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Σχεδιασµός δαπέδων επί εδάφους από σκυρόδεµα
Design of concrete ground floors
Στέλιος ΚΟΛΙΑΣ–Α1, Σπυρίδων ΤΣΟΥΚΑΝΤΑΣ–Β2,
Γεωργία ΚΡΕΜΜΥ∆Α–Γ3, Τρύφων ΤΟΠΙΝΤΖΗΣ–∆4
Λέξεις κλειδιά: δάπεδα επί εδάφους, προδιαγραφές, τύποι δαπέδων και αρµών,
σχεδιασµός
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η εργασία αυτή συνοψίζει τις τελευταίες εξελίξεις στον τοµέα του
σχεδιασµού δαπέδων από σκυρόδεµα επί εδάφους και αντανακλά την
αποκτηθείσα εµπειρία από τις µελέτες και επιβλέψεις µιας σειράς τέτοιων έργων.
Συνοπτικά δίνονται πληροφορίες σχετικά µε τους τύπους δαπέδων, τις
προδιαγραφές που διέπουν το σχεδιασµό ενός δαπέδου, τα είδη των αρµών κ.α.
Παρέχονται επίσης διεξοδικά πληροφορίες σχετικά µε τις επικρατέστερες
µεθόδους υπολογισµού του απαιτούµενου πάχους ενός δαπέδου για διάφορες
περιπτώσεις φορτίσεων.
ABSTRACT : This paper reports the present knowledge on the design of
concrete ground floors and illustrates particular aspects of floor design.
Specifically the paper provides quidelines for the proper estimation of the slab
thickness and the joint detailing, in accordance always to the type of loading.
Matters concerning the thermal and shrinkage effects are presented.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα τελευταία χρόνια τόσο διεθνώς όσο και στην χώρα µας παρατηρείται αύξηση
του αριθµού των κατασκευαζόµενων δαπέδων και ταυτόχρονα χρήση όλο και
περισσότερο εξελιγµένων διατάξεων αποθήκευσης και διακίνησης των
εµπορευµάτων, γεγονός που προκαλεί σηµαντική αύξηση των απαιτήσεων που
τίθενται στις προδιαγραφές κατασκευής και στις µεθόδους υπολογισµού.
Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια συνοπτικής παρουσίασης των
εξελίξεων αυτών από πλευράς υπολογισµού δαπέδων εσωτερικών χώρων και της
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εµπειρίας που αποκτήθηκε από την ενασχόληση των συγγραφέων στο
αντικείµενο αυτό ως µελετητών και επιβλεπόντων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά ενός δαπέδου επί εδάφους είναι τα ακόλουθα:
•

Φέρουσα ικανότητα. Πρόκειται για την ικανότητα του δαπέδου να
µεταβιβάζει στο έδαφος µε ασφάλεια τα φορτία που εφαρµόζονται σε
αυτό.

•

Επιπεδότητα. Πρόκειται για µία από τις σηµαντικότερες απαιτήσεις που
οφείλει να ικανοποιεί ένα δάπεδο. Πρέπει να εξασφαλίζεται τόσο η
οριζοντιότητα του δαπέδου αλλά και η επιθυµητή κλίση αυτού, ώστε να
διασφαλίζεται η σταθερότητα των αντικειµένων που τίθενται επ’ αυτού
αλλά και η ασφαλής και ταχεία µετακίνηση των οχηµάτων. Η επιπεδότητα
είναι συνάρτηση τόσο της υψοµετρικής διαφοράς µεταξύ διαφόρων
σηµείων του δαπέδου αλλά και του ρυθµού µεταβολής των υψοµετρικών
διαφορών κατά µήκος του.
Ανθεκτικότητα. Πρόκειται για την ανθεκτικότητα του δαπέδου έναντι
φθοράς που προκαλείται στην επιφάνειά του λόγω δράσεων από τριβή,
κύλιση, ολίσθηση, πρόσκρουση ή κοπή. Σπανιότερα δε, η ανθεκτικότητα
ενός δαπέδου αναφέρεται σε αντοχή έναντι χηµικών ουσιών.
Αντίσταση σε ολίσθηση. Η ολισθηρότητα ή µη ενός δαπέδου εξαρτάται
από το τελείωµα του δαπέδου που καθορίζει την µακροτραχύτητά του και
από τα αδρανή του σκυροδέµατος που καθορίζουν την µικροτραχύτητα
της επιφάνειας. Η διάρκεια των ιδιοτήτων αυτών εξαρτάται από: την
αντοχή του σκυροδέµατος, την ανθεκτικότητα των αδρανών σε λείανση,
τη χρήση του δαπέδου, τον τύπο των οχηµάτων που κινούνται σ’ αυτό
(τύπος ελαστικών και τροχών) και την παρουσία στην επιφάνειά του
ακαθαρσιών ή ουσιών που επικάθονται ή επικολλώνται σ’ αυτήν και
µεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά της. Συχνά χρησιµοποιούνται ειδικές
µέθοδοι τελειώµατος που µπορεί να περιλαµβάνουν χρήση ειδικών
σκληρών αδρανών τα οποία εµπήγνυνται µέσα στη µάζα της επιφανειακής
στρώσεως του σκυροδέµατος.
Εµφάνιση-αισθητική. Η εµφάνιση της τελικής επιφάνειας του δαπέδου
εξαρτάται από την τεχνική κατασκευής του δαπέδου, την επιλογή των
κατάλληλων υλικών τελειώµατος, τη χρήση κατάλληλων µηχανηµάτων
διάστρωσης και κοπής αρµών κ.α.

•

•

•
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∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΥΠΕ∆ΑΦΟΥΣ
Ξεκινώντας το σχεδιασµό ενός δαπέδου, ο µελετητής µηχανικός οφείλει να
συλλέξει στοιχεία για τη φύση του εδαφικού υποβάθρου. Σύµφωνα µε τα στοιχεία
αυτά θα αποφασισθεί η εξυγίανση του υπεδάφους ή όχι, η κατασκευή βάσης και
υπόβασης επαρκούς πάχους, κατάλληλης σύστασης και συµπύκνωσης, η χρήση
µεµβρανών κλπ. Μία τυπική διατοµή πιθανής διαµόρφωσης των στρώσεων κάτω
από την πλάκα του δαπέδου, δίδεται στο Σχήµα 1 που ακολουθεί.

Σχήµα 1. Τυπική διαµόρφωση στρώσεων δαπέδου επί εδάφους

Η βάση αποτελεί την κρίσιµη στρώση µεταξύ του δαπέδου και του υπεδάφους.
Ρόλος της στρώσεως βάσης είναι να εξασφαλίσει σταθερή επιφάνεια εργασίας
που δεν υποχωρεί κατά την κίνηση επ’ αυτής των οχηµάτων κατασκευής του
δαπέδου και των προβλεπόµενων οχηµάτων λειτουργίας, να ορίσει το κατάλληλο
επίπεδο για την κατασκευή του δαπέδου και να µεταβιβάσει τα φορτία αυτού στο
υπέδαφος. Η βάση κατασκευάζεται συνήθως από καλώς διαβαθµισµένο θραυστό
υλικό και το ελάχιστο πάχος της ορίζεται στα 15εκ. Η κατασκευή υπόβασης και
λοιπών στρώσεων ενίσχυσης µπορεί να παραληφθεί στην περίπτωση υπεδάφους
πολύ καλής ποιότητας. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι και η παρουσία µεµβρανών
κάτω από το δάπεδο. Ο κύριος λόγος τοποθέτησης των µεµβρανών είναι η µείωση
της τριβής µεταξύ δαπέδου και βάσης, η αποφυγή της απώλειας του ύδατος και
των λεπτόκοκκων συστατικών του σκυροδέµατος µέσα στη µάζα του υπεδάφους
όπως επίσης και η υγρασιακή µόνωση της πλάκας του δαπέδου από µεταβολές
της υγρασίας του υπεδάφους.
Η συµπεριφορά του υπεδάφους υπό φορτίο µπορεί να προσοµοιωθεί
υπολογιστικά µε δύο µεθόδους:
•

Με χρήση του µοντέλου Winkler. Κάθε σηµείο του υπεδάφους που
δέχεται ένα κατακόρυφα ασκούµενο φορτίο θεωρείται ότι αντιδρά µέσω
µίας ίσης και αντίθετης δύναµης, χωρίς µεταβίβαση δυνάµεων σε
γειτνιάζουσες περιοχές που δεν υπόκεινται σε φόρτιση
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•

Με θεώρηση του ελαστικού ηµίχωρου σύµφωνα µε την οποία η εφαρµογή
οποιασδήποτε κατακόρυφης δύναµης προκαλεί συνεχή και µη
πεπερασµένη απόκριση του υπεδάφους και της γειτνιάζουσας περιοχής

Για την προσοµοίωση του υπεδάφους κατά Winkler απαιτείται προσδιορισµός
του µέτρου αντιστάσεως του εδάφους γνωστού και ως σταθερά ελαστικής
έδρασης, ή συντελεστής k του υπεδάφους. Είναι γνωστό ότι η τιµή του k δεν
επηρεάζει σηµαντικά τις αναπτυσσόµενες τάσεις αλλά επηρεάζει σηµαντικότερα
τις υποχωρήσεις και για τον λόγο αυτό ενώ δεν είναι ανάγκη να προσδιοριστεί η
τιµή του k µε µεγάλη ακρίβεια, είναι όµως επιτακτική ανάγκη να εξασφαλιστούν
οµοιόµορφες συνθήκες έδρασης της πλάκας. Επισηµαίνεται επίσης ότι κακώς
ονοµάζεται «σταθερά ελαστικής έδρασης» διότι στην πραγµατικότητα δεν είναι
«σταθερά» αφού µεταβάλλεται µε το πάχος της πλάκας (µειώνεται όσο το πάχος
της πλάκας αυξάνει) και µε τη διάµετρο της πλάκας φόρτισης και δεν αποτελεί
θεµελιώδη ιδιότητα του εδάφους (Eisenmann,J., Leykauf, G., 2003).

ΤΥΠΟΙ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΕΠΙ Ε∆ΑΦΟΥΣ
Τα δάπεδα επί εδάφους διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες.
Ανάλογα µε τη θέση τους σε:
•

•

∆άπεδα εξωτερικών χώρων
Τα δάπεδα αυτά υπόκεινται στις δράσεις του περιβάλλοντος
(θερµοκρασιακές µεταβολές ηµερήσιου ή ετήσιου κύκλου, βροχή και
παγετός). Φορτίζονται από τα συνήθη φορτηγά οχήµατα (max
επιτρεπόµενο
φορτίο
άξονα
13t),
τυχόν
χρησιµοποιούµενα
εµπορευµατοκιβώτια και κυρίως από τους γερανούς φορτοεκφόρτωσης
των εµπορευµατοκιβωτίων. Οι απαιτήσεις ως προς την αντίσταση σε
ολίσθηση πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι το δάπεδο µπορεί να είναι
βρεγµένο έστω και αν η ταχύτητα µετακίνησης είναι συνήθως µικρή. Οι
περιβαλλοντικές επιδράσεις καθορίζουν επίσης και τις απαιτήσεις
ανθεκτικότητας.
∆άπεδα εσωτερικών χώρων
Τα δάπεδα αυτά υφίστανται σηµαντικά µειωµένες θερµοκρασιακές
δράσεις και διαφορετικό τρόπο φόρτισης που εξαρτάται από την διάταξη
των ραφιών και το µηχάνηµα φορτοεκφόρτωσης. Λόγω όµως των
συστηµάτων ραφιών και φορτοεκφόρτωσης πρέπει να τηρούν αυστηρές
απαιτήσεις επιπεδότητας και οµαλότητας κύλισης. Τα δάπεδα αυτά συχνά
κατασκευάζονται µε ινοπλισµένο µε χαλύβδινες ίνες σκυρόδεµα και
απαιτούν ιδιαίτερης ακρίβειας διάστρωση, συµπύκνωση και τελική
επιπέδωση που εξασφαλίζεται µόνο µε χρήση ειδικών διαστρωτικών και
συµπυκνωτικών µηχανηµάτων καθώς και µε τελική µόρφωση µε
ελικόπτερα. Επισηµαίνεται ότι η τοποθέτηση ραφιών µεγάλου ύψους
πακτωµένων στο δάπεδο, δηµιουργεί ιδιαίτερα επιβαρυντική επιπόνηση
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των δαπέδων σε περίπτωση σεισµικής δράσης, η οποία µπορεί να
µετριασθεί σηµαντικά µε κατάλληλη σύνδεση των ραφιών µεταξύ τους
έτσι ώστε σε περίπτωση σεισµού να δηµιουργηθεί δράση πλαισίου και όχι
προβόλου.
Ανάλογα µε τον τύπο οπλίσεώς τους, διακρίνονται σε:
•

•

•

Άοπλα δάπεδα. Τα δάπεδα αυτά διαστασιολογούνται µε µεθόδους
ελαστικής ανάλυσης έτσι ώστε οι αναπτυσσόµενες τάσεις εφελκυσµού
από κάµψη να επιτρέψουν τον προβλεπόµενο αριθµό φορτίσεων από τα
φορτία λειτουργίας και τις λοιπές δράσεις (π.χ. θερµοκρασιακές
µεταβολές) χωρίς να παρουσιαστεί ρηγµάτωση του σκυροδέµατος. Ο
υπολογισµός αυτός βασίζεται σε νόµους αστοχίας άοπλου σκυροδέµατος
σε κόπωση από κάµψη και έχει µακρά ιστορία εφαρµογής -και εποµένως
εµπειρίας- σε οδοστρώµατα οδών και αεροδροµίων (Κόλιας, Σ., 2008α).
Οπλισµένα µε συνήθεις ράβδους οπλισµού, πλέγµατα οπλισµού κ.α. Σε
αυτή την περίπτωση δαπέδων η ύπαρξη οπλισµών –εφ’όσον γίνει ο ορθός
υπολογισµός αυτών- εξασφαλίζει τοπικά την αύξηση της φέρουσας
ικανότητας του δαπέδου αλλά το σκυρόδεµα είναι ρηγµατωµένο και ο
οπλισµός αναλαµβάνει σηµαντικό ποσοστό φορτίου ενώ το εύρος των
ρωγµών πρέπει να διατηρείται µέσα σε επιτρεπτά όρια µε κατάλληλους
ελέγχους. Σηµαντική στο τοµέα αυτόν είναι η συµβολή των Abbas, Α.,
Pavlovic, Μ., Kotsovos, Μ., (2007).
Ινοπλισµένα δάπεδα µε ίνες µεταλλικές, συνθετικές κ.α. Η παρουσία των
ινών µεγάλου µέτρου ελαστικότητας στα δάπεδα συµβάλλει στον έλεγχο
της µικρορηγµατώσεως και την ανακατανοµή των εντάσεων µετά την
εµφάνιση της πρώτης ρωγµής, χωρίς ωστόσο οι ίνες να αυξάνουν την
εφελκυστική αντοχή του σκυροδέµατος. Η πλαστιµότητα ενός
ινοπλισµένου δαπέδου εξαρτάται από τον τύπο των ινών, τη δοσολογία
και την αντοχή τους και εκφράζεται µέσω του συντελεστή Re,3 ως ο λόγος
του µέσου φορτίου ως προς το φορτίο κατά τη δηµιουργία της πρώτης
ρωγµής. Το µέσο φορτίο (βλ. Σχήµα 2) ορίζεται ως η µέση τιµή του
φορτίου κατά την πρώτη ρωγµή και του φορτίου που αντιστοιχεί σε
βύθιση 3mm µετά την πρώτη ρωγµή (Concrete Society Technical Report
no 34, 1994).

Ανάλογα µε την κατασκευαστική µέθοδο που ακολουθείται, διακρίνονται σε:
•

∆άπεδα µε αρµούς συστολής (jointed floors). Πρόκειται για τη συνήθη
διαδικασία κατασκευής δαπέδων επί εδάφους. Κατά τις πρώτες ώρες µετά
τη σκυροδέτηση του δαπέδου, κόβονται µε αρµοκόπτη οι αρµοί συστολής
σε κάνναβο περί τα 5.0 - 6.0m, οπότε το δάπεδο πλέον συµπεριφέρεται ως
σύνολο επιµέρους πλακών µε µικρότερες διαστάσεις. Οι επιβαλλόµενες
τάσεις
«καταναγκασµού»
λόγω
συστολής
ξηράνσεως
και
θερµοκρασιακών µεταβολών είναι µικρότερες σε σύγκριση µε δάπεδα µε
αρµούς σε µεγαλύτερες αποστάσεις και ο κίνδυνος ανάπτυξης ρωγµών
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•

είναι µικρότερος. Ωστόσο όµως η µέθοδος αυτή µειονεκτεί ως προς το
κόστος κατασκευής και συντήρησης των αρµών κατά τη διάρκεια ζωής
του έργου.
∆άπεδα χωρίς αρµούς συστολής (jointless floors). Σε αυτή την περίπτωση
αναφερόµαστε σε δάπεδα τα οποία σκυροδετούνται κατά µεγάλες
επιφάνειες ανά φάση σκυροδέτησης χωρίς να προβλέπονται αρµοί
συστολής. Μία τέτοια επιφάνεια δαπέδου µπορεί να έχει διαστάσεις έως
και 50m ανά κατεύθυνση. Τέτοιου τύπου δάπεδα προβλέπονται
ινοπλισµένα µε µεταλλικές ίνες σε κατάλληλο ποσοστό. Κατά τον
σχεδιασµό αυτών των δαπέδων είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη
στους υπολογισµούς, µε ακρίβεια, οι αναπτυσσόµενες τάσεις λόγω
συστολής ξηράνσεως και θερµοκρασιακών µεταβολών και οι πιθανές
ρηγµατώσεις να περιορισθούν σε εύρη που δεν θα επηρεάσουν τη χρήση
του δαπέδου.

Σχήµα 2. Τυπικό διάγραµµα φορτίου-βύθισης για ινοπλισµένο σκυρόδεµα µε
µεταλλικές ίνες

ΤΥΠΟΙ ΑΡΜΩΝ
Ο αριθµός και ο τύπος των αρµών σε ένα δάπεδο εξαρτάται από τον σχεδιασµό
του δαπέδου και την κατασκευαστική µέθοδο που πρόκειται να ακολουθηθεί
(Κόλιας, Σ., 2008α, 2009β). Οι αρµοί προβλέπονται για δύο λόγους:
•
•

για την εκτόνωση των εφελκυστικών τάσεων που αναπτύσσονται κυρίως
από τις θερµοκρασιακές µεταβολές αλλά και από συστολή ξήρανσης
για την εξασφάλιση κατάλληλων θέσεων διακοπής της κατασκευαστικής
διαδικασίας (αρµοί διακοπής εργασίας)

Αρµοί συστολής (contraction joints)
Οι αρµοί αυτής της κατηγορίας κατασκευάζονται µε σκοπό τον έλεγχο της
ρηγµάτωσης του σκυροδέµατος και την αποµείωση των τάσεων που
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αναπτύσσονται στη µάζα του λόγω θερµοκρασιακών µεταβολών και συστολής
ξήρανσης. Οι αρµοί συστολής διακρίνονται σε αρµούς χωρίς βλήτρα ή αρµούς µε
βλήτρα όπως φαίνεται στο Σχήµα 3 που ακολουθεί. Το βάθος αρχικής της κοπής
ενός αρµού συστολής εξαρτάται από το πάχος του δαπέδου και είναι περίπου το
1/3 του πάχους του. Ο λόγος των πλευρών κάθε δηµιουργούµενου τεµαχίου
πλάκας πρέπει να µην ξεπερνά την τιµή 1.5 και για άοπλο σκυρόδεµα η µέγιστη
απόσταση µεταξύ των αρµών συστολής να µην ξεπερνά περίπου τα 6.0m αν
πρόκειται για στεγασµένα δάπεδα και τα 5.0m αν πρόκειται για δάπεδα υπαίθρου.

Σχήµα 3. Τύποι αρµών συστολής, χωρίς βλήτρα ή µε βλήτρα

Αρµοί αποµόνωσης (isolation joints)
Οι αρµοί αποµόνωσης κατασκευάζονται προκειµένου να αποφευχθεί επαφή και
σύνδεση του σκυροδέµατος των δαπέδων µε υπάρχουσες υφιστάµενες
κατασκευές εντός του κτιρίου π.χ. τοιχώµατα, υποστυλώµατα, φρεάτια κλπ. Οι
αρµοί αυτού του τύπου διαµορφώνονται µε την τοποθέτηση πολυστερίνης ή
άλλου τύπου συµπιέσιµου υλικού γεµίσµατος, πάχους συνήθως 10-20mm. Το
υλικό αποµόνωσης πρέπει να τοποθετείται σε όλο το πάχος της πλάκας του
δαπέδου και πρέπει να µονώνεται κατάλληλα ώστε να αποφεύγεται η πλήρωση
του αρµού από άλλου τύπου υλικά.
Αρµοί διακοπής εργασίας (construction joints)
Οι αρµοί διακοπής εργασίας χρησιµοποιούνται για να διαχωρίσουν τις περιοχές
σκυροδέµατος που σκυροδετούνται σε διαφορετικές χρονικές στιγµές και
διακρίνονται σε αρµούς µε βλήτρα και - σπανιότερα σε ειδικές περιπτώσεις αρµούς µε οδοντώσεις (τόρµο και εντορµία), όπως φαίνεται στο Σχήµα 4.

Σχήµα 4. ∆ιαµόρφωση αρµών διακοπής εργασίας, µε βλήτρα ή µε οδοντώσεις
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Παραδοσιακά, τα δάπεδα επί εδάφους υπολογίζονται µε χρήση µεθόδων
ελαστικής ανάλυσης. Οι εξισώσεις ελαστικής ανάλυσης του Westergaard (1920)
χρησιµοποιούνται µέχρι σήµερα ευρέως. Τα πάχη των πλακών που προκύπτουν
έπειτα από µία ελαστική ανάλυση είναι σχετικώς συντηρητικά και οι
προδιαγραφές για περιορισµό βυθίσεων ή άλλων παρόµοιων συνθηκών που
επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του δαπέδου συνήθως δεν είναι απαραίτητο να
τεθούν. Ωστόσο όµως, στην περίπτωση των ινοπλισµένων µε χαλύβδινες ίνες
δαπέδων και µε την εφαρµογή ελαστοπλαστικής αναλύσεως τα δάπεδα
προκύπτουν λεπτότερα και φαινόµενα όπως είναι η µεταφορά φορτίων κατά
µήκος των αρµών, ο περιορισµός των βυθίσεων, η ελεγχόµενη ρηγµάτωση κ.α.
είναι πλέον πρωτευούσης σηµασίας και απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και
πρόβλεψη. Επισηµαίνεται ότι η διαφορά έναντι της ελαστικής ανάλυσης είναι ότι
στην ελαστική ανάλυση η διαστασιολόγηση γίνεται έτσι ώστε το δάπεδο να
παραµείνει αρρηγµάτωτο για την προβλεπόµενη διάρκεια λειτουργίας δηλαδή για
τον προβλεπόµενο αριθµό επαναλήψεων φορτίσεων, ενώ στην ελαστοπλαστική
ανάλυση το ινοπλισµένο σκυρόδεµα θεωρείται ρηγµατωµένο µε ρωγµές
ελεγχόµενου εύρους .
Κατά τον σχεδιασµό διακρίνουµε δύο οριακές καταστάσεις, την Οριακή
Κατάσταση Αστοχίας (ΟΚΑ) και την Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας
(ΟΚΛ). Συνιστάται συνήθως στην ΟΚΛ να αποκλείεται ο σχηµατισµός ρωγµών
ενώ στην ΟΚΑ δύναται να επιτρέπεται ο σχηµατισµός ρωγµών στο κάτω πέλµα
του δαπέδου.
Οριακή κατάσταση αστοχίας
Η διαστασιολόγηση ενός ινοπλισµένου δαπέδου επί εδάφους στην ΟΚΑ µπορεί
να γίνει σύµφωνα µε την Έκθεση Νο34 της CONCRETE SOCIETY 1994 µε τον
υπολογισµό του πάχους του δαπέδου σύµφωνα τη θεωρία ελαστοπλαστικής
ανάλυσης (π.χ. κατά Meyerhof, Hetenyi κλπ), τον υπολογισµό βλήτρων στις
ακµές των πλακών και τον έλεγχο έναντι διάτρησης.
Α. Υπολογισµός πάχους δαπέδου
Εξισώσεις υπολογισµού κατά Meyerhof για µεµονωµένα σηµειακά φορτία
Σύµφωνα µε τη θεωρία του Meyerhof δίδονται οι ακόλουθες εξισώσεις
υπολογισµού του οριακού φορτίου αστοχίας Pu συναρτήσει των Mp, Mn, l και α
όπου:
Μp είναι η θετική ροπή αντοχής κατά την αστοχία, Μn είναι η αρνητική ροπή
αντοχής κατά την αστοχία, l είναι η ακτίνα σχετικής δυσκαµψίας κατά
Westergaard = [Εcmh3/12(1-ν2)k]0.25 και α είναι η ισοδύναµη ακτίνα επαφής του
φορτίου.
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α. Για φόρτιση στο µέσο της πλάκας:
Για α/l=0:
Για α/l>0.2:

Pu = 2π(Mp+Mn)
Pu = 4π(Mp+Mn)/ [1-(α/3l)]

(1)
(2)

β. Για φόρτιση στην ακµή της πλάκας:
Για α/l=0:
Για α/l>0.2:

Pu = [π(Mp+Mn)/2] + 2Mn
Pu = [π(Mp+Mn) + 4Mn] / [1-(2α/3l)]

(3)
(4)

γ. Για φόρτιση στη γωνία της πλάκας
Για α/l=0:
Για α/l>0.2:

Pu = 2Mn

(5)

Pu = 4Mn/[1-(α/l)]

(6)

όπου:
Για την περίπτωση άοπλου δαπέδου:
Mn = Mp = fct,fl h2/(6γc)

(7)

όπου h = πάχος της πλάκας (mm), fct,fl = χαρακτηριστική καµπτική αντοχή
αόπλου σκυροδέµατος (Ν/mm2)
Για την περίπτωση ινοπλισµένου δαπέδου µε δείκτη ισοδύναµης καµπτικής
αντοχής Re,3 ισχύει:
Mp = fct,fl (Re,3)h2/(6γc)
Εξισώσεις υπολογισµού κατά Meyerhof για δύο σηµειακά φορτία
Για α/l=0:
Pu = [2π + (1.8x/l)] [Mp+Mn]
Για α/l>0.2:

Pu = [4π/(1-α/3l) + 1.8x/(l-α/2)] [Mp+Mn]

(8)
(9)
(10)

όπου x = η απόσταση µεταξύ των κέντρων των φορτίων (βλ. Σχήµα 5). Για x >
2h ισχύουν οι εξισώσεις των µεµονωµένων σηµειακών φορτίων.
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Σχήµα 5. Απεικόνιση των γραµµών διαρροής πολλαπλών σηµειακών φορτίων

Εξισώσεις υπολογισµού κατά Meyerhof για τέσσερα σηµειακά φορτία
Για α/l=0:
Pu = [2π + 1.8(x+y)/l)] [Mp+Mn]

(11)

Για α/l>0.2:

(12)

Pu = [4π/(1-α/3l) + 1.8(x+y)/(l-α/2)] [Mp+Mn]

όπου x, y= οι αποστάσεις µεταξύ των κέντρων των φορτίων (βλ. Σχήµα 5).
Εξισώσεις υπολογισµού κατά Hetenyi για φορτία κατά λωρίδες
Το µέγιστο φορτίο αστοχίας της πλάκας του δαπέδου ανά µέτρο µήκους, Plin,
προκύπτει από τις ακόλουθες εξισώσεις:
Plin,p = 4 λ Mp
Plin,n = 4 / 0.21 λMn

(13)
(14)

όπου
Plin,p = το µέγιστο οριακό φορτίο συναρτήσει της θετικής ροπής κάµψεως, Plin,n =
το µέγιστο οριακό φορτίο συναρτήσει της αρνητικής ροπής κάµψεως και λ =
(3k/Ecmh3)0.25
Εξισώσεις υπολογισµού κατά Hetenyi για οµοιόµορφα κατανεµηµένα φορτία
(15)
σmax = 1.008q/(λ2h2) (N/mm2)
Β. Υπολογισµός µεταφοράς δύναµης µέσω βλήτρων
Η µεταφορά δύναµης κατά µήκος ενός αρµού µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω
του µηχανισµού αλληλεµπλοκής των αδρανών του σκυροδέµατος και µέσω
βλήτρων. Λόγω της αβεβαιότητας της ενεργοποίησης ή όχι του µηχανισµού
αλληλεµπλοκής των αδρανών, µόνο ένα ποσοστό 15% της δύναµης µπορεί να
θεωρηθεί ότι µεταφέρεται κατά µήκος ενός αρµού, του οποίου το άνοιγµα δεν
υπερβαίνει τα 2mm.
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Ο µηχανισµός µεταφοράς δύναµης µέσω βλήτρων (βλ. Σχήµα 6) κατά µήκος ενός
αρµού είναι ο πιο συνηθισµένος µηχανισµός εξασφάλισης µεταφοράς δύναµης. Ο
υπολογισµός των βλήτρων γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του EC2 ως
ακολούθως:

Σχήµα 6. Λειτουργία βλήτρου

α. Έλεγχος έναντι διατµήσεως
Psh= 0.6 fy Av / γs

(16)

όπου fy = όριο διαρροής χάλυβα, Αv = περιοχή διατµήσεως ίση µε το 90% της
επιφάνειας του βλήτρου (πd2/4 για κυκλικής διατοµής βλήτρα και d2 για
τετραγωνικής διατοµής βλήτρα), γs = επιµέρους συντελεστής ασφαλείας για τον
χάλυβα (=1.15)
β. Έλεγχος φέρουσας ικανότητας
Pbear=0.5 fck b1 dd / γc

(17)

όπου b1 = ενεργό µήκος βλήτρου όχι µεγαλύτερο από 8db, db = διάµετρος
βλήτρου κυκλικής διατοµής ή πλάτος µη κυκλικών διατοµών, γc = επιµέρους
συντελεστής ασφαλείας για το σκυρόδεµα (=1.50), fcu = χαρακτηριστική αντοχή
σε µονοαξονική θλίψη κυβικού δοκιµίου σκυροδέµατος (N/mm2)
γ. Έλεγχος σε κάµψη
Pbend=(2 fy Zp ) / x γs

(18)

όπου Ζp = πλαστική ροπή αντιστάσεως βλήτρου, db3/4 για τετραγωνικής διατοµής
βλήτρα και db3/6 για κυκλικής διατοµής βλήτρα
δ. Έλεγχος σε συνδυασµένη κάµψη και διάτµηση
Papp/Psh + Papp/Pbend ≤ 1.40
όπου Papp η δύναµη που µεταφέρεται από το βλήτρο
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Γ. Έλεγχος σε διάτρηση
Ο έλεγχος σε διάτρηση απαιτείται πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του EC2 ελέγχοντας τις διατµητικές τάσεις στην παρειά της επιφάνειας επαφής
αλλά και σε µία κρίσιµη περίµετρο σε απόσταση 2.0d από αυτήν (όπου d το
στατικό ύψος του δαπέδου). Ωστόσο επειδή το στατικό ύψος ορίζεται σαφώς για
την περίπτωση δαπέδου µε συµβατικό οπλισµό ράβδων, για την περίπτωση
ινοπλισµένου σκυροδέµατος εκτιµάται ότι το στατικό ύψος d µπορεί να
λαµβάνεται ίσο µε το 75% του συνολικού πάχους του δαπέδου.
α. Έλεγχος στην παρειά της επιφάνειας επαφής
Pmax = vmax u0 d

(20)

όπου
vmax = 0.5 * ν * fcd, ν = 0.7 - fck / 200, u0 = το µήκος της περιµέτρου της
επιφάνειας επαφής
β. Έλεγχος στην κρίσιµη περίµετρο
Για σκυρόδεµα οπλισµένο µε συµβατικό οπλισµό ράβδων:
vf = (τRD * k * 1.2) u1 d

(21)

Για ινοπλισµένο σκυρόδεµα:
vf = (τRD * k * 1.2 + 0.12 Re,3 fctk,fl) u1 d

(22)

όπου k=1.60-d≥1, u1 το µήκος της κρίσιµης περιµέτρου όπου γίνεται ο έλεγχος
Οριακή κατάσταση λειτουργικότητας
Συνήθως ο σχεδιασµός ενός δαπέδου επί εδάφους στην ΟΚΛ συνίσταται στον
έλεγχο του πάχους του δαπέδου σύµφωνα την ελαστική θεωρία κατά
Westergaard, στον έλεγχο βυθίσεων και στον έλεγχο έναντι ρηγµάτωσης.
Α. Έλεγχος πάχους δαπέδου
Κατά Westergaard και Timoshenko (Modified Westergaard design method)
για κυκλικά οµοιόµορφα κατανεµηµένα φορτία
α. Για φόρτιση στο µέσο της πλάκας:
σmax = 0.275(1+v)P/h2log(0.36Eh3/k/b4)
β. Για φόρτιση στην ακµή της πλάκας:
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σmax = 0.529(1+0.54v)P/h2log(0.20Eh3/k/b4)

(24)

γ. Για φόρτιση στη γωνία της πλάκας:
σmax = 3P/h2[1-(1.41b/(Eh3/(12(1-ν2)k))0,25)0,6]

(25)

όπου
σmax = η µέγιστη καµπτική τάση (Ν/mm2), P = το σηµειακό φορτίο (Ν), ν = λόγος
Poisson, h = πάχος πλάκας (mm), Ε = µέτρο ελαστικότητας, k = δείκτης εδάφους
(Ν/mm3) (λαµβάνοντας υπόψη την παρουσία της υπόβασης), b = ακτίνα επαφής
του φορτίου µε το δάπεδο (mm) (P/πp)1/2, p = τάση επαφής µεταξύ φορτίου και
δαπέδου (Ν/mm2)= µε την πίεση του ελαστικού επίσωτρου, l = ακτίνα σχετικής
ακαµψίας κατά Westergaard, l = [Ecmh3/12(1-ν2)k]0.25
Σηµείωση: Παρόµοιες εξισώσεις διατίθενται και για άλλους τύπους φόρτισης π.χ.
δύο ή περισσότερα σηµειακά φορτία, οµοιόµορφα κατανεµηµένα φορτία, γραµµικά
φορτία κλπ.
Β. Έλεγχος βυθίσεων
Η βύθιση δ ενός δαπέδου επί εδάφους υπό φορτίο P δύναται να προσδιορισθεί
σύµφωνα µε την ακόλουθη εξίσωση υπολογισµού κατά Westergaard:
δ=c(P/kl2)

(26)

όπου k = ο δείκτης εδάφους, l = ακτίνα σχετικής ακαµψίας, c = συντελεστής
βύθισης (εξαρτάται από τη θέση του φορτίου)
Για φορτίο που ασκείται στο µέσο ή στην ακµή µιας πλάκας επί εδάφους, ο
συντελεστής c λαµβάνει την τιµή 0.125 και 0.442 αντίστοιχα. Για φορτίο στη
γωνία µίας πλάκας, η τιµή του c εξαρτάται από το λόγο α/l σύµφωνα µε την
ακόλουθη σχέση: c = [1.1-1.24(α/l)].
Η επίδραση του ερπυσµού στη βύθιση υπό την επενέργεια φορτίου µακράς
διάρκειας µπορεί να εκτιµηθεί προσαρµόζοντας κατάλληλα την τιµή του
συντελεστή l. Το µέτρο ελαστικότητας του σκυροδέµατος επηρεάζεται από τον
ερπυσµό και µετά από µεγάλο χρονικό διάστηµα µπορεί να ληφθεί ως:
Ecm(t) = Ecm / (1 + φ)
όπου φ = συντελεστής ερπυσµού
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Γ. Έλεγχος ρηγµάτωσης
Ρηγµάτωση σε ένα δάπεδο επί εδάφους δηµιουργείται λόγω της ανάπτυξης
διαφόρων τύπων εσωτερικών µετακινήσεων που δύναται να εκδηλωθούν σε
πλάκες σκυροδέµατος, όταν αυτές περιορισθούν. Ορισµένοι από τους τύπους
εσωτερικών µετακινήσεων είναι οι ακόλουθοι:
•
•
•

Συστολή ξήρανσης πλαστικού σκυροδέµατος
Θερµική συστολή λόγω µεταβολών θερµοκρασίας κατά τη διάρκεια του
ηµερήσιου ή του ετήσιου κύκλου
Συστολή ξήρανσης µακράς διάρκειας

Ειδικότερα το φαινόµενο της συστολής ξήρανσης µπορεί να διαρκέσει πολλά
χρόνια ανάλογα µε το περιβάλλον και τα χαρακτηριστικά του σκυροδέµατος.
Εκτιµάται ότι 3 µήνες µετά από τη σκυροδέτηση του δαπέδου η συστολή
ξηράνσεως έχει εκδηλωθεί σε ποσοστό 30%. Οι τάσεις συστολής εκτιµώνται
σύµφωνα µε την ακόλουθη σχέση:
fsh = Ecm εsh

(28)

όπου Εcm = το µέτρο ελαστικότητας του σκυροδέµατος, εsh = παραµόρφωση
συστολής µακράς διάρκειας
Το µέτρο ελαστικότητας στην παραπάνω σχέση µπορεί να τροποποιηθεί λόγω της
επίδρασης του ερπυσµού. Για φ = 2.0 µπορεί να αντικατασταθεί µε Ecm(t) = Ecm/3.
Προκειµένου να περιορισθεί η τάση συστολής προβλέπεται συνήθως η
τοποθέτηση µεµβράνης στο κάτω µέρος του δαπέδου πάνω από τη στρώση της
υπόβασης. Για την περίπτωση χρησιµοποιούµενης πλαστικής µεµβράνης µπορεί
να ληφθεί ένας συντελεστής αποµείωσης της τιµής της fsh ίσος µε 20%.
•

Ανασήκωµα ελευθέρων άκρων πλάκας (curling)

Η απώλεια υγρασίας από το άνω πέλµα της πλάκας του δαπέδου που εκδηλώνεται
µε µεγαλύτερο ρυθµό απ’ ότι στο κάτω προκαλεί ανασήκωµα των ελεύθερων
άκρων των πλακών (curing). Οι τάσεις αυτού του τύπου υπολογίζονται από την
ακόλουθη σχέση:
Fcur = (1/2) Ecm(t) [ ∆ε / (1 - ν) ]

(29)

όπου Εcm = το µέτρο ελαστικότητας του σκυροδέµατος τροποποιηµένο λόγω
ερπυσµού, ν = λόγος Poisson, ∆ε = διαφορική παραµόρφωση µεταξύ άνω και
κάτω πέλµατος της πλάκας, συνήθως λαµβάνεται (1.5-2.0)x10-6 ανά mm του
πάχους της πλάκας.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τόσο η διατιθέµενη επιστηµονική γνώση σε θέµατα σχεδιασµού δαπέδων, όσο
και εν τω µεταξύ ο αναπτυχθείς µηχανολογικός εξοπλισµός κατασκευής τους
αλλά και η αποκτηθείσα εµπειρία από την µέχρι σήµερα συµπεριφορά
υπαρχόντων δαπέδων, άγουν στο συµπέρασµα ότι είναι δυνατόν να
κατασκευασθούν δάπεδα που να ικανοποιούν µε ασφάλεια όλες τις τιθέµενες
απαιτήσεις (φέρουσα ικανότητα, επιπεδότητα, αντίσταση σε ολίσθηση κ.α.).
Προϋπόθεση ωστόσο προς τούτο είναι η πλήρης γνώση από τον µελετητή
µηχανικό όλων των παραµέτρων που επηρεάζουν την συµπεριφορά των δαπέδων
επί εδάφους. Γενική δε απαίτηση για τον ορθό σχεδιασµό και κατασκευή τους
είναι ότι όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς υλοποιήσεως ενός δαπέδου (µελετητής,
κατασκευαστής) θα πρέπει να είναι έµπειροι και εξειδικευµένοι µε τέτοιου τύπου
µελέτες και κατασκευές.
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