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Αντοχή Συνδέσεων Πλάκας-Υποστυλώµατος Υπό
Σεισµική Καταπόνηση
Strength of Flat Slab-Column Connections in Cyclic Loading
Ευτυχία ΛΙΟΣΑΤΟΥ 1, Μιχαήλ Ν. ΦΑΡ∆ΗΣ 2
Λέξεις κλειδιά: Μυκητοειδείς πλάκες, ∆ιάτρηση, Σεισµικός σχεδιασµός
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Ποσοτικοποιείται η αποµείωση της αντοχής συνδέσεων πλακών
µε το υποστύλωµα σε έκκεντρη διάτρηση υπό συνδυασµό κατακόρυφων φορτίων
στην πλάκα και ανακυκλιζόµενης καµπτικής ροπής στο υποστύλωµα.
∆ηµιουργήθηκε βάση πειραµατικών δεδοµένων µε όλα τα στοιχεία που ενδέχεται
να επηρεάζουν την συµπεριφορά συνδέσεων µυκητοειδών πλακώνυποστυλωµάτων υπό ανακυκλιζόµενη φόρτιση του υποστυλώµατος. Η αποµείωση
της αντοχής σε έκκεντρη διάτρηση υπό µονότονική φόρτιση κατά Ευρωκώδικα 2
δίνεται µε απλά γραµµικά προσοµοιώµατα, συναρτήσει του επιβαλλόµενου
δείκτη πλαστιµότητας ή (κατά προτίµηση από πλευράς ακρίβειας) της
επιβαλλόµενης γωνίας στροφής χορδής της πλάκας υπό ανακυκλιζόµενη φόρτιση.
Τα προσοµοιώµατα δείχνουν µεγαλύτερη πτώση της αντοχής σε έκκεντρη
διάτρηση µε την ανακύκλιση σε πλάκες µε οπλισµό διάτρησης, απ’ότι χωρίς
αυτόν.
ABSTRACT : A model is developed for the degradation of the strength of slabcolumn connections in eccentric punching shear due to cycling of the moment
transferred from the column to the slab under constant gravity loading. The model
is developed by statistical processing of cyclic test results from the literature. The
models show that strength in eccentric punching shear as given by Eurocode 2 for
monotonic loading decreases linearly with increasing cyclic chord rotation or
chord rotation ductility factor of the slab. The cyclic strength degradation is larger
if there is shear reinforcement in the slab than when there is not.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι πλάκες χωρίς δοκούς δεν καλύπτονται επαρκώς από τους σύγχρονους
αντισεισµικούς κανονισµούς, περιλαµβανοµένου του Ευρωκώδικα 8. Ο λόγος
είναι η ανεπάρκεια των γνώσεων για τη συµπεριφορά της σύνδεσης µε το
υποστύλωµα υπό δράσεις που εισάγουν ανακυκλιζόµενη έκκεντρη διάτρηση στην
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πλάκα. Οι πλάκες χωρίς δοκούς είναι τρωτές σε ψαθυρή αστοχία λόγω διάτρησης
γύρω από την κεφαλή των υποστυλωµάτων. Ο Ευρωκώδικας 2 έχει υιοθετήσει
προσοµοίωµα για τη µεταφορά καµπτικών ροπών υπό µονοτονική φόρτιση από
την πλάκα στο υποστύλωµα και αντίστροφα, σύµφωνα µε το οποίο η κάµψη
µεταβιβάζεται στην πλάκα µέσω έκκεντρης τέµνουσας.
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας δηµιουργήθηκε βάση πειραµατικών
δεδοµένων από τη διεθνή βιβλιογραφία (βλ. αναφορές), προκειµένου να
αναπτυχθεί ένα απλό προσοµοίωµα υπολογισµού της αντοχής σε έκκεντρη
διάτρηση πλακών χωρίς δοκούς υπό ανακυκλιζόµενη φόρτιση, ως επέκταση του
Ευρωκώδικα 2. Περιλαµβάνει 48 πειράµατα ανακυκλιζόµενης φόρτισης του
υποστυλώµατος και της σύνδεσης, και 14 µονοτονικά πειράµατα.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ
Το σηµείο αστοχίας των δοκιµίων εντοπίστηκε στα διαγράµµατα επιβαλλόµενης
ροπής - γωνίας στροφής της σύνδεσης πλάκας-υποστυλώµατος. Η διάκριση των
πειραµάτων έγινε µε βάση τον τρόπο αστοχίας. Θεωρήθηκε ότι δοκίµια που
αστόχησαν µε απότοµη πτώση της τιµής της τέµνουσας του υποστυλώµατος λόγω
αστοχίας της σύνδεσης µε την πλάκα, αστόχησαν καθαρά (και ψαθυρά) λόγω
διάτρησης (Brittle failure). Ως ροπή αστοχίας στη σύνδεση λήφθηκε η τιµή που
προκύπτει ακριβώς πριν την πτώση της επιβαλλόµενης δύναµης.
∆οκίµια που παρουσίασαν οµαλή πτώση της επιβαλλόµενης δύναµης πριν
αστοχήσουν λόγω διάτρησης διαφοροποιούνται από τα προηγούµενα στην
παρουσίαση των αποτελεσµάτων (Ductile failure). Ως ροπή αστοχίας λήφθηκε το
80% της µέγιστης ροπής που άντεξε η σύνδεση. Κάποιες πλάκες που δεν
αστόχησαν λόγω διάτρησης αλλά καµπτικά αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία
(Flexural failure). Τέλος, διαφορετική κατηγορία αποτελούν τα πειράµατα υπό
µονοτονική φόρτιση του υποστυλώµατος, ορισµένα εκ των οποίων δεν
αστόχησαν στο εύρος της επιβαλλόµενης ροπής (Non-failure).
Στο Σχήµα 1 συγκρίνεται η πειραµατική αντοχή σε διάτρηση µε τη θεωρητική
κατά Ευρωκώδικα 2 (χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο συντελεστής ασφαλείας 1.5
που ενυπάρχει στο προσοµοίωµα του Ευρωκώδιακα 2). Το προσοµοίωµα του
Ευρωκώδικα 2 φαίνεται να υπερεκτιµά την αντοχή για µονοτονική φόρτιση του
υποστυλώµατος. Όµως στόχος της παρούσας εργασίας δεν είναι να αµφισβητήσει
το προσοµοίωµα του Ευρωκώδιακα για έκκεντρη διάτρηση υπό µονοτονική
φόρτιση, και µάλιστα βάσει των λίγων δοκιµίων της βάσης δεδοµένων που
αστόχησαν µονοτονικά.
Στο Σχήµα 2 συγκρίνονται η πειραµατική τιµή της γωνίας στροφής χορδής της
πλάκας κατά την αστοχία της σύνδεσης, µε την αντίστοιχη θεωρητική τιµή για
αστοχία της πλάκας λόγω κάµψης (δηλαδή, αν η καµπτική ροπή επιβάλλεται στην
πλάκα οµοιόµορφα κατά µήκος µιας γραµµής, αντί σηµειακά από το
υποστύλωµα). Η πειραµατική τιµή προέκυψε από τη συνολική γωνιακή
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παραµόρφωση του συστήµατος πλάκα-υποστύλωµα, αφού αφαιρέθηκε η συµβολή
της παραµόρφωσης του υποστυλώµατος, όπως αυτή εκτιµήθηκε θεωρητικά από
την καµπτική ένταση του υποστυλώµατος και την ενεργό ελαστική δυσκαψία του.
Η θεωρητική τιµή της γωνίας στροφής της πλάκας στην καµπτική αστοχία
υπολογίστηκε σύµφωνα µε τις σχέσεις των (Μπισκίνης & Φαρδής 2006,
Μπισκίνης 2007, ΚΑΝΕΠΕ). Τα αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν ότι η αστοχία των
πλακών λόγω έκκεντρης διάτρησης συµβαίνει σε γωνίες στροφής χορδής
µικρότερες απ’αυτές που προκαλούν καµπτική αστοχία της πλάκας.
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Σχήµα 1. Σύγκριση πειραµατικής µε
θεωρητική τιµή της αντοχής σε έκκεντρη
διάτρηση κατά EC2 (χωρίς συντελεστή
ασφαλείας).

Σχήµα 2. Σύγκριση πειραµατικής τιµής
της επιβαλλόµενης γωνίας στροφής στην
πλάκα µε τη θεωρητική τιµή όπου αστοχεί
η πλάκα λόγω κάµψης.

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΤΡΗΣΗ ΛΟΓΩ
ΑΝΑΚΥΚΛΙΣΗΣ
Αναπτύχθηκε προσοµοίωµα αποµείωσης της αντοχής σε έκκεντρη διάτρηση λόγω
ανακύκλισης της εκκεντρότητας της δύναµης µε τη βοήθεια 38 πειραµάτων της
βάσης. ∆εν ελήφθησαν υπόψη τα πειράµατα υπό µονοτονική φόρτιση του
υποστυλώµατος, ούτε τα πειράµατα υπό ανακυκλιζόµενη φόρτιση όπου η πλάκα
αστόχησε καµπτικά. Τέλος δεν ελήφθησαν υπόψη πειράµατα µε προένταση στην
πλάκα.
Αποµείωση της αντοχής συναρτήσει της γωνίας στροφής χορδής
Όσο µεγαλύτερη είναι η επιβαλλόµενη γωνία στροφής χορδής, θu, τόσο
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µεγαλύτερη είναι και η µείωση της αντοχής σε έκκεντρη διάτρηση στα δοκίµια
υπό ανακυκλιζόµενη φόρτιση, όπως φαίνεται στο Σχήµα 3. Η Εξ. (1) εκφράζει τη
διάµεσο ευθεία των τιµών του λόγου πειραµατικής αντοχής σε έκκεντρη διάτρηση
προς θεωρητική κατά Ευρωκώδικα 2 (χωρίς το συντελεστή ασφαλείας 1.5 που
ενυπάρχει στο προσοµοίωµα του Ευρωκώδιακα 2). Η Εξ. (2) είναι το γραµµικό
προσοµοίωµα, µε θu σε rad. Η διάµεσος των λόγων της πειραµατικής προς την
προτεινόµενη θεωρητική αντοχή είναι 1.00, µε συντελεστή µεταβλητότητας
27.5% για το σύνολο των 38 δοκιµίων υπό ανακυκλιζόµενη φόρτιση.
Vexp
= 1 − 8.5ϑu
(1)
VEC 2
V pred = (1 − 8.5ϑu )V EC 2

(2)

Στο Σχήµα 4(α) συγκρίνεται η πειραµατική µε την προτεινόµενη θεωρητική τιµή.
Ένα µέρος της διασποράς οφείλεται στον κατ’ εκτίµηση εντοπισµό του σηµείου
αστοχίας και στη θεωρητική εκτίµηση της συµβολής του υποστυλώµατος στην
πειραµατική γωνιακή παραµόρφωση του συστήµατος πλάκα-υποστύλωµα, από
την καµπτική ένταση του υποστυλώµατος και την ενεργό ελαστική δυσκαψία του.
Η διαφοροποίηση των τιµών των δοκιµίων µε ή χωρίς οπλισµό διάτρησης
υποδεικνύει την ανάγκη δηµιουργίας διαφορετικών προσοµοιωµάτων για δοκίµια
µε ή χωρίς οπλισµό διάτρησης, όπως γίνεται αργότερα στην εργασία αυτή.
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Σχήµα 3. Λόγος πειραµατικής προς θεωρητική αντοχή σε έκκεντρη διάτρηση
συναρτήσει της επιβαλλόµενης στην πλάκα γωνίας στροφής χορδής και διάµεσος των

4

16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος

τιµών.
3.0

3.0

Cyclic,Ductile Failure,noSR
Cyclic,Ductile Failure,SR
Cyclic,Brittle Failure,noSR
Cyclic,Brittle Failure,SR
Cyclic,Edge columns

2.5

2.5

2.0

2.0

Vexp (MPa)

Vexp (MPa)

Cyclic,Ductile Failure,noSR
Cyclic,Ductile Failure,SR
Cyclic,Brittle Failure,noSR
Cyclic,Brittle Failure,SR
Cyclic,Edge columns

1.5

1.5

1.0

1.0

0.5

0.5

0.0

0.0

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Vpred (MPa)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Vpred (MPa)

(α)

(β)

Σχήµα 4. Σύγκριση πειραµατικής αντοχής σε έκκεντρη διάτρηση µε τιµή που προτείνεται
συναρτήσει (α) γωνίας στροφής χορδής (β) δείκτη πλαστιµότητας γωνιών στροφής χορδής

Αποµείωση της αντοχής συναρτήσει της πλαστιµότητας
Ο λόγος της πειραµατικής αντοχής προς την αντοχή σε έκκεντρη διάτρηση κατά
Ευρωκώδικα 2 απεικονίζεται στο Σχήµα 5 συναρτήσει του δείκτη πλαστιµότητας
γωνιών στροφής των δοκιµίων της βάσης δεδοµένων. Ο δείκτης πλαστιµότητας
γωνιών στροφής ορίζεται ως ο λόγος της επιβαλλόµενης γωνίας στροφής χορδής
στην πλάκα προς την αντίστοιχη γωνία στη διαρροή της πλάκας, όπως αυτή
υπολογίζεται µε βάση το προσοµοίωµα (Μπισκίνης & Φαρδής 2006, Μπισκίνης
2007, ΚΑΝΕΠΕ).
Για να ποσοτικοποιηθεί η αποµείωση της αντοχής διάτρησης συναρτήσει της
πλαστιµότητας δίνεται η Εξ. (3) ως η διάµεσος των τιµών του λόγου πειραµατικής
προς θεωρητική αντοχή σε έκκεντρη διάτρηση.
Vexp
VEC 2

= 1 − 0.135µϑ

(3)

Η Εξ. (4) αποτελεί το προτεινόµενο προσοµοίωµα.
V pred = (1 − 0.135µϑ )V EC 2

(4)

Η διάµεσος του λόγου πειραµατικής προς θεωρητική αντοχή είναι 1.005, µε
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συντελεστή µεταβλητότητας 34.4%, για το σύνολο των 38 δοκιµίων υπό
ανακυκλιζόµενη φόρτιση.
Ο λόγος πειραµατικής προς προτεινόµενη θεωρητική αντοχή παρουσιάζει
µεγαλύτερη διασπορά συναρτήσει της πλαστιµότητας παρά συναρτήσει της
γωνίας στροφής χορδής. Συνεπώς, το προσοµοίωµα συναρτήσει της γωνίας
στροφής χορδής κρίνεται πιο αξιόπιστο.
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Σχήµα 5. Λόγος πειραµατικής προς θεωρητική αντοχή σε έκκεντρη διάτρηση κατά ΕC2
συναρτήσει του δείκτη πλαστιµότητας γωνιών στροφής χορδής στην πλάκα και διάµεσος
των τιµών.

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΤΡΗΣΗ ΠΛΑΚΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟ ∆ΙΑΤΡΗΣΗΣ
Η συστηµατική διαφοροποίηση των δοκιµίων µε οπλισµό διάτρησης από αυτά
χωρίς οπλισµό στα Σχήµατα 3 και 5 υποδεικνύει την ανάγκη διαφορετικών
προσοµοιωµάτων για τους δύο αυτούς τύπους δοκιµίων. Η βάση πειραµατικών
δεδοµένων περιλαµβάνει 20 δοκίµια πλακών χωρίς οπλισµό διάτρησης. Λόγω του
µικρού πλήθους του δείγµατος ο µέσος όρος είναι πιο αντιπροσωπευτικός της
διαµέσου. Η στατιστική επεξεργασία οδηγεί στην Εξ. (5), η οποία αποτελεί το
προτεινόµενο προσοµοίωµα (µε θu σε rad).
V pred = (1 − 6.0ϑu )V EC 2

(5)

Ο µέσος όρος του λόγου πειραµατικής προς προτεινόµενη αντοχή για το σύνολο
των 20 δοκιµίων χωρίς οπλισµό διάτρησης υπό ανακυκλιζόµενη φόρτιση είναι
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1.00, µε συντελεστή µεταβλητότητας 15.5%, πολύ µικρότερο απ’ ότι της Εξ. (2).
Στο Σχήµα 7(α) συγκρίνεται η πειραµατική µε την προτεινόµενη θεωρητική τιµή.
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Σχήµα 6. Λόγος πειραµατικής προς θεωρητική αντοχή σε έκκεντρη διάτρηση συναρτήσει
της επιβαλλόµενης γωνίας στροφής χορδής γωνιών στροφής χορδής στην πλάκα και
µέσος όρος των τιµών για δοκίµια χωρίς οπλισµό διάτρησης.
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Σχήµα 7. Σύγκριση πειραµατικής µε την προτεινόµενη τιµή αντοχής σε έκκεντρη
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διάτρηση για πειράµατα (α) χωρίς οπλισµό διάτρησης (β) µε οπλισµό διάτρησης

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΤΡΗΣΗ ΠΛΑΚΩΝ ΜΕ
ΟΠΛΙΣΜΟ ∆ΙΑΤΡΗΣΗΣ
Η βάση πειραµατικών δεδοµένων περιλαµβάνει 18 πειράµατα µε οπλισµό
διάτρησης στην πλάκα. Η στατιστική επεξεργασία οδηγεί στην Εξ. (6), η οποία
αποτελεί το προτεινόµενο προσοµοίωµα (µε θu σε rad).
V pred = (1 − 10.7ϑu )V EC 2

(6)

Για το σύνολο των 18 δοκιµίων υπό ανακυκλιζόµενη φόρτιση χωρίς οπλισµό
διάτρησης ο µέσος όρος του λόγου πειραµατικής προς προτεινόµενη θεωρητική
αντοχή είναι 1.005, µε συντελεστή µεταβλητότητας 29.7%. Στο Σχήµα 7(β)
συγκρίνεται η πειραµατική µε την προτεινόµενη θεωρητική τιµή.
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Σχήµα 8. Λόγος πειραµατικής προς θεωρητική αντοχή σε έκκεντρη διάτρηση συναρτήσει
της επιβαλλόµενης γωνίας στροφής χορδής στην πλάκα και µέσος όρος των τιµών, για
δοκίµια µε οπλισµό διάτρησης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Με βάση πειραµατικά αποτελέσµατα από τη διεθνή βιβλιογραφία αναπτύχθηκαν
προσοµοιώµατα για τη µείωση της αντοχής σε έκκεντρη διάτρηση λόγω
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ανακύκλισης, σε σύγκριση µε αυτήν που προβλέπει ο EC2 λαµβάνοντας υπόψη
την εκκεντρότητα της τέµνουσας που προκαλεί η ροπή που επιβάλλεται από την
πλάκα στο υποστύλωµα. Η ανακύκλιση φαίνεται ότι προκαλεί σηµαντικά
µεγαλύτερη µείωση της αντοχής σε διάτρηση σε πλάκες µε οπλισµό διάτρησης
απ’ότι σε πλάκες χωρίς τέτοιο οπλισµό. Έτσι αναπτύχθηκαν δύο διαφορειτικά
προσοµοιώµατα, που δίνονται από τις Εξ. (5) και (6), αντίστοιχα, µε την
επιφύλαξη των πολύ λίγων πειραµατικών δεδοµένων που υποστηρίζουν κάθε µία
από τις σχέσεις αυτές.
Επισηµαίνεται ότι η ανηγµένη στο ύψος ορόφου σχετική µετακίνηση ορόφων
είναι ίση µε το άθροισµα της γωνίας στροφής χορδής της πλάκας και αυτής του
υποστυλώµατος (ή των κατακόρυφων στοιχείων γενικότερα). Στο άθροισµα αυτό
κυριαρχεί η γωνία στροφής χορδής της πλάκας, που είναι πολύ πιο εύκαµπτη. Τα
Σχήµατα 3, 6 και 8 υποδεικνύουν ότι για τις τιµές σχετικής µετακίνησης ορόφων
που είναι ανεκτές σε κτίρια κατά το σεισµικό σχεδιασµό, δεν αναµένεται πολύ
µεγάλη µείωση της αντοχής σε διάτρηση της πλάκας λόγω ανακύκλισης.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Η παραπάνω έρευνα χρηµατοδοτήθηκε από το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας [FP7/2007-2013], σύµβαση υπ. αριθµ. 227887.
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