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Διάρθρωση Ευρωκωδίκων
ΕΝ1990: Ευρωκώδικας 0 - Βάσεις του Σχεδιασμού των Κατασκευών
ΕΝ1991: Ευρωκώδικας 1 - Δράσεις επί των Κατασκευών
ΕΝ1992: Ευρωκώδικας 2 - Σχεδιασμός των Κατασκευών από Σκυρόδεμα

Ευρωκώδικες

ΕΝ1993: Ευρωκώδικας 3 - Σχεδιασμός των Κατασκευών από Χάλυβα
ΕΝ1994: Ευρωκώδικας 4 - Σχεδιασμός Σύμμεικτων Κατασκευών από
Χάλυβα και Σκυρόδεμα
ΕΝ1995: Ευρωκώδικας 5 - Σχεδιασμός Ξύλινων Κατασκευών
ΕΝ1996: Ευρωκώδικας 6 - Σχεδιασμός των Κατασκευών από Φέρουσα
Τοιχοποιία
ΕΝ1997: Ευρωκώδικας 7 - Γεωτεχνικός Σχεδιασμός
ΕΝ1998: Ευρωκώδικας 8 - Αντισεισμικός Σχεδιασμός των Κατασκευών
ΕΝ1999: Ευρωκώδικας 9 - Σχεδιασμός των Κατασκευών από Αλουμίνιο
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Διάρθρωση Ευρωκώδικα 2
Ευρωκώδικας 2
(ΕΝ 1992)

Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες
και κανόνες για κτίρια

Μέρος 1-2: Σχεδιασμός για
πυρασφάλεια

Μέρος 2: Γέφυρες από
οπλισμένο και
προεντεταμένο σκυρόδεμα

Μέρος 3: Υδατοδεξαμενές και
κατασκευές υπό
υδατοφόρτιση
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Ευρωκώδικας 2 - Μέρος 1-1
Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή
Κεφάλαιο 2: Βάσεις του σχεδιασμού

Ευρωκώδικας 2 – 1-1

Κεφάλαιο 3: Υλικά
Κεφάλαιο 4: Ανθεκτικότητα σε διάρκεια και επικάλυψη οπλισμών
Κεφάλαιο 5: Ανάλυση του δομικού συστήματος
Κεφάλαιο 6: Οριακές καταστάσεις αστοχίας
Κεφάλαιο 7: Οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας
Κεφάλαιο 8: Κατασκευαστική διαμόρφωση των χαλαρών οπλισμών και των
τενόντων προέντασης – Γενικά
Κεφάλαιο 9: Κατασκευαστική διαμόρφωση δομικών στοιχείων και ειδικοί κανόνες
Κεφάλαιο 10: Συμπληρωματικοί κανόνες για προκατασκευασμένα στοιχεία και
κατασκευές από σκυρόδεμα
Κεφάλαιο 11: Κατασκευές από ελαφροσκυρόδεμα
Κεφάλαιο 12: Άοπλες και ελαφρώς οπλισμένες κατασκευές

4

Σεμινάριο Ευρωκωδίκων, ΤΕΕ, ΤΕΕ-Τμ. Δ. Ελλάδας, ΣΠΜΕ, Επιτροπή Ευρωκωδίκων, τ. ΥΠΕΧΩΔΕ, 3-5/12/2009,Πάτρα

2

11/27/2009

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

Πρότυπα αναφοράς Ευρωκώδικα 2
Ευρωκώδικας 2
(ΕΝ 1992)

Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες
και κανόνες για κτίρια
Γενικά Πρότυπα
• ΕΝ 1990: Βάσεις του
σχεδιασμού των κατασκευών
• ΕΝ 1991-1-5: Δράσεις επί
των κατασκευών: Θερμικές
δράσεις
• ΕΝ 1991-1-6: Δράσεις επί
των κατασκευών: Δράσεις στη
φάση της εκτέλεσης των έργων

Άλλα Πρότυπα
• ΕΝ 1997: Γεωτεχνικός σχεδιασμός
• ΕΝ 197-1: Τσιμέντο: Σύνθεση, προδιαγραφές και
κριτήρια συμμόρφωσης για κοινά
Τσιμέντα
• ΕΝ 206-1: Σκυρόδεμα: Σύνθεση, επιτελεστικότητα,
παραγωγή και συμμόρφωση
• ΕΝ 12390: Δοκιμές επί σκληρυμένου σκυροδέματος
• ΕΝ 10080: Χάλυβας για τον οπλισμό του
σκυροδέματος
• ΕΝ 10138: Χάλυβες προέντασης
• ΕΝ ISO 17760: Επιτρεπόμενη διαδικασία
συγκόλλησης του οπλισμού
• ENV 13670: Εκτέλεση των έργων από σκυρόδεμα
• ΕΝ 13791: Δοκιμές σκυροδέματος
• ΕΝ ISO 15630: Χάλυβας για τον οπλισμό του
5
σκυροδέματος και την προένταση

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

Παραρτήματα Ευρωκώδικα 2
• Παράρτημα Α : Τροποποίηση των επιμέρους συντελεστών για τα υλικά
• Παράρτημα Β : Παραμορφώσεις λόγω ερπυσμού και συρρίκνωσης
• Παράρτημα C : Ιδιότητες του οπλισμού
• Παράρτημα
ά
D : Μέθοδος
θ
λεπτομερούς υπολογισμού των απωλειών
προέντασης λόγω χαλάρωσης
• Παράρτημα Ε : Ενδεικτικές κατηγορίες αντοχής για την ανθεκτικότητα σε
διάρκεια
• Παράρτημα F : Σχέσεις για τον οπλισμό υπό συνθήκες έντασης εντός επιπέδου
• Παράρτημα G : Αλληλεπίδραση εδάφους – κατασκευής
• Παράρτημα Η : Επιρροές δευτέρας τάξεως στο σύνολο του φορέα
• Παράρτημα I : Ανάλυση μυκητοειδών πλακών και τοιχωμάτων
• Παράρτημα J : Παραδείγματα περιοχών με ασυνέχειες στη γεωμετρία ή τη ροή
των δυνάμεων
Κανονιστικό Παράρτημα
Πληροφοριακό Παράρτημα
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Κεφάλαιο 2: Βάσεις του σχεδιασμού

Ευρωκώδικας 2 – 1-1

Κεφάλαιο 3: Υλικά
Κεφάλαιο 4: Ανθεκτικότητα σε διάρκεια και επικάλυψη οπλισμών
Κεφάλαιο 5: Ανάλυση του δομικού συστήματος
Κεφάλαιο 6: Οριακές καταστάσεις αστοχίας
Κεφάλαιο 7: Οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας
Κεφάλαιο 8: Κατασκευαστική διαμόρφωση των χαλαρών οπλισμών και των
τενόντων προέντασης – Γενικά
Κεφάλαιο 9: Κατασκευαστική διαμόρφωση δομικών στοιχείων και ειδικοί κανόνες
Κεφάλαιο 10: Συμπληρωματικοί κανόνες για προκατασκευασμένα στοιχεία και
κατασκευές από σκυρόδεμα
Κεφάλαιο 11: Κατασκευές από ελαφροσκυρόδεμα
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Κεφάλαιο 2: Βάσεις του σχεδιασμού

Βασικές απαιτήσεις
Οι βασικές απαιτήσεις του Κεφαλαίου 2 του EN 1990 κρίνεται ότι
ικανοποιούνται για κατασκευές από σκυρόδεμα όταν εφαρμόζονται ταυτοχρόνως
τα κάτωθι:
- σχεδιασμός οριακής κατάστασης σε συνδυασμό με τη μέθοδο του μερικού
συντελεστή ασφαλείας σύμφωνα με το EN 1990
- δράσεις σύμφωνα με το EN 1991,
- συνδυασμός δράσεων σύμφωνα με το EN 1990 και
- αντοχή, ανθεκτικότητα σε διάρκεια και λειτουργικότητα σύμφωνα με το
παρόν πρότυπο
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Κεφάλαιο 2: Βάσεις του σχεδιασμού

Οριακές καταστάσεις (υπόμνηση από ΕΝ 1990)
1. Οριακή κατάσταση αστοχίας: η κατάσταση η οποία σχετίζεται με την
κατάρρευση ή αστοχία μιας κατασκευής ή ενός δομικού στοιχείου
(συμπεριλαμβανομένης της απώλειας ισορροπίας ή ευστάθειας)
ευστάθειας).
2. Οριακή κατάσταση λειτουργικότητας: η κατάσταση η οποία σχετίζεται με την
ευκαμψία της κατασκευής, δηλαδή την παραμόρφωση, τη ρηγμάτωση και την
ταλάντωση που προκαλεί βλάβη σε δομικά και μη-δομικά στοιχεία ή προκαλεί
αίσθηση ανασφάλειας στους ανθρώπους ή επιδρά αρνητικά στην αισθητική
της κατασκευής.

Narayanan, R., and Beeby, A. (2005). Designers' Guide to EN 1992-1-1 and EN 1992-1-2: Design
of Concrete Structures Eurocode 2. (S. E. Gulvanessian), Thomas Telford Ltd, London..
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Κεφάλαιο 2: Βάσεις του σχεδιασμού

Κυριότερες διαφορές EC2-1-1 και ΕΚΩΣ2000 (1/2)
Οι δύο κανονισμοί έχουν μεγάλες ομοιότητες ιδιαίτερα σε ότι αφορά τον
υπολογισμό στις οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας και αστοχίας.
• Ο ΕΝ1992
ΕΝ1992-1-1
1 1 δεν περιέχει Α/Σ διατάξεις (τις οποίες περιέχει ο ΕΚΩΣ) και γι΄
γι
αυτό δεν μπορεί να εφαρμοσθεί αυτοτελώς, 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 κάτι που δεν επιτρέπει ο ΕΚΩΣ2000.
Ημερίδα για τους Ευρωκώδικες, Ρέθυμνο, 27-4-2009, Ευρωκώδικας 1992 Μέρος 1-1, Σκυρόδεμα,
Κ. Γ. Τρέζος
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Κεφάλαιο 2: Βάσεις του σχεδιασμού

Κυριότερες διαφορές EC2-1-1 και ΕΚΩΣ2000 (2/2)
• 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»
«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.

Ημερίδα για τους Ευρωκώδικες, Ρέθυμνο, 27-4-2009, Ευρωκώδικας 1992 Μέρος 1-1, Σκυρόδεμα,
Κ. Γ. Τρέζος
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Κεφάλαιο 2: Βάσεις του σχεδιασμού

Καταστάσεις σχεδιασμού (υπόμνηση από ΕΝ1990)
• Μόνιμες & μεταβλητές (με διάρκεια): αναφέρονται στις συνθήκες κανονικής
χρήσης.
• Τυχηματικές: αναφέρονται σε εξαιρετικές συνθήκες που προκύπτουν για το φορέα
ή στην έκθεσή του π.χ. σε πυρκαγιά, έκρηξη, πρόσκρουση ή τις συνέπειες τοπικής
αστοχίας.
• Σεισμικές: αναφέρονται σε συνθήκες που προκύπτουν για το φορέα υπό την
επίδραση σεισμικών συμβάντων.
• Παροδικές: αναφέρονται σε παροδικές συνθήκες που προκύπτουν για το φορέα
φορέα,
π.χ. κατά τη φάση κατασκευής ή επισκευής.
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Κεφάλαιο 2: Βάσεις του σχεδιασμού

Κατάταξη δράσεων (υπόμνηση από ΕΝ1990)
• Μόνιμες (G): ίδια βάρη, επικαλύψεις,
βοηθητικές κατασκευές, εξοπλισμός
• Μεταβλητές (Q): πρόσθετα μόνιμα,
άνεμος, χιόνι
• Τυχηματικές: εκρήξεις, πρόσκρουση

• Άμεση: δύναμη επί του φορέα
• Έμεση: επιβαλλόμενη ή
παρεμποδιζόμενη παραμόρφωση
ή επιτάχυνση προκαλούμενη, π.χ.,
από θερμοκρασιακές μεταβολές,
μεταβολή της υγρομετρίας ή
άνισεςκαθιζήσεις ή σεισμό

δράσεις

• Ελεύθερη
• Σταθερή

• Στατική
• Δυναμική
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Κεφάλαιο 2: Βάσεις του σχεδιασμού

Βασικές μεταβλητές: Δράσεις και
περιβαλλοντικές επιρροές
Οι δράσεις που θα χρησιμοποιούνται στον σχεδιασμό μπορούν να
λαμβάνονται από τα σχετικά μέρη του EN 1991, δηλαδή:
EN 1991-1.1 Πυκνότητες, ίδιο βάρος και επιβαλλόμενα φορτία
EN 1991-1.2 Δράσεις πυρός
EN 1991-1.3 Φορτία χιονιού
EN 1991-1.4 Ανεμοπίεση
EN 1991-1.5 Θερμοκρασιακές δράσεις
EN 1991-1.6 Δράσεις κατά την εκτέλεση
EN 1991-1.7 Τυχηματικές δράσεις που οφείλονται σε κρούση ή εκρήξεις
EN 1991
1991-2
2 Φορτία κυκλοφορίας γεφυρών
EN 1991-3 Δράσεις προκαλούμενες από γερανούς και λοιπά μηχανήματα
EN 1991-4 Δράσεις σε σιλό και δεξαμενές
 Σημείωση: Δράσεις ωθήσεων εδάφους και πίεσης νερού μπορούν να
λαμβάνονται από το EN 1997.
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Κεφάλαιο 2: Βάσεις του σχεδιασμού

Βασικές μεταβλητές: Θερμοκρασιακές επιρροές
θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:
• κατά τον έλεγχο έναντι οριακών καταστάσεων λειτουργικότητας.
• για την οριακή κατάσταση αστοχίας μόνο εφόσον είναι σημαντικές (π.χ.
συνθήκες κόπωσης, κατά τον έλεγχο της ευστάθειας όταν τα φαινόμενα 2ας
τάξεως είναι σημαντικά κλπ).

 Σημείωση: Όπου λαμβάνονται υπόψη, πρέπει να θεωρούνται ως μεταβλητές
ρ
ς και να εφαρμόζονται
φ ρμ ζ
με
μ χρήση
χρή η του επιμέρους
μ ρ ς συντελεστή
ή ασφαλείας
φ
ς
δράσεις
καθώς και του συντελεστή ψ.
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Κεφάλαιο 2: Βάσεις του σχεδιασμού

Βασικές μεταβλητές: Διαφορικές καθιζήσεις /
μετακινήσεις
θα πρέπει :
• πρέπει
έ
να κατηγοριοποιούνται
ύ
ως μόνιμες
ό
δ
δράσεις,
ά
G t οι οποίες
Gset
ί
εισάγονται αντιστοίχως στο συνδυασμό των δράσεων.
• να λαμβάνονται υπόψη για τον έλεγχο έναντι οριακών καταστάσεων
λειτουργικότητας.
• ως προς τις οριακές καταστάσεις αστοχίας, πρέπει να συνεκτιμώνται μόνο
εφόσον είναι σημαντικές (π.χ. συνθήκες κόπωσης, κατά τη διακρίβωση της
ευστάθειας όταν τα φαινόμενα 2ης τάξης είναι σημαντικά κλπ)

 Σημείωση: Όταν λαμβάνονται υπόψη, πρέπει να εφαρμόζεται ο επιμέρους
συντελεστής ασφαλείας διαφορικών καθιζήσεων.
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Κεφάλαιο 2: Βάσεις του σχεδιασμού

Βασικές μεταβλητές: Προένταση
• Η προένταση επιβάλλεται με τένοντες προέντασης από χάλυβα υψηλής αντοχής
(σύρματα, συρματόσχοινα ή ράβδους).
• Οι τένοντες δύνανται να είναι ενσωματωμένοι στο σκυρόδεμα
σκυρόδεμα. Μπορεί να είναι
προεντεταμένοι πριν την έγχυση του σκυροδέματος, ενσωματωμένοι με συνάφεια,
ή προεντεταμένοι μετά την σκλήρυνση του σκυροδέματος με ή χωρίς
ενσωμάτωση.
• Οι τένοντες είναι δυνατό να τοποθετούνται εξωτερρικά του φορέα με σημεία
επαφής στους εκτροπείς και στις αγκυρώσεις.
• οι διατάξεις που αφορούν την προένταση βρίσκονται στην παράγραφο 5.10.
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Κεφάλαιο 2: Βάσεις του σχεδιασμού

Ελεγχοι στατικής ισορροπίας και αντίστασης
(υπόμνηση από ΕΝ 1990)
• Εκτελούνται ξεχωριστοί έλεγχοι για τις παρακάτω δύο καταστάσεις:

• Οριακές καταστάσεις καταστάσεις (στατικής) ισορροπίας (EQU)
Ed,dst ≤ Ed,stb
• Οριακές καταστάσεις αντίστασης (STR/GEO)
Ed≤Rd

18
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Κεφάλαιο 2: Βάσεις του σχεδιασμού

Οριακές Καταστάσεις Αστοχίας STR/GEO
(υπόμνηση από ΕΝ 1990)
Θεμελιώδεις συνδυασμοί για μόνιμες και παροδικές καταστάσεις σχεδιασμού :

Θεμελιώδεις συνδυασμοί για τυχηματικές καταστάσεις σχεδιασμού :

Θεμελιώδεις συνδυασμοί για σεισμικές καταστάσεις σχεδιασμού :
19

Κεφάλαιο 2: Βάσεις του σχεδιασμού

Οριακές Καταστάσεις Λειτουργικότητας (ΟΚΛ)
(υπόμνηση από ΕΝ 1990)
• Χαρακτηριστικός συνδυασμός (μη-αναστρέψιμη ΟΚΛ)

• Συχνός συνδυασμός( αναστρέψιμη ΟΚΛ)

• Οιονεί-μόνιμος συνδυασμός (αναστρέψιμη ΟΚΛ)

20
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Κεφάλαιο 2: Βάσεις του σχεδιασμού

Συντελεστές ψi
(υπόμνηση από ΕΝ 1990)

Ημερίδα για τους Ευρωκώδικες, Ρέθυμνο, 27-4-2009, Ευρωκώδικας 1990, Ν. Μαλακάτας
21

Κεφάλαιο 2: Βάσεις του σχεδιασμού

Έλεγχος βάσει της μεθόδου των επί μέρους
συντελεστών. Τιμές σχεδιασμού
• Επιμέρους συντελεστής για τη δράση της συρρίκνωσης
• Επιμέρους συντελεστής για την προένταση
• Επιμέρους συντελεστής για φορτία κόπωσης

: γSH=1.0
: γP,fav =1.0
: γP,unfav =1.3
=1 3 ή 1
1.2
2
: γF.fat =1.0

• Επιμέρους συντελεστές για τα υλικά
Για την οριακή κατάσταση αστοχίας πρέπει να χρησιμοποιούνται οι επιμέρους
συντελεστές ασφαλείας υλικών γC και γS

• Επιμέρους συντελεστής για τα υλικά θεμελίωσης

:

 οι τιμές σχεδιασμού των μηχανικών παραμέτρων αντοχής του εδάφους πρέπει να
υπολογίζονται σύμφωνα με το EN 1997.
 ο επιμέρους συντελεστής ασφαλείας για το σκυρόδεμα γC πρέπει να πολλαπλασιάζεται
επί έναν συντελεστή, k=1.1
22
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Κεφάλαιο 3: Υλικά

Κατηγορίες σκυροδέματος
• Η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος υποδηλώνεται με τις Κατηγορίες
Σκυροδέματος οι οποίες αντιστοιχίζονται στη χαρακτηριστική (5%) κυλινδρική
αντοχή fck, ή την κυβική αντοχή fck,cube
Κατηγορία σκυροδέματος

24
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Κεφάλαιο 3: Υλικά

Θλιπτική & εφελκυστική αντοχή σχεδιασμού
θλιπτική αντοχή σχεδιασμού fcd :
fcd = αcc fck/γC
• γC = ο μερικός συντελεστής ασφαλείας για το σκυρόδεμα
• αcc = συντελεστής που συνεκτιμά μακροχρόνιες επιδράσεις στην θλιπτική
αντοχή και δυσμενείς επιρροές που προκύπτουν από τον τρόπο με τον
οποίο επιβάλλεται το φορτίο, ίσος προς 1.0.
εφελκυστική αντοχή σχεδιασμού fctd:
fctd = αct fctk,0,05 /γC
• γC = ο μερικός συντελεστής ασφαλείας για το σκυρόδεμα
• αct = συντελεστής που συνεκτιμά μακροχρόνιες επιδράσεις στην εφελκυστική
αντοχή και δυσμενείς επιρροές που προκύπτουν από τον τρόπο με τον
οποίο επιβάλλεται το φορτίο, ίσος προς 1.0.

25

Κεφάλαιο 3: Υλικά

Θλιπτική αντοχή σκυροδέματος σε ηλiκία t
Η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος σε ηλικία t, fcm(t) εξαρτάται από το είδος του
τσιμέντου, τη θερμοκρασία και τις συνθήκες συντήρησης. Για μέση θερμοκρασία
20°C και συντήρηση, είναι:
fcm(t) = βcc(t) fcm
όπου:
• fcm(t) = η μέση θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος σε ηλικία t ημερών
• fcm = η μέση θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος σε ηλικία 28 ημερών
• βcc(t) = συντελεστής που εξαρτάται από την ηλικία t του σκυροδέματος:

• t = ηλικία του σκυροδέματος σε ημέρες
• s = συντελεστής ο οποίος εξαρτάται από τον τύπο του τσιμέντου:
= 0,20 για τσιμέντο αντοχής Κατηγορίας CEM 42,5 R, CEM 53,5 N και
CEM 53,5 R (Κατηγορία R)
= 0,35 για τσιμέντο αντοχής Κατηγορίας CEM 32,5 R, CEM 42,5 N
(Κατηγορία N)
= 0,38 για τσιμέντο αντοχής Κατηγορίας CEM 32,5 N (Κατηγορία S) 26
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Κεφάλαιο 3: Υλικά

Ελαστική παραμόρφωση
Μεταβολή του μέτρου ελαστικότητας με τον χρόνο :
Ecm(t) = (fcm(t) / fcm)0.3 Εcm
όπου :
• Ecm(t) και fcm(t) είναι οι τιμές που αντιστοιχούν σε ηλικία t ημερών
• Ecm και fcm είναι οι τιμές που προσδιορίζονται σε ηλικία 28 ημερών.
• fcm(t) = βcc(t) fcm όπως προηγουμένως
Επίσης:
γ ς του Poisson
• λόγος

ν = 0,2
, γγια μη
μη-ρηγματωμένο
ρηγμ
μ
ν = 0 για ρηγματωμένο σκυρόδεμα
• o γραμμικός συντελεστής θερμικής διαστολής k =10·10-6K-1
• εφαπτομενικό μέτρο ελαστικότητας E = 1,05 Ecm

27

Κεφάλαιο 3: Υλικά

Σχέσεις τάσεων-παραμορφώσεων για το σκυρόδεμα
(1/2)
Σχηματικό διάγραμμα

όταν

αλλιώς

Παραβολικόορθογωνικό διάγραμμα

όταν

αλλιώς

όταν

αλλιώς

όταν

αλλιώς

Δι-γραμμικό διάγραμμα

όταν

αλλιώς

όταν

αλλιώς

28
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Κεφάλαιο 3: Υλικά

Σχέσεις τάσεων-παραμορφώσεων για το σκυρόδεμα
(2/2)

 το σκυρόδεμα υψηλότερης αντοχής έχει περισσότερο ψαθυρή συμπεριφορά
(ο οριζόντιος κλάδος είναι μικρότερος)
J.C. Walraven (2008) “Eurocode 2: Design of concrete structures EN1992-1-1”,
Symposium Eurocodes: Backgrounds and Applications, Brussels 18-20 February 2008
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Κεφάλαιο 3: Υλικά

Ορθογωνική κατανομή τάσεων

• είναι δυνατό να θεωρηθεί ορθoγωνική κατανομή τάσεων.
• ο συντελεστής λ, ο οποίος ορίζει το ενεργό (effective) ύψος της θλιβόμενης
ζώνης και ο συντελεστής η, ο οποίος ορίζει τη δρώσα αντοχή προκύπτουν ως:
λ= 0
0,8
8 για fck ≤ 50 MPa
λ = 0,8 - (fck -50)/400 για 50 < fck ≤ 90 MPa
και
η = 1,0 για fck ≤ 50 MPa
η= 1,0 - (fck -50)/200 για 50 < fck ≤ 90 MPa
 Σημείωση: Εάν το πλάτος της θλιβόμενης ζώνης μειώνεται προς το μέρος της
30
θλιβόμενης ίνας, τότε η τιμή της fcd πρέπει να απομειώνεται κατά 10%.
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Κεφάλαιο 3: Υλικά

Συρρίκνωση (1/3)
Η συνολική παραμόρφωση συρρίκνωσης εcs :
εcs = εcd + εca
όπου:
• εcs =η συνολική παραμόρφωση συρρίκνωσης
• εcd = η παραμόρφωση συστολής ξήρανσης
• εca = η αυτογενής παραμόρφωση συστολής συρρίκνωσης
Η τελική τιμή της παραμόρφωσης συστολής ξήρανσης εcd,∞
εcd,∞ = kh·εcd,0
εcd,0

όπου:

31

Κεφάλαιο 3: Υλικά

Συρρίκνωση (2/3)
Η ανάπτυξη της παραμόρφωσης συστολής ξήρανσης με το χρόνο εcd(t) :
εcd(t) = βds(t, ts) · kh ·εcd,0
όπου:
• kh =

•
όπου:
t = η ηλικία του σκυροδέματος τη δεδομένη στιγμή, σε ημέρες
ts = η ηλικία του σκυροδέματος (ημέρες) στην αρχή της συστολής
ξήρανσης (ή διόγκωσης)
h0 = το ονομαστικό μέγεθος (mm) της διατομής = 2Ac/u
32
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Κεφάλαιο 3: Υλικά

Συρρίκνωση (3/3)
Η αυτογενής παραμόρφωση συστολής συρρίκνωσης εca(t ):
εca(t ) = βas(t ) εca(∞)
όπου:
• εca(∞) = 2.5 (fck - 10) 10-6
• βas(t ) =1 - exp (- 0.2t0.5) όπου t σε ημέρες

Παράδειγμα:
Σκυρόδεμα C50/60. Υπολογισμός αυτογενούς συρρίκνωσης μετά
από 4 ημέρες:
εca(∞) = 2.5 (fck - 10) 10-6 = 10-4
βas(t ) =1 - exp (- 0.2t0.5) = 0.33
αυτογενής συρρίκνωση εca(t ) = βas(t ) εca(∞) = 3.3x10-5
33

Κεφάλαιο 3: Υλικά

Ερπυσμός (1/2)
 όπως και η συρρίκνωση του σκυροδέματος εξαρτάται από την υγρασία, τις
διαστάσεις του στοιχείου και τη σύνθεση του σκυροδέματος.
επηρεάζεται από το βαθμό ωρίμανσης του σκυροδέματος κατά την πρώτη επιβολή
του φορτίου και εξαρτάται από τη διάρκεια και το μέγεθος της φόρτισης.
Η ερπυστική παραμόρφωση του σκυροδέματος εcc(∞,t0) κατά τη χρονική
στιγμή t = ∞ για σταθερή θλιπτική τάση σc εφαρμοζόμενη σε σκυρόδεμα ηλικίας
t0, δίνεται από τη σχέση:
εcc(∞,t0) = φ(∞,t0). (σc /Ec)

34
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Κεφάλαιο 3: Υλικά

Ερπυσμός (2/2)
Παράδειγμα: Υπολογισμός συντελεστή ερπυσμού για περίπτωση πλάκας
σκυροδέματος κατηγορίας C30/37, πάχους 500mm, φορτιζόμενης επί 30 ημέρες σε
συνθήκες εσωτερικού χώρου.
Κατηγορίες
τσιμέντου S,
N, R

Συνθήκες εσωτερικού χώρου – RH = 50%

30 ημέρες

C30/37

φ = 1.85

Πάχος πλάκας 500mm

35

Κεφάλαιο 3: Υλικά

Περισφιγμένο Σκυρόδεμα
 Η περίσφιξη του σκυροδέματος μεταβάλλει τη σχέση δρώσας τάσης-παραμόρφωσης
και οδηγεί σε υψηλότερη αντοχή και μεγαλύτερες κρίσιμες παραμορφώσεις.

Μη – περισφιγμένο
σκυρόδεμα

• fck,c = fck (1,000 + 5,0 σ2/fck) για σ2 ≤ 0,05fck
• fck,c = fck (1,125 + 2,50 σ2/fck) για σ2 > 0,05fck
• εc2,c = εc2 (fck,c/fck)2
• εcu2,c = εcu2 + 0,2 σ2/fck
όπου σ2 (= σ3) είναι η δρώσα ακτινική θλιπτική τάση στην οριακή κατάσταση αστοχίας
εξαιτίας της περίσφιξης ενώ εc2 και εcu2 από Πίνακα 3.1 Ευρωκώδικα (διαφάνεια 25).
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Κεφάλαιο 3: Υλικά

Διάγραμμα τάσεων-παραμορφώσεων τυπικού
χάλυβα οπλισμού

Χάλυβας κατεργασμένος εν θερμώ

Χάλυβας κατεργασμένος εν ψυχρώ

37

Κεφάλαιο 3: Υλικά. Παράρτημα C

Παράρτημα C: Ιδιότητες οπλισμού
Εν ψυχρώ
Εν ψυχρώ

Εν θερμώ

σεισμός
σεισμός

Εν θερμώ

38
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Κεφάλαιο 3: Υλικά

Εξιδανικευμένο διάγραμμα τάσεωνπαραμορφώσεων και διάγραμμα σχεδιασμού
χάλυβα οπλισμού (για εφελκυσμό και θλίψη)

Κλίση k από Παράρτημα C

Όριο παραμόρφωσης
εud= 0.9 εuk
39
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Κεφάλαιο 4: Ανθεκτικότητα σε διάρκεια και επικάλυψη οπλισμών

Αποφυγή διάβρωσης στο σκυρόδεμα
Κριτήρια σχεδιασμού
- περιβάλλον έκθεσης
- καθορισμένη διάρκεια ζωής
Μέτρα προστασίας
- επαρκής επικάλυψη
- επαρκώς χαμηλή διαπερατότητα του
σκυροδέματος (σε συνδυασμό με το πάχος
επικάλυψης)
- αποφυγή ρηγματώσεων παράλληλων
προς
ρος τον
ο ο
οπλισμό
σμό
- άλλα μέτρα: ανοξείδωτος χάλυβας,
καθοδική προστασία κλπ
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Κεφάλαιο 4: Ανθεκτικότητα σε διάρκεια και επικάλυψη οπλισμών

Κατηγορίες έκθεσης σχετιζόμενες με τις
περιβαλλοντικές συνθήκες (EN 206-1) (1/3)
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Κεφάλαιο 4: Ανθεκτικότητα σε διάρκεια και επικάλυψη οπλισμών

Κατηγορίες έκθεσης σχετιζόμενες με τις
περιβαλλοντικές συνθήκες (EN 206-1) (2/3)
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Κεφάλαιο 4: Ανθεκτικότητα σε διάρκεια και επικάλυψη οπλισμών

Κατηγορίες έκθεσης σχετιζόμενες με τις
περιβαλλοντικές συνθήκες (EN 206-1) (3/3)
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Επικάλυψη Οπλισμών (1/3)
Η ονομαστική επικάλυψη πρέπει να καθορίζεται στα σχέδια. Ορίζεται ως η ελάχιστη
επικάλυψη cmin συν την σχεδιαστική ανοχή για την αντιμετώπιση αποκλίσεων, ∆cdev
cnom= cmin + ∆cdev
Πρέπει να χρησιμοποιείται η μεγαλύτερη τιμή cmin που να ικανοποιεί τις
απαιτήσεις τόσο για τις συνθήκες συνάφειας όσο και για τις περιβαλλοντικές:
cmin = max {cmin,b , cmin,dur + Δcdur,γ - Δcdur,st - Δcdur,add , 10 mm}
όπου:
• cmin,b
min b = επικάλυψη βάσει απαίτησης συνάφειας
• cmin,dur = ελάχιστη επικάλυψη βάσει περιβαλλοντικών συνθηκών
• Δcdur,γ = πρόσθετη ασφάλεια στοιχείου
• Δcdur,st = απομείωση της ελάχιστης επικάλυψης σε περίπτωση χρήσης ανοξείδωτου
χάλυβα
• Δcdur,add = απομείωση της ελάχιστης επικάλυψης σε περίπτωση πρόσθετης
προστασίας,
45
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Επικάλυψη Οπλισμών (2/3)
Υπολογισμός της επικάλυψης βάσει απαίτησης συνάφειας cmin,b

Συνιστώμενες τιμές Δcdur,γ Δcdur,st Δcdur,add = 0
Υπολογισμός της ελάχιστης επικάλυψης βάσει περιβαλλοντικών
συνθηκών cmin,dur
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Επικάλυψη Οπλισμών (3/3)
Συνιστώμενη κατηγοριοποίηση κατασκευών
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Γενικές απαιτήσεις
• Ο στόχος της στατικής ανάλυσης είναι να
διακριβώσει την κατανομή τόσο των
εσωτερικών δυνάμεων και των ροπών
κάμψης όσο και των τάσεων,
τάσεων των
παραμορφώσεων και των μετακινήσεων στο
σύνολο ή σε τμήμα του φορέα.
• Αναλύσεις τοπικού χαρακτήρα μπορεί να
είναι απαραίτητες όπου η υπόθεση
της γραμμικής κατανομής των
παραμορφώσεων δεν ισχύει, π.χ.:
στιςς παρειές
αρε ές των
ω σ
στηρίξεων
ηρ ξεω
-σ
- πλησίον συγκεντρωμένων φορτίων
- στους κόμβους δοκού-υποστυλώματος
- σε ζώνες αγκύρωσης
- σε θέσεις μεταβολής των διατομών.
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Γενικές απαιτήσεις: ανάλυση
Συνήθη προσομοιώματα συμπεριφοράς
που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση
είναι:
- γραμμική-ελαστική συμπεριφορά
- γραμμική-ελαστική συμπεριφορά με
περιορισμένη ανακατανομή
- πλαστική συμπεριφορά
- περιλαμβάνονται προσομοιώματα
θλιπτήρων - ελκυστήρων
- μη-γραμμική
ή συμπεριφορά
ά
 όπου η αλληλεπίδραση εδάφουςανωδομής έχει σημαντική επιρροή στα
εντατικά μεγέθη της κατασκευής, πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη οι ιδιότητες
του εδάφους και οι επιρροή της
αλληλεπίδρασης σύμφωνα με το EN 1997-1.
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Γεωμετρικές ατέλειες (1/2)
Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:
• οι δυσμενείς επιρροές πιθανών αποκλίσεων στη γεωμετρία της κατασκευής και
στη θέση των φορτίων
• οι κατασκευαστικές ατέλειες για το σχεδιασμό (έναντι ΟΚΑ αλλά όχι ΟΚΛ)
Οι κατασκευαστικές ατέλειες δύνανται να παριστάνονται από την κλίση θi:
θi = θ0·αh·αm
• θ0 = l/200
• l = το μήκος ή το ύψος [m]
• m = αριθμός κατακόρυφων στοιχείων
• αh = μειωτικόςς συντελεστήςς για το μήκοςς ή το ύψοςς :
• αm = μειωτικός συντελεστής για τον αριθμό των στοιχείων:

και 2/3 ≤αh ≤1
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Γεωμετρικές ατέλειες (2/2)
Για μεμονωμένα δομικά στοιχεία η επιρροή των ατελειών μπορεί να λαμβάνεται
υπόψη με δύο εναλλακτικούς τρόπους:
α) ως εκκεντρότητα ei = θi l0 / 2
β) εγκάρσια δύναμη Ηi εξαιτίας γεωμετρικών ατελειών
Hi = θi(Nb-Na)

Σύστημα πλευρικής παγίωσης

Hi = θi(Nb-Na) / 2

Διάφραγμα ορόφου

Hi = θi Na

Διάφραγμα στέγης
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Γραμμική ελαστική ανάλυση
• Η γραμμική ελαστική ανάλυση των δομικών στοιχείων η οποία στηρίζεται
στη θεωρία της ελαστικότητας μπορεί να χρησιμοποιείται τόσο για την οριακή
κατάσταση λειτουργικότητας όσο και για την οριακή κατάσταση αστοχίας.
•Για
Γ τον υπολογισμό
λ
ό των εντατικών
ώ μεγεθών,
θώ μπορείί να πραγματοποιείται
ί
γραμμική ελαστική ανάλυση υποθέτοντας:
i) αρηγμάτωτες διατομές,
ii) γραμμικές σχέσεις τάσεων-παραμορφώσεων και
iii) μια μέση τιμή του μέτρου ελαστικότητας
• Για την παραμόρφωση από θερμοκρασιακές μεταβολές, καθίζηση και
επιρροές συρρίκνωσης στην οριακή κατάσταση αστοχίας (ΟΚΑ), μπορεί να
θεωρείται μειωμένη δυσκαμψία η οποία αντιστοιχεί στις ρηγματωμένες
διατομές, αγνοώντας την εφελκυστική συμβολή στη δυσκαμψία αλλά
συνεκτιμώντας την επιρροή του ερπυσμού.
• Για την οριακή κατάσταση λειτουργικότητας (ΟΚΛ) πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη η βαθμιαία εξέλιξη της ρηγμάτωσης.
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Γραμμική ανάλυση με περιορισμένη ανακατανομή
• μπορεί να εφαρμόζεται στην ανάλυση δομικών
στοιχείων έναντι οριακών καταστάσεων αστοχίας (ΟΚΑ).
• απαιτείται να διατηρείται η ισορροπία των καμπτικών
ροπών που ανακατανέμονται με τα εφαρμοζόμενα
φορτία.
• εφαρμόζεται: σε συνεχείς δοκούς και πλάκες που
α) κυρίως υπόκεινται σε κάμψη
β) έχουν λόγο μήκους διαδοχικών ανοιγμάτων από 0.5-2
Ανακατανομή των ροπών κάμψης μπορεί να πραγματοποιείται χωρίς ειδικό
(explicit) έλεγχο της στροφικής ικανότητας εφόσον:
δ≥ k1 + k2xu/d για fck ≤ 50
δ
0 MP
MPa
δ≥ k3 + k4xu/d για fck > 50 MPa
≥ k5 όπου χρησιμοποιείται οπλισμός κατηγορίας B και C (Παράρτημα C)
≥ k6 όπου χρησιμοποιείται οπλισμός κατηγορίας A (Παράρτημα C)
όπου:
δ = ο λόγος της ανακατανεμημένης ροπής προς την ελαστική ροπή.
xu = το ύψος του ουδέτερου άξονα στην ΟΚΑ μετά την ανακατανομή
d = το ενεργό ύψος της διατομής
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Όρια ανακατανομής για κατηγορία χάλυβα B & C

J.C. Walraven (2008) “Eurocode 2: Design of concrete structures EN1992-1-1”,
Symposium Eurocodes: Backgrounds and Applications, Brussels 18-20 February 2008
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Πλαστική ανάλυση
• πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά
για τον έλεγχο έναντι οριακής κατάστασης
αστοχίας.
• η πλαστιμότητα στις κρίσιμες διατομές
πρέπει
έ
να είναι
ί
επαρκής
ή για τον
προβλεπόμενο να σχηματιστεί μηχανισμό.
•πρέπει να στηρίζεται είτε στο κάτω όριο
(στατική μέθοδος) είτε στο άνω όριο
(κινηματική μέθοδος).

Κατηγορία C

Κατηγορία Β

Η απαιτούμενη πλαστιμότητα μπορεί να κρίνεται ικανοποιητική χωρίς ιδιαίτερο
έλεγχο εφόσον
έλ
ό
:
i) το εμβαδόν του εφελκυόμενου οπλισμού περιορίζεται ώστε σε κάθε διατομή
xu/d ≤ 0,25 για σκυρόδεμα κατηγοριών αντοχής ≤ C50/60
xu/d ≤ 0,15 για σκυρόδεμα κατηγοριών αντοχής ≥ C55/67
ii) ο χάλυβας οπλισμού είναι είτε κατηγορίας Β είτε C
iii) ο λόγος των ροπών σε ενδιάμεσες στηρίξεις προς τις ροπές ανοίγματος
κυμαίνεται από 0,5 έως 2.
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Ανάλυση με μοντέλα θλιπτήρων – ελκυστήρων
(δικτυακού αναλόγου)
• τα μοντέλα θλιπτήρων-ελκυστήρων συνίστανται από θλιπτήρες που παριστούν
πεδία θλιπτικών τάσεων, από ελκυστήρες που αντιπροσωπεύουν τον οπλισμό
μβ ς σύνδεσης.
ης
και από τουςς κόμβους
• μπορούν να χρησιμοποιηθούν α) για το σχεδιασμό έναντι οριακής κατάστασης
αστοχίας (ΟΚΑ) περιοχών με συνέχεια (ρηγματωμένη κατάσταση δοκών και
πλακών) β) για τους κανόνες όπλισης περιοχών με ασυνέχεια, γ) για δομικά
στοιχεία όπου υποτίθεται γραμμική κατανομή εντός της διατομής.
• έλεγχοι έναντι οριακής κατάστασης λειτουργικότητας (ΟΚΛ) μπορούν επίσης να
πραγματοποιούνται, π.χ. έλεγχος τάσεων χάλυβα και εύρους ρηγμάτωσης,
εφόσον διασφαλίζεται η προσεγγιστική συμβατότητα παραμορφώσεων των
μοντέλων θλιπτήρων-ελκυστήρων.
• οι ελκυστήρες ενός μοντέλου θλιπτήρων-ελκυστήρων ταυτίζονται ως προς τη
θέση και τη διεύθυνση με τον αντίστοιχο οπλισμό.
• πιθανοί τρόποι για την ανάπτυξη μοντέλων δικτυακού αναλόγου περιλαμβάνουν
την υιοθέτηση τροχιών τάσεων και κατανομών από τη γραμμική-ελαστική θεωρία
ή τη μέθοδο της διαδρομής φορτίων.
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Μη-γραμμική ανάλυση
• Μη-γραμμικές μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για την οριακή
κατάσταση αστοχίας όσο και για την οριακή κατάσταση λειτουργικότητας, υπό την
προϋπόθεση ότι:
α) ικανοποιούνται η ισορροπία και η συμβιβαστότητα παραμορφώσεων
β) πραγματοποιείται
ί η υπόθεση
όθ
ικανοποιητικής
ή μη- γραμμικής
ή συμπεριφοράς
ά
των υλικών.
• η ανάλυση μπορεί να είναι πρώτης ή
δεύτερης τάξης.
• πρέπει να χρησιμοποιούνται μηχανικά
χαρακτηριστικά των υλικών τα οποία
αντιπροσωπεύουν με ρεαλιστικό τρόπο
τη δυσκαμψία και τις αβεβαιότητες της
αστοχίας.
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Φαινόμενα 2ας τάξης σε στοιχεία με αξονικό φορτίο
Λυγισμός: αστοχία εξαιτίας της αστάθειας ενός δομικού στοιχείου ή μιας
κατασκευής υπό κεντρική αξονική θλίψη και χωρίς οριζόντια φόρτιση.
Φορτίο λυγισμού: το φορτίο στο οποίο λαμβάνει χώρα ο λυγισμός. Για
μεμονωμένα στοιχεία είναι συνώνυμο του φορτίου Euler.
Euler
Μήκος λυγισμού: το μήκος που χρησιμοποιείται προκειμένου να ληφθεί υπόψη το
σχήμα της καμπύλης παραμόρφωσης.
Εντατικά μεγέθη 1ης τάξης: Τα εντατικά μεγέθη που υπολογίζονται χωρίς τη
συνεκτίμηση της επιρροής των παραμορφώσεων της κατασκευής αλλά
λαμβάνοντας υπόψη τις γεωμετρικές ατέλειες.
Μεμονωμένα στοιχεία: Στοιχεία που είναι πράγματι μεμονωμένα, ή στοιχεία σε
μια κατασκευή τα οποία μπορούν να θεωρηθούν ως μεμονωμένα για λόγους
σχεδιασμού. Παραδείγματα μεμονωμένων στοιχείων με διαφορετικές συνοριακές
συνθήκες παρουσιάζονται στο Σχήμα 5.7.
Ονομαστική ροπή 2ας τάξης: Η ροπή δεύτερης τάξης η οποία χρησιμοποιείται σε
συγκεκριμένες μεθόδους σχεδιασμού, η οποία δίνει συνολική ροπή συμβατή με
την ροπή αστοχίας της διατομής (βλ. 5.8.5 (2))
Εντατικά μεγέθη 2ας τάξης: πρόσθετα εντατικά μεγέθη εξαιτίας των
παραμορφώσεων της κατασκευής.
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Φαινόμενα 2ας τάξης σε στοιχεία με αξονικό φορτίο
 Τα φαινόμενα 2ας τάξης μπορούν να αγνοηθούν εάν δεν υπερβαίνουν το
10% των αντίστοιχων φαινομένων 1ης τάξης.
 εναλλακτικά, τα φαινόμενα 2ας τάξης μπορούν να αγνοηθούν εφόσον η
λυγηρότητα λ < λlim = 20·A·B·C / √n (§ 5.8.3.1)

Μορφές λυγισμού και αντίστοιχου μήκους λυγισμού για μεμονωμένα στοιχεία
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Διαξονική κάμψη
Εν τη απουσία ακριβούς σχεδιασμού της διατομής έναντι διαξονικής
κάμψης, μπορεί να χρησιμοποιείται το παρακάτω απλοποιητικό κριτήριο:

όπου:
• MEdz/y = η ροπή σχεδιασμού ως προς τον
αντίστοιχο άξονα
• MRdz/y = η καμπτική αντοχή σχεδιασμού
στη αντίστοιχη διεύθυνση
• a = εκθέτης. Για κυκλικές και ελλειψοειδείς
διατομές: a = 2. Για ορθογωνικές διατομές:

• NEd = η τιμή σχεδιασμού της αξονικής
δύναμης
• NRd = Acfcd + Asfyd, το αξονικό φορτίο
αντοχής σχεδιασμού της διατομής
•Ac = το καθαρό εμβαδόν της διατομής
•As = το εμβαδόν του διαμήκους οπλισμού

Ορισμός των εκκεντροτήτων
ey και ez
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Στρέβλωση υψίκορμων δοκών
Φαινόμενα 2ας τάξης συσχετιζόμενα με τη στρέβλωση μπορούν να
αγνοούνται εφόσον πληρούνται οι παρακάτω συνθήκες:
- μόνιμες καταστάσεις:

- παροδικές καταστάσεις:

όπου:
L0t = η απόσταση μεταξύ των σημείων στροφικών παγιώσεων
h = το συνολικό ύψος της δοκού στο κέντρο του l0t
b = το πλάτος του θλιβόμενου πέλματος
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