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Ηµερίδα µε θέµα τους Ευρωκώδικες.

Ευρωκώδικας EΝ 1992-1-1:
Σχεδιασµός φερουσών κατασκευών από σκυρόδεµα.
Σηµειώσεις από τις διαφάνειες

Κ.Γ. Τρέζος

Ρέθυµνο, 27-4-2009

Εισαγωγή
Ευρωκώδικες: σύµπλεγµα κανονισµών για τον σχεδιασµό έργων πολιτικού µηχανικού.
Συντάχθηκαν και αναπτύχθηκαν από την CEN (=30 ευρωπαϊκές χώρες) στο πλαίσιο της Οδηγίας
89/106/ΕΟΚ «Προϊόντα ∆οµικών Έργων».
Προβλέπεται να γίνουν υποχρεωτικοί (εντός της CEN) το 2010
Αλλά και µη ευρωπαϊκές χώρες όπως Σιγκαπούρη, Βιετνάµ, Μαλαισία, Ινδία, Ρωσία, καθώς και
ορισµένες χώρες της Β. Αφρικής ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν τους Ευρωκώδικες.
Σήµερα υπάρχουν συνολικά 10 Ευρωκώδικες.
ΕΝ 1990
ΕΝ 1991
ΕΝ 1992
ΕΝ 1993
ΕΝ 1994

Ευρωκώδικας 0:
Ευρωκώδικας 1:
Ευρωκώδικας 2:
Ευρωκώδικας 3:
Ευρωκώδικας 4:

EC 0:
EC 1:
EC 2:
EC 3:
EC 4:

Βάσεις Σχεδιασµού
∆ράσεις
Σχεδιασµός Φορέων από Σκυρόδεµα
Σχεδιασµός Φορέων από Χάλυβα
Σχεδιασµός Σύµµεικτων Φορέων από Χάλυβα και
Σκυρόδεµα
ΕΝ 1995 Ευρωκώδικας 5:
EC 5: Σχεδιασµός Ξύλινων Φορέων
ΕΝ 1996 Ευρωκώδικας 6:
EC 6: Σχεδιασµός Φορέων από Τοιχοποιία
ΕΝ 1997 Ευρωκώδικας 7:
EC 7: Γεωτεχνικός Σχεδιασµός
ΕΝ 1998 Ευρωκώδικας 8:
EC 8: Αντισεισµικός Σχεδιασµός
ΕΝ 1999 Ευρωκώδικας 9:
EC 9: Σχεδιασµός Φορέων από Αλουµίνιο
Μελλοντικώς µπορεί να συνταχθούν Ευρωκώδικες για τα ανθρακονήµατα, το γυαλί κλπ.
Κάθε Ευρωκώδικας αποτελείται από διάφορα «Μέρη» τα οποία έχουν ισχύ Ευρωπαϊκού Προτύπου
(ΕΝ). Σήµερα υπάρχουν συνολικά 58 µέρη.
58 Eurocode parts + Annex A.2 to EN 1990 published beginning of 2007
• EN 1991-3 Actions • Cranes and machinery
EN 1990 - Basis of structural design
• EN 1990 Basis of structural design
• EN 1991-4 Actions on structures • Silos and
• EN 1990 Basis of structural design - Annex
tanks
A.2 Bridges
EN 1992 - Design of concrete structures
• EN 1992-1-1 Design of concrete structures •
EN 1991 - Actions on structures
• EN 1991-1-1 Actions on structures • Self
General req.
weight & imposed loads
• EN 1992-1-2 Design of concrete structures •
• EN 1991-1-2 Actions on structures • Fire
Fire design
• EN 1991-1-3 Actions on structures • Snow
• EN 1992-2 Design of concrete structures loads
Bridges
• EN 1991-1-4 Actions on structures • Wind
• EN 1992-3 Concrete • Liquid retaining
actions
EN 1993 - Design of steel structures
• EN 1991-1-5 Actions on structures •
• EN 1993-1-1 Design of Steel structures •
Thermal Actions
General req.
• EN 1991-1-6 Actions on structures •
• EN 1993-1-2 Design of Steel structures •
Execution
Fire design
• EN 1991-1-7 Accidental actions
• EN 1993-1-3 Steel • Cold thin gauge
• EN 1991-2 Actions on structures • Traffic
members
loads on bridges
• EN 1993-1-4 Steel • Structures in stainless
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• EN 1993-1-5 Steel -- Strength planar plated
• EN 1993-1-6 Steel • Shell structures
• EN 1993-1-7 Steel • Out of plane loading
• EN 1993-1-8 Design of Steel structures Design of joints
• EN 1993-1-9 Design of Steel structuresFatigue strength
• EN 1993-1-10 Design of Steel structures •
Mat. toughness
• EN 1993-1-11 Steel • Tension components
• EN 1993-1-12 Steel• HSS
• EN 1993-2 Steel -- Bridges
• EN 1993-3-1 Steel • Towers and masts
• EN 1993-3-2 Steel -- Chimneys
• EN 1993-4-1 Steel • Silos
• EN 1993-4-2 Steel • Tanks
• EN 1993-4-3 Steel • Pipelines
• EN 1993-5 Steel • Piling
• EN 1993-6 Steel • Crane supporting
structures
EN 1994 - Design of composite steel and
concrete structures
• EN 1994-1-1 Design of composite structures
• General req.
• EN 1994-1-2 Design of composite structures
• Fire design
• EN 1994-2 Design of composite structures •
Bridges
EN 1995 - Design of timber structures
• EN 1995-1-1 Design of timber structures •
General req.
• EN 1995-1-2 Design of timber structures •
Fire design
• EN 1995-2 Design of timber structures •
Bridges

EN 1996 - Design of masonry structures
• EN 1996-1-1 Design of masonry structures •
General req.
• EN 1996-1-2 Design of masonry structures •
Fire design
• EN 1996-2 Design of masonry structures•
Selection & execution
• EN 1996-3 Design of masonry structures•
Simplified calculation
EN 1997 - Geotechnical design
• EN 1997-1 Geotechnical design • General
requirements
• EN 1997-2 Geotechnical ground
investigation
EN 1998 - Design provisions for earthquake
resistance of structures
• EN 1998-1 Design for earthquake resistance
• Gen. requirements
• EN 1998-2 Design for earthquake resistance
• Bridges
• EN 1998-3 Design for earthquake resistance
• Assess. and retrofitting
• EN 1998-4 Earthquake • Silos, tanks &
pipelines
• EN 1998-5 Design for earthquake resistance
• Foundations
• EN 1998-6 Design for earthquake resistance
• Towers masts
EN 1999 - Design of aluminium structures
• EN 1999-1-1 Aluminium • Common rules
• EN 1999-1-2 Aluminium • Fire design
• EN 1999-1-3 Aluminium • Fatigue
• EN 1999-1-4 Aluminium • Trapezoidal
sheeting
• EN 1999-1-5 Aluminium • Shell structures

∆οµή των Ευρωκωδίκων
Τίθενται κατ’ αρχάς οι βασικές απαιτήσεις (βλ ΕΝ 1990) τις οποίες πρέπει να πληροί ένα δόµηµα.
Τέτοιες είναι οι απαιτήσεις ασφαλείας, λειτουργικότητας και ανθεκτικότητας. Μελλοντικώς,
προβλέπεται οι Ευρωκώδικες να καλύπτουν και άλλες απαιτήσεις όπως υγιεινής, σεβασµού του
περιβάλλοντος, οικονοµίας (εξοικονόµηση ενέργειας), θερµότητας κλπ.
Στην συνέχεια, σε κάθε έναν Ευρωκώδικα, ορίζονται οι αρχές µε τις οποίες ικανοποιούνται οι
παραπάνω απαιτήσεις. Οι Αρχές διακρίνονται στο κείµενο των Ευρωκωδίκων από το γράµµα Ρ που
ακολουθεί τον αριθµό της παραγράφου.
Ακολούθως δίνονται οι κανόνες εφαρµογής οι οποίοι θεωρείται ότι υπακούν στις βασικές
απαιτήσεις και ικανοποιούν τις αρχές. Οι κανόνες εφαρµογής δεν είναι υποχρεωτικοί, µπορούν να
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χρησιµοποιηθούν και εναλλακτικοί κανόνες εφαρµογής µε την προϋπόθεση ότι είναι σε συµφωνία
µε τις αρχές και ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναµοι από πλευράς αντοχής, λειτουργικότητας και
ανθεκτικότητας µε τους κανόνες εφαρµογής του κανονισµού.
Ενσωµατωµένες στο κείµενο του Ευρωκώδικα, υπάρχουν και οι Σηµειώσεις (είναι γραµµένες µε
µικρότερη γραµµατοσειρά) οι οποίες επεξηγούν το κείµενο του κανονισµού (Οι “Σηµειώσεις” στους
Ευρωκώδικες είναι κατά κάποιο τρόπο το αντίστοιχο των “Σχολίων” που υπάρχουν στον ΕΚΩΣ.).
Μια ιδιαιτερότητα των Ευρωκωδίκων είναι ότι σε αρκετές περιπτώσεις επιτρέπουν να γίνει Εθνική
Επιλογή ορισµένων παραµέτρων (οι παράµετροι αυτές είναι σαφώς ορισµένες σε κάθε Ευρωκώδικα
και µόνον τις αριθµητικές τιµές αυτών των παραµέτρων δικαιούται να τροποποιήσει κάθε χώρα.
Συνήθως αν δεν υπάρχει άλλος λόγος υιοθετούνται οι προτεινόµενες από τον Ευρωκώδικα τιµές).
Για να είναι δυνατή η εφαρµογή των Ευρωκωδίκων είναι υποχρεωτικό κάθε χώρα να εκδώσει για
κάθε ένα Μέρος του κάθε Ευρωκώδικα το αντίστοιχο Εθνικό Προσάρτηµα (ή Εθνικό Κείµενο
Εφαρµογής, National Application Document) χωρίς το οποίο δεν είναι δυνατή η εφαρµογή του
Ευρωκώδικα.

Ευρωκώδικας 2 Σκυρόδεµα
Ο Ευρωκώδικας 2 περιλαµβάνει τα ακόλουθα µέρη:
Μέρος 1.1:
Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια
Μέρος 1.2:
Σχεδιασµός έναντι πυρκαγιάς
Μέρος 2:
Γέφυρες από σκυρόδεµα
Μέρος 3:
Υδατοδεξαµενές και κατασκευές υπό υδατοφόρτιση
Σ΄ ετούτη την παρουσίαση θα γίνει αναφορά στο µέρος 1.1 του Ευρωκώδικα 2.
Για την εφαρµογή του Ευρωκώδικα 2 είναι απαραίτητη η εφαρµογή ενός συνόλου Κανονισµών,
Προτύπων κλπ κυριότερα από τα οποία είναι:
• Ο Ευρωκώδικας 0: Βάσεις υπολογισµού
• Ο Ευρωκώδικας 1: ∆ράσεις (όποια Μέρη του Ευρωκώδικα έχουν εφαρµογή στο υπόψη έργο)
• Ο Ευρωκώδικας 7: Γεωτεχνικά
• Ο Ευρωκώδικας 8: Αντισεισµικά
• Το Πρότυπο ΕΝ 206: Σκυρόδεµα (ως υλικό)
• Το Πρότυπο ΕΝ 13670: Εκτέλεση έργων από σκυρόδεµα
• Το Πρότυπο ΕΝ 10080: Χάλυβες Οπλισµού Σκυροδέµατος
Περιεχόµενα Ευρωκώδικα ΕΝ1992-1-1
Ο Ευρωκώδικας 2 Μέρος 1-1 περιλαµβάνει 12 Κεφάλαια και 9 Παραρτήµατα:
1.
Εισαγωγή
2.
Βάσεις σχεδιασµού
3.
Υλικά
4.
Ανθεκτικότητα – Επικάλυψη
5.
Ανάλυση
6.
Οριακές Καταστάσεις Αστοχίας
7.
Οριακές Καταστάσεις Λειτουργικότητας
8.
Λεπτοµέρειες όπλισης
9.
Κανόνες διαµόρφωσης και Κατασκευαστικές Λεπτοµέρειες
10.
Προκατασκευασµένα στοιχεία
11.
Κατασκευές από ελαφροσκυρόδεµα
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12.
Παρ. A.
Παρ. B.
Παρ. C.
Παρ. D.
Παρ. E.
Παρ. F.
Παρ. G.
Παρ. H.
Παρ. I.
Παρ. J.

Άοπλο και Ελαφρώς Οπλισµένο Σκυρόδεµα
Τροποποίηση συντελεστών ασφαλείας υλικών
Ερπυσµός και συστολή ξηράνσεως
Ιδιότητες χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος
Χαλάρωση τενόντων προεντάσεως
Ενδεικτικές κατηγορίες αντοχής για λόγους ανθεκτικότητας
Υπολογισµός εφελκυόµενου οπλισµού για επίπεδη εντατική κατάσταση
Αλληλεπίδραση εδάφους ανωδοµής
Φαινόµενα 2ας τάξεως
Ανάλυση πλακών χωρίς δοκούς και τοιχίων
Παραδείγµατα περιοχών µε ασυνέχειες στην γεωµετρία ή στις δράσεις

Όλα τα παραρτήµατα είναι πληροφοριακά µε εξαίρεση το Παράρτηµα C το οποίο είναι κανονιστικό.

Κυριότερες διαφορές ΕΝ1992-1-1 και ΕΚΩΣ 2000 περιληπτικά
• Οι δύο κανονισµοί έχουν µεγάλες οµοιότητες ιδιαίτερα σε ότι αφορά τον υπολογισµό στις
οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας και αστοχίας.
• Ο ΕΝ1992-1-1 δεν περιέχει Α/Σ διατάξεις (τις οποίες περιέχει ο ΕΚΩΣ) και γι΄ αυτό δεν µπορεί
να εφαρµοσθεί µόνος του, αλλά πρέπει να εφαρµοσθεί σε συνδυασµό µε τον Ευρωκώδικα 8.
(ακριβέστερα ο ΕΝ1992-1-1 µπορεί να εφαρµοσθεί σε περιοχές µε χαµηλή σεισµικότητα, που
δεν είναι όµως η περίπτωση της Ελλάδος)
• Ο ΕΝ1992-1-1 αναφέρεται σε τρεις κατηγορίες έργων οι οποίες δεν καλύπτονται από τον
ΕΚΩΣ: Προκατασκευή, Ελαφροσκυρόδεµα και Άοπλο (ή ελαφρώς οπλισµένο) σκυρόδεµα.
• Ο ΕΝ1992-1-1 αναφέρεται διεξοδικά σε κατασκευές από προεντεταµένο σκυρόδεµα, και
επιτρέπει την χρήση τενόντων χωρίς συνάφεια καθώς και την εξωτερική προένταση
• Ο ΕΝ1992-1-1 επιτρέπει την χρήση της πλαστικής ανάλυσης για τον έλεγχο οριακών
καταστάσεων αστοχίας σε αντίθεση µε τον ΕΚΩΣ ο οποίος την επέτρεπε µόνο για τον έλεγχο
υφισταµένων κατασκευών. Στο πλαίσιο αυτό εισάγει και νοµιµοποιεί την εφαρµογή της µεθόδου
«θλιπτήρα-ελκυστήρα» για τον έλεγχο οριακών καταστάσεων αστοχίας και (υπό ορισµένες
προϋποθέσεις) για τον έλεγχο οριακών καταστάσεων λειτουργικότητας
• Ο ΕΝ1992-1-1, σε αντίθεση προς τον ΕΚΩΣ, δεν αναφέρεται στην εκλογή των υλικών, στην
εκτέλεση των εργασιών, στον ποιοτικό έλεγχο και στην συντήρηση των κατασκευών (Κεφ. 19
έως 22 του ΕΚΩΣ) διότι παραπέµπει σε άλλα πιο εξειδικευµένα πρότυπα και κανονισµούς.
Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα κυριότερα σηµεία καθώς και οι διαφορές που υπάρχουν στα κοινά
σηµεία των ΕΝ1992-1-1 και ΕΚΩΣ.

Κεφάλαιο 3 Υλικά
• ∆ίνονται λεπτοµερείς σχέσεις για τον ερπυσµό και την συστολή ξηράνσεως του σκυροδέµατος
• Λαµβάνεται υπόψη η επίδραση της περίσφιγξης στο διάγραµµα τάσεων παραµορφώσεων του
σκυροδέµατος.
• Προβλέπει τρεις κατηγορίες ολκιµότητας του χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος: A, B και C
(όπως και το πρότυπο ΕΝ 10080). Σηµειώνεται πάντως ότι ο νέος Κανονισµός Τεχνολογίας
Χαλύβων ΚΤΧ2008 επιτρέπει για την Ελλάδα την χρήση χάλυβα ολκιµότητας C σε δοµικά
στοιχεία µε απαιτήσεις αντισεισµικότητας (ο χάλυβας ολκιµότητας Α επιτρέπεται µόνο για
πλέγµατα, ενώ η χρήση χάλυβα ολκιµότητας Β δεν επιτρέπεται)
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Κεφάλαιο 4 Ανθεκτικότητα και επικάλυψη οπλισµού
• Εισάγονται οι κατηγορίες περιβάλλοντος σύµφωνα µε τον ΕΝ206.
• Η ελάχιστη επικάλυψη των ράβδων οπλισµού εξαρτάται από τις απαιτήσεις συνάφειας,
ανθεκτικότητας και πυρασφάλειας. Οι απαιτήσεις για τις δύο πρώτες παραµέτρους δίνονται στον
παρόντα κανονισµό ΕΝ1992-1-1 ενώ οι απαιτήσεις για την πυρασφάλεια δίνονται στον
Ευρωκώδικα 2 Μέρος 1-2.
Κεφάλαιο 5 Προσδιορισµός της εντατικής κατάστασης
• Γίνεται δεκτό ότι η ανάλυση µπορεί να αποσκοπεί:
 Είτε στον προσδιορισµό των εντατικών µεγεθών (δυνάµεων και ροπών)
 Είτε στον προσδιορισµό των τάσεων, ανηγµένων παραµορφώσεων και µετακινήσεων (π.χ.
περίπτωση πεπερασµένων στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ιδιαίτερη
µεθοδολογία για την αξιοποίηση αυτών των αποτελεσµάτων κατά την διενέργεια των
σχετικών ελέγχων)
• ∆ιακρίνονται τέσσερις τύποι αναλύσεων:
 Ελαστική ανάλυση
 Ελαστική ανάλυση µε περιορισµένη ανακατανοµή
 Πλαστική ανάλυση (συµπεριλαµβανοµένης και της µεθόδου θλιπτήρα-ελκυστήρα)
 Μη γραµµική ανάλυση
• Για τα φαινόµενα 2ας τάξεως (λυγισµός): χωρίς ουσιώδεις αλλαγές. ∆ίνονται οι περιπτώσεις
κατά τις οποίες τα φαινόµενα 2ας τάξεως µπορούν να αγνοηθούν, ενώ για τις περιπτώσεις κατά
τις οποίες τα φαινόµενα 2ας τάξεως πρέπει να ληφθούν υπόψη προτείνονται τρεις µέθοδοι:
 Η γενική µέθοδος µη γραµµική µέθοδος
 Η µέθοδος της ονοµαστικής δυσκαµψίας
 Η µέθοδος της ονοµαστικής καµπυλότητας
• Λεπτοµερής αναφορά στον υπολογισµό προεντεταµένων στοιχείων (Χωρίς ουσιώδεις αλλαγές)
 Επιτρεπόµενες τάσεις χάλυβα
 Επιτρεπόµενες τάσεις σκυροδέµατος
 Μειώσεις και απώλειες προεντάσεως (ελαστική βράχυνση σκυροδέµατος, τριβές, χαλάρωση,
ολίσθηση αγκυρώσεων, χρόνιες απώλιες)
• Υπολογισµός πλακών χωρίς δοκούς και τοιχίων (βλ. και Παραρ. Ι)

Κεφάλαιο 6 Οριακές καταστάσεις αστοχίας
• Ορθή ένταση (κάµψη µε αξονική δύναµη): χωρίς ουσιώδεις αλλαγές
• ∆ιάτµηση: χωρίς ουσιώδεις αλλαγές
 Επίδραση του κεκλιµένου πέλµατος (σε στοιχεία µε µεταβλητό στατικό ύψος) στην δρώσα
τέµνουσα
 Μικρή αλλαγή στην πρόσθετη δύναµη του εφελκυόµενου οπλισµού λόγω της λοξής
ρηγµάτωσης (το αντίστοιχο της µετατόπισης του διαγράµµατος των ροπών κάµψεως κατά
ΕΚΩΣ)
 ∆ιάτµηση στην διεπιφάνεια παλαιού και νέου σκυροδέµατος
• Στρέψη: χωρίς ουσιώδεις αλλαγές
 Αλλαγή του συνδυασµένου κριτηρίου αστοχίας παρουσία διάτµησης και στρέψης
(δυσµενέστερο)
• ∆ιάτρηση: χωρίς ουσιώδεις αλλαγές
 ∆ιεύρυνση της κρίσιµης διατοµής: 2d (έναντι 1.5d κατά ΕΚΩΣ)
 ∆ιαφοροποίηση της έντασης κατά την έκκεντρη διάτρηση (παρουσία και ροπής)
• Μέθοδος θλιπτήρα-ελκυστήρα
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Αντοχή θλιπτήρα: διαφοροποίηση της θλιπτικής αντοχής συναρτήσει των εγκάρσιων τάσεων
(θλίψη ή εφελκυσµός)
 Αντοχή ελκυστήρα
 ∆ιανοµή συγκεντρωµένου φορτίου – εγκάρσιος εφελκυσµός
Κόπωση: Ελεγχος µόνο σε ειδικές περιπτώσεις: γερανοτροχιές, γέφυρες
 Συνδυασµοί δράσεων
 Ελεγχος χάλυβα: καµπύλη S-N
 Ελεγχος σκυροδέµατος: Περιορισµός της µέγιστης τάσης σc,max συναρτήσει της ελάχιστης
τάσης σc,min.


•

Κεφάλαιο 7 Οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας
Καλύπτονται οι εξής τρεις καταστάσεις: Περιορισµός τάσεων, ρηγµάτωση, παραµορφώσεις.
Ειδικότερα:
• Περιορισµός των θλιπτικών τάσεων του σκυροδέµατος και των εφελκυστικών τάσεων του
χάλυβα.
• Ελεγχος ρηγµατώσεως: χωρίς ουσιώδεις αλλαγές
 Καθορισµός µέγιστου εύρους ρωγµής ανάλογα µε τις συνθήκες περιβάλλοντος και τύπου
σκυροδέµατος
 Καθορισµός ελάχιστου ποσοστού εφελκυόµενου οπλισµού
 Ελεγχος ρηγµατώσεως χωρίς άµεσο υπολογισµό του εύρους ρωγµής (απαλλακτικοί κανόνες)
 Αναλυτικός υπολογισµός του εύρους ρωγµής (µικρές διαφορές από το Παραρ. Γ του ΕΚΩΣ)
• Ελεγχος παραµορφώσεων: αρκετές αλλαγές
 Απαλλαγές από τον έλεγχο βέλους κάµψεως
 Αναλυτικός υπολογισµός βελών κάµψεως (όπως ΕΚΩΣ Παραρ. ∆)
Κεφάλαιο 8 Λεπτοµέρειες οπλίσεως
Μικρές αλλαγές από το αντίστοιχο Κεφ. 17 του ΕΚΩΣ. Ειδικότερα:
• Για τον υπολογισµό του µήκους αγκυρώσεως (αλλά και του µήκους παραθέσεως) λαµβάνονται
υπόψη οι εξής παράµετροι (πέραν της διαµέτρου, της τάσεως του χάλυβα και της τάσεως
συνάφειας):
 Το σχήµα της ράβδου
 Η επικάλυψη του σκυροδέµατος
 Η περίσφιγξη λόγω του εγκάρσιου οπλισµού
 Η παρουσία εγκάρσιων συγκολληµένων ράβδων
 Η επίδραση της εγκάρσιας πίεσης του σκυροδέµατος
• Προβλέπεται αγκύρωση µέσω εγκαρσίως συγκολληµένων ράβδων.
• ∆ίνονται στοιχεία για την αγκύρωση τενόντων προεντάσεως
Κεφάλαιο 9 Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες δοµικών στοιχείων
∆ίνονται στοιχεία για:
• ∆οκούς
• Συµπαγείς πλάκες
• Μυκητοειδείς πλάκες
• Υποστυλώµατα
• Τοιχία
• Υψίκορµες δοκούς
• Στοιχεία θεµελιώσεως
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Κεφάλαιο 10 Προκατασκευή
∆ίνονται στοιχεία για:
• Τις θεµελιώδεις απαιτήσεις
• Τα υλικά
• Τις κατασκευαστικές διαµορφώσεις
Κεφάλαιο 11 Κατασκευές από ελαφροσκυρόδεµα
Σκυρόδεµα µε πυκνότητα µικρότερη από 2200kg/m3 το οποίο αποτελείται πλήρως, ή περιέχει κατά
ένα ποσοστό τεχνητά ή φυσικά ελαφρά αδρανή που έχουν πυκνότητα µικρότερη από 2000 kg/m3.
Οι κατηγορίες αντοχής του ελαφροσκυροδέµατος χαρακτηρίζονται από το σύµβολο LC.
Στο ΕΝ 206-1, το ελαφροσκυρόδεµα κατηγοριοποιείται ανάλογα µε τη πυκνότητά του: από 1.0 έως
2.0 (µε αντίστοιχες πυκνότητες από 1000kg/m3 έως 2000kg/m3).
Για τις µηχανικές ιδιότητες, χρησιµοποιείται ο επιπρόσθετος κάτω δείκτης l (lightweight) (π.χ. η
θλιπτική αντοχή σχεδιασµού: flcd).
Γενικώς ισχύουν ότι και για το κανονικό σκυρόδεµα µε τροποποιήσεις οι οποίες εισάγονται µέσω
διαθρωτικών συντελεστών.
Κεφάλαιο 12 Κατασκευές από άοπλο ή ελαφρώς οπλισµένο σκυρόδεµα
Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται σε δοµικά στοιχεία για τα οποία οι συνέπειες από δυναµικές δράσεις
µπορούν να αγνοηθούν π.χ.:
 Στοιχεία που υποβάλλονται κυρίως σε θλίψη εκτός από την προερχόµενη λόγω προέντασης,
π.χ. τοιχώµατα, υποστυλώµατα, τόξα, θόλοι και σήραγγες.
 Θεµελιώσεις µορφής πεδιλοδοκού, ή µεµονωµένα πέδιλα
 Τοίχοι αντιστήριξης
 Πάσσαλοι των οποίων η διάµετρος είναι ≥600 mm και όπου ΝΕd/Ac≤0,3fck
Επειδή το άοπλο σκυρόδεµα είναι χαµηλής πλαστιµότητας, οι µηχανικές του ιδιότητες µειώνονται
µε την χρήση µειωτικών συντελεστών.
Για τον χαρακτηρισµό του άοπλου σκυροδέµατος χρησιµοποιείται ο επιπρόσθετος κάτω δείκτης pl
(plain) π.χ. αcc,pl.
Κατ΄ αντιστοιχία µε το κανονικό σκυρόδεµα, δίνονται οι έλεγχοι για τις οριακές καταστάσεις
αστοχίας και λειτουργικότητας καθώς και οι κατασκευαστικές διατάξεις για τα καλυπτόµενα δοµικά
στοιχεία.
Παράρτηµα Α Τροποποίηση επιµέρους συντελεστών υλικών
Όταν υπάρχει καλύτερος έλεγχος ποιότητας και µειωµένες αποκλίσεις τότε οι επιµέρους
συντελεστές ασφαλείας των υλικών µπορούν να µειωθούν αντιστοίχως σε: γs,red1=1.1 και γc,red1=1.4.
Όταν υπάρχουν µειωµένες γεωµετρικές αποκλίσεις ή όταν τα γεωµετρικά στοιχεία µπορούν να
µετρηθούν (π.χ. σε µια υπάρχουσα κατασκευή) τότε οι επιµέρους συντελεστές ασφαλείας των
υλικών µπορούν να µειωθούν αντιστοίχως σε: γs,red2=1.05 και γc,red2=1.45.
Όταν η εκτίµηση της αντοχής βασίζεται σε στοιχεία που ελήφθησαν από υπάρχουσα κατασκευή ο
συντελεστής γc µπορεί να µειωθεί κατά 15%.

Παράρτηµα Β Ανηγµένες παραµορφώσεις από ερπυσµό και συστολή ξηράνσεως
∆ίνονται οι βασικές εξισώσεις για τον υπολογισµό των ερπυστικών παραµορφώσεων και των
παραµορφώσεων από συστολή ξηράνσεως.
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Παράρτηµα C ιδιότητες χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος.
Στον ΕΝ1992-1-1 προβλέπονται τρεις κατηγορίες ολκιµότητας των χαλύβων οπλισµού
σκυροδέµατος: Α, Β και C. Ωστόσο στην Ελλάδα µε βάση τον Κανονισµό Τεχνολογίας
Σκυροδέµατος (ΚΤΧ2008) επιτρέπεται µόνο η χρήση του χάλυβα C, ο χάλυβας Α προορίζεται για
την κατασκευή πλεγµάτων, ενώ απαγορεύεται τελείως η χρήση του χάλυβα Β.
Παράρτηµα D Απώλειες προεντάσεως λόγω χαλαρώσεως.
Παράρτηµα Ε. Ενδεικτικές κατηγορίες αντοχής για λόγους ανθεκτικότητας
Προτείνονται ελάχιστες κατηγορίες σκυροδέµατος έστω να εξασφαλίζεται επαρκής ανθεκτικότητα
(τόσο για την διάβρωση του χάλυβα όσο και για την προσβολή του σκυροδέµατος) ανάλογα µε τις
συνθήκες περιβάλλοντος.
Παράρτηµα F Σχέσεις για τον υπολογισµό του οπλισµού σε συνθήκες επίπεδης έντασης
∆ίνονται σχέσεις για τον υπολογισµό του απαιτούµενου οπλισµού όταν δίνονται οι τάσεις σEdx, σEdy
και τEdxy.
Παράρτηµα G Αλληλεπίδραση εδάφους-ανωδοµής
∆ίνονται στοιχεία για να ληφθεί υπόψη η αλληλεπίδραση εδάφους και ανωδοµής συναρτήσει της
σχετικής δυσκαµψίας της ανωδοµής και της θεµελιώσεως (τόσο για αβαθείς θεµελιώσεις όσο και
για θεµελιώσεις σε πασσάλους).
Παράρτηµα Η Φαινόµενα 2ας τάξεως στο σύνολο του φορέα
∆ίνονται τόσο απαλλακτικά κριτήρια όσο και οδηγίες για τον αναλυτικό υπολογισµό των
φαινοµένων 2ας τάξεως στο σύνολο του φορέα
Παράρτηµα Ι Ανάλυση πλακών χωρίς δοκούς και τοιχίων
Για τις πλάκες χωρίς δοκούς δίνονται οδηγίες για την εφαρµογή της µεθόδου των ισοδυνάµων
πλαισίων.
Για τα τοιχία δίνονται οδηγίες για την κατανοµή της οριζόντιας δυνάµεως στα επιµέρους τοιχία.
Παράρτηµα J Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες για ειδικές περιπτώσεις
∆ίνονται οδηγίες για:
• Επιδερµικό οπλισµό
• Κόµβους πλαισίων
• Βραχείς προβόλους
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