρις ενός
ανάλογου βάθους του διπλάσιου της διαµέτρου της πλάκας-δοκιµίου (300 mm και 762 mm). Για
να ληφθούν αξιόπιστα αποτελέσµατα πρέπει να χρησιµοποιηθεί για τα φέροντα στρώµατα µία
πλάκα φόρτισης µε διάµετρο 300 mm και για το υπέδαφος µε διάµετρο 762 mm.
Για µία πλάκα από σκυρόδεµα επί εδάφους που βρίσκεται άµεσα πάνω σε (οµογενές) υπέδαφος
(σύστηµα δύο στρωµάτων) µπορεί η σταθερά k για την εύρεση των ασκούµενων πιέσεων λόγω των
µοναχικών φορτίων σύµφωνα µε τους Eisenmann/Leykauf (1987) να βρεθεί ως εξής:
k=

Eu
0.83 ⋅ h ⋅ 3 E c / E u
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µε τη σταθερά εδάφους k σε Ν/mm3 και Εu το µέτρο ελαστικότητας του εδάφους σε Ν/mm2 (π.χ.
µέτρο δυσκαµψίας Εs ή µέτρο παραµόρφωσης ΕV2). Για µία πλάκα πάχους 220 mm επί εδάφους
από σκυρόδεµα, η οποία βρίσκεται άµεσα πάνω στο υπέδαφος (ΕV2 = 45 Ν/mm2), προκύπτει:
k = 45 / (0.83 ⋅ 220 ⋅ 3 30000 / 45 ) = 0.03 Ν/mm3 (30000 kΝ/mm3)
Μία απόδοση του τύπου για ένα σύστηµα τριών στρωµάτων που αποτελείται από την πλάκα
σκυροδέµατος, το φέρον στρώµα και το υπέδαφος δεν είναι αναγκαία καθόσον το φέρον στρώµα
επηρεάζει ελάχιστα την τιµή της σταθεράς k και συνεπώς η εφαρµογή του ανωτέρω τύπου, χωρίς
τον συνυπολογισµό του φέροντος στρώµατος, είναι αποδεκτή. Ωστόσο κρίνεται ότι το φέρον
στρώµα είναι απαραίτητο και «εκ των ων ουκ άνευ» για την ανθεκτικότητα της κατασκευής.
Η παραπάνω σχέση που αναφέρθηκε για τον υπολογισµό της σταθεράς k ισχύει µόνο για µοναχικά
φορτία, όπου πρέπει να ληφθεί υπόψη η κατανοµή του φορτίου στο υπέδαφος. Για επιφανειακά
φορτία, όπως φορτία στηρίξεων σε ένα σύστηµα περονοφόρου οχήµατος, πρέπει το k να
καθορίζεται βάσει ενός υπολογισµού της καθίζησης µε το συνηθισµένο τρόπο ως «επιφανειακό
ελατήριο», k = q/s [N/mm2],µε q το επιφανειακό φορτίο σε Ν/mm2 και s η καθίζηση που προκύπτει
εξαιτίας αυτού σε mm.
Λόγω της µειωµένης επιφανειακά εξάπλωσης του φορτίου στο υπέδαφος υπολογίζονται εδώ
µικρότερα µέτρα ελαστικής σταθεράς (0.03 Ν/mm3 έως 0.005 Ν/mm2). Για να εφαρµοστεί η αρχή
της επαλληλίας για την περίπτωση φόρτισης – άνω έδρασης, πρέπει προς την πλευρά της
ασφάλειας να καθορίζεται για την εύρεση των τάσεων εξαιτίας µοναχικών φορτίων η µικρότερη
σταθερά k. Στον υπολογισµό ελαστικών πλακών πολλών στρώσεων και ιδιαίτερα για τον
υπολογισµό της επιρροής της θερµοκρασιακής βαθµίδας, το υπολογιστικά εµφανιζόµενο
«εφελκυόµενο ελατήριο» σε ανασηκωµένες περιοχές της πλάκας θεωρείται ανενεργό, και η αρχή
της επαλληλίας προφανώς δεν ισχύει (µη γραµµικός υπολογισµός).
∆ύσκαµπτα θερµοµονωτικά υλικά κάτω από πλάκες επί εδάφους από σκυρόδεµα (π.χ. αφρώδες
γυαλί ή σκληρές πλάκες αφρώδους εξηλασµένης πολυστερίνης) δεν έχουν καµία αξιόλογη επιρροή
στην εύρεση της σταθεράς εδάφους k, διότι αυτά είναι ουσιαστικά δυσκαµπτότερα απ’ ότι τα
συνηθισµένα εδάφη, Σχήµα 3.
5.2 Πλάκες βιοµηχανικών δαπέδων
Οι πλάκες επί εδάφους των βιοµηχανικών δαπέδων δεν είναι κατά κανόνα τόσο δυσµενώς
εκτεθειµένες σε θερµοκρασιακές δράσεις και φορτία όπως είναι στην οδοποιία, πρέπει όµως συχνά
να φέρουν υψηλά µοναχικά φορτία καθώς και επιφανειακά φορτία, π.χ. κοντέινερ, παλέτες, χυτά
υλικά.
Ο Lohmeyer (1996) καθόρισε σε συνάρτηση µε το µέγιστο µοναχικό φορτίο Q διάφορες
απαιτήσεις όσον αφορά το µέτρο παραµόρφωσης ΕV2 του υπεδάφους και του φέροντος στρώµατος
καθώς και ελάχιστες τιµές του πάχους του φέροντος στρώµατος. Για την λειτουργικότητα και την
ανθεκτικότητα είναι απαραίτητο, να τηρούνται αυτοί οι κατασκευαστικοί κανόνες. Πρέπει να
πραγµατοποιείται µία υποδιαίρεση σε κατά προσέγγιση τετραγωνικές πλάκες, π.χ. µέσω αποκοπής
των αρµών, σε απόσταση των 25h, µέγιστο 7.50 m (σε µη στεγασµένους χώρους) και σε απόσταση
των 33h, µέγιστο 8.50 m (σε κλειστές αίθουσες). Λόγω του κινδύνου της πρόωρης αστοχίας των
γωνιών στους αρµούς κατά την κυκλοφορία περονοφόρων οχηµάτων προτείνεται από την DBV
(2005), οι κατασκευές µε αρµούς να εφαρµόζονται µόνο για λειτουργία περονοφόρου οχήµατος
έως την κατηγορία φόρτισης G3 (επιτρεπόµενο συνολικό φορτίο 69 kN) σύµφωνα µε το DIN
1055-3 (2002). Επισηµαίνεται ότι οι αρµοί συστολής χρειάζονται συντήρηση και ότι οι θραύσεις
των γωνιών τους δεν µπορούν κατά κανόνα να αποφευχθούν.
Όσον αφορά τη διαστασιολόγηση των πλακών επί εδάφους προτείνει για την οριακή
κατάσταση της αστοχίας η DBV (2005) έναν έλεγχο µέσω ορθών τάσεων, όπου επιβάλλεται να
θεωρηθεί αντί της αξονικής εφελκυστικής αντοχής fctk η, για το σκυρόδεµα, µεγαλύτερη καµπτική
εφελκυστική αντοχή fctk,fl. Επειδή η εφελκυστική αντοχή σκυροδέµατος που δίνεται στο νέο DIN
1045 (2001) δεν είναι η καµπτική αλλά η αξονική αντοχή, προτείνεται από την DBV (2005) ένας
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προσεγγιστικός τύπος για τον υπολογισµό της χαρακτηριστικής καµπτικής εφελκυστικής αντοχής
του σκυροδέµατος fctk,fl, ο οποίος λαµβάνει υπόψη και την ευνοϊκή για τις λεπτές πλάκες επιρροή
του πάχους της πλάκας:
fctk,fl = kh ⋅ fctk,0.05
µε το συντελεστή πάχους kh = 1.6 – h [m] ≥ 1.0, h το πάχος της πλάκας σε m και fctk,0.05 την
αξονική χαρακτηριστική εφελκυστική αντοχή του σκυροδέµατος.
Μία αποτίµηση της χαρακτηριστικής καµπτικής εφελκυστικής αντοχής για διάφορα πάχη
πλακών δίνει ο Πίνακας 2.
Πίνακας 2. Χαρακτηριστικές καµπτικές αντοχές fctk,fl σε N/mm2 για συνήθη πάχη πλακών

Πάχος Πλάκας
h [m]

kh

fctk,fl για κατηγορία αντοχής σκυροδέµατος*

C25/30
0.16
1.44
2.59
0.18
1.42
2.56
0.20
1.40
2.52
0.22
1.38
2.48
0.24
1.36
2.45
0.26
1.34
2.41
0.28
1.32
2.38
0.30
1.30
2.34
* fctk,fl = kh fctk,0.05 µε kh = 1.6 – h [m] ≥ 1.0

C30/37
2.88
2.84
2.80
2.76
2.72
2.68
2.64
2.60

C35/45
3.17
3.12
3.08
3.04
2.99
2.95
2.90
2.86

Ο επιµέρους συντελεστής ασφάλειας γct για άοπλο σκυρόδεµα σε εφελκυσµό λαµβάνεται σύµφωνα
µε την DBV (2005) σε συνάρτηση µε την επιδιωκόµενη επιτελεστικότητα (Α, Β ή C) αναλόγως
της οικονοµικής σηµασίας που καθορίζεται από τον κύριο του έργου µεταξύ 1.00 και 1.67.
Πίνακας 3. Βαθµοί επιτελεστικότητας και συντελεστές ασφαλείας για άοπλο σκυρόδεµα

Επιτελεστικότητα
Α
Β
C

Περιγραφή

γct

συνήθης οικονοµική σπουδαιότητα και καµία
απαίτηση αναφορικά µε το εύρος ρηγµάτωσης
υψηλή οικονοµική σηµασία και συνήθεις
απαιτήσεις αναφορικά µε το εύρος ρηγµάτωσης
υψηλότερη οικονοµική σηµασία και αυξηµένες
απαιτήσεις ως προς το εύρος ρηγµάτωσης

1.0
1.33
1.67

5.3 Παράδειγµα διαστασιολόγησης
∆εδοµένα: Βαθµός επιτελεστικότητας: Β, Περονοφόρα οχήµατα G3, Σταθερά k = 0.06 N/mm2, h =
300 mm και ποιότητα σκυροδέµατος C25/30.
Επιλέγεται απόσταση αρµών 9.00 m < 37·h = 11.10 m, οπότε µπορούν να αγνοηθούν οι
καταναγκασµοί λόγω συστολής ξήρανσης. Από τον πίνακα 1 λαµβάνεται για περονοφόρα οχήµατα
κατηγορίας G3: Q = 44 kN µε επιφάνεια επαφής τροχού 200x200
1.5 ⋅ 44000
a=
= 113 mm < 1.724·300 = 448 mm άρα
π ⋅ 1.5 ⋅ 44000 / 200 2
b = 1.6 ⋅ 113 2 + 300 2 − 0.675 ⋅ 300 = 130 mm
  30000 ⋅ 300 3 

0.275 ⋅ 1.5 ⋅ 44 ⋅ 10 3
 − 0.436 = 1.00 Ν/mm2
1
0
.
17
+
⋅
σi =
(
)
log
2
4 
300
  0.06 ⋅ 130 
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σr =

  30000 ⋅ 300 3 

0.529 ⋅ 1.5 ⋅ 44 ⋅ 10 3
130 
2
 + log
(
)
1
0
.
54
0
.
17
+
⋅
⋅
 − 2.48 = 1.83 Ν/mm
log
2
4 
2
300
0
.
06
130
−
1
0
.
17
⋅



 


(

) (

)

1/ 2 
3 ⋅ 1.5 ⋅ 44 ⋅ 10 2   12 1 − 0.17 2 k 
2
 ⋅ 113 2
⋅ 1 − 
 = 1.97 Ν/mm
2
3 
300
  30000 ⋅ 300 

Από τους πίνακες 2 και 3 προκύπτει για C25/30 fctk,fl = 2.34 και γct = 1.33, οπότε
σ επ = 2.34 / 1.33 = 1.76 Ν/mm2
Εάν η ίδια πλάκα κατασκευαστεί σε περιοχές µεγάλων θυρών ή σε αίθουσα εκτεταµένων υάλινων
προσόψεων στην δυτική, µεσηµβρινή ή ανατολική πλευρά του κτιρίου, πρέπει η απόσταση των
αρµών να µειωθεί στα 25· h = 6.50 m.
Λαµβάνοντας ∆t = 0.04 K/mm προκύπτει στο µέσο της πλάκας:
300
1
σw =
⋅ 0.04 ⋅
⋅ 1.0 ⋅ 10 −5 ⋅ 30000 = 2.17 Ν/mm2 από την κύρτωση
2
1 − 0.17

σe =

2

 6500 − 400 
2
redσ w = 
 ⋅ 2.17 = 0.81 Ν/mm , επαλληλία φορτίων και κύρτωσης
 0.9 ⋅ 37 ⋅ 300 
σ i + redσ w = 1.00 + 0.81 =1.80 Ν/mm2 ≈ 1.76 Ν/mm2.
Εάν η πλάκα ευρίσκονταν σε µη στεγασµένο χώρο, θα έπρεπε η απόσταση των αρµών να
µειωθεί στα 5.00 m, οπότε στο µέσο θα προέκυπτε:
2
 5000 − 400 
2
redσ w = 
 ⋅ 2.17 = 0.46 Ν/mm από την κύρτωση
⋅
⋅
0
.
9
37
300


σ i + redσ w = 1.00 + 0.46 = 1.46 Ν/mm2 < 1.76 Ν/mm2.
Σηµειωτέον ότι σε πλάκες µη στεγασµένων χώρων η προτίµηση σκυροδέµατος υψηλότερης
αντοχής αποδεικνύεται οικονοµικότερη, καθόσον µέσω της υψηλότερης εφελκυστικής αντοχής
που οδηγεί σε µικρότερο πάχος, υπερκαλύπτεται η διαφορά κόστους αγοράς του υλικού.

6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι πλάκες επί εδάφους αποτελούν περίπτωση πολύ απαιτητικών φορέων και ως εκ τούτου για το
σχεδιασµό τους πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα εξής:
(1) αξιοπιστία του υποκείµενου εδάφους
(2) υψηλός βαθµός συµπύκνωσης της βάσης (φέροντος στρώµατος)
(3) καλή επιπεδότητα βάσης και εδάφους
(4) επιµελής κατασκευή των υπόλοιπων στρωµάτων της διατοµής
(5) στην περίπτωση µη στεγασµένων πλακών αποτελεσµατική στράγγιση της βάσης
(6) ακριβής τοποθέτηση των βλήτρων στους αρµούς
(7) ελάχιστη ποιότητα σκυροδέµατος C25/30 και σχολαστική τήρηση των σχετικών άρθρων του
Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος και άλλων Προδιαγραφών και ιδίως των αφορώντων στη
σκυροδέτηση υπό υψηλές και χαµηλές θερµοκρασίες
(8) επιµελής συµπύκνωση και σχολαστική συντήρηση του σκυροδέµατος
(9) «µαστάρωµα» και λείανση της άνω επιφάνειας του σκυροδέµατος
(10) πρόβλεψη µιας σκληρυντικής στρώσης ως τελικής άνω επιφάνειας της πλάκας σκυροδέµατος
µε βελτιωµένες µηχανικές ιδιότητες
(11) έγκαιρη αποκοπή των αρµών εν’ όσο το σκυρόδεµα είναι νεαρό
(12) αποφυγή πρόωρης φόρτισης των πλακών µε όριο τις δύο εβδοµάδες από την κατασκευή για
την πλήρη φόρτιση
(13) αποφυγή χρήσης αλατιού για τον υποβιβασµό του σηµείου πήξης (ξεπάγωµα) του νερού τους
δύο πρώτους µήνες µετά την κατασκευή. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν, επιβάλλεται η
εφαρµογή υδροφοβικής σφραγιστικής επάλειψης
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(14) στην περίπτωση των µη στεγασµένων πλακών επιβάλλεται να τοποθετείται σύµφωνα µε το
ZTV Fug-StB 01 πάντα ένα ελαστικό στεγανωτικό υλικό αρµού, το οποίο βεβαίως απαιτεί
επιµεληµένη εφαρµογή και οπωσδήποτε συντήρηση, (Σχήµα 9). Ατέλειες εφαρµογής θα πρέπει
κατά τη διάρκεια της χρήσης να βελτιωθούν, διότι η υγρασία και διάφορες ακαθαρσίες θα µπορούν
να διεισδύσουν και ο αρµός συν τω χρόνω να σφραγιστεί.
(15) σε κλειστές αίθουσες χωρίς µεγάλες θερµοκρασιακές καταπονήσεις µπορούν οι αρµοί επίσης
να σφραγιστούν ελαστικά. Σε περίπτωση που το κλείσιµο µπορεί να γίνει µε µία χρονική
υστέρηση, υπό την προϋπόθεση της απαγόρευσης της κίνησης των περονοφόρων, τότε είναι
συµφέρουσα για την προστασία των αρµών η χρήση µίας σκληρότερης περισσότερο ανθεκτικής
πλήρωσης, ειδικά στις διαδροµές των οχηµάτων. Στην περίπτωση αυτή δεν πρέπει να γίνεται καµία
λοξοτόµηση των χειλών της ρωγµής του αρµού (Σχήµα 9).

Σχήµα 9. Επισφράγισµα αρµών σύµφωνα µε την ZTV Fug-StB 01
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