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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
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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 5: Ανάλυση του δομικού συστήματος
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Κεφάλαιο 9: Κατασκευαστική διαμόρφωση δομικών στοιχείων και ειδικοί κανόνες
Κεφάλαιο 10: Συμπληρωματικοί κανόνες για προκατασκευασμένα στοιχεία και
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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
να κατηγοριοποιούνται
ως μόνιμες
δράσεις,
Gset
έ
ύ
ό
δ
ά
G t οι οποίες
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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6.1 Κάμψη με ή χωρίς αξονική δύναμη

Κάμψη με ή χωρίς αξονική δύναμη
Βασικές παραδοχές
1. Επιπεδότητα διατομών (Bernoulli)
[αν όχι, βλ. §6.5]
2 Παραμόρφωση οπλισμών (με συνάφεια) ίδια με εκείνη του
2.
περιβάλλοντος σκυροδέματος
3. Αγνόηση εφελκυστικής αντοχής σκυροδέματος
(1- c2/cu2)h
or
ή

(1- c3/cu3)h

B

A s2
h

d

C
Ap

p

A

p(0)

As1

s , p

 ud

y

0

 c2
cu2
4
c3 
cu3

c

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

2

11/26/2009

6.1 Κάμψη με ή χωρίς αξονική δύναμη

Σχέσεις τάσεων-παραμορφώσεων για το σκυρόδεμα
Διγραμμικό διάγραμμα

Παραβολικόορθογωνικό διάγραμμα

επιτρέπεται και
ορθογωνική κατανομή:
ε cu3
Ac

nfcd

x
d

όταν

As

όταν

αλλιώς

όταν

αλλιώς

Fc

λx

αλλιώς

Fs
εs

όταν

αλλιώς

όταν

αλλιώς
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6.1 Κάμψη με ή χωρίς αξονική δύναμη

Χαρακτηριστικά αντοχής και παραμόρφωσης
σκυροδέματος
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6.1 Κάμψη με ή χωρίς αξονική δύναμη

Εξιδανικευμένο διάγραμμα τάσεων-παραμορφώσεων και
διάγραμμα σχεδιασμού χάλυβα οπλισμού
(για εφελκυσμό και θλίψη)

Κλίση k από Παράρτημα C
Εξιδανικευμένο

Όριο παραμόρφωσης
εud= 0.9 εuk
7

6.1 Κάμψη με ή χωρίς αξονική δύναμη

Λοιπές διατάξεις:
1 Σε συμμετρικά οπλισμένες διατομές (ύψους h) υπό θλιπτική Ν:
1.
 να λαμβάνεται ελάχιστη εκκεντρότητα, e0 = h/30  20 mm
2. Σε τμήματα διατομών υπό σχεδόν κεντρική σύνθλιψη (e/h <
0.1), όπως τα θλιβόμενα πέλματα κιβωτιοειδών διατομών, η
μέση θλιπτική παραμόρφωση δεν πρέπει να υπερβαίνει την c2
(ή c3, για διγραμμική σχέση σc – εc)
3. Για τις παραμορφώσεις τενόντων χωρίς συνάφεια ή
εξωτερικών, βλέπε §5.10
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6.1 Κάμψη με ή χωρίς αξονική δύναμη

Βοηθήματα για το σχεδιασμό σε κάμψη

Συντελεστές ύψους ουδέτερου άξονα (n) και μοχλοβραχίονα (z) για C50MPa
(Walraven, Workshop “Eurocodes: Background and applications”, 2008)
9

Βοηθήματα για το σχεδιασμό σε κάμψη

Νομογράφημα για τον υπολογισμό σε κάμψη ορθογωνικών διατομών, χωρίς
θλιβόμενο οπλισμό
(Σχήμα 5.7 Designers’ Guide to EN 1992)
Narayanan, R., and Beeby, A. (2005). Designers' Guide to EN 1992-1-1 and EN 1992-1-2: Design of
Concrete Structures Eurocode 2. Thomas Telford Ltd, London.
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6.1 Κάμψη με ή χωρίς αξονική δύναμη

Βοηθήματα για το σχεδιασμό (Μ, Ν)

Νομογράφημα για υποστυλώματα σε μονοαξονική επιπόνηση, για C50MPa
Narayanan, R., and Beeby, A. (2005). Designers' Guide to EN 1992-1-1 and EN 1992-1-2: Design of
Concrete Structures Eurocode 2. Thomas Telford Ltd, London.
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6.1 Κάμψη με ή χωρίς αξονική δύναμη

Βοηθήματα για το σχεδιασμό
(Μx,My, Ν)

Νομογράφημα για υποστυλώματα σε
διαξονική επιπόνηση, για C50MPa
Narayanan, R., and Beeby, A. (2005). Designers' Guide to EN 1992-1-1 and EN 1992-1-2: Design of
Concrete Structures Eurocode 2. Thomas Telford Ltd, London.
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6.2 Διάτμηση

Διάτμηση
Βασικές αρχές
• Μέχρι μια τιμή τέμνουσας VΕdVRd,c δεν απαιτείται όπλιση έναντι
διάτμησης (πλην του ελάχιστου οπλισμού των δοκών)
• Αν VΕd>VRd,c  όλη η τέμνουσα αναλαμβάνεται με οπλισμό διάτμησης!
• αλλά: για τον υπολογισμό του οπλισμού αυτού χρησιμοποιείται το
μοντέλο δικτυώματος με μεταβλητή γωνία θλιπτήρων (1≤cot θ≤2,5)
 καταργείται η προσέγγιση (ΕΚΟΣ κλπ.) του «μεριδίου σκυροδέματος»!..

Αντοχή σε τέμνουσα στοιχείου με οπλισμό διάτμησης:
VRd = VRd,s + Vccd + Vtd
VRd,s : τέμνουσα που αναλαμβάνει ο οπλισμός διάτμησης (στη διαρροή του)
Vccd : διατμητική συνιστώσα της δύναμης στη θλιβόμενη
περιοχή, για θλιβόμενη κεκλιμένη χορδή
Vtd : διατμητική συνιστώσα της δύναμης στον εφελκυόμενο
οπλισμό, για εφελκυόμενη κεκλιμένη χορδή

13

6.2 Διάτμηση

Σχεδιασμός σε τέμνουσα στοιχείου όπου δεν απαιτείται
οπλισμός διάτμησης:
VRd,c = [CRd,ck(100 l fck)1/3 + k1cp] bwd
VRd,c  (vmin + k1cp) bwd
fck σε MPa, VRd,cσε [N]
k

= 1

l =

200
 2,0
d

Asl
 0,02 (d σε mm)
bw d

Asl εμβαδόν του εφελκυόμενου οπλισμού που εκτείνεται σε απόσταση  (lbd + d)
πέρα
ρ από τη
η θεωρούμενη
ρ μ η διατομή
μή ((A).
)
bw είναι το ελάχιστο πλάτος της διατομής στην εφελκυόμενη ζώνη [mm]

cp = NEd/Ac < 0,2 fcd [MPa]
NEd αξονική δύναμη στη διατομή [σε N] (NEd>0 για θλίψη). Η επιρροή των
επιβεβλημένων παραμορφώσεων στη NE μπορεί να αγνοείται.
Ac εμβαδόν της διατομής του σκυροδέματος [mm2]
14
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6.2 Διάτμηση

Με βάση το Ελληνικό Εθνικό Προσάρτημα (CRd,c=0.18/γc, k1=0.15):

VRd,c = [0,12k(100  l fck)1/3 + 0,15cp] bwd
VRd,c  (0,035 k3/2  fck1/2 + 0,15cp) bwd
 Σ
Σε περιοχές
έ προεντεταμένων
έ
στοιχείων
ί
που δεν
δ έέχουν ρηγματωθεί
θ ί
λόγω κάμψης, η VRd,c περιορίζεται από την εφελκυστική αντοχή fctd

VRd,c 

  bw
S

fctd 2   l  cp fctd



ροπή αδρανείας
bw πλάτος της διατομής στο κέντρο βάρους της,
ροπή
ή αντιστάσεωςς της
ης διατομής
μής περί
ρ τον κεντροβαρικό
ρ β ρ
της
ης άξονα
ξ
S ρ
I = lx/lbpt2  1,0 για τένοντες με προένταση πριν τη σκλήρυνση
= 1,0 για άλλους τύπους προέντασης
lx απόσταση διατομής από το σημείο έναρξης του μήκους μεταβίβασης
lpt2 άνω όριο μήκους μεταβίβασης του προεντετ. στοιχείου (σχέση 8.18)
•

Δεν απαιτείται αυτός ο έλεγχος σε διατομές από τη στήριξη ως το σημείο
τομής του ΚΒ-άξονα με ευθεία κλίσεως 45 ως προς την παρειά της στήριξης
15

6.2 Διάτμηση

Λοιπές απαιτήσεις για στοιχεία χωρίς οπλισμό διάτμησης
• Για τη διαστασιολόγηση του διαμήκους οπλισμού σε μια περιοχή
ρηγματωμένη λόγω κάμψης, η γραμμή των ΜEd πρέπει να μετατίθεται
κατά al = d στην πιο δυσμενή διεύθυνση
Φορτία
ρ σε απόσταση
η 0,5d
,  av  2d από την
η παρειά
ρ
της
ης στήριξης:
ήρ ξης
• Φ
 μείωση της συμβολής τους στη VEd βάσει β = av/2d (av < 0.5d)
πρέπει όμως:

av

VEd  0,5 bwd  fcd

d
d

όπου:


av

  0,6 1 


Δοκός με άμεση στήριξη

fck 
250 

Βραχύς πρόβολος

 Δοκοί με φορτία κοντά στη στήριξη και βραχείς πρόβολοι μπορεί να
σχεδιάζονται και με προσομοιώματα θλιπτήρων-ελκυστήρων ( 6.5)
16
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6.2 Διάτμηση

Σχεδιασμός σε τέμνουσα στοιχείου όπου απαιτείται
οπλισμός διάτμησης:
 μοντέλο δικτυώματος με μεταβλητή γωνία θλιπτήρων
A



d

B

½z


V

D

s

V(cott  - cott
V(

Fcd

C

½z

z = 0.9d

N

M

V

Ftd

Ftd τιμή σχεδιασμού της εφελκυστικής δύναμης στο διαμήκη οπλισμό
Fcd τιμή σχεδιασμού της θλιπτικής δύναμης στο σκυρόδεμα στη
διεύθυνση του διαμήκους άξονα του στοιχείου
Στις δοκούς επιτρέπεται να λαμβάνεται μοχλοβραχίονας z=0.9d
17

6.2 Διάτμηση

 Όρια γωνίας θλιπτήρων σκυροδέματος: 1  cot  2,5
 Στοιχεία με κατακόρυφο οπλισμό διάτμησης (συνδετήρες):
A
VRd,s  sw z fywd cot  και VRd,max = cw bw z 1 fcd/(cot + tan )
s
Asw εμβαδόν της διατομής του οπλισμού διάτμησης
s
απόσταση συνδετήρων
fywd τιμή σχεδιασμού του ορίου διαρροής του οπλισμού διάτμησης
1
δείκτης μείωσης αντοχής σκυρόδεματος ρηγματωμένου από διάτμηση
f 

 1    0,6 1  ck 
 250 
Αν σwd<0.8fyk, μπορεί να ληφθεί ν1=0.6 (για fck ≤ 60 MPa)
λ ή για συνεκτίμηση
ί
ή κατάστασης
ά
βό
έλ
cw συντελεστής
εντατικής
στο θλ
θλιβόμενο
πέλμα
cw= 1 για μη προεντεταμένες κατασκευές
= (1 + cp/fcd)
για 0 < cp  -0.,25 fcd
= 1,25
για 0,25 fcd < cp  0,5 fcd
= 2,5 (1 - cp/fcd) για 0,5 fcd < cp < -1,0 fcd
18
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6.2 Διάτμηση

 Στοιχεία με κεκλιμένο οπλισμό διάτμησης (συνδετήρες):
A
VRd,s  sw z f ywd (cot   cot ) sin 
s
και
VRd,max
(  + cot )((1+ cot2 )
Rd max = cw bw z 1 fcd/(cot
- μέγιστη ενεργός διατομή του οπλισμού διάτμησης, Asw,max, για cot =1:
1
Asw,max fywd
 f
 2 cw 1 cd
sin
bw s

 Μείωση bw (για υπολογισμό VRd,max) στον κορμό στοιχείων με
περιβλήματα τενόντων με ενσωμάτωση διαμέτρου  > bw/8 :
bw,nom
w nom = bw - 1,2 
Για μεταλλικά περιβλήματα τενόντων με ενσωμάτωση με   bw /8, bw,nom = bw

 Πρόσθετη εφελκυστική δύναμη Ftd στο διαμήκη οπλισμό λόγω VEd:
Ftd= 0,5 VEd (cot  - cot  )
αλλά (MEd/z) + Ftd  MEd,max/z

(MEd,maxmaxM στη δοκό)
19

6.2 Διάτμηση

 Φορτία σε απόσταση 0,5d  av  2d από την παρειά της στήριξης:
 μείωση της συμβολής τους στη VEd βάσει β = av/2d (av < 0.5d)
Η μειωμένη τέμνουσα VEd πρέπει να πληροί τη συνθήκη
VEd  Aswfywd sin 
Aswffywd: αντοχή
ή οπλισμού
λ
ύ διάτμησης
δά
που τέμνει
έ
τα λοξά
λ ξά διατμητικά
δ
ά ρήγματα
ή
0,75av

0,75av

πρέπει πάντα:




VEd  0,5 bwd  fcd

av
av

Δοκός με άμεση στήριξη

Βραχύς πρόβολος

 Λαμβάνεται υπόψη μόνο ο οπλισμός διάτμησης που βρίσκεται στο
κεντρικό 0,75 av της περιοχής. Η μείωση επιτρέπεται μόνο όταν ο
διαμήκης οπλισμός αγκυρώνεται πλήρως στη στήριξη.
20
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 Τυπική διαδικασία σχεδιασμού οπλισμού διάτμησης:
 λαμβάνεται cot θ = 2,5 (θ = 21,8)
 υπολογίζεται ο απαιτούμενος οπλισμός διάτμησης (Αsw)
 ελέγχεται ότι δεν υπάρχει υπέρβαση της VRd,max
 αν VΕd>VRd,max υπάρχουν δύο επιλογές:

• αύξηση πάχους κορμού
• υπολογισμός της θ για την οποία VΕd>VRd,max και επανάληψη
της διαδικασίας (μεγαλύτερο Αsw)

 Πλεονεκτήματα σχεδιασμού με μοντέλο μεταβλητής θ:
 ελευθερία στο σχεδιασμό:
• μικρές θ οδηγούν σε χαμηλή απαίτηση οπλισμού (Αsw)
• μεγάλες θ οδηγούν σε λεπτούς κορμούς (μείωση ποσότητας
σκυροδέματος, μείωση ΙΒ)
 απλό στην εφαρμογή του μοντέλο ισορροπίας

 Μειονεκτήματα: θυπολθπραγμ, δεν συνάδει πλήρως με σύγχρονες
τάσεις, προβλήματα με αντισεισμικό σχεδιασμό (μείωση Vc)

21

6.2 Διάτμηση

Καραγιάννης, Χ. (2008). Σχεδιασμός κατασκευών με
βάση τον EC2. Ημερίδα ΤΕΕ-Τμ. Αν. Μακεδ.
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6.2 Διάτμηση

Διάτμηση στη σύνδεση πελμάτων – κορμού πλακοδοκών
• διαμήκης διατμητική τάση, vEd, στην ένωση πέλματος – κορμού
vEd = Fd/(hf  x)
A

Fd
Fd

b eff
x
sf

f

A

A
hf

B

Fd + Fd
A sf
Fd + Fd
bw

23

6.2 Διάτμηση
Διάτμηση στη σύνδεση πελμάτων – κορμού πλακοδοκών

• Εγκάρσιος οπλισμός ανά μέτρο μήκους Asf/sf στη σύνδεση
(Asffyd/sf)  vEd  hf/ cot f

• για αποφυγή συντριβής θλιπτήρων πέλματος:
vEd   fcd sin f cos f
 επιτρεπόμενη περιοχή τιμών για την cot f (Εθν. Προσάρτημα):
1,0  cot  f = 2,0

για θλιβόμενα πέλματα (45  f = 26,5)

1,0  cot  f = 1,25

για εφελκυόμενα πέλματα (45   f = 38,6)

• Για ταυτόχρονη λειτουργία διάτμησης μεταξύ πελμάτων – κορμού
πλακοδοκών και εγκάρσιας κάμψης:
 απαιτούμενο εμβαδόν Asf = max {Asf,διάτμ , 0.5A
0 5Asf,διάτμ +Αsf,κάμψης}
• Aν vEd  0,4fctd δεν απαιτείται οπλισμός πέραν εκείνου λόγω κάμψης
•

Ο διαμήκης οπλισμός του πέλματος πρέπει να αγκυρώνεται πέρα από το
θλιπτήρα που απαιτείται για τη μεταβίβαση της δύναμης του οπλισμού
στη διατομή του πέλματος όπου απαιτείται ο οπλισμός
24
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6.2 Διάτμηση

Διάτμηση στη διεπιφάνεια σκυροδεμάτων που
διαστρώθηκαν σε διαφορετικό χρόνο
• τιμή σχεδιασμού της διατμητικής τάσης στη διεπιφάνεια:

vEdi =  VEdi / (z bi)
β λόγος διαμήκους δύναμης στη νέα στρώση σκυροδέματος προς τη
συνολική δύναμη είτε στη θλιβόμενη ζώνη είτε στην εφελκυόμενη
VEd εγκάρσια τέμνουσα δύναμη
z μοχλοβραχίονας της σύνθετης διατομής
bi πλάτος της διεπιφάνειας
bi

vEdi ≤ vRdi
bi

bi

25

6.2 Διάτμηση
Διάτμηση στη διεπιφάνεια σκυροδεμάτων που διαστρώθηκαν σε διαφορετικό χρόνο

• διατμητική αντοχή σχεδιασμού στη διεπιφάνεια:

vRdi = c fctd + μ sn + ρ fyd (μ sin α + cos α) ≤ 0,5  fcd
c και  δείκτες που εξαρτώνται από την τραχύτητα της επιφάνειας
n τάση ανά μονάδα επιφάνειας λόγω της ελάχιστης εξωτερικής ορθής
δύναμης καταμήκος της διεπιφάνειας (θετική για θλίψη) n < 0,6 fcd
n εφελκυστική  λαμβάνεται fctd=0

α
 = As / Ai
Αs: εμβαδόν οπλισμού που διαπερνά τη διεπιφάνεια πολύ λεία
Αi: επιφάνεια του αρμού
λεία

c

μ

0,25

0,5

0,35

0,6

 =0.6(1fck/250) δείκτης μείωσης της αντοχής

τραχεία

0,45

0,7

οδοντωτή

0,50

0,8

Επιφάνει
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6.3 Στρέψη

Στρέψη
Βασικές αρχές
 Ο έλεγχος (τόσο σε ΟΚΑ όσο και ΟΚΛ) απαιτείται στην περίπτωση
‘στρέψης ισορροπίας’ (όχι συμβιβαστού των παραμορφώσεων)
 Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τοποθετείται ελάχιστος οπλισμός υπό
μορφή συνδετήρων και διαμήκων ράβδων (§7.3 και 9.2)
 Υπολογισμός σε στρέψη με βάση το μοντέλο λεπτότοιχης κλειστής
διατομής (συνθήκη ισορροπίας διατμητικής ροής)
 συμπαγείς διατομές  ισοδύναμες λεπτότοιχες
 σύνθετες διατομές (π.χ. πλακοδοκοί)
 διάσπαση σε επιμέρους (προσομοιούμενες ως λεπτότοιχες)
 συνολική αντίσταση σε στρέψη ΤRd = ΣΤRdi
 στις μη-συμπαγείς διατομές: πάχος λεπτότοιχης tef  tπραγμ

 Κατανομή ροπών στρέψεως TE βάσει αρηγμάτωτων δυστρεψιών

 Κάθε επιμέρους διατομή μπορεί να σχεδιάζεται ανεξάρτητα
27

6.3 Στρέψη

Προσομοίωση διατομών με βάση το μοντέλο της ισοδύναμης
λεπτότοιχης κλειστής διατομής
μέση γραμμή

επικάλυψη

εξωτερικό άκρο της
ισοδύναμης διατομής
με περίμετρο u

Πάχος της ισοδύναμης λεπτότοιχης κλειστής διατομής tefA/u
A : συνολικό εμβαδόν της διατομής που περικλείεται από την εξωτερική
περίμετρο, συμπεριλαμβανομένων και των εσωτερικών κενών

u : εξωτερική περίμετρος της διατομής
 π.χ. για τετραγωνική διατομή tef = b2/(4b) = b/4
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6.2 Διάτμηση

 Διαδικασία σχεδιασμού οπλισμού στρέψης:
 διατμητική τάση στο τοίχωμα μιας διατομής υπό ροπή στρέψης ΤEd

 t,i t ef,i 

TEd
2Ak

 τέμνουσα VEd,i (λόγω στρέψης) στο τοίχωμα i :

VEd,i   t,i t ef,i zi
Ak εμβαδόν που περικλείεται από τη μέση γραμμή των επιμέρους
τοιχωμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των εσωτερικών κενών.

 t,i

διατμητική τάση λόγω στρέψης στο τοίχωμα i
zi
μήκος του επιμέρους τοιχώματος i οριζόμενο από την
απόσταση των σημείων τομής του με τα γειτονικά τοιχώματα
 To πάχος tef,i πρέπει να είναι μικρότερο από το διπλάσιο της
απόστασης μεταξύ του άκρου της διατομής και του κέντρου του
διαμήκους οπλισμού (στις κοίλες διατομές tef  tπραγμ)
 Τα εντατικά μεγέθη λόγω στρέψης και διάτμησης επιτρέπεται να

επαλληλίζονται
29

6.2 Διάτμηση
Διαδικασία σχεδιασμού οπλισμού στρέψης

 απαιτούμενο εμβαδόν διαμήκους οπλισμού για ανάληψη στρέψης:

 γωνία των λοξών θλιπτήρων
fyd τιμή σχεδιασμού τάσης διαρροής του διαμήκους οπλισμού Asl
uk περίμετρος της περιοχής με εμβαδόν Ak
 εφελκυόμενες χορδές: ο διαμήκης οπλισμός λόγω στρέψης πρέπει να

προστίθεται στον απαιτούμενο για άλλους λόγους (κάμψη)
 στοιχεία υπό ταυτόχρονη στρέψη (Ted) και διάτμηση (Ved): κρίσιμη η

αντοχή των λοξών θλιπτήρων σκυροδέματος

TEd / TRd,max + VEd / VRd,max  1,0
10

Tόπου
Rd,max  2  cw fcd Ak t ef,i sin cos

ν, αcw όπως στη
διάτμηση

 ~ορθογωνικές συμπαγείς διατομές: αρκεί ελάχιστος οπλισμός αν

TEd / TRd,c + VEd / VRd,c  1,0

(ρηγμάτωση: TRd,c= 2fctdtef,iAk)
30
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6.4 Διάτρηση

Διάτρηση
Βασικές αρχές
 Καλύπτονται: συμπαγείς πλάκες, μυκητοειδείς πλάκες με διάκενα (ολόσωμη διαμόρφωση στις περιοχές υποστυλωμάτων), στοιχεία θεμελίωσης
 Διάτρηση: προέρχεται από μεμονωμένο φορτίο ή αντίδραση,
αντίδραση που δρα
επί μιας σχετικώς μικρής περιοχής  φορτιζόμενη επιφάνεια Aload

(Walraven, Workshop
“Eurocodes: Background
and applications”, 2008)

 Καλύπτεται κυρίως η περίπτωση ομοιόμορφα κατανεμημένων φορτίων.
Στην περίπτωση των πεδίλων, το φορτίο που ασκείται εντός της
περιμέτρου ελέγχου συμβάλλει στην αντίσταση και μπορεί να αφαιρείται
όταν υπολογίζεται η διατμητική τάση σχεδιασμού έναντι διάτρησης
31

6.4 Διάτρηση

Μοντέλο υπολογισμού για τον έλεγχο ΟΚΑ από διάτρηση




h

d

A διατομή ελέγχου
βασική

2d

= arctan (1/2)
= 26,6°

c

B
D
2d

rcont
C

• Η αντοχή σε τέμνουσα πρέπει να ελέγχεται στην εξωτερική παρειά
του υποστυλώματος και στη βασική περίμετρο ελέγχου u1
• Αν απαιτείται οπλισμός διάτμησης προσδιορίζεται και επιπλέον
περίμετρος uout,ef όπου δεν απαιτείται πλέον ο οπλισμός αυτός

32
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6.4 Διάτρηση

Κατανομή φορτίων και βασική περίμετρος ελέγχου
 Το στατικό ύψος της πλάκας θεωρείται σταθερό
2d

2d

2d

u1

u1

d eff 

2d

l1

 dz 
2

Τυπικές βασικές
περίμετροι ελέγχου
γύρω από φορτιζόμενες επιφάνειες

by

6d

y

u1

bz

2d

d

l2

l1 > l2

l2

(l1.l2)

Περίμετρος ελέγχου
κοντά σε άνοιγμα

άνοιγμαA

ανενεργό τμήμα περιμέτρου
33

6.4 Διάτρηση
Κατανομή φορτίων και βασική περίμετρος ελέγχου
u1

2d

2d

2d

u1

u1

2d

Βασικές περίμετροι
ελέγχου για φορτιζζόμενες
μ ς επιφάνειες
φ
ς
που βρίσκονται κοντά
σε άκρο ή γωνία

2d

2d

 Διατομή ελέγχου: ορίζεται από την περίμετρο ελέγχου και το στατικό ύψος
Ύψος διατομής
ελέγχου σε πέδιλο
μεταβλητού πάχους

φορτιζόμενηA
επιφάνεια



d

  arctan (1/2)
 Πρόσθετες διατάξεις για μυκητοειδείς πλάκες με κιονόκρανα...
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6.4 Διάτρηση

Υπολογισμός της τέμνουσας διάτρησης (vEd)
 Στην περίμετρο του υποστυλώματος ή στην περίμετρο της φορτιζόμενης
επιφάνειας :

vEd < vRd,max

(έλεγχος μέγιστης αντοχής σε διάτρηση)

 Δεν απαιτείται οπλισμός
μ ς διάτρησης
ρη ης όταν:

vEd < vRd,c

(αντοχή σε διάτρηση πλάκας χωρίς οπλισμό διάτρησης)

 Όταν vEd > vRd,c πρέπει να τοποθετείται οπλισμός διάτρησης
 Όταν η αντίδραση σε μια στήριξη δρα έκκεντρα ως προς την u1:

v Ed  

VEd
uid

όπου

  1 k

MEd u1

VEd W1

για ορθογωνικό υποστύλωμα:

c2
W1  1  c1c 2  4c 2d  16d 2  2dc1
2

2d
c1

c2

c1/c2

 0,5

1,0

2,0

 3,0

k

0,45

0,60

0,70

0,80

2d
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6.4 Διάτρηση
Υπολογισμός της τέμνουσας διάτρησης - έκκεντρη δράση φορτίου

 Για εσωτερικά κυκλικά υποστυλώματα (διαμέτρου D)
e
  1  0,6
D  4d
 Για εσωτερικά ορθογωνικά υποστυλώματα
(εκκεντρότητες φορτίου ey, ez):

 Για περιμετρικά υποστυλώματα:
u
u
  1  k 1 epar
u1*
W1

 1,5d
0,5c1

ορθογωνικά υποστυλώματα:

u1*

c
W1 
 c1c 2  4c1d  8d 2  dc 2
4
c1/2c2

 0,5

1,0

2,0

 3,0

k

0,45

0,60

0,70

0,80

c1

c2

2
2

 1,5d
1 5d
0,5c2

c2

2d

u1*

2d

2d
c1

2d

ακραίο υποστύλωμα

 1,5d
0,5c1

β=u1/u1*

γωνιακό υποστύλωμα
36
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6.4 Διάτρηση
Υπολογισμός της τέμνουσας διάτρησης - έκκεντρη δράση φορτίου

 Σε φορείς όπου:
 η ευστάθεια υπό οριζόντια φορτία δεν εξαρτάται (π.χ. λόγω τοιχωμάτων)
από την πλαισιακή λειτουργία μεταξύ πλακών και υποστυλωμάτων
 τα γειτονικά ανοίγματα δεν διαφέρουν παραπάνω από 25%
 μπορείί να χρησιμοποιούνται
ύ
προσεγγιστικές
έ τιμές
έ για το :
C

 = 1,5

B

 = 1,4

A

 = 1,15

 Δεν ισχύει η μείωση της VEd όταν το μεμονωμένο φορτίο εφαρμόζεται κοντά
στο σημείο όπου η μυκητοειδής πλάκα εδράζεται επί υποστυλώματος
 Επιτρέπεται μείωση της VEd πεδίλου, λόγω ευνοϊκής επιρροής εδαφ. πιέσεων
37

6.4 Διάτρηση

Αντοχή σε διάτρηση στοιχείων χωρίς οπλισμό διάτρησης
 Αντοχή σε διάτρηση πλάκας (όπου vEd < vRd,c):

ly, lz

ποσοστά εφελκυόμενου
φ
μ
οπλισμού
μ (μ
(με συνάφεια)
φ ) κατά y και z

 υπολογίζονται ως μέσες τιμές, θεωρώντας πλάτος πλάκας ίσο προς το πλάτος
του υποστυλώματος + 3d σε κάθε πλευρά

cp = (cy + cz)/2
cy, cz
ορθές τάσεις στο σκυρόδεμα της κρίσιμης διατομής στις διευθύνσεις y
και z (σε MPa, θετικές για θλίψη)
N
N
 c,y  Ed,y
 c,z  Ed,z
Acy
Acz
NEdy, NEdz αξονικές
ξ
έ δ
δυνάμεις
ά
σε ολόκληρο
λό λ
το φάτνωμα
ά
(
(εσωτερ.υποστυλώματα)
λώ
)
αξονική δύναμη στη διατομή ελέγχου (ακραία υποστυλώματα)

 προέρχεται είτε από φορτίο είτε από προένταση.
CRdc=0,18/γc=0,12 και k1=0.1 (Εθνικό Προσάρτημα)
k , Ac , vmin  όπως στη διάτμηση
38
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6.4 Διάτρηση
Αντοχή σε διάτρηση στοιχείων χωρίς οπλισμό διάτρησης

 Αντοχή σε διάτρηση βάσεων υποστυλωμάτων (σε περιμέτρους ελέγχου
που απέχουν 2d από την περίμετρο του υποστυλώματος):
v Rd  CRd,c k (100  fck )1/ 3 x 2d / a  v min x 2d
a

a
απόσταση
η από την
η περίμετρο
ρ μ ρ του υποστυλώματος
μ
ς ωςς τη
η θεωρούμενη
ρ μ η
περίμετρο ελέγχου
 Φόρτιση χωρίς εκκεντρότητα:

καθαρή ασκούμενη δύναμη VEd,red = VEd - VEd
(VEd η προς τα πάνω εδαφική πίεση μείον το ίδιο βάρος της βάσης του
υποστυλώματος)
vEd = VEd,red/ud  vRd,c
 Φόρτιση με εκκεντρότητα:

v Ed 

VEd,red 
MEd u 
1  k

ud 
VEd,redW 

W: όπως το W1, αλλά αναφέρεται σε περίμετρο u

39

6.4 Διάτρηση

Αντοχή σε διάτρηση στοιχείων με οπλισμό διάτρησης
 Όταν vEd > vRd,c απαιτείται οπλισμός διάτρησης, από τη σχέση:

vRd,cs = 0,75 vRd,c + 1,5 (d/sr) Asw fywd,ef (1/(u1d)) sin
Asw
s εμβαδόν οπλισμού διάτμησης καταμήκος μιας από
τις περιμέτρους γύρω από το υποστύλωμα [mm2]
sr αξονική απόσταση των περιμέτρων του οπλισμού διάτμησης [mm]
fywd,ef δρώσα τιμή σχεδιασμού της αντοχής του οπλισμού διάτρησης

 fywd,ef = 250 + 0,25 d  fywd [MPa]
d μέσος όρος των στατικών υψών σε δύο κάθετες διευθύνσεις [mm]

 γγωνία που σχηματίζει
χημ ζ ο οπλισμός
μ ς διάτμησης
μη ης μ
με το επίπεδο της
ης πλάκαςς
 Στην παρειά του υποστυλώματος:

v Ed 

VEd
u0 d

 v Rd,max

 1,5d
0,5c1

2d

εσωτερικό υποστύλωμα u0 = μήκος περιμέτρου υποστυλώματος [mm]
ακραίο υποστύλωμα

u0 = c2 + 3d  c2 + 2c1 [mm]

γωνιακό υποστύλωμα

u0 = 3d  c1 + c2 [mm]

c2
u1*

c1

2d
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6.4 Διάτρηση
Αντοχή σε διάτρηση στοιχείων με οπλισμό διάτρησης

 Περίμετρος ελέγχου πέρα από την οποία δεν απαιτείται οπλισμός διάτμησης:

uout,ef = VEd / (vRd,c d)
Η εξώτατη περίμετρος οπλισμού διάτμησης πρέπει να τοποθετείται σε
μια απόσταση όχι μεγαλύτερη από kd εντός της uout (ή uout,ef
t f)
uout,efB
A
u

> 2d

out

2d

kd

d

kd

k 15
k=1.5

d

 Όταν χρησιμοποιούνται ως οπλισμός
διάτμησης ιδιοπαραγόμενα προϊόντα, η VRd,cs
πρέπει να υπολογίζεται μέσω δοκιμών
 απαιτείται Ευρωπαϊκό Τεχνικό
Πιστοποιητικό
41

6.5 Mοντέλα θλιπτήρων-ελκυστήρων

Σχεδιασμός με μοντέλα θλιπτήρων-ελκυστήρων
Βασικές αρχές
 Πεδίο εφαρμογής ΜΘΕ: Όταν η κατανομή των παραμορφώσεων
είναι μη γραμμική (π.χ. σε στηρίξεις, κοντά σε συγκεντρωμένα φορτία,
ή σε περιπτώσεις
ώ
επίπεδης
ί δ έντασης)
έ
)
 Υπόβαθρο: οι περιοχές των στοιχείων Ο/Σ διακρίνονται σε B
(Bernoulli) και D (Discontinuity)

Strut - and - Tie
Resource Web Site
(D. Kuchma)

 ΜΘΕ = μοντέλα δικτυώματος για περιοχές D
 κατάλληλα για υψίκορμες δοκούς, βραχείς προβόλους, κόμβους...
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6.5 Mοντέλα θλιπτήρων-ελκυστήρων

Βήματα σχεδιασμού με ΜΘΕ
(εκτός Ευρωκώδικα 2!...)
 Καθορισμός γεωμετρίας περιοχής D και δυνάμεων
στα άκρα της
 Σχηματική (ή και ακριβής, από FEM) κατανομή των
τάσεων στο εσωτερικό της περιοχής
 Καθορισμός θλιπτήρων στις ζώνες θλιπτικών
τάσεων
 Ολοκλήρωση δικτυώματος με προσθήκη
ελκυστήρων (ισορροπία με θλιπτήρες!)
 Επίλυση δικτυώματος (εύρεση δυνάμεων
θ
θλιπτήρων,
ή
ελκυστήρων)
ή
)
 Υπολογισμός απαιτούμενων διατομών ελκυστήρων
 Κατασκευαστική διαμόρφωση οπλισμού
(αγκύρωση, κατανεμημένος οπλισμός για έλεγχο
ρηγμάτωσης...)
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6.5 Mοντέλα θλιπτήρων-ελκυστήρων

Θλιπτήρες
 Αντοχή σχεδιασμού ενός θλιπτήρα σκυροδέματος σε περιοχές με
θλιπτική ή μηδενική εγκάρσια τάση: Rd,max = fcd
 Rd,max
A

Ενδεχομένως υψηλότερη Rd,max σε περιοχές υπό τριαξονική θλίψη(;...)

 Η αντοχή σχεδιασμού πρέπει να μειώνεται στις ρηγματωμένες
θλιβόμενες ζώνες: Rd,max = 0,6(1 - fck /250)fcd
 Rd,max

 Για θλιπτήρες μεταξύ περιοχών με άμεση φόρτιση, όπως οι βραχείς πρόβολοι
ή οι υψίκορμες δοκοί μικρού ανοίγματος, δίνονται εναλλακτικές μέθοδοι
σχεδιασμού στις §6.2.2 και 6.2.3 (Διάτμηση)
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6.5 Mοντέλα θλιπτήρων-ελκυστήρων

Ελκυστήρες
 Ο οπλισμός πρέπει να είναι επαρκώς αγκυρωμένος στους κόμβους
 Ο οπλισμός που απαιτείται σε συγκεντρωμένους κόμβους μπορεί να
κατανέμεται σε ένα μήκος.
bef
a

bef
a
F

D

 Όταν ο οπλισμός
μ ς στην
η
περιοχή του κόμβου
εκτείνεται σε ένα σημαντικό
μήκος του στοιχείου, ο
οπλισμός πρέπει να
κατανέμεται στο μήκος όπου
οι τροχιές των θλιπτικών
τάσεων είναι καμπυλωμένες

F
h=b

B

z = h/2

h = H/2

H

D

b

F

F
b

bef = 0,5H + 0,65a; a  h

bef = b

μερική ασυνέχεια

πλήρης ασυνέχεια

 Υπολογισμός εφελκυστικής δύναμης T :
 περιοχές μερικής ασυνέχειας (bh/2):
 περιοχές πλήρους ασυνέχειας(b>h/2):

T 

1
a
1  0,7 F
4
h
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6.5 Mοντέλα θλιπτήρων-ελκυστήρων

Κόμβοι
 Σημειακοί κόμβοι σε: στηρίξεις, σημεία εφαρμογής μεμονωμένων φορτίων,
περιοχές αγκυρώσεων με συγκέντρωση οπλισμού ή τενόντων, σημεία
κάμψης ράβδων οπλισμού, συνδέσεις ή γωνίες δομικών στοιχείων

 Οι κανόνες για κόμβους ισχύουν και για περιοχές στις οποίες μεταβιβάζονται
συγκεντρωμένες δυνάμεις,
δυνάμεις και οι οποίες δεν σχεδιάζονται με βάση ΜΘΕ!
 Τιμές σχεδιασμού των θλιπτικών τάσεων στους κόμβους:
Fcd,2
a2

c0

Rd,2

Fcd,0

a3

Fcd,3

Rd,3
Rd,1

Fcd,1l

Fcd,1r
Fcd,1 = Fcd,1r + Fcd,1l
a1

 θλιβόμενοι κόμβοι όπου δεν
αγκυρώνονται ελκυστήρες :

Rd,max = k1’fcd = 0,6(1 - fck /250) fcd
 μπορεί να γίνουν οι εξής παραδοχές:
Fcd,1/a1 = Fcd,2/a2 = Fcd,3/a3
που δίνει

cd,1 = cd,2 = cd,3 = cd0

 Κόμβοι υπό τριαξονική θλίψη μπορεί να ελέγχονται για
Rd,max  k4 'fcd = 1.80(1 - fck /250) fcd
αν είναι γνωστή η κατανομή του φορτίου και για τις 3 διευθύνσεις θλιπτήρων
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6.5 Mοντέλα θλιπτήρων-ελκυστήρων
a2

 κόμβοι υπό θλίψη+εφελκυσμό, ελκυστήρες
αγκυρωμένοι σε μία διεύθυνση (CCT):

Rd,max = k2’fcd = 0,51(1 - fck /250) fcd

Fcd2

Rd,2

s0
u

Ftd

s
s0

Rd,1
Fcd1
2s0

Ftd,1

a1
lbd

Rd,max

Fcdd
Ftd,2

 κόμβοι υπό θλίψη+εφελκυσμό,

ελκυστήρες αγκυρωμένοι σε
περισσότερες διευθύνσεις (CTT):

Rd,max = k3’fcd = 0,45(1 - fck /250) fcd

 Οι Rd,max μπορεί να αυξάνονται κατά 10% υπό προϋποθέσεις [§6.5.4(5)]:
• γωνίες μεταξύ θλιπτήρων και ελκυστήρων  55°, ή
• οπλισμός σε πολλαπλές στρώσεις, ή
• κόμβος αξιόπιστα περισφιγμένος μέσω του τρόπου έδρασής του...
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6.6 Αγκυρώσεις και ενώσεις οπλισμών

Αγκυρώσεις και ενώσεις οπλισμών
 Tάση συνάφειας: η τιμή σχεδιασμού της περιορίζεται βάσει
 χαρακτηριστικών της επιφάνειας των ράβδων οπλισμού
 εφελκυστικής αντοχής του σκυροδέματος
 περίσφιξης του γειτονικού σκυροδέματος

 Τα μήκη αγκύρωσης ή επιμήκυνσης υπολογίζονται με την
παραδοχή σταθερής τάσης συνάφειας

 Κανόνες εφαρμογής για το σχεδιασμό και την κατασκευαστική
διαμόρφωση αγκυρώσεων και επιμηκύνσεων:
→ § 8.4  8.4
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6.7 Περιοχές με συγκεντρωμένη φόρτιση

Περιοχές με συγκεντρωμένη φόρτιση
 Στις περιοχές με συγκεντρωμένη φόρτιση εξετάζονται:
 τοπική συντριβή του σκυροδέματος
 εγκάρσιες
γ ρ ς εφελκυστικές
φ
ς δυνάμεις
μ ς (( ΜΘΕ §
§6.5))

 Αντίσταση περιοχής με ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο:
A c0

FRdu  Ac 0  fcd  Ac1 / Ac 0  3,0  fcd  Ac 0

b1

d1

άξονας
A
φόρτισης

• Η Frdu μειώνεται αν:
 το φορτίο δεν είναι ομοιόμορφα
κατανεμημένο

h

d2

3d1

 η τιμή της τέμνουσας είναι υψηλή

• Πρέπει να τοποθετείται οπλισμός για την
παραλαβή της εφελκυστικής δύναμης που
δημιουργείται λόγω της φόρτισης

b2

3b1

A c1

h  (b2 - b1) και h  (d2 - d1)
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6.8 Κόπωση

Κόπωση
 Η αντοχή σε κόπωση ελέγχεται σε ειδικές περιπτώσεις, χωριστά για
το σκυρόδεμα και για το χάλυβα
 ο έλεγχος γίνεται σε κατασκευές / δομικά στοιχεία που υπόκεινται
τακτικά
ά σε κύκλους
ύ λ
φόρτισης
ό
 π.χ. γερανογέφυρες,
έ
ή γέφυρες
έ
που
υπόκεινται σε υψηλά φορτία κυκλοφορίας

 Εσωτερικές δυνάμεις και τάσεις για τον έλεγχο σε κόπωση
 υπολογισμός των τάσεων με παραδοχή ρηγματωμένων διατομών
 διαφορετική συμπεριφορά σε συνάφεια οπλισμού προέντασης και

χαλαρού οπλισμού  αύξηση εύρους διακύμανσης τάσης (του Αs)
P=1,6
, AP
γγια δέσμες
μ ς
AS  AP

P =1,75 wire
για μεμονωμένα

AS  AP   S /  P 

επτάκλωνα
συρματόσχοινα
P =1,20 wire
για μεμονωμένα
τρίκλωνα συρματόσχοινα

 κλίση θλιπτήρων fat1.0: από ΜΘΕ ή tan fat 

tan

50

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

25

11/26/2009

6.8 Κόπωση


χάλυβας προέντασης

με συνάφεια, τάνυση μετά τη
σκλήρυνση

τάνυση πριν
την έγχυση

 C50/60

 C70/85

λείες ράβδοι και
σύρματα

Δεν ισχύει

0,3

0,15

συρματόσχοινα

0,6

0,5

0,25

σύρματα με
οδόντωση

0,7

0,6

0,3

ράβδοι με νευρώσεις

0,8

0,7

0,35

Σημείωση:
Για τιμές ενδιάμεσες των C50/60 και C70/85 μπορεί να γίνεται
παρεμβολή

Λόγος, ξ, αντοχής σε συνάφεια τενόντων προς εκείνη του
χαλαρού οπλισμού
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6.8 Κόπωση

 Διαδικασία ελέγχου για χαλαρό οπλισμό και για χάλυβα προέντασης
 Βλάβη λόγω ενός κύκλου τάσης εύρους διακύμανσης Δσ

 προσδιορίζεται από αντίστοιχες καμπύλες S-N
 Η προκύπτουσα αντίσταση σε N* κύκλους εύρους Rsk πρέπει να

διαιρείται
ρ
με
μ το συντελεστή
ή ασφαλείας
φ
ς S,fat
S fat
log Rsk

A

b = k1
1
b = k2

N*

1

log N

Σχήμα της χαρακτηριστικής καμπύλης αντοχής σε κόπωση
(καμπύλες S-N για χαλαρό οπλισμό και για χάλυβα προέντασης)
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6.8 Κόπωση
Διαδικασία ελέγχου για χαλαρό οπλισμό και για χάλυβα προέντασης

Παράμετροι καμπυλών S-N για χαλαρούς χάλυβες

N*

k1

k2

Rsk (MPa)
σε N* κύκλους

6

5

9

162,5

7

3

5

58,5

7

3

5

35

εκθέτης της τάσης

Τύπος οπλισμού
Ευθύγραμμες και κεκαμμένες ράβδοι

1

10

Συγκολλημένες ράβδοι και πλέγματα

10

Στοιχεία ενώσεων

10

Σημ. 1: Οι τιμές για τη Rsk αναφέρονται σε ευθύγραμμες ράβδους. Οι τιμές για κεκαμμένες ράβδους
προκύπτουν χρησιμοποιώντας τον μειωτικό συντελεστή  = 0,35 + 0,026 D /.
όπου:
D
διάμετρος τυμπάνου

διάμετρος ράβδου

 για τον προσδιορισμό της απομένουσας ζωής υφισταμένων
κατασκευών, ή για την εκτίμηση της αναγκαιότητας ενίσχυσης:
k2=5 για ευθύγραμμες και κεκαμμένες ράβδους
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6.8 Κόπωση
Διαδικασία ελέγχου για χαλαρό οπλισμό και για χάλυβα προέντασης

Παράμετροι των καμπυλών S-N για χάλυβες προέντασης
Rsk (MPa)

καμπύλη S-N για χάλυβα
προέντασης που
χρησιμοποιείται για

N*

k1

k2

σε N* κύκλους

προένταση πριν την έγχυση

10

6

5

9

185

6

5

9

185

6

5

10

150

6

5

7

120

6

5

5

80

εκθέτης της τάσης

προένταση μετά τη σκλήρυνση
 μεμονωμένα συρματόσχοινα σε
πλαστικό περίβλημα

10

 ευθύγραμμοι ή καμπύλοι
τένοντες σε πλαστικό περίβλημα

10

 καμπύλοι τένοντες σε μεταλλικό
περίβλημα

10

 στοιχεία ενώσεων

10

 Για πολλαπλούς κύκλους φόρτισης μεταβλητού εύρους:
 αθροιστικός δείκτης βλάβης: DEd   n(  i )  1
i N (  i )
(n: αριθμός κύκλων σε εύρος διακύμανσης i, Ν: επιτρεπόμενος αριθμός κύκλων)
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6.8 Κόπωση

 Έλεγχος βάσει του εύρους διακύμανσης τάσεων που
αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο βαθμό βλάβης
 Σε συνήθεις περιπτώσεις όπου τα φορτία είναι γνωστά (σιδηροδρομικές

και οδικές γέφυρες) αντί αναλυτικού υπολογισμού επιτρέπεται:
 καθορισμός
ρ μ ς Δσ  συγκεκριμένος
γ ρ μ ς βαθμός
β μ ς βλάβης
β βης στο χάλυβα
χ
β
 καθορισμός θλιπτικών τάσεων  βαθμός βλάβης στο σκυρόδεμα

 1η μέθοδος: N* κύκλοι σε (ισοδύναμο) εύρος ΔσS,eq → ΕΝ1992-2
 Αντοχή σε κόπωση χαλαρού οπλισμού/χάλυβα προέντασης/συνδέσεων:

 F,fat  Δσ S,equ  N*  

ΔσRsk  N * 

 s,fat

Rsk
s (N*)  εύρος διακύμανσης τάσεων για N* κύκλους, από καμπύλη S-N

S,equ(N*)  ισοδύναμο εύρος διακύμανσης τάσεων, για αριθμό κύκλων N*
 οικοδομικά έργα: S,equ(N*)  S,max (max εύρος Δσ του χάλυβα)

 Για μη-συγκολλημένες εφελκυόμενες ράβδους: S  k1 = 70MPa
 Για συγκολλημένες εφελκυόμενες ράβδους: S  k2 = 35MPa
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6.8 Κόπωση

 Έλεγχος σκυροδέματος υπό θλίψη ή διάτμηση
 αντοχή σε κόπωση του σκυροδέματος υπό θλίψη:

E cd ,max,equ  0,43 1  Requ  1
με

Requ 

Ecd,min,equ
cd min equ
Ecd,max,equ

Ecd,min,equ 

σ cd,min,equ
cd min equ
fcd,fat

Ecd,max,equ 

σ cd,max,equ
cd max equ
fcd,fat

όπου Εcd: στάθμη θλιπτικής τάσης, R: λόγος τάσεων (min/max)
σcd: τιμή της τάσης στο εύρος αστοχίας για N=106 κύκλους
f 

fcd,fat  k1βcc  t0  fcd  1  ck 
 250 
0.85

μείωση αντοχής σε χρόνο
t0 από την επιβολή του
ανακυκλικού φορτίου

 Έλεγχος σε κόπωση του σκυροδέματος υπό θλίψη

σ c,max
σ
 0,5  0,45 c,min
f cd,fat
f cd,fat

 0,9 για fck  50 MPa
 0,8 για fck > 50 MPa

αν η σc,min είναι εφελκυστική, λαμβάνεται σc,min=0
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6.8 Κόπωση
Έλεγχος σκυροδέματος υπό θλίψη ή διάτμηση

 έλεγχος σε κόπωση του σκυροδέματος σε στοιχεία όπου δεν απαιτείται
οπλισμός διάτμησης:
 όταν Ved,min/Ved,max0:

0,9 μέχρι και C50/60,
| VEd,max |
|V
|
 0,5  0,45 Ed,min 
| VRd,c |
| VRd,c |  0.8 C55/67 ή υψηλότερο
 όταν Ved,min/Ved,max<0:

| VEd,max |
|V
|
 0,5  Ed,min
| VRd,c |
| VRd,c |
VEd,max
τιμή σχεδιασμού της μέγιστης αναπτυσσόμενης τέμνουσας
υπό το συχνό συνδυασμό δράσεων
τιμή σχεδιασμού της ελάχιστης αναπτυσσόμενης τέμνουσας
VEd,min
υπό το συχνό συνδυασμό δράσεων, στην ίδια διατομή όπου
αναπτύσσεται και η VEd,max
VRd,c

τιμή σχεδιασμού της αντοχής σε διάτμηση (από § 6.2)
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Παραδείγματα σχεδιασμού
δομικών στοιχείων σύμφωνα με τον
Ευρωκώδικα 2 (EN 1992-1-1: 2004)
1. Βασικά δεδομένα σχεδιασμού
Σκυρόδεμα
Ποιότητα C20/25
Χαρακτηριστική αντοχή κυλίνδου: f ck  20 MPa
Μέση εφελκυστική αντοχή σκυροδέματος: f ctm  0.30  f ck2 /3  0.30  20 2 /3  2.21 MPa
Συντελεστής ο οποίος λαμβάνει υπόψη τη μείωση της θλιπτικής αντοχής που
οφείλεται στη μακροχρόνια δράση των φορτίων: αcc = 1.0
Συντελεστής ο οποίος λαμβάνει υπόψη τη μείωση της εφελκυστικής αντοχής που
οφείλεται στη μακροχρόνια δράση των φορτίων: αct = 1.0
Επιμέρους συντελεστής ασφάλειας σκυροδέματος για Ο.Κ.Α.: γc = 1.5
f
20
Θλιπτική αντοχή σχεδιασμού (για την Ο.Κ.Α): f cd  acc  ck  1.00 
 13.33 MPa
γc
1.50

Χάλυβας
Ποιότητα Β500C
Χαρακτηριστική αντοχή χάλυβα: f yk  500 MPa
Επιμέρους συντελεστής ασφάλειας χάλυβα για Ο.Κ.Α.: γ s  1.15
Αντοχή σχεδιασμού χάλυβα για την οριακή κατάσταση αστοχίας (τόσο για
f yk 500
εφελκυσμό όσο και για θλίψη): f yd 

 434.78 MPa
γ s 1.15
σ

fyd =fyk / γs

0

fyd /Es

ε

Διάγραμμα σχεδιασμού, τάσεων – παραμορφώσεων για τον χάλυβα (οριζόντιος κλάδος χωρίς περιορισμό
της παραμόρφωσης)
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2. Εντατικά μεγέθη σχεδιασμού δοκού
Συνδυασμός δράσεων 1.35G+1.50Q
(1.35G+1.50Q) 29,77 kN/m

-93,65 kNm

-76,65 kNm

M

B

A
45,94 kNm

86,48 kN
A

V

B

92,14 kN
6.00m

3. Εντατικά μεγέθη σχεδιασμού υποστυλώματος

3.00m

43,7 kN

15
,18
kN

67,90 kNm

24
,20

kN
m

Συνδυασμός δράσεων 1.35G+1.50Q

-689,7 kN

y

-2
1,3
4

kN
m

-63,20 kNm
x

M

-705,9 kN

V
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N

4. Σχεδιασμός δοκού σε κάμψη
Διατομή δοκού

0.13
0.50

0.25

Διαστασιολόγηση σε κάμψη στη στήριξη Α
Λειτουργία ορθογωνικής διατομής
Ροπή στη στήριξη Α

MEd  93, 65 kNm

Ροπή στη παρειά της στήριξης Α
MEd  75, 22 kNm
Υπολογισμός επικάλυψης σκυροδέματος

cnom  c min  Δcdev
όπου

cmin

cmin,b

cmin,dur

Δcdur,γ
Δcdur,st
Δcdur,add

Συνεπώς:

cmin

cmin,b

 max cmin,dur  Δc dur , γ  Δc dur ,st  Δc dur , add
10mm

ελάχιστη επικάλυψη για την ασφαλή μεταβίβαση των δυνάμεων συνάφειας
και την εξασφάλιση επαρκούς συμπύκνωσης του σκυροδέματος.
cmin,b = διάμετρος της ράβδου που επικαλύπτεται=14mm για την δοκό, 12mm
για το υποστύλωμα (υπόθεση)
ελάχιστη επικάλυψη ανάλογα με την κατηγορία έκθεσης σε συνθήκες
περιβάλλοντος και την κατηγορία κατασκευής. Για κατηγορία έκθεσης XC3
(κανονική υγρασία) και κατηγορία κατασκευής S4 (διάρκεια σχεδιασμού
της τάξεως των 50 ετών) είναι:
cmin,dur = 25mm
πρόσθετο στοιχείο ασφαλείας = 0 (συνιστώμενη τιμή)
μείωση που λαμβάνεται υπόψη όταν χρησιμοποιείται ανοξείδωτος χάλυβας.
= 0 (συνιστώμενη τιμή)
μείωση που λαμβάνεται υπόψη όταν εξασφαλίζονται πρόσθετα μέτρα
προστασίας του σκυροδέματος.
= 0 (συνιστώμενη τιμή)

14 ή 12 mm

 max 25  0  0  0  c min  25mm
10mm


Η τιμή της ανοχής Δcdev η οποία θα πρέπει να προστεθεί στην ελάχιστη τιμή της
επικάλυψης είναι ίση με 10mm (συνιστώμενη τιμή). Κατά συνέπεια η ονομαστική τιμή της
επικάλυψης θα είναι:
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cnom  c min  Δc dev  25  10  35mm
Στατικό ύψος διατομής

dbL
14
 500  35  8 
 450mm
2
2
θεωρώντας διάμετρο συνδετήρα (dbw) ίση με 8mm.
d  h  cnom  dbw 

MEd
75.22

 0.111
2
bw  d  f cd 0.25  0.452  20000
1.5
Ποσοστό ανακατανομής ροπών 0%  δ=1  K lim  0.296  0.111  Δεν απαιτείται
θλιβόμενος οπλισμός στη διατομή.
(Σχήμα 5.6 Designers’ Guide to EN 1992-1-1)
K

As  f yd

20 /1.5
 0.115  As  0.115  25  45 
 3.96cm2  314 (4.62cm2)
bw  d  f cd
500 /1.15
(Σχήμα 5.7 Designers’ Guide to EN 1992-1-1)
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Διαστασιολόγηση σε κάμψη στο άνοιγμα της δοκού ΑΒ
Λειτουργία διατομής πλακοδοκού Τ
Ροπή σχεδιασμού MEd  45, 04 kNm
Για τον υπολογισμό του συνεργαζόμενου πλάτους χρειάζεται επιπλέον η εγκάρσια απόσταση
μεταξύ των δοκών η οποία είναι ίση με 3.00m.
Η τιμή του, δίνεται από την ακόλουθη σχέση:

beff   beff , i  bw  b
όπου
και

beff ,i  0.2  bi  0.1  l0  0.2  l0
beff ,i  bi

Για την περίπτωση της δοκού που σχεδιάζεται εδώ θα ισχύουν τα εξής:

3.00  0.25
 1.375m
2
 beff ,2  0.2  1.375  0.1  (0.7  6.0)  0.695  0.2  (0.7  6.0)  0.67 m

b1  b2 

beff ,1
και

beff ,1  beff ,2  0.695m  1.375m

Τελικώς προκύπτει:

beff  2  0.695  0.25  1.64m
K

MEd
45.94

 0.01  Klim  0.296
2
beff  d  f cd 1.64  0.452  20000
1.5

x
 0.015  x  0.015  450  6.75mm  h f  130mm θλιβόμενη ζώνη μέσα στη πλάκα
d
As  f yd
bw  d  f cd

 0.012  As  0.012  164  45 

20 /1.5
 2.71cm2  214 (3.08cm2)
500 /1.15

Ελάχιστα και μέγιστα εμβαδά οπλισμού διαμήκων ράβδων

As , min  0.26

f ctm
2.2
 bt  d  0.26 
 25  45  1.28cm2  0.0013  bt  d  1.46cm2
500
f yk

As , max  0.04  Ac  0.04  25  50  50cm 2
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5. Σχεδιασμός δοκού σε διάτμηση
Θα σχεδιασθεί έναντι διατμήσεως η περιοχή της δοκού αριστερά της στηρίξεως Α.
Η τέμνουσα σχεδιασμού στην παρειά της στηρίξεως Α είναι (πλάτος υποστυλωματος 0.4m):

VEd ,1  92.14 

0.4
 29.77  86.19 kN
2

Η τέμνουσα σχεδιασμού σε απόσταση d από την παρειά της στηρίξεως Α είναι:

VEd ,2  86.19  0.45  29.77  72.79 kN
Αντοχή δοκού χωρίς οπλισμού διατμήσεως
Δίνεται από την ακόλουθη σχέση:
1 /3
 C Rd,c  k  (100  ρl  f ck )  k1  σ cp   bw  d
VRd,c  max  
( ν min  k1  σ cp )  bw  d

όπου
ρl

Asl
4.62

 0.0041  0.02
bw  d 25  45
όπου Αsl είναι το εμβαδόν του εφελκυόμενου οπλισμού.
200
200
 1
 1
 1.667  2.0
d
450
με το στατικό ύψος d σε mm
N
 Ed  0  0.2 f cd (σε MPa)
Ac
όπου ΝEd είναι το αξονικό φορτίο σχεδιασμού της διατομής σε N (θετικό για
θλίψη) και Αc είναι το εμβαδόν της διατομής (σε mm2).
0.18 0.18


 0.12
γc
1.5
= 0.15
 0.035  k 3 /2  f ck1 /2  0.035  1.667 3 /2  20 1 /2  0.337


k

σcp

CRd,c
k1
νmin
Τελικά θα είναι:

 0.12  1.667  (100  0.0041  20)
VRd,c  max  
(0.337)  250  450

1 /3

  250  450
 45.4 kN
 max 
 45.4 kN  VEd,2
 37.9 kN

Αντοχή έναντι συντριβής των θλιβόμενων διαγωνίων σκυροδέματος
Δίνεται από την ακόλουθη σχέση:
VRd ,max  acw  bw  z  v1 

όπου
αcw

z

f cd
(cotθ+tanθ )

Συντελεστής ο οποίος λαμβάνει υπόψη την κατανομή των τάσεων στη
θλιβόμενη ζώνη του σκυροδέματος. Για μη προεντεταμένα στοιχεία μπορεί
να λαμβάνεται ίσος με 1.0
Μοχλοβραχίονας των εσωτερικών δυνάμεων. Γενικά λαμβάνεται ίσος με
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0.90d=0.900.45=0.405m
Συντελεστής μείωσης της αντοχής του σκυροδέματος εξ αιτίας της
ρηγμάτωσής του από διάτμηση:

ν1

f 
20 


ν 1  ν  0.6  1  ck   0.6  1 
  0.552
250
250



Η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ του διαμήκους άξονα της δοκού και των
θλιβόμενων διαγωνίων του σκυροδέματος. Σύμφωνα με το Designers’
Guide to EN 1992-1-1, θα πρέπει γενικά να λαμβάνεται cotθ=2.5 (θ=21.8).
Μεγαλύτερη γωνία είναι δυνατόν να δημιουργηθεί είτε αν υπάρχει
συγκεντρωμένο φορτίο πολύ κοντά στη στήριξη, είτε αν η αντοχή σε
διάτμηση της δοκού καθορίζεται από τη αντοχή σε συντριβή των
θλιβόμενων διαγωνίων σκυροδέματος)
Συνεπώς θα ισχύει:

θ

VRd ,max  1  0.25  0.405  0.552 

20000 /1.5
 256.9 kN  VEd ,1
(2.5+0.4)

Αντοχή σε τέμνουσα λόγω οπλισμού διάτμησης
Δίνεται από την ακόλουθη σχέση (θεωρούνται κατακόρυφοι συνδετήρες):
VRd , s 

όπου
Asw
fywd
s
z

VRd , s
Asw
A
 z  f ywd  cotθ  sw 
s
s
z  f ywd  cotθ

H διατομή του οπλισμού διάτμησης (όλα τα σκέλη).
H αντοχή σχεδιασμού του οπλισμού διάτμησης.
H απόσταση των συνδετήρων.
Μοχλοβραχίονας των εσωτερικών δυνάμεων. Γενικά λαμβάνεται ίσος με
0.90d=0.900.45=0.405m
Ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω

θ

Συνεπώς θα είναι:
VEd ,2
Asw

 0.0165cm 2 / cm
0.9  45  (50 /1.15)  2.5
s

Για διάμετρο συνδετήρα (δίτμητος & κατακόρυφος) 8 θα είναι:
Asw 2  0.5

 0.0165  s  60.6cm
s
s

Ελάχιστες απαιτήσεις οπλισμών διάτμησης
Ελάχιστο γεωμετρικό ποσοστό οπλισμών διάτμησης

ρw ,min 

0.08  f ck
f yk



0.08  20
 0.000715
500

Για διάμετρο συνδετήρα (δίτμητος, κατακόρυφος) 8 θα είναι:
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ρw 

Αsw
Αsw
s
 56cm
s  bw
ρw ,min  bw

Μέγιστη διαμήκης απόσταση μεταξύ των κατακόρυφων συνδετήρων:

sl ,max  0.75d  0.75  45  33.75cm
Θα πρέπει κατά συνέπεια να τοποθετηθούν οι οπλισμοί διάτμησης υπό μορφή κατακόρυφων
δίτμητων συνδετήρων, διαμέτρου 8mm, σε διαμήκεις αποστάσεις περίπου 30cm.

6. Σχεδιασμός διατομής υποστυλώματος σε κάμψη
Πρόκειται για υποστύλωμα διαστάσεων 400x400(mm)
Στατικό ύψος διατομής
d
12
d  h  cnom  dbw  bL  400  35  8 
 351  350mm
2
2
Θα περιγραφεί εδώ ο σχεδιασμός της κεφαλής του υποστυλώματος (λαμβάνοντας υπόψη τους
πίνακες 5.17, 5.18 και τα σχετικά νομογραφήματα του Εγχειριδίου του Ευρωκώδικα 2).

Σύμφωνα με τους συμβολισμούς των πινάκων προκύπτουν:
M y  67.90 kNm

M z  24.20 kNm
N  689.7 kN
b  h  400mm
b '  h '  350mm
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  5
h  M z 24.20

 0.35 
b  M y 67.90
  0.2
h'  M z 24.20

 0.35  1.0
b'  M y 67.90

N
689.7

 0.21  β  0.79
b  h  f ck 40  40  2
β  h'  M z
 67.90  0.79  24.20  87.02 kNm
b'
M z'  0.0 kNm
M y'  M y 

d/h=350/400=0.875

M
87.02

 0.068
2
b  h  f ck 0.4 3  20000
Προκύπτει (οριακά) μηδενικό γεωμετρικό ποσοστό διαμήκους οπλισμού.
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Ελάχιστος οπλισμός

As,min

 0.10  N Ed
 0.1  689.7  1.15
1.6


f yd
 max 
 max 
 max 
 3.2cm2
50
3.2

 0.002 A
 0.002  40  40
c


Τοποθετούνται 412 (4.52cm2) στις γωνίες του υποστυλώματος.
Με αυτούς τους οπλισμούς θα πραγματοποιηθεί έλεγχος του υποστυλώματος σε διαξονική
κάμψη, σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται στην παράγραφο 5.8.9(4) του κανονισμού.
Σύμφωνα με αυτήν θα πρέπει να ισχύει η ακόλουθη σχέση:
a

 MEdz   MEdy

 
 M Rdz   M Rdy

a


  1.0



όπου
ΜEdi
ΜRdi
α

Η ροπή σχεδιασμού ως προς τον αντίστοιχο άξονα
Η καμπτική αντοχή σχεδιασμού ως προς την αντίστοιχη διεύθυνση
Εκθέτης ο οποίος δίνεται από τον ακόλουθο πίνακα

όπου
ΝEd
ΝRd

Η αξονική δύναμη σχεδιασμού
Το αξονικό φορτίο σχεδιασμού της διατομής
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N Rd  Ac  f cd  As  f yd  40 2 

2
50
 4.52 
 2329.8kN
1.5
1.15

N Ed
689.7

 0.29  a  1.16
N Rd 2329.8
As  f yk
b  h  f ck



4.52  500
 0.07
40  40  20

M
 0.08  M  102.4 kNm
b  h 2  f ck
 67.90 


 102.4 

1.16

 24.20 


 102.4 

1.16

 0.81  1.0

7. Σχεδιασμός υποστυλώματος σε διάτμηση
Αντοχή υποστυλώματος χωρίς οπλισμό διατμήσεως
Δίνεται από την ακόλουθη σχέση:
1 /3
 C Rd,c  k  (100  ρl  f ck )  k1  σ cp   bw  d
VRd,c  max  
( ν min  k1  σ cp )  bw  d

όπου
ρl

k

σcp

CRd,c
k1
νmin
Τελικά θα είναι:

Asl
2.26

 0.0016  0.02
bw  d 40  35
όπου Αsl είναι το εμβαδόν του εφελκυόμενου οπλισμού.
200
200
 1
 1
 1.756  2.0
d
350
με το στατικό ύψος d σε mm
689.7  10
20

 4.31MPa  0.2
 2.67 MPa (σε MPa)
40  40
1.5
όπου ΝEd είναι το αξονικό φορτίο σχεδιασμού της διατομής σε N (θετικό για
θλίψη) και Αc είναι το εμβαδόν της διατομής (σε mm2).
0.18 0.18


 0.12
γc
1.5
= 0.15
 0.035  k 3 /2  f ck1 /2  0.035  1.667 3 /2  20 1 /2  0.337


1 /3
70.3kN
 0.12  1.756  (100  0.0016  20)  0.15  2.67   250  450
 max 
 82.9 kN
VRd,c  max  
(0.337  0.15  2.67)  250  450
82.9 kN

Η αντοχή σε διάτμηση είναι μεγαλύτερη από τις τέμνουσες σχεδιασμού του υποστυλώματος
(και στις δύο διευθύνσεις) κατά συνέπεια απαιτείται μόνο ο ελάχιστος εγκάρσιος οπλισμός.
Μέγιστη απόσταση εγκαρσίων ράβδων (συνδετήρων), χωρίς αντισεισμικες απαιτήσεις:
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20  dbL ,min  20  12  240mm

s  min 400mm
 240mm
 400mm

Τοποθετούνται συνδετήρες διαμέτρου 8mm (δίτμητοι) σε αποστάσεις 240mm.
Σε μήκος (από την παρειά των κόμβων) όσο η μεγαλύτερη διάσταση του υποστυλώματος (εδώ
400mm) η μέγιστη απόσταση των συνδετήρων μειώνεται στο 60%, δηλαδή 0.6240=144mm.

8. Σχεδιασμός δοκού σε στρέψη, κάμψη, και διάτμηση
8.1. Βασικά δεδομένα και εντατικά μεγέθη σχεδιασμού δοκού
Διατομή δοκού

Επικάλυψη d’ = 50 mm
Υλικά
Σκυρόδεμα C20/25, χάλυβας B500C (βλ. §1).
Εντατικά μεγέθη
Ροπή στρέψης 90 kNm
Ροπή κάμψης 350 kNm
Τέμνουσα δύναμη 200 kN

8.2 Σχεδιασμός δοκού
Εξισώσεις σχεδιασμού
Σύμφωνα με τον EC2 πρέπει TEd  TRds 

2 As f yd Ak cot θ
s

 TRd ,max 

2 νf cd tAk
όπου,
cot θ  tan θ

fck
)
250
1  cot θ  2.5
ν  0.6(1 

2d '  t 

A
U
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Διαστασιολόγηση
Ο Ευρωκώδικας 2 επιτρέπει ο οπλισμός να υπολογίζεται ξεχωριστά για κάμψη, στρέψη και
τέμνουσα. Η γωνία θ που χρησιμοποιείται είναι η ίδια για διαστασιολόγηση και για στρέψη
και για τέμνουσα. Προκειμένου να αποτραπεί η σύνθλιψη του κορμού της διατομής
σκυροδέματος ο EC2 υιοθετεί την παρακάτω σχέση:

TEd
VEd

1
TRd max VRd ,max
Για την εύρεση της γωνίας θ θεωρείται

TEd
V
 Ed  1 με
TRd max VRd max

2 νf cd tAk
A
όπου αρχικά επιλέγεται t 
και
cot θ  tan θ
U
0.9bw dνf cd

cot θ  tan θ

TRd max 
VRd max

Επομένως,

 TEd
TEd
V
VEd
 Ed  

TRd max VRd max  2 νf cd tAk 0.9bw dνf cd
1
1
cot θ 

ξ
TEd
VEd
cot θ

2 νf cd tAk 0.9bw dνf cd

cot θ 

ξ  ξ2 4
2


  cot θ  tan θ   1 

 cot 2 θ  ξ cot θ  1  0 

 2.5

εφόσον cotθ>2.5 το t μπορεί να μειωθεί.
Οι υπολογισμοί για την επίλυση της εξίσωσης είναι:
f
20
νf cd  0.6(1  ck ) f cd  0.6(1 
)13.33  7.36 MPa
250
250
α f
20
f cd  cc ck 
 13.33 MPa
γm
1.5
t

A
500  600

 136mm
U 2  500  600 

Ak  (b  t )( h  t )  (500  136)(600  136)  169000
2 νf cd tAk
2  7.36  136  169  10 3
3.38  10 8
Nmm


cot θ  tan θ
cot θ  tan θ
cot θ  tan θ
0.9bw dνfcd 0.9  500  550  7.36
1.82  10 6



Ν
cot θ  tan θ
cot θ  tan θ
cot θ  tan θ

TRd max 
VRd max

Επομένως,
VEd
 TEd

 3.38  108  1.82  106   cot θ  tan θ   1 


1
1

 2.66  ξ
cot θ 
90
200
cot θ

338 1820
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Επομένως,

cot θ 

ξ  ξ2  4
2

 2.21  2.5

8.3 Υπολογισμός οπλισμού στρέψης
TEd  TRds 

2 As f yd Ak cot θ
s



0.5TEd
As
0.5  90  10 6


 0.28mm 2 / mm
s
f yd Ak cot θ 435  169  10 3  2.21
0.5TU k cot θ 0.5  90  10 6  2(500  136  600  136)  2.21

 2240mm 2
169  10 3  435
Ak f yd

Asl 

Επομένως επιλέγονται να τοποθετηθούν 10Ø18=2545mm2 περιμετρικά τις διατομής της
δοκού.

8.4 Υπολογισμός οπλισμού λόγω τέμνουσας
Το cotθ=2.21 είναι το ίδιο που χρησιμοποιήθηκε στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό
του απαιτούμενου οπλισμού λόγω στρέψης.

Asw
VEd
200000


 0.42 mm 2 / mm
0.9 d cot θf yd 0.9  550  2.21  435
s
Al 

0.5V cot θ 0.5  200000  2.21

 508mm 2
435
f yd

Επομένως επιλέγονται να τοποθετηθούν 4Ø14=616mm2 σε κάθε παρειά της δοκού.

8.5 Υπολογισμός οπλισμού κάμψης
M  f yd As z  350 kNm
Όπου

z  0.5d(1  1  3.53 k )  0.95d
k

M
350  10 6

 0.116
bd 2 f ck 500  550 2  20

z  0.5  550  (1  1  3.53  0.116 )  486mm
As 

M
350  10 6

 1656mm 2
f yd z 435  486

8.6 Συνολικός οπλισμός – διάταξη
Διαμήκης οπλισμός
Ο συνολικός διαμήκης οπλισμός
τοποθετούνται 4Ø32=3217mm2

είναι:

Asl  763  1656  508  2927mm2
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επομένως

Συνδετήρες
διαμήκης
οπλισμός
λόγω
τέμνουσας
και
στρέψης
Ο
συνολικός
As
0.45
 0.28 
 0.505mm 2 / mm . Επομένως τοποθετούνται Ø10/150mm.
2
s

είναι:

Διάταξη οπλισμού:
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