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O Ευρωκώδικας 5 (EN 1995) αποτελείται από τα παρακάτω επιμέρους κανονιστικά κείμενα :
• EN 1995-1-1 Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτήρια
• EN 1995-1-2 Γενικοί κανόνες – ∆ομικός Σχεδιασμός έναντι πυρκαγιάς
• EN 1995-2
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Ευρωκώδικας 5 – Σχεδιασμός ξυλίνων κατασκευών

Μέρος 1‐2: Γενικά – Δομικός σχεδιασμός έναντι πυρκαγιάς
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Amendment (Τροποποιητικά κείμενα – διορθώσεις τεχνικού περιεχομένου)
+

Corringedum (∆ιορθωτικά κείμενα για εκδοτικά λάθη)

Συνοπτική παρουσίαση κεφαλαίων που περιλαμβάνει ο Ευρωκώδικας 5 – Μέρος 1‐1
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Κοινά στοιχεία για όλους τους Ευρωκώδικες

Κεφ. 1 Γενικά

Περιλαμβάνει στοιχεία για το πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα, τα
απαιτούμενα συμπληρωματικά κανονιστικά κείμενα καθώς και βασικούς
ορισμούς.

Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού

Πραγματεύεται τις βασικές αρχές σχεδιασμού για την οριακή κατάσταση
αστοχίας και την οριακή κατάσταση λειτουργικότηκας με αναφορές στο ΕΝ
1990:2002 «Ευρωκώδικας – Βάσεις σχεδιασμού» και στο ΕΝ 1991 «Δράσεις στις
κατασκευές»
Κυρίως όμως δίδονται συμπληρωματικά στοιχεία των παραπάνω γενικών
κανονισμών που αφορούν στις ξύλινες κατασκευές.
(Υπολογισμός παραμορφώσεων ξύλινων στοιχείων, τιμές των συντελεστών γΜ
για ιδιότητες
δό
και αντοχές
έ δ
διαφόρων
φό
υλικών
λ ώ από
ό ξύλ
ξύλο, στοιχεία
ί για την επιρροή
ή
υγρασίας και διάρκειας φόρτισης στην αντοχή και την παραμόρφωση (ερπυσμό)
των ξύλινων κατασκευών – Ορισμός κλάσεων λειτουργίας των κατασκευών,
κλάσεων διάρκειας φόρτισης).

Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών

Δίδονται πίνακες με τις τιμές των συντελεστών kmod, kdef, μέσω των οποίων
λαμβάνεται υπ’ όψιν η επιρροή της υγρασίας των διάρκειας φόρτισης στον
υπολογισμό των ξύλινων κατασκευών (βλ. κεφ. 2) καθώς και τιμές του kh
(επιρροή του μεγέθους του μέλους στην αντοχή διαφόρων ειδών ξυλείας)
Υπενθυμίζεται ότι όλα τα στοιχεία για τα μηχανικά χαρακτηριστικά των διαφόρων
τύπου ξυλείας και των προϊόντων ξύλου (αντοχές,
(αντοχές μέτρα ελαστικότητας και
διάτμησης, πυκνότητα) βρίσκονται στα σχετικά ΕΝ και όχι σε αυτό το κεφάλαιο.

Κεφ. 4 Ανθεκτικότητα
(αντοχή στον χρόνο)

Περιλαμβάνονται παραπομπές σε ΕΝs με στοιχεία για την ανθεκτικότητα σε
βιολογικούς παράγοντες της δομικής ξυλείας και των προϊόντων ξύλου.
Δίδεται επίσης πίνακας με στοιχεία για την προστασία έναντι διαβρώσεως των
μεταλλικών συνδέσμων που χρησιμοποιούνται σε ξύλινες κατασκευές

Συνοπτική παρουσίαση κεφαλαίων που περιλαμβάνει ο Ευρωκώδικας 5 – Μέρος 1‐1
Κεφ. 5 Βάσεις
αναλύσεως

Δίδονται γενικές οδηγίες για τον τρόπο προσομοίωσης δομικών συστημάτων από
ξύλο (πλαίσια,
(πλαίσια δικτυώματα,
δικτυώματα δικτυώματα με ηλοφόρες πλάκες).
πλάκες)

Κεφ. 6 Οριακές
καταστάσεις αστοχίας

Καλύπτει τον υπολογισμό ξύλινων φερόντων στοιχείων (ευθύγραμμων, καμπύλων
και γενικότερα φερόντων στοιχείων με μεταβαλλόμενη διατομή).
Περιλαμβάνονται στοιχεία για τους ελέγχους οριακής κατάστασης αστοχίας.
‐ Eφελκυσμό και θλίψη παράλληλα και κάθετα στις ίνες, κάμψη, διάτμηση, στρέψη.
‐ Θλίψη
ί υπό
ό γωνία
ί ως προς τις ίνες
ί
‐ Συνδυασμό αξονικών δυνάμεων και κάμψης.
Δίδονται στοιχεία για τον :
‐ λυγισμό και στρεπτοκαμπτική ευστάθεια (πλευρικό λυγισμό) καμπτόμενων μελών,
‐ υπολογισμό δοκών με απότμηση στην στήριξη,
‐ συντελεστή διανομής φορτίου ksys.

Κεφ. 7 Οριακές
καταστάσεις
λειτουργικότητας

Δίδονται μόνο συστάσεις για τις οριακές τιμές βέλους δοκών οι οριστικές τιμές των
οποίων υπάρχουν στο Εθνικό Προσάρτημα. Αναλυτικά στοιχεία για τον υπολογισμό
των παραμορφώσεων σε οριακή κατάσταση λειτουργίας δίδονται στο κεφ. 2.
Δίδονται επίσης στοιχεία για το μέτρο ολισθήσεως συνδέσεων, Κser , και για τον
υπολογισμό ταλάντωσης πατωμάτων.

Κεφ. 8 Συνδέσεις με
μεταλλικούς
συνδέσμους

Αποτελεί το μεγαλύτερο κεφάλαιο του Ευρωκώδικα ενδεικτικό του ότι οι συνδέσεις
αποτελούν τον σημαντικότερο και δυσκολότερο τμήμα του σχεδιασμού και
υπολογισμού των ξύλινων κατασκευών.
Καλύπτονται
λύ
συνδέσεις
δέ
ξύλ
ξύλου‐ξύλου,
ξύλ
ξ λ λά
ξυλοπλάκας‐ξύλου
ξύλ και χάλυβα
άλ β – ξύλου
ξύλ για
ήλους, δίκαρφα, κοχλίες (μπουλόνια), βλήτρα, βίδες, ηλοφόρες πλάκες,
δακτυλιοειδή δισκοειδή και οδοντωτά διατμητικά ενθέματα, υπό εγκάρσια και
αξονική φόρτιση.

Κεφ. 9 Μέλη σύνθετης
διατομής και δομικά
συστήματα

Δίδονται στοιχεία για τον σχεδιασμό και υπολογισμό:
‐ μελών σύνθετης διατομής (δοκοί και υποστυλώματα μορφής Ι).
‐ δικτυωμάτων
‐ και διαφραγματικών κατασκευών πατωμάτων στεγών και τοίχων κατασκευασμένων
από ξύλινο σκελετό και διαφόρων τύπων ξυλόφυλλα (κόντρα‐πλακέ, ΟSB, κ.α.).

Συνοπτική παρουσίαση κεφαλαίων που περιλαμβάνει ο Ευρωκώδικας 5 – Μέρος 1‐1
Κεφ. 10 Κατασκευαστικές
λεπτομέρειες και έλεγχοι

Περιλαμβάνει
ρ μβ
πρόσθετες
ρ
ς απαιτήσεις
ή ς γγια :
‐
κατασκευαστικές λεπτομέρειες που αφορούν στις συνδέσεις, και στις
διαφραγματικές κατασκευές πατωμάτων, στεγών και τοίχων,
‐
γενικότερες εργασίες στο εργοτάξιο (μεταφορά, αποθήκευση, έγερση
φορέων κ.α.).

Παράρτημα Α
(Πληροφοριακό):

Περιλαμβάνει στοιχεία για τον έλεγχο της αστοχίας από διατμητική απόσπαση ή
διατμητική απόσχιση συνδέσεων χάλυβα με ξύλο με πολλούς συνδέσμους τύπου
βλήτρου.

Παράρτημα Β
(Πληροφοριακό):

Περιλαμβάνει πρόσθετα στοιχεία για τον υπολογισμό δοκών συντιθεμένων με
μηχανικούς συνδέσμους με απλοποιητική μέθοδο ανάλυσης.

Παράρτημα Γ
(Πληροφοριακό):

Περιλαμβάνει στοιχεία για σύνθετα υποστυλώματα συντιθέμενα με μηχανικούς
συνδέσμους επιθέματα και παρεμβλήματα καθώς και δικτυωματικά
υποστυλώματα.
λώ

Κ φ 1
Κεφ.

Γενικά

Κεφ. 1 Γενικά

Aπαιτούμενα συμπληρωματικά κανονιστικά κείμενα
Η χρήση του ΕΝ 1995 γίνεται σε συνδυασμό με τα εξής κείμενα :
1. ΕΝ 1990:2002 «Ευρωκώδικας – Βάσεις σχεδιασμού»
2. ΕΝ 1991

«∆ράσεις στις κατασκευές»

3. ΕΝ 1998

«Αντισεισμικός Σχεδιασμός», για τις ξύλινες κατασκευές σε σεισμικές
περιοχές,
ρ χ ς, ((κεφ.
φ 8 Ειδικοί κανόνεςς για
γ κτήρια
ήρ από ξξύλο))

Seismic loading may be crucial for the design of timber structures in
regions of high seismic risk.

•

Smaller scale timber structures
(traditional buildings or new ones
with timber roofs and floors )

Seism is not critical for the timber
components
components,
but is critical for the
anchorage of the roofs on the vertical load
bearing systems (masonry or brick walls, RC
frames e.t.a.) the overall stability, and the
establishment of diaphragmatic action.

• Larger scale timber structures
(buildings with long span timber
frames - multi storey timber
structures
t t
e.t.c)
t )
Seism is not critical for the timber
components
components,
but is critical for the
anchorage of the buildings, the overall
stability, some times the joints, the
establishment of diaphragmatic action and
mainly for the horizontal deformations.

∆υσμενέστερος συχνά ο άνεμος

•

Smaller
S
ll scale
l ti
timber
b structures
t
t
(traditional buildings or new ones
with timber roofs and floors )

Seism is not critical for the timber
components, but is critical for the
anchorage of the roofs on the vertical load
bearing systems (masonry or brick walls, RC
frames e.t.a.) the overall stability, and the
establishment of diaphragmatic action.

• Larger scale timber structures
(buildings with long span timber
frames - multi storey timber
structures
t t
e.t.c)
t )
Seism is not critical for the timber
components, but is critical for the
anchorage of the buildings
buildings, the overall
stability, some times the joints, the
establishment of diaphragmatic action and
mainly for the horizontal deformations.

Κεφ. 9 Μέλη σύνθετης

διατομής και δομικά
συστήματα
Κεφ. 10 Κατασκευαστικές

λεπτομέρειες και έλεγχοι

Δίδονται στοιχεία για τον σχεδιασμό και υπολογισμό:
‐ μελών σύνθετης διατομής (δοκοί και υποστυλώματα μορφής Ι),
‐ δικτυωμάτων ,
‐ και διαφραγματικών κατασκευών πατωμάτων στεγών και τοίχων κατασκευασμένων από
ξύλινο σκελετό και διαφόρων τύπων ξυλοπλάκες (κόντρα‐πλακέ, ΟSB, κ.α.)
Περιλαμβάνει πρόσθετες απαιτήσεις για :
‐ κατασκευαστικές λεπτομέρειες που αφορούν στις συνδέσεις, και στις διαφραγματικές
κατασκευές πατωμάτων,
πατωμάτων στεγών και τοίχων,
τοίχων
‐ γενικότερες εργασίες στο εργοτάξιο (μεταφορά, αποθήκευση, έγερση φορέων κ.α.).

Κεφ. 1 Γενικά

Aπαιτούμενα
μ
συμπληρωματικά
μ ηρ μ
κανονιστικά κείμενα.
μ
Η χρήση του ΕΝ 1995 γίνεται σε συνδυασμό με τα εξής κείμενα :
1. ΕΝ 1990:2002 «Ευρωκώδικας – Βάσεις σχεδιασμού»
2. ΕΝ 1991

«∆ράσεις στις κατασκευές»

3. ΕΝ 1998

«Αντισεισμικός Σχεδιασμός», για τις ξύλινες κατασκευές σε σεισμικές
περιοχές.
ρ χ ς ((κεφ.
φ 8 Ειδικοί κανόνεςς γγια κτήρια
ήρ από ξξύλο))

4. ΕΝ 1993

«Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός Κατασκευών από Χάλυβα»
•

συνδέσεων χάλυβα με ξύλο (έλεγχο π.χ. των μεταλλικών πλακών)

Κεφ. 1 Γενικά

Aπαιτούμενα
μ
συμπληρωματικά
μ ηρ μ
κανονιστικά κείμενα.
μ
Η χρήση του ΕΝ 1995 γίνεται σε συνδυασμό με τα εξής κείμενα :
1. ΕΝ 1990:2002 «Ευρωκώδικας – Βάσεις σχεδιασμού»
2. ΕΝ 1991

«∆ράσεις στις κατασκευές»

3. ΕΝ 1998

«Αντισεισμικός Σχεδιασμός», για τις ξύλινες κατασκευές σε σεισμικές
περιοχές.
ρ χ ς ((κεφ.
φ 8 Ειδικοί κανόνεςς γγια κτήρια
ήρ από ξξύλο))

4. ΕΝ 1993

«Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός Κατασκευών από Χάλυβα»
•

συνδέσεων χάλυβα με ξύλο (έλεγχο π.χ. των μεταλλικών πλακών)

•

υπολογισμός χαλύβδινων χιαστί συνδέσμων ακαμψίας

ΧΙΑΣΤΙ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ ΑΚΑΜΨΙΑΣ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο
(Caironi, Bonera, 1989)

Π. Τουλιάτος

Κεφ. 1 Γενικά

Aπαιτούμενα
μ
συμπληρωματικά
μ ηρ μ
κανονιστικά κείμενα
μ
Η χρήση του ΕΝ 1995 γίνεται σε συνδυασμό με τα εξής κείμενα :
1. ΕΝ 1990:2002 «Ευρωκώδικας – Βάσεις σχεδιασμού»
2. ΕΝ 1991

«∆ράσεις στις κατασκευές»

3. ΕΝ 1998

«Αντισεισμικός Σχεδιασμός», για τις ξύλινες κατασκευές σε σεισμικές
περιοχές.
ρ χ ς ((κεφ.
φ 8 Ειδικοί κανόνεςς γγια κτήρια
ήρ από ξξύλο))

4. ΕΝ 1993

«Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός Κατασκευών από Χάλυβα»
•

συνδέσεων χάλυβα με ξύλο (έλεγχος π.χ. των μεταλλικών πλακών)

•

υπολογισμός χαλύβδινων χιαστί συνδέσμων ακαμψίας

•

υπολογισμός χαλύβδινων στοιχείων μικτών φορέων από ξύλο και χάλυβα

Φορείς με ξύλινα και χαλύβδινα μέλη

Κεφ. 1 Γενικά

Aπαιτούμενα
μ
συμπληρωματικά
μ ηρ μ
κανονιστικά κείμενα
μ
Η χρήση του ΕΝ 1995 γίνεται σε συνδυασμό με τα εξής κείμενα :
1. ΕΝ 1990:2002 «Ευρωκώδικας – Βάσεις σχεδιασμού»
2. ΕΝ 1991

«∆ράσεις στις κατασκευές»

3. ΕΝ 1998

«Αντισεισμικός Σχεδιασμός», για τις ξύλινες κατασκευές σε σεισμικές
περιοχές.
ρ χ ς ((κεφ.
φ 8 Ειδικοί κανόνεςς για
γ κτήρια
ήρ από ξύλο)
ξ
)

4. ΕΝ 1993

«Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός Κατασκευών από Χάλυβα»

5.

Εθνικό Προσάρτημα ,
στο οποίο περιλαμβάνονται πληροφορίες για τις παραμέτρους που αφήνονται ανοιχτές στους
Ευρωκώδικες προκειμένου να συμπληρωθούν με Εθνική Επιλογή.
Η μέχρι σήμερα εμπειρία στον τομέα των ξυλίνων κατασκευών στην Ελλάδα δεν είχε ως αποτέλεσμα την εξαγωγή
συμπερασμάτων που να αντικρούουν τις συνιστώμενες εκ μέρους του Ευρωκώδικα τιμές των Εθνικώς προσδιοριζομένων
παραμέτρων.
Βάσει του ανωτέρω αιτιολογείται η αποδοχή των συνιστωμένων τιμών για τις περισσότερες περιπτώσεις.
Για την περίπτωση εθνικών επιλογών διαφορετικών από τις συνιστώμενες από τον Ευρωκώδικα 5 χρησιμοποιήθηκε η διεθνής
βιβλιογραφία και εμπειρία.

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 5 ΜΕΡΟΣ 1-1
ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΝ 1995-1-1
Σχεδιασμός ξυλίνων κατασκευών:
Γενικά -Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτήρια
Το παρόν Εθνικό Προσάρτημα συνοδεύει το Μέρος 1-1 του Ευρωκώδικα 5 (ΕΝ 1995-1-1), στο οποίο
προβλέπεται Εθνική Επιλογή στα παρακάτω:
2.3.1.2(2)Α
2.3.1.3(1)Α
2.4.1 (1)Α
6.4.3(8)
7.2.(2)
7.3.3(2)
8.3.1.2(4)
8.3.1.2(7)
9.2.4.1(7)
9.2.5.3(1)
10.9.2(3)
10.9.2(4)

Κατάταξη φορτίων σε κλάσεις διάρκειας φορτίσεως
Κατάταξη κατασκευών σε κλάσεις λειτουργίας
Επί μέρους συντελεστές για τις ιδιότητες των υλικών
Δοκοί με αμφιπλεύρως μειούμενη διατομή, καμπύλες δοκοί και δοκοί με καμπύλητριγωνική κορωνίδα
Οριακές τιμές βελών κάμψης
Οριακές τιμές ταλαντώσεων
Ηλώσεις ξύλο με ξύλο: κανόνες για ήλους στο σόκορο του ξύλου
Ηλώσεις ξύλο με ξύλο: είδη ευαίσθητα στο σχίσιμο
Μέθοδος σχεδιασμού διαφραγμάτων τοίχων
Τροποποιητικοί συντελεστές για την εξασφάλιση δυσκαμψίας συστημάτων δοκών
ή δικτυωμάτων
Ανέγερση δικτυωμάτων με ηλοφόρες πλάκες: μέγιστο βέλος
Ανέγερση δικτυωμάτων με ηλοφόρες πλάκες: μέγιστη απόκλιση.

ρ
ρ ζ μ ς παράμετροι
ρ μ ρ έχουν
χ
ωςς εξής:
ξής
Οι Εθνικώςς προσδιοριζόμενες

2.3.1.2(2)Α

Κλάση λειτουργίας 2
Περιλαμβάνονται:
• κατασκευές που είναι κλειστές αλλά όχι συνεχώς θερμαινόμενες,- (Π.Π.Υ.= (12 ± 3)%).
• κατασκευές που είναι ανοικτές αλλά δεν εκτίθενται στα καιρικά φαινόμενα (π.χ. άμεση
διαβροχή), δηλαδή είναι επαρκώς στεγασμένες.- (Π.Π.Υ.= (15 ± 3)%).
Κλάση λειτουργίας 3
Περιλαμβάνονται:
• κατασκευές που είναι πλήρως εκτεθειμένες στα καιρικά φαινόμενα (π.χ. άμεση διαβροχή) –
(Π.Π.Υ. > 19%),
Ξύλινα μέλη κατασκευών στα οποία επικρατούν διαφορετικές συνθήκες απ’ ότι στην υπόλοιπη
κατασκευή θα πρέπει να κατατάσσονται σε αντίστοιχη Κλάση Λειτουργίας.
Για παράδειγμα για μέλη κατασκευών Κλάσεως Λειτουργίας 1 ή 2, τα οποία όμως βρίσκονται σε
άμεση επαφή με το έδαφος, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα συγκέντρωσης και κυρίως εγκλωβισμού
υγρασίας (Π.Π.Υ. > 19%), όποτε θα πρέπει να κατατάσσονται στην Κλάση Λειτουργίας 3.

2.4.1(1)Α
Επί μέρους συντελεστές για τις ιδιότητες των υλικών
Γίνονται αποδεκτές οι τιμές οι συνιστώμενες τιμές του Πίνακα 2.2.

Δοκοί με αμφιπλεύρως μειούμενη διατομή, καμπύλες δοκοί και δοκοί με καμπύλητριγωνική κορωνίδα
Γίνεται αποδεκτή η συνιστώμενη σχέση (6.54).

6.4.3(8)

7.2(2)

Κατάταξη φορτίων σε κλάσεις διάρκειας φορτίσεως

Αμφιέρειστη
Πρόβολος

Το τμήμα του φορτίου του χιονιού ψ2Qi, θεωρείται μεσοχρόνια φόρτιση και το τμήμα του φορτίου (1ψ2)Qi θεωρείται βραχυχρόνια φόρτιση.
Τα εξαιρετικά φορτία χιονιού και οι εξαιρετικές παρασύρσεις χιονιού όπως ορίζονται στον
ρ
1,, Μέρος
ρ ς 1.3 και στο αντίστοιχο
χ Εθνικό Προσάρτημα
ρ
ρ ημ θεωρούνται
ρ
ωςς τυχηματικές
χημ
ς
Ευρωκώδικα
καταστάσεις και κατά συνέπεια ανήκουν στην στιγμιαία κλάση διάρκειας φόρτισης.

Οριακές τιμές βελών κάμψης
Ισχύουν οι παρακάτω τιμές :

7.3.3(2)

winst
l/300
l/150

wnet,fin
l /250
l /125

wfin
l /200
l /75

Οριακές τιμές ταλαντώσεων
a=1,0
1 0 mm/kN,
/kN b=120
b 120

Το φορτίο ανέμου θεωρείται στιγμιαία φόρτιση.

2.3.1.3(1)Α

Κατάταξη κατασκευών σε κλάσεις λειτουργίας

Κλάσηη λειτουργίας
ργ 1
Περιλαμβάνονται :
• κατασκευές που είναι κλειστές και συνεχώς θερμαινόμενες – (Ποσοστό Περιεχόμενης
Υγρασίας ξύλου, (Π.Π.Υ. )= (9 ± 3)%).

8.3.1.2(4)
Ηλώσεις ξύλου με ξύλο: κανόνες για ήλους στο σόκορο του ξύλου
Ισχύει η σύσταση, δηλαδή τα οριζόμενα στο 8.3.1.2 (3): Οι λείοι ήλοι που καρφώνονται στο σόκορο
θεωρείται ότι δεν αναλαμβάνουν δυνάμεις εγκάρσια στον άξονά τους.

8.3.1.2(7)
Ηλώσεις ξύλου με ξύλο: είδη ευαίσθητα στο σχίσιμο
Ακολουθείται η σύσταση δηλαδή το άρθρο 8.3.1.2(7) ισχύει για την ελάτη (fir - abies alba) και την
ψευδοτσούγκα (Douglas fir - pseudotsouga menziensi)

Κεφ. 1 Γενικά
Εθνικό Προσάρτημα (συνέχεια)

Κεφ. 1 Γενικά

Aπαιτούμενα συμπληρωματικά κανονιστικά κείμενα
Η χρήση του ΕΝ 1995 γίνεται σε συνδυασμό με τα εξής κείμενα :
1. ΕΝ 1990:2002 «Ευρωκώδικας – Βάσεις σχεδιασμού»
2.

ΕΝ 1991 «Δράσεις στις κατασκευές»

3. ΕΝ 1998 «Αντισεισμικός Σχεδιασμός», για τις ξύλινες κατασκευές σε σεισμικές περιοχές.
(
(κεφ.
8 Ειδικοί
Ε δ ί κανόνες
ό
για κτήρια
ή
από
ό ξύλ
ξύλο).
)
4. ΕΝ 1993 «Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός Κατασκευών από Χάλυβα»
5 Τ
5.
Το Εθ
Εθνικό
όΠ
Προσάρτημα
ά
στο οποίο
ί περιλαμβάνονται
λ βά
πληροφορίες
λ
ί για τις παραμέτρους
έ
που
αφήνονται ανοιχτές στους Ευρωκώδικες προκειμένου να συμπληρωθούν με Εθνική Επιλογή.
6. Πρότυπα ΕΝs για τα δομικά προϊόντα σχετικά με τις ξύλινες κατασκευές.
Αναλυτικός κατάλογος των ΕΝs υπάρχει στον ιστότοπο του ΕΛΟΤ.
ΕΛΟΤ

Κεφ. 1 Γενικά
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Oλα τα στοιχεία για τα μηχανικά χαρακτηριστικά των
διαφόρων τύπου ξυλείας και των προϊόντων ξύλου
(αντοχές, μέτρα ελαστικότητας, πυκνότητα) βρίσκονται
στα αντίστοιχα ΕΝs.
∆εν είναι δυνατόν να υπολογιστεί ούτε μια απλή
δοκός πατώματος μόνο με το κυρίως σώμα του
Ευρωκώδικα 5.

Περίπου
ρ
70 ΕΝs

Κεφ. 1 Γενικά

ΕΝ 338, για φυσική ξυλεία (κωνοφόρων και πλατύφυλλων ξύλων)

(TRADA, 2007)

Κεφ. 1 Γενικά

s

ΓΙΑΤΙ Ο ΕΥΡΩΚΩ∆ΙΚΑΣ 5 ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ

Όμως, τα περισσότερο
Όμως
χρησιμοποιούμενα ΕΝs είναι λίγα, άρα
όταν αποκτηθούν τα βασικά, μπορούν
να αντιμετωπιστούν οι περισσότερες
τρέχουσες εφαρμογές των ξύλινων
κατασκευών.
Πρόσβαση πλέον και αγορά μέσω
internet.
To κόστος όμως ιδιαίτερα μεγάλο.

Κεφ. 1 Γενικά

∆ύσχρηστος κανονισμός

ΓΙΑΤΙ Ο ΕΥΡΩΚΩ∆ΙΚΑΣ 5 ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ

μηχανικοί
χρησιμοποιούν υπολογιστές και αυτό
έχει ληφθεί υπ’ όψιν από την Επιτροπή
σύνταξής του. Με απλά προγράμματα όπως
το (Excel) η ταχύτητα και η ακρίβεια των
γ μ
εξασφαλίζεται
ξ φ ζ
πλήρως.
ήρ ς
υπολογισμών
Tώρα

πλέον

όλοι

οι

Οι «δύσχρηστοι, πολύπλοκοι» τύποι
αποφασίστηκε να παραμείνουν στον
Ευρωκώδικα
ρ
καθώςς περιγράφουν
ρ γρ φ
πολύ
καλύτερα την συμπεριφορά των ξύλινων
φορέων και των συνδέσεων τους αφού
προκύπτουν από τα τελευταία ερευνητικά
αποτελέσματα.
μ

Κεφ. 1 Γενικά

Κεφ. 1 Γενικά

ΓΙΑΤΙ Ο ΕΥΡΩΚΩ∆ΙΚΑΣ 5 ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ

O EC5 έχει αυτήν την μορφή γιατί η αρμόδια Ευρωπαϊκή
Επιτροπή αποφάσισε να συμπεριληφθούν μόνο οι βασικοί
κανόνες σχεδιασμού και υπολογισμού με τους οποίους όλες
οι Ευρωπαϊκές χώρες έπρεπε καταρχήν να συμφωνούν,
δίνοντας παράλληλα την δυνατότητα στις Εθνικές Επιτροπές
και Οργανισμούς της κάθε χώρας να αποφασίσουν
ελεύθερα ποια θα είναι τα καταλληλότερα και συμβατά
συμπληρωματικά
λ
ά ββοηθήματα
θή
και εγχειρίδια
ίδ με τις τοπικές
έ
ιδιαίτερες συνθήκες, παραδόσεις και ερευνητικές εργασίες
τους.
Ο EC5 είναι γραμμένος για χώρες που :

• έχουν ήδη αναπτύξει ένα σύστημα προδιαγραφών
και ερευνητικών εργασιών που αφορούν σε ξύλινες
κατασκευές και
• έχουν ήδη πολλά βοηθήματα εγχειρίδια, και σχετικές
υποστηρικτικές προδιαγραφές όπως η Αγγλία, Γαλλία,
Γερμανία κ
κ.λ.π.
λπ
Όταν όλες οι χώρες προσαρμόσουν τους κανονισμούς τους
στον ΕC5, όλη αυτή η γνώση που θα εμπλουτίζεται από την
μεγάλη εμπειρία ορισμένων χωρών θα είναι πολύ πιο
εύκολα προσιτή και ιδιαίτερα στις χώρες που δεν έχουν
προηγούμενους κανονισμούς.
(π.χ. η Αγγλία)
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κεφ. 1 Γενικά

Ορολογία που αφορά στο ξύλο,
ξύλο στα προϊόντα ξύλου και στις ξύλινες κατασκευές

«Ο Πύργος της Βαβέλ»
Πολλά δομικά συστήματα
Πάρα πολλοί τύποι συνδέσεων
παραδοσιακοί και σύγχρονοι

Πολλά υλικά παλιά και νέα
Π.χ. (Glued laminated timber =
σύνθετη ξυλεία ή συγκολλητή
ξυλεία ή επικολλητή ξυλεία)

Κεφ. 1 Γενικά

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΟΤ
Τεχνική Επιτροπή ΤΕ 92 «ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
∆ιεπιστημονική ομάδα (ΤΕΕ, ΕΜΠ, ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΕΘΙΑΓΕ, ΣΕΒ)

• Ψήφισμα σχεδίων Eυρωπαϊκών Προτύπων (ΕΝ) της CEN

•

Ενέργειες για ανάπτυξη και πιστοποίηση ξύλινων κατασκευών στην Ελλάδα

• Επιλογή
Ε λ ή των ΕΕυρωπαϊκών
ϊ ώ προτύπων
ύ
των οποίων
ί πρέπει
έ
να
προηγηθεί η μετάφραση και μετάφραση τίτλων

• Διαμόρφωση – παγίωση αποδεκτής από όλους ορολογίας για το ξύλο και τις
ξύλινες κατασκευές, μετάφραση ΕΝ 844 1‐12, ενημέρωση Ευρωκώδικα 5.

Κεφ. 1 Γενικά

ΕΝ 844 1-12 (για την ορολογία στρογγύλης και πριστής ξυλείας σε 3 γλώσσες)

Κεφ. 1 Γενικά

ΕΝ 844 1-12 (μετάφραση στα Ελληνικά)

EN 844-3
844 3

March 1995

Round and sawn timber – Terminology – Part 3:
General terms relating to sawn timber
Στρογγύλη και πριστή ξυλεία – Ορολογία – Μέρος 3:
Γενικοί όροι σχετιζόμενοι με την πριστή ξυλεία
3.3.
Planed timber
Πλανισμένη ξυλεία

(Πριστό κορμοτεμάχιο).
.
Ενιαίο κορμοτεμάχιο,
ρμ μ χ ,
τεμαχισμένο κατά
μήκος OK
Παρυφωμένη ξυλεία
Αδρά ορθογωνισμένη
ξυλεία

3.4.

Boule

3.5.

Square edged
timber

3.6.

Wane

Λειψάδα
Απομείωση διατομής

3.7.

Unedged
timber

Απαρύφωτη ξυλεία
??? βλ. 3.5

3.8.

Narrowest
width

Ελάχιστο (στενότερο)
πλάτος

Με πράσινο
ρά ινο και κίτρινο
κί ρινο ΕΘΙΑΓΕ
ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
E.M.Π.
ΤΕΙΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Με μπλέ ,ΤΕΙ

Πριστή ξυλεία η οποία σε περιεχόμενη υγρασία
κατάλληλη για την τελική χρήση έχει κατεργαστεί
(machining)σε όλο το μήκος και πλάτος της σε
τουλάχιστον μια όψη για να αποκτήσει λεία
επιφάνεια.
Τεμάχια απαρύφωτης ξυλείας, που προέκυψαν από
την κατά μήκος κοπή ενός κορμοτεμαχίου με
χ ς παράλληλες
ρ
η ς τομές
μ ς και
επιτυχείς
επανατοποθετήθηκαν στο αρχικό σχήμα του
κορμοτεμαχίου, χωρίς τα εξακρίδια.
Πριστή ξυλεία ορθογωνικής διατομής, με
απομειώσεις της διατομής (λειψάδες) που –
εφόσον επιτρέπονται – δεν υπερβαίνουν ένα
ορισμένο
ρ μ
αριθμό
ρ μ ((ξεφαρδισμένη).
φ ρ μ η)
Στρογγυλεμένη επιφάνεια στρογγυλεμένο τμήμα
διατομής λόγω του αρχικού σχήματος του
κορμοτεμαχίου, με ή χωρίς φλοιό, σε οποιαδήποτε
όψη (face) ή ράχη (edge) της πριστής ξυλείας.
Face = πλατιά διαμήκης πλευρά ξύλου (ΕΜΠ)
Οψη
Edge= πλευρά (διαμήκης) ξύλου (Ευρ. 5)
Ράχη
Στενή διαμήκης πλευρά ξύλου (ΕΜΠ)
Αποστάσεις από edge (Ευρ.5)
Πριστή ξυλεία με παράλληλες όψεις και μια ή και
τις δυο ράχες μη πριονισμένες (αξεφάρδιστη).
Πλάτος απαρύφωτης ξυλείας στο στενότερο
σημείο της στενότερης όψης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο γερμανικός όρος χρησιμοποιείται

Κεφ. 1 Γενικά

ΕΝ 844 1-12 (μετάφραση στα Ελληνικά)

Αποδεκτός από όλους όρος

Κ φ 2
Κεφ.

Βάσεις σχεδιασμού

Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού

Πραγματεύεται τις βασικές αρχές σχεδιασμού για την οριακή κατάσταση
αστοχίας και την οριακή κατάσταση λειτουργικότητας .

Η γενική φιλοσοφία σχεδιασμού είναι κοινή για όλους τους Ευρωκώδικες (οριακές καταστάσεις
αστοχίας
χ ς και λειτουργικότητας
ργ
η ς σε συνδυασμό
μ μ
με την
η μ
μέθοδο των επί μ
μέρους
ρ ς συντελεστών).
)

Έλ
Έλεγχοι
Οριακής
Ο
ή Κατάστασης
Κ ά
Αστοχίας
Α
ί

S d ≤ Rd
όπου :
Sd = τιμή σχεδιασμού των εσωτερικών δυνάμεων που δημιουργούν οι δράσεις
Rd = τιμή σχεδιασμού της αντοχής (μέγεθος αντοχής σχεδιασμού)

Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού

Έλεγχοι Οριακής Κατάστασης Αστοχίας

Sd ≤ Rd
∆ΡΑΣΕΙΣ και ΣΥΝ∆YΑΣΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ (Sd)

(βλ. ΕΝ 1990:2002 και ΕΝ 1991 )

α Χωρίς σεισμό
α.

Σ γG
γG,jj Gk,j
Gk j + γQ
γQ,1
1 Qk,1
Qk 1 + ΣγQ
ΣγQ,ii ψ0,i
ψ0 i Qk,i
Qk i

β. Mε σεισμό
β
μ

ΣGk,jj

+ Ad

+ Σψ2,i
ψ
Qk,i

ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (Συγκεντρωτικός Πίνακας), (βλ. Εθνικό Προσάρτημα, ΕΝ 1990:2002)
G = ίδια βάρη, Q ή q = επιβαλλόμενα φορτία, S = χιόνι, W = άνεμος

γG= 1.35

γQ=1.5

ψ0 (q) = 0.7
ψ0 (q) = 1.0
ψ0 (s) = 0.5
ψ0 (w) = 0.6
ψ2 (q) = 0.3
ψ2 (q) = 0.0
ψ2 (s) = 0.0
ψ2 (w) = 0.0

(κατοικίες, γραφεία, χώροι συνάθροισης, καταστήματα, χώροι κυκλοφορίας οχημάτων)
(χώροι αποθήκευσης)
(υψόμετρο <1000μ.), ψ0 (s) = 0.7 (υψόμετρο >1000μ.)
(κατοικίες, γραφεία), ψ2 (q) = 0.6 (χώροι συνάθροισης, καταστήματα)
(για μη βατές στέγες
στέγες, βλ
βλ. κατηγορία Η EC 0)
(υψόμετρο <1000μ.), ψ2 (s) = 0.2 (υψόμετρο >1000μ.)

Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού

Έλεγχοι Οριακής Κατάστασης Αστοχίας

Sd ≤ Rd
∆ΡΑΣΕΙΣ και ΣΥΝ∆YΑΣΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ (Sd) (βλ. ΕΝ 1990:2002 και ΕΝ 1991 )
α. Χωρίς
ρ ς σεισμό
μ

Σ γγG,j,j Gk,j,j + γγQ,1
, Qk,1
, + ΣγQ,i
γ , ψ
ψ0,i, Qk,i,

Παραδείγματα συνδυασμών φορτίσεων για συνήθεις εφαρμογές

Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού

Έλεγχοι Οριακής Κατάστασης Αστοχίας

Sd ≤ Rd
∆ΡΑΣΕΙΣ και ΣΥΝ∆YΑΣΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ (Sd) (βλ. ΕΝ 1990:2002 και ΕΝ 1991 )
β. Mε σεισμό
β
μ

ΣGk,jj

+ Ad

+ Σψ2,i
ψ
Qk,i

Παραδείγματα συνδυασμών φορτίσεων για συνήθεις εφαρμογές

Πάτωμα κατοικίας :
Mη βατή
κεκλιμένη στέγη:

G+A
G + A + ψ2(q) Q = G + A + 0.3 Q
G+A+0
0.0
0 S + 0.0W
0 0W (υψόμετρο <1000μ.)
<1000μ )

Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού

Έλεγχοι Οριακής Κατάστασης Αστοχίας

Sd ≤ Rd
Sd ≤ R k
Για όλα τα υλικά

γΜ
όπου :

γΜ

είναι ο επί μέρους συντελεστής ασφαλείας

Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού
Θεμελιώδεις συνδυασμοί δράσεων

γΜ

Πίνακας 2.3 του ΕΝ 1995-1-1. Στο Εθνικό Προσάρτημα έγινε
αποδοχή των συνιστώμενων από τον Ευρωκώδικα 5 τιμών.
τιμών

Φυσική ξυλεία (στρογγύλη, πελεκητή, πριστή – solid
timber):

1,3

Επικολλητή ξυλεία (Glued laminated timber) :

1,25

Ξυλεία επικολλημένων ξυλοφύλλων (LVL) :

1,2

Για τον υπολογισμό
των αντοχών
διαφόρων ειδών
ξξύλου και
προϊόντων ξύλου

Αντικολλητή ξυλεία‐ «κόντρα‐πλακέ» (plywood) :

1,3

γΜ

Πλάκες προσανατολισμένων ξυλοτεμαχιδίων (Οriented
Strand Boards ‐ ΟSB) :
Μοριοπλάκες (Particleboards):

1,3

Ινοπλάκες σκληρές (Fibreboards hard) :

1,3

Ινοπλάκες μέσης σκληρότητας (Fibreboards medium):

13
1,3

Ινοπλάκες μέσης πυκνότητας (Fibreboards MDF) :

1,3

Ινοπλάκες μαλακές (Fibreboards soft) :

1,3

Συνδέσεις :

1,3

Συνδέσεις με ηλοφόρες πλάκες :

1,25

Τυχηματικοί συνδυασμοί

1,0

Για όλα τα υλικά και για όλα τα είδη συνδέσεων

Sd ≤ R k

Για τον υπολογισμό
των συνδέσεων

Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού
Θεμελιώδεις συνδυασμοί δράσεων

γΜ

Φυσική ξυλεία (στρογγύλη, πελεκητή, πριστή – solid
timber):

1,3

Επικολλητή ξυλεία (Glued laminated timber) :

1,25

Ξυλεία επικολλημένων ξυλοφύλλων (LVL) :

1,2

Αντικολλητή ξυλεία‐ «κόντρα‐πλακέ» (plywood) :

1,3

Πλάκες προσανατολισμένων ξυλοτεμαχιδίων (Οriented
Strand Boards ‐ ΟSB) :
Μοριοπλάκες (Particleboards):

1,3

Ινοπλάκες σκληρές (Fibreboards hard) :

1,3

Ινοπλάκες μέσης σκληρότητας (Fibreboards medium):

13
1,3

Ινοπλάκες μέσης πυκνότητας (Fibreboards MDF) :

1,3

Ινοπλάκες μαλακές (Fibreboards soft) :

1,3

Συνδέσεις :

1,3

Συνδέσεις με ηλοφόρες πλάκες :

1,25

Τυχηματικοί συνδυασμοί

1,0

Για όλα τα υλικά και για όλα τα είδη συνδέσεων

Επισημαίνεται η μείωση του συντελεστή γΜ στο
τελευταίο κείμενο του Ευρωκώδικα 5 για την επικολλητή
ξξυλεία και το LVL. Στιςς προηγούμενες
ρ ηγ μ ς εκδόσειςς ή
ήταν 1,3.
,
O συντελεστής γΜ για την επικολλητή ξυλεία και το LVL
(βιομηχανικά προϊόντα ξύλου), είναι μικρότερος των
υπολοίπων λόγω μείωσης των αβεβαιοτήτων κατά την
παραγωγή
ρ γ γή τους.
ς

Αντίθετα, για τον υπολογισμό των συνδέσεων, ο
συντελεστής γΜ που αφορά στα μεταλλικά συνδετικά
μέσα (κοχλίες
(κοχλίες, ήλους
ήλους, κλπ
κλπ.)) αυξήθηκε από 1,1
1 1 σε 1,3.
13

Κεφ. 3

Ιδιότητες υλικών

Π. Τουλιάτος «Σημειώσεις Οικοδομικής»

Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού, Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών

Έλεγχοι Οριακής Κατάστασης Αστοχίας

Sd ≤ Rd
Sd ≤ R k
Για όλα τα υλικά

γΜ

Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού, Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών

Έλεγχοι Οριακής Κατάστασης Αστοχίας

Sd ≤ Rd
Για όλα τα άλλα υλικά

Sd ≤ R k

Για το ξύλο

Sd ≤

γΜ
kmod

Rk
γΜ

όπου:
Rk
είναι η χαρακτηριστική τιμή της φέρουσας ικανότητας·
γΜ
είναι ο επί μέρους συντελεστής για μία ιδιότητα του υλικού·

kmod

είναι ένας τροποποιητικός συντελεστής με τον οποίο λαμβάνεται υπόψη
η επιρροή της διάρκειας φόρτισης και το ποσοστό περιεχομένης υγρασίας του ξύλου.

Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού, Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών

kmod

είναι ένας τροποποιητικός συντελεστής με τον οποίο λαμβάνεται
υπόψη η επιρροή στις αντοχές και στις ιδιότητες δυσκαμψίας του ξύλου της :
1. διάρκειας φόρτισης

Sd ≤

kmod

Rk
γΜ

Η φέρουσα ικανότητα του ξύλου και των προϊόντων ξύλου επηρεάζεται σημαντικά από τον
χρόνο επιβολής των φορτίων.
Παραλαμβάνονται λιγότερα φορτία όταν αυτά καταπονούν την κατασκευή για μεγάλο
χρονικό διάστημα (π.χ. μόνιμα).

Γι’ αυτό οι δράσεις που εισάγονται στους υπολογισμούς κατατάσσονται σε κατηγορίες
ανάλογα με την διάρκεια τους, οι οποίες ονομάζονται (κατηγορίες διάρκειας φόρτισης).

Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού, Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών

η επιρροή της διάρκειας φορτίσεως

Πίνακας κατατάξεως φορτίσεων σε κατηγορίες διάρκειας όπως ορίζονται στο
Ελληνικό Εθνικό Προσάρτημα (βλ. επίσης ΕΝ 1995-1-1, Πίνακες 2.1, 2.2)

Kατηγορίες
ί διάρκειας
δά
φόρτισης

δ ί
φορτίων
φ ί
Παραδείγματα

Σωρευτική
ή διάρκεια
δά
χαρακτηριστικού φορτίου

Μόνιμη

ίδιο βάρος

άνω των 10 ετών

Μακροχρόνια

φορτία αποθηκεύσεως

6 μήνες έως 10 έτη

Μεσοχρόνια

Επιβαλλόμενα (κινητά)
φορτία πατωμάτων

1 εβδομάδα έως 6 μήνες

Β
Βραχυχρόνια
ό

χιόνι
ό

λ ό
λιγότερο
από
ό 1 εβδομάδα
βδ άδ

Στιγμιαία

άνεμος, τυχηματικά φορτία
(π.χ. σεισμός)

Παρατηρήσεις :
Σύμφωνα με το Εθνικό Προσάρτημα, το φορτίο του χιονιού θεωρείται βραχυχρόνια φόρτιση
και ο άνεμος τυχηματική.

Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού, Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών

η επιρροή της διάρκειας φορτίσεως

Πίνακας Κατατάξεως φορτίσεων σε κατηγορίες διάρκειας όπως ορίζονται στο
Ελληνικό Εθνικό Προσάρτημα (βλ. επίσης ΕΝ 1995-1-1, Πίνακες 2.1, 2.2)
Κατηγορία διάρκειας
φόρτισης
φ
ρ ης

Παραδείγματα φορτίων

Σωρευτική διάρκεια
χχαρακτηριστικού
ρ ηρ
φ
φορτίου
ρ

Μόνιμη

ίδιο βάρος

άνω των 10 ετών

Μακροχρόνια

φορτία αποθηκεύσεως

6 μήνες έως 10 έτη

Μεσοχρόνια

Επιβαλλόμενα (κινητά)
φορτία πατωμάτων

1 εβδομάδα έως 6 μήνες

Βραχυχρόνια

χιόνι

λιγότερο από 1 εβδομάδα

Στιγμιαία

άνεμος, τυχηματικά φορτία
(π.χ. σεισμός)

Cost E55

Για άλλες χώρες το χιόνι μπορεί να είναι μεσοχρόνια φόρτιση
και ο άνεμος βραχυχρόνια.

Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού, Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών
Τιμές του kmod
(βλ. ΕΝ 1995-1-1, 2.4.1, Πίνακα 3.1, Amendment, EN 1995-1-1:2004/A - June 2008))
Υλ ό
Υλικό

Πρότυπο

Φυσική ξυλεία

ΕΝ 1408-1-1

Επικολλητή ξυλεία

ΕΝ 14080

Ξυλεία
επικολλημένων
ξυλοφύλλων (LVL)

EN 14374, EN 14279

Κατηγορίαδιάρκειαςφόρτισης
Κατηγορίαδιάρκειας
φόρτισης

Κατηγορία
Κ
ί
Λειτουργίας

Μόνιμη
δράση

Μακροχρόνια
δράση

Μεσοχρόνια
δράση

Βραχυχρόνια
δράση

Στιγμιαία
δράση

1
2
3

0,60
0,60
0 50
0,50

0,70
0,70
0 55
0,55

0,80
0,80
0 65
0,65

0,90
0,90
0 70
0,70

1,10
1,10
0 90
0,90

Αντικολλητή ξυλεία
(“κόντρα-πλακέ”,
plywood)
p
y
)

ΕΝ 636
ΕΝ 636-1
ΕΝ 636-2
ΕΝ 636-3

Πλάκες
προσανατολισμένων
ξυλοτεμαχιδίων
(Οriented Strand
Boards - OSB)

EN 300
OSB/2
OSB/3, OSB/4
OSB/3, OSB/4

1
1
2

0,30
0,40
0,30

0,45
0,50
0,40

0,65
0,70
0,55

0,85
0,90
0,70

1,10
1,10
0,90

Μοριοπλάκες
(particleboards)

ΕΝ 312
Τύπου P4, P5
Τύπου P5
Τύπου P6, P7
Τύπου P7

1
2
1
2

0,30
0,20
0,40
0,30

0,45
0,30
0,50
0,40

0,65
0,45
0,70
0,55

0,85
0,60
0,90
0,70

1,10
0,80
1,10
0,90

ΙΙνοπλάκες
λά
σκληρές
λ έ
(Fibreboards, hard ή
hardboard)

ΕΝ 622
622-2
2
HB.LA, HB.HLA1 ή 2
HB.HLA1 ή 2

1
2

0,30
0,20

0,45
0,30

0,65
0,45

0,85
0,60

1,10
0,80

Ινοπλάκες μέσης
σκληρότητας
(Fibreboards, medium
ή mediumboard)

ΕΝ 622-3
MBH.LA1 ή 2
ΜΒΗ.ΗLS1 ή 2
ΜΒΗ ΗLS1 ή 2
ΜΒΗ.ΗLS1

1
1
2

0,20
0,20
-

0,40
0,40
-

0,60
0,60
-

0,80
0,80
0 45
0,45

1,10
1,10
0 80
0,80

Ινοπλάκες μέσης
πυκνότητας
(Fibreboards, MDF)

EN 622-5
MDF.LA, MDF.HLS
MDF.HLS

1
2

0,20
-

0,40
-

0,60
-

0,80
0,45

1,10
0,80

Μειωτικός συντελεστής των αντοχών
εκτός στιγμιαίας φόρτισης (άνεμο,σεισμό)

Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού

O kmod είναι ένας τροποποιητικός συντελεστής με τον οποίο λαμβάνεται
υπόψη
ό η επιρροήή :

• της διάρκειας φόρτισης
• και τoυ ποσοστού περιεχομένης υγρασίας του ξύλου (Π.Π.Υ.)

Sd ≤

kmod

Rk
γΜ

Μείωση μηχανικών αντοχών
σε συνδυασμό
δ
ό με την
διάρκεια φόρτισης (kmod)
Αύξηση ερπυστικών
παραμορφώσεων (kdef)
Μεταβολές διαστάσεων
διατομής, στρεβλώματα,
ρηγματώσεις
ώ
ξήρανσης
ξή
Σήψη όταν Π.Π.Υ. > 20%

Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού, Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών

Sd ≤

kmod

Rk
γΜ

«Ποσοστό Περιεχόμενης Υγρασίας ξύλου» (Π.Π.Υ.%)
= Βάρος περιεχόμενου νερού x 100
Bάρος αποξηραμένου ξύλου

Μείωση μηχανικών αντοχών
σε συνδυασμό με τη
διάρκεια φόρτισης

Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού, Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών
Στον EC5 καθορίζονται «κατηγορίες λειτουργίας" στις οποίες κατατάσσονται οι κατασκευές ανάλογα
με την σχετική υγρασία και θερμοκρασία του περιβάλλοντος τους.
τους
Το σύστημα των κατηγοριών λειτουργίας προορίζεται κυρίως για τον καθορισμό τιμών αντοχών μέσω του
συντελεστή kmod .

Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού, Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών
Τιμές του k mod
(βλ. ΕΝ 1995-1-1, 2.4.1, Πίνακα 3.1, Ammendment, EN 1995-1-1:2004/A - June 2008))
Υλικόό

Πρότυπο

Φυσική ξυλεία

ΕΝ 1408-1-1

Επικολλητή ξυλεία

ΕΝ 14080

Ξυλεία
επικολλημένων
ξυ λοφύλλων (LVL)

EN 14374, EN 14279

Κατηγορία διάρκειας
διάρκειαςφόρτισης
φόρτισης

Κατηγορία
Λειτουργίας

Μόνιμη
δράση

Μακροχρόνια
δράση

Μεσοχρόνια
δράση

Βραχυχρόνια
δράση

Στιγμιαία
δράση

1
2
3

0,60
0,60
0 50
0,50

0,70
0,70
0 55
0,55

0,8 0
0,8 0
0 65
0,6

0,90
0,90
0 70
0,70

1 ,10
1 ,10
0 ,90
90

Αντικολλητή ξυλεία
(“κόντρα-πλακέ”,
plywood)
p
y
)

ΕΝ 636
ΕΝ 636-1
ΕΝ 636-2
ΕΝ 636-3

Πλάκες
προσανατολισμένων
ξυ λοτεμαχιδίων
(Οriented Strand
Boards - OSB)

EN 300
OSB/2
OSB/3, OSB/4
OSB/3, OSB/4

1
1
2

0,30
0,40
0,30

0,45
0,50
0,40

0,6 5
0,7 0
0,5 5

0,85
0,90
0,70

1 ,10
1 ,10
0 ,90

Μοριοπλάκες
(particleboards)

ΕΝ 312
Τύπου
Τύπου
Τύπου
Τύπου

P4, P5
P5
P6, P7
P7

1
2
1
2

0,30
0,20
0,40
0,30

0,45
0,30
0,50
0,40

0,6 5
0,4 5
0,7 0
0,5 5

0,85
0,60
0,90
0,70

1 ,10
0 ,80
1 ,10
0 ,90

Ινοπλάκες σκληρές
(Fibreboards h ard ή
hardboard)

ΕΝ 622-2
HB.LA, HB.HLA1 ή 2
HB.HLA1 ή 2

1
2

0,30
0,20

0,45
0,30

0,6 5
0,4 5

0,85
0,60

1 ,10
0 ,80

Ινοπλάκες μέσης
σκληρότητας
(Fibreboards medium
ή mediumboard))

ΕΝ 622-3
MBH.LA1 ή 2
ΜΒΗ.ΗLS1 ή 2
ΜΒΗ.ΗLS1 ή 2

1
1
2

0,20
0,20
-

0,40
0,40
-

0,6 0
0,6 0
-

0,80
0,80
0,45

1 ,10
1 ,10
0 ,80

Ινοπλάκες μέσης
πυκνότητας
(Fibreboards MDF)

EN 622-5
MDF.LA, MDF.HLS
MDF.HLS

1
2

0,20
-

0,40
-

0,6 0
-

0,80
0,45

1 ,10
0 ,80

Μειωτικός συντελεστής των αντοχών
εκτός στιγμιαίας φόρτισης (άνεμο, σεισμό)

Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού, Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών
Στον EC5 καθορίζονται «κατηγορίες λειτουργίας» στις οποίες κατατάσσονται οι κατασκευές ανάλογα
με την σχετική υγρασία και θερμοκρασία του περιβάλλοντος τους.
τους
Το σύστημα των κατηγοριών λειτουργίας προορίζεται κυρίως για τον καθορισμό τιμών αντοχών μέσω του
συντελεστή kmod .

Πίνακας κατάταξης κατασκευών σε κατηγορίες
λειτουργίας (βλ. ΕΝ 1995-1-1, 2.3.1.3)
Κατηγορία
λειτουργίας

Θερμοκρασία και σχετική υγρασία
περιβάλλοντος

1

20οC, υγρασία >65% για λίγες
εβδομάδες το χρόνο.

2

20οC , υγρασία >85% για λίγες
εβδομάδες το χρόνο.

3

Κλιματικές συνθήκες οι οποίες
οδηγούν σε Π.Π.Υ. του ξύλου
ανώτερο από εκείνο της κατηγορίας
2

Πώς συνδέονται οι
κατηγορίες λειτουργίας
των κατασκευών με το
Π.Π.Υ. του ξύλου

?

Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού, Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών

Το ξξύλο είναι ιδιαίτερα
ρ υγροσκοπικό
γρ
υλικό.
Από την ώρα που υλοτομείται και σε όλη την διάρκεια της ζωής του ως δομικό
μέλος αποδίδει ή προσλαμβάνει υγρασία έως ότου το ποσοστό της υγρασίας του
μέλος,
σταθεροποιηθεί στο λεγόμενο «ποσοστό υγρασίας σε ισορροπία με το
περιβάλλον».
Το ποσοστό αυτό εξαρτάται άμεσα από την θερμοκρασία και την σχετική υγρασία
της ατμόσφαιρας του χώρου που βρίσκεται το ξύλο.
Επομένως ένα αποξηραμένο
ξ
ξ
ξύλινο
στοιχείο όταν εκτεθεί
θ σε υγρή ατμόσφαιρα τείνει
να επαναπροσλάβει υγρασία και να διογκωθεί ή το αντίθετο.

Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού, Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών
Η υγρασία επηρεάζει σημαντικά τις μηχανικές ιδιότητες
του ξξύλου όταν μ
μεταβάλλεται
β
κάτω από το σημείο
ημ
κορεσμού των ινωδών κυττάρων του (δηλαδή Π.Π.Υ.
<25-30%).
Λόγω της συμπύκνωσης της μάζας των κυτταρικών
τοιχωμάτων, οι μηχανικές αντοχές του ξύλου μειώνονται
όταν αυξάνεται η περιεχόμενη υγρασία του και
αυξάνονται
ξά
ό
όταν
ελαττώνεται
λ ώ
η υγρασία.
ί

ΠΠΥ < 20%

Ξηρή
ηρή Ξυλεία
(dry wood)

Π. Τουλιάτος «Σημειώσεις Οικοδομικής»

20% <ΠΠΥ < 30%

Υγρή
γρή ή πράσινη
ρ
η
ξυλεία (green wood)

Όταν τα τοιχώματα των ινωδών κυττάρων του ξύλου
είναι πλήρως διαβρεγμένα χωρίς όμως να υπάρχει
ελεύθερο νερό στις κοιλότητες τους,
τους τότε θεωρείται ότι
το ξύλο βρίσκεται στο σημείο κορεσμού των ινωδών
κυττάρων του ή στο σημείο ινοκόρου (Π.Π.Υ. 25%-35%
ανάλογα με το είδος της ξυλείας).

ΠΠΥ ~30%

30% < ΠΠΥ <300%

Ελεύθερο
ρ νερό
ρ στιςς κοιλότητες
η ς
των ινωδών κυττάρων =
30% < ΠΠΥ <300%

Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού, Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών

Πίνακας κατάταξης κατασκευών σε κατηγορίες λειτουργίας
(βλ. ΕΝ 1995-1-1, 2.3.1.3 και Εθνικό Προσάρτημα)
Κατηγορίες
λειτουργίας

Θερμοκρασία και
περιβάλλοντος

σχετική

υγρασία

Ποσοστό περιεχόμενης
υγρασίας του ξύλου (Π.Π.Υ.)
(Π Π Υ )

Παραδείγματα

1

20οC, υγρασία >65% για λίγες
εβδομάδες το χρόνο.

Το Π.Π.Υ. των ξύλινων
στοιχείων που
χρησιμοποιούνται σε αυτούς
τους χώρους
σταθεροποιείται στο 9 ±3%.

Κλειστές κατασκευές ή χώροι που
θερμαίνονται , θερμές στέγες,
εσωτερικά πατώματα και εσωτερικοί
τοίχοι.

2

20οC, υγρασία >85% για λίγες
εβδομάδες το χρόνο.

Π.Π.Υ. ξύλινων στοιχείων =
(12 ± 3)%
Π.Π.Υ. ξύλινων στοιχείων =
(15 ± 3)%

Κλειστές κατασκευές, μη
θερμαινόμενες.
Ανοικτές στεγασμένες κατασκευές, που
δεν εκτίθενται στα καιρικά φαινόμενα
(π.χ. άμεση διαβροχή), ψυχρές στέγες,
εξωτερικοί τοίχοι.

3

Κλιματικές συνθήκες οι οποίες
οδηγούν σε Π.Π.Υ. του ξύλου ανώτερο
από εκείνο της κατηγορίας 2 .

Π.Π.Υ. ξύλινων στοιχείων
>19%.

Κατασκευές πλήρως εκτεθειμένες στα
καιρικά φαινόμενα (π.χ. άμεση
διαβροχή).

Παρατήρηση :
Ξύλινα μέλη κατασκευών στα οποία επικρατούν διαφορετικές συνθήκες ανά χώρο θα πρέπει να κατατάσσονται σε αντίστοιχη κατηγορία
λειτουργίας. Για παράδειγμα, τα μέλη κατασκευών κλάσεως λειτουργίας 1 ή 2, που βρίσκονται σε άμεση επαφή με το έδαφος, με μεγάλη
θα ό η α συγκέντρωσης
συγ έ ρωσης και
α εγ
εγκλωβισμού
ωβ σμού υγρασ
υγρασίας
ας ((Π.Π.Υ. > 19%),
9%), θα πρέπει
ρέ ε να
α εελέγχονται
έγχο α για
γ α κατηγορία
α ηγορ α λειτουργίας
ε ουργ ας 3.
3
πιθανότητα

Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού, Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών

Εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες
φέροντα ξύλινα στοιχεία (κατηγορία υγρασίας 3)

Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού, Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών

Εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες
ξύλινες κατασκευές (κατηγορία υγρασίας 3)

Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού, Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών

κατηγορία υγρασίας 2 για τα μέλη που είναι μη εκτεθειμένα, και
κατηγορία υγρασίας 3 για τα ξύλινα μέλη που είναι εκτεθειμένα

3
2

2

κατηγορία υγρασίας τουλάχιστον 2 για ξύλινες κατασκευές σε κολυμβητήρια

Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού, Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών

Στεγασμένες ανοιχτές ξύλινες κατασκευές
(κατηγορία υγρασίας 2)

Ξύλινος σκελετός εξωτερικού
τοίχου (κατηγορία υγρασίας 2)

Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού, Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών

(κατηγορία
υγρασίας 2)
Ψυχρές στέγες

Θερμές στέγες
(κατηγορία υγρασίας 1)
Εσωτερικοί
θερμαινόμενοι
χώροι
ώ
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Τιμές του k mod
(βλ. ΕΝ 1995-1-1, 2.4.1, Πίνακα 3.1, Ammendment, EN 1995-1-1:2004/A - June 2008))
Υλικόό

Πρότυπο

Φυσική ξυλεία

ΕΝ 1408-1-1

Επικολλητή ξυλεία

ΕΝ 14080

Ξυλεία
επικολλημένων
ξυ λοφύλλων (LVL)

EN 14374, EN 14279

Κατηγορία διάρκειας
διάρκειαςφόρτισης
φόρτισης

Κατηγορία
Λειτουργίας

Μόνιμη
δράση

Μακροχρόνια
δράση

Μεσοχρόνια
δράση

Βραχυχρόνια
δράση

Στιγμιαία
δράση

1
2
3

0,60
0,60
0 50
0,50

0,70
0,70
0 55
0,55

0,8 0
0,8 0
0 65
0,6

0,90
0,90
0 70
0,70

1 ,10
1 ,10
0 ,90
90

Αντικολλητή ξυλεία
(“κόντρα-πλακέ”,
plywood)
p
y
)

ΕΝ 636
ΕΝ 636-1
ΕΝ 636-2
ΕΝ 636-3

Πλάκες
προσανατολισμένων
ξυ λοτεμαχιδίων
(Οriented Strand
Boards - OSB)

EN 300
OSB/2
OSB/3, OSB/4
OSB/3, OSB/4

1
1
2

0,30
0,40
0,30

0,45
0,50
0,40

0,6 5
0,7 0
0,5 5

0,85
0,90
0,70

1 ,10
1 ,10
0 ,90

Μοριοπλάκες
(particleboards)

ΕΝ 312
Τύπου
Τύπου
Τύπου
Τύπου

P4, P5
P5
P6, P7
P7

1
2
1
2

0,30
0,20
0,40
0,30

0,45
0,30
0,50
0,40

0,6 5
0,4 5
0,7 0
0,5 5

0,85
0,60
0,90
0,70

1 ,10
0 ,80
1 ,10
0 ,90

Ινοπλάκες σκληρές
(Fibreboards h ard ή
hardboard)

ΕΝ 622-2
HB.LA, HB.HLA1 ή 2
HB.HLA1 ή 2

1
2

0,30
0,20

0,45
0,30

0,6 5
0,4 5

0,85
0,60

1 ,10
0 ,80

Ινοπλάκες μέσης
σκληρότητας
(Fibreboards medium
ή mediumboard))

ΕΝ 622-3
MBH.LA1 ή 2
ΜΒΗ.ΗLS1 ή 2
ΜΒΗ.ΗLS1 ή 2

1
1
2

0,20
0,20
-

0,40
0,40
-

0,6 0
0,6 0
-

0,80
0,80
0,45

1 ,10
1 ,10
0 ,80

Ινοπλάκες μέσης
πυκνότητας
(Fibreboards MDF)

EN 622-5
MDF.LA, MDF.HLS
MDF.HLS

1
2

0,20
-

0,40
-

0,6 0
-

0,80
0,45

1 ,10
0 ,80

Ίδιες τιμές του kmod για τη φυσική,
την επικολλητή ξυλεία, το LVL και
το «κόντρα-πλακέ» για όλες τις
κατηγορίες λειτουργίας και
διάρκειας φόρτισης.
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Τιμές του k mod
(βλ. ΕΝ 1995-1-1, 2.4.1, Πίνακα 3.1, Ammendment, EN 1995-1-1:2004/A - June 2008))
Υλικόό

Πρότυπο

Φυσική ξυλεία

ΕΝ 1408-1-1

Επικολλητή ξυλεία

ΕΝ 14080

Ξυλεία
επικολλημένων
ξυ λοφύλλων (LVL)

EN 14374, EN 14279

Κατηγορία διάρκειας
διάρκειαςφόρτισης
φόρτισης

Κατηγορία
Λειτουργίας

Μόνιμη
δράση

Μακροχρόνια
δράση

Μεσοχρόνια
δράση

Βραχυχρόνια
δράση

Στιγμιαία
δράση

1
2
3

0,60
0,60
0 50
0,50

0,70
0,70
0 55
0,55

0,8 0
0,8 0
0 65
0,6

0,90
0,90
0 70
0,70

1 ,10
1 ,10
0 ,90
90

Αντικολλητή ξυλεία
(“κόντρα-πλακέ”,
plywood)
p
y
)

ΕΝ 636
ΕΝ 636-1
ΕΝ 636-2
ΕΝ 636-3

Πλάκες
προσανατολισμένων
ξυ λοτεμαχιδίων
(Οriented Strand
Boards - OSB)

EN 300
OSB/2
OSB/3, OSB/4
OSB/3, OSB/4

1
1
2

0,30
0,40
0,30

0,45
0,50
0,40

0,6 5
0,7 0
0,5 5

0,85
0,90
0,70

1 ,10
1 ,10
0 ,90

Μοριοπλάκες
(particleboards)

ΕΝ 312
Τύπου
Τύπου
Τύπου
Τύπου

P4, P5
P5
P6, P7
P7

1
2
1
2

0,30
0,20
0,40
0,30

0,45
0,30
0,50
0,40

0,6 5
0,4 5
0,7 0
0,5 5

0,85
0,60
0,90
0,70

1 ,10
0 ,80
1 ,10
0 ,90

Ινοπλάκες σκληρές
(Fibreboards h ard ή
hardboard)

ΕΝ 622-2
HB.LA, HB.HLA1 ή 2
HB.HLA1 ή 2

1
2

0,30
0,20

0,45
0,30

0,6 5
0,4 5

0,85
0,60

1 ,10
0 ,80

Ινοπλάκες μέσης
σκληρότητας
(Fibreboards medium
ή mediumboard))

ΕΝ 622-3
MBH.LA1 ή 2
ΜΒΗ.ΗLS1 ή 2
ΜΒΗ.ΗLS1 ή 2

1
1
2

0,20
0,20
-

0,40
0,40
-

0,6 0
0,6 0
-

0,80
0,80
0,45

1 ,10
1 ,10
0 ,80

Ινοπλάκες μέσης
πυκνότητας
(Fibreboards MDF)

EN 622-5
MDF.LA, MDF.HLS
MDF.HLS

1
2

0,20
-

0,40
-

0,6 0
-

0,80
0,45

1 ,10
0 ,80

Μειωτικός συντελεστής των αντοχών
εκτός στιγμιαίας φόρτισης (άνεμο σεισμό)

Επισημαίνεται η σημαντική μείωση
της
ης αντοχής
χής των ξξύλων ((40%
% - έωςς
και 50%) για τα μεγάλης διάρκειας
φορτία (μόνιμα και μακροχρόνια).
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Τιμές του k mod
(βλ. ΕΝ 1995-1-1, 2.4.1, Πίνακα 3.1, Ammendment, EN 1995-1-1:2004/A - June 2008))
Υλικόό

Πρότυπο

Φυσική ξυλεία

ΕΝ 1408-1-1

Επικολλητή ξυλεία

ΕΝ 14080

Ξυλεία
επικολλημένων
ξυ λοφύλλων (LVL)

EN 14374, EN 14279

Κατηγορία διάρκειας
διάρκειαςφόρτισης
φόρτισης

Κατηγορία
Λειτουργίας

Μόνιμη
δράση

Μακροχρόνια
δράση

Μεσοχρόνια
δράση

Βραχυχρόνια
δράση

Στιγμιαία
δράση

1
2
3

0,60
0,60
0 50
0,50

0,70
0,70
0 55
0,55

0,8 0
0,8 0
0 65
0,6

0,90
0,90
0 70
0,70

1 ,10
1 ,10
0 ,90
90

Αντικολλητή ξυλεία
(“κόντρα-πλακέ”,
plywood)
p
y
)

ΕΝ 636
ΕΝ 636-1
ΕΝ 636-2
ΕΝ 636-3

Πλάκες
προσανατολισμένων
ξυ λοτεμαχιδίων
(Οriented Strand
Boards - OSB)

EN 300
OSB/2
OSB/3, OSB/4
OSB/3, OSB/4

1
1
2

0,30
0,40
0,30

0,45
0,50
0,40

0,6 5
0,7 0
0,5 5

0,85
0,90
0,70

1 ,10
1 ,10
0 ,90

Μοριοπλάκες
(particleboards)

ΕΝ 312
Τύπου
Τύπου
Τύπου
Τύπου

P4, P5
P5
P6, P7
P7

1
2
1
2

0,30
0,20
0,40
0,30

0,45
0,30
0,50
0,40

0,6 5
0,4 5
0,7 0
0,5 5

0,85
0,60
0,90
0,70

1 ,10
0 ,80
1 ,10
0 ,90

Ινοπλάκες σκληρές
(Fibreboards h ard ή
hardboard)

ΕΝ 622-2
HB.LA, HB.HLA1 ή 2
HB.HLA1 ή 2

1
2

0,30
0,20

0,45
0,30

0,6 5
0,4 5

0,85
0,60

1 ,10
0 ,80

Ινοπλάκες μέσης
σκληρότητας
(Fibreboards medium
ή mediumboard))

ΕΝ 622-3
MBH.LA1 ή 2
ΜΒΗ.ΗLS1 ή 2
ΜΒΗ.ΗLS1 ή 2

1
1
2

0,20
0,20
-

0,40
0,40
-

0,6 0
0,6 0
-

0,80
0,80
0,45

1 ,10
1 ,10
0 ,80

Ινοπλάκες μέσης
πυκνότητας
(Fibreboards MDF)

EN 622-5
MDF.LA, MDF.HLS
MDF.HLS

1
2

0,20
-

0,40
-

0,6 0
-

0,80
0,45

1 ,10
0 ,80

Μειωτικός συντελεστής των αντοχών
εκτός στιγμιαίας φόρτισης (άνεμο σεισμό)

Επισημαίνεται η σημαντική μείωση της
αντοχής
ή (70% - έως
έ
και 80%) των
ξυλοπλακών διαφόρων τύπων όταν
καταπονούνται από μόνιμες (ίδια βάρη)
και μακροχρόνιες δράσεις (φορτία
αποθήκευσης).
Οι ξυλοπλάκες για τις οποίες δεν
υπάρχει τιμή, θεωρούνται ακατάλληλες
για φέροντα στοιχεία.

Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού, Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Όταν ένας συνδυασμός φορτίων απαρτίζεται από δράσεις που
κατατάσσονται σε διαφορετικές κατηγορίεςδιάρκειας φορτίσεων, θα πρέπει
να λαμβάνεται η τιμή του kmod που αντιστοιχεί στην δράση μικρότερης
διάρκειας.

π.χ. για έναν συνδυασμό (1.35G+1.5S) που περιλαμβάνει ένα μόνιμο (ίδιο βάρος) και ένα
βραχυχρόνιο φορτίο (χιόνι), θα πρέπει να χρησιμοποιείται η τιμή του kmod που αντιστοιχεί
στο βραχυχρόνιο φορτίο.
ΑΡΑ, ο δυσμενέστερος συνδυασμός φορτίσεων εξαρτάται και από την αντίστοιχη
τιμή του kmod.

Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού, Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών

Πώς μπορούμε να το ελέγξουμε ;;;

Myd ≤

kmod

l = 8,1m

Rk
γΜ

Υπολογισμός αμείβοντα από επικολλητή ξυλεία (επικάλυψη στέγης από φύλλα χαλκού)

Ελέγχουμε τον λόγο
γM Μyd / kmod

1,0

Ο μέγιστος λόγος δίδει
τον δυσμενέστερο
συνδυασμό
δ
ό

Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού, Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών
ΠΡΟΣΟΧΗ, σε στέγες με βαριά επικάλυψη π.χ. κολυμβητά
κεραμίδια ή σχιστόπλακες, ο συνδυασμός φόρτισης 1.35G
στον οποίο αντιστοιχεί kmod =0.60 μπορεί να είναι
δυσμενέστερος από τον συνδυασμό 1.35G+1.5S στον οποίο
αντιστοιχεί kmod =0.90.

Υπολογισμός αμείβοντα ζευκτού από φυσική ξυλεία

Ελέγχουμε τον λόγο
γMΜyd/kmod

1,3

Ο μέγιστος λόγος δίδει
τον δυσμενέστερο
συνδυασμό

Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού, Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών

Έλεγχοι Οριακής Κατάστασης Αστοχίας

Sd ≤ Rd
Για όλα τα άλλα υλικά

Για το ξύλο

Sd ≤ R k
γΜ

Sd ≤

kmod

Rk
γΜ

όπου:
Rk
γΜ

kmod

είναι η χαρακτηριστική τιμή της φέρουσας ικανότητας·
είναι ο επί μέρους συντελεστής για μία ιδιότητα του υλικού·

είναι ένας τροποποιητικός συντελεστής με τον οποίο λαμβάνεται υπόψη
η επιρροή της διάρκειας φορτίσεως και το ποσοστό περιεχομένης υγρασίας του ξύλου.

Κεφ. 2, 3, 6 : Βάσεις σχεδιασμού, Ιδιότητες υλικών, Οριακές καταστάσεις αστοχίας

Έλεγχοι Οριακής Κατάστασης Αστοχίας

Sd ≤ Rd
Για όλα τα άλλα υλικά

Στην πραγματικότητα για το ξύλο
όπου:
Rk

γΜ

kmod

Φ

Sd ≤ R k
γΜ

Sd ≤

kmod Φ ¨Rk

είναι η χαρακτηριστική τιμή της φέρουσας ικανότητας·
ικανότητας
είναι ο επί μέρους συντελεστής για μία ιδιότητα του υλικού·
είναι ένας τροποποιητικός συντελεστής με τον οποίο λαμβάνεται υπόψη
η επιρροή της διάρκειας φορτίσεως και το ποσοστό περιεχομένης υγρασίας του ξύλου.

διάφοροι αυξητικοί των αντοχών συντελεστές :
- kh = συντελεστής επιρροής μεγέθους μέλους ,
- ksys = συντελεστής αντοχής συστήματος λόγω διανομής φορτίων

γΜ

Κεφ. 3

Ιδιότητες υλικών

kh =συντελεστής ύψους (επιρροή μεγέθους μέλους στην καμπτική και εφελκ. αντοχή)

Λαμβάνει υπ’ όψιν το «φαινόμενο κλίμακας», την παρατηρούμενη δηλαδή αύξηση της
αντοχής ενός δοκιμίου όταν μειώνεται ο όγκος του. Όσο μικρότερος είναι ο όγκος ενός
δομικού στοιχείου,
στοιχείου τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα να βρεθούν περιοχές χαμηλής
αντοχής που θα καθορίσουν την αντοχή του συνόλου. Στο ξύλο το φαινόμενο αυτό είναι
πολύ πιο έντονο από άλλα δομικά υλικά, λόγω της μεγάλης πιθανότητας ύπαρξης ρόζων
και άλλων φυσικών ελαττωμάτων τα οποία καθορίζουν την αντοχή των ξύλινων μελών.

Συντελεστής
ής ((kh)

kh

Φυσική ξυλεία

ΕΝ 1995-1-1, 3.2

Αντοχές που
τροποποιούνται
Κάμψη και
εφελκυσμός // στις
ίνες,
f m,k
f t,0,k

ΕΝ 1995-1-1, 3.3

Κάμψη και
εφελκυσμός
λ
ό // στις
ίνες,
f m,k
f t,0,k

kh

Κά
Κάμψη,
f m,k

kh

Ε
Επικολλητή
λλ ή ξξυλεία
λ ί

Ξυλεία επικολλημένων
ξυλοφύλλων (LVL)

ΕΝ 1995-1-1, 3.4

kh

Ξυλεία επικολλημένων
ξυλοφύλλων (LVL)

ΕΝ 1995-1-1, 3.4

εφελκυσμός//
εφελκυ
ός// στις
ις
ίνες, f t,0,k

Τύποι

Sd ≤

kmod kh ¨Rk

γΜ

Παρατηρήσεις

⎧⎛ 150 ⎞ 0, 2
⎪⎜
⎟
k h = min ⎨⎝ h ⎠
⎪1,3
⎩

Αυξητικός συντελεστής. Ισχύει για :
ρk ≤ 700 kg/m3,
h< των 150 mm.
h (mm) =ύψος
ύψος διατομής που καταπονείται σε
κάμψη ή η μέγιστη διάσταση διατομής που
καταπονείται σε εφελκυσμό.

⎧⎛ 600 ⎞ 0,1
⎪⎜
⎟
k h = min ⎨⎝ h ⎠
⎪1,1
⎩

Αυξητικός συντελεστής . Ισχύει για :
h< των 600 mm.
mm
h (mm) =ύψος διατομής που καταπονείται σε
κάμψη ή η μέγιστη διάσταση της διατομής που
καταπονείται σε εφελκυσμό.

⎧⎛ 300 ⎞ s
⎪⎜
⎟
k h = min ⎨⎝ h ⎠
⎪1,2
⎩

⎧⎛ 3000 ⎞ s / 2
⎪⎜
⎟
kl = min ⎨⎝ l ⎠
⎪1,1
⎩

Αυξητικός
Α
ξ
ό συντελεστής.
λ ή
h=ύψος διατομής σε κάμψη σε mm,
s= συντελεστής φαινομένου κλίμακας.
Λαμβάνεται όπως δηλώνεται στο ΕΝ 14374.
Αυξητικός συντελεστής.
συντελεστής Ισχύει για :
l=μήκος μέλους σε mm,
s= συντελεστής φαινομένου κλίμακας.
Λαμβάνεται όπως δηλώνεται στο ΕΝ 14374.
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Αυξητικός συντελεστής αντοχής συστήματος λόγω διανομής
φορτίων (ksys) (ΕΝ 1995-1-1, 6.6).

Sd ≤

kmod ksys ¨Rk

γΜ
Επηρεάζει
Ε
άζ
όλ
όλες
τις αντοχές
έ ενός
ό κύριου
ύ
φορέα
έ
αυξάνοντας τες κατά 10% όταν υπάρχουν συστήματα
διανομής φορτίων (ksys = 1,1).

Xρησιμοποιείται όταν αρκετοί (τουλάχιστον 4) ίδιου τύπου φορείς (π.χ. δοκοί, ορθοστάτες
τοίχων, δικτυώματα), είναι τοποθετημένοι σε ίσες περίπου αποστάσεις και συνδέονται
εγκάρσια μεταξύ τους με δευτερεύοντα δομικά στοιχεία τα οποία μπορούν να μοιράσουν τα
φορτία.

Κεφ. 3

Ιδιότητες υλικών

Αυξητικός συντελεστής αντοχής συστήματος λόγω διανομής
φορτίων (ksys) (ΕΝ 1995-1-1, 6.6).

Sd ≤

kmod ksys ¨Rk

γΜ
Παραδείγματα κύριων φερόντων συστημάτων των οποίων όλες οι αντοχές
μπορούν να αυξηθούν κατά 10%. (ksys = 1,1) είναι :
• 4 τουλάχιστον ολόσωμες δοκοί πατώματος ή στεγών ανά αποστάσεις
περίπου 60εκ.,
60εκ ή 4 τουλάχιστον ολόσωμα υποστυλώματα (π.χ.
(π χ ορθοστάτες
ξύλινων τοίχων) που συνδέονται μεταξύ τους με δευτερεύοντα φέροντα
στοιχεία τα οποία αποτελούν συστήματα διανομής φορτίων ( τεγίδες,
δοκίδες, επικαλύψεις από σανίδες ή κόντρα-πλακέ, καδρόνια κ.λ.π).
•

Δικτυώματα στεγών τοποθετημένων σε αξονικές αποστάσεις όχι
μεγαλύτερες από 1,2 m.
Μπορεί να θεωρηθεί ότι τα καδρόνια επικεραμώσεως, οι τεγίδες, ή
επιφανειακά στοιχεία που εδράζονται στα δικτυώματα (σανίδωμα,
(σανίδωμα κόντρα
κόντραπλακέ, OSB κ.α.), μπορούν να διανείμουν το φορτίο στα γειτνιάζοντα
δικτυώματα, με την προϋπόθεση ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία διανομής
φορτίου καλύπτουν τουλάχιστον δύο ανοίγματα, και είναι κλιμακωτά
διατεταγμένα.
γμ

Κεφ. 3
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Υπενθυμίζεται ότι όλα τα στοιχεία για τα μηχανικά
χαρακτηριστικά των διαφόρων τύπων ξυλείας και
των προϊόντων ξύλου (αντοχές, μέτρα
ελαστικότητας και διάτμησης, πυκνότητα),
βρίσκονται στα σχετικά ΕΝs και όχι σε αυτό το
κεφάλαιο.

Για τα υλικά στα οποία
αναφέρεται Ευρωκώδικας 5
βλ. πίνακες συντελεστών :

Θεμελιώδεις συνδυασμοί δράσεων

γΜ

Φυσική ξυλεία (στρογγύλη, πελεκητή, πριστή – solid
timber):

1,3

Επικολλητή ξυλεία (Glued laminated timber) :

1,25

Ξυλεία επικολλημένων ξυλοφύλλων (LVL) :

1,2

Αντικολλητή
Α
λλ ή ξυλεία‐
ξ λ ί «κόντρα‐πλακέ
ό
λ έ (plywood),
( l
d)
Πλάκες προσανατολισμένων ξυλοτεμαχιδίων (Οriented
Strand Boards ‐ ΟSB) :

13
1,3

Μοριοπλάκες (particleboards):

1,3

Ινοπλάκες σκληρές (Fibreboards, hard) :

1,3

Ινοπλάκες μέσης σκληρότητας (Fibreboards, medium):

1,3

Ινοπλάκες μέσης πυκνότητας (Fibreboards, MDF) :

1,3

Ινοπλάκες μαλακές (Fibreboards, soft):

1,3

Για νέα υλικά, βλ. νέα ΕΝs

Κεφ. 3

Ιδιότητες υλικών

Φυσική ξυλεία (solid timber)
Ξυλεία από
κωνοφόρα ή
βελονοφόρα:

• χαρακτηρίζεται ως μαλακή ξυλεία (softwood). Στα
κωνοφόρα συμπεριλαμβάνονται η πεύκη, η ελάτη, το
κυπαρίσσι, ο ίταμος, η άρκευθος, η ψευδοτσούγκα (Douglas
fi ) το pitch‐pine
fir),
it h i κλπ.
λ

Ξυλεία από
πλατύφυλλα ή
φ λλ βόλ
φυλλοβόλα:

• χαρακτηρίζεται ως σκληρή ξυλεία (hardwood). Στα
πλατύφυλλα συμπεριλαμβάνονται η δρύς, η καστανιά, η
καρυδιά,
δ ά η συμήδα,
ήδ το σφενδάμι,
φ δά η φτελιά,
φ λ ά η οξυά,
ξ ά ο
πλάτανος, η φιλύρα, η λεύκη, η μπάλσα κλπ.

Παρατήρηση:

οι ονομασίες «μαλακή» ή «σκληρή» ξυλεία δεν
συνεπάγονται αντίστοιχη σκληρότητα
σκληρότητα. Η ψευδοτσούγκα
(Douglas fir) είναι ιδιαίτερα σκληρό ξύλο, ενώ η μπάλσα
πολύ μαλακό.

H φυσική ξυλεία παράγεται με την μορφή
στρογγύλης ξυλείας, πελεκητής και πριστής
ξυλείας.

Για την πλειονότητα των φερόντων στοιχείων χρησιμοποιείται πριστή ξυλεία
κωνοφόρων είτε ως φυσική ξυλεία είτε ως επικολλητή.

Κεφ. 3

Ιδιότητες υλικών

Νέα υλικά, βιομηχανικά παράγωγα του
ξύλου (wood based products)
Γραμμικού τύπου
και
Επιφανειακού τύπου στοιχεία (ξυλoπλάκες)

Π. Τουλιάτος

Κεφ. 3
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(Μ. Caironi, L. Bonera, 1989)

Ε
Επικολλητή
λλ ή ξξυλεία
λ ί (γραμμικά στοιχεία)

∆υνατότητα κάλυψης μεγάλων
ανοιγμάτων – ποικιλία μορφής φορέων

Κεφ. 3

Ιδιότητες υλικών

(STEP 1, 1995)

Ξυλεία επικολλημένων ξυλοφύλλων ‐ Laminated veneer Lumber

Κεφ. 3
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Eπιφανειακά
φ
στοιχεία
χ
«Κόντρα –πλακέ», αντικολλητή ξυλεία (plywood)

(Pίζος, 1998)

Π. Τουλιάτος «Σημειώσεις Οικοδομικής»
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Κατασκευές από πυκνό και ελαφρύ σκελετό
διαφραγματοποιημένες σε κατακόρυφο,
οριζόντιο ή κεκλιμένο επίπεδο με «κόντραπλακέ».

Κεφ. 3

Ιδιότητες υλικών

Eπιφανειακά στοιχεία

Γραμμικά στοιχεία
ΟSB

Στην Ελλάδα, σημαντική έλλειψη
βαθμονομημένου ξύλου

5γ

ΓΙΑΤΙ Ο ΕΥΡΩΚΩ∆ΙΚΑΣ 5 ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ

Όσον αφορά στην επικολλητή ξυλεία, πολλές
β ο η α ίες και
βιομηχανίες
α παραγωγοί
αρα
οί στην
σ η Ευρώπη,
Ε ρώ η έέχουν
ο
ήδη
υιοθετήσει τους Νέους Κανονισμούς και μπορούν να
προμηθεύουν, προφανώς και στην Ελλάδα,
βαθμονομημένη ως προς την αντοχή επικολλητή ξυλεία.
Πρόσφατα και Ελληνικές βιομηχανίες προμηθεύουν
βαθμονομημένο ξύλο.

Για την φυσική δομική ξυλεία το πρόβλημα είναι
μ γ
μεγαλύτερο.
ρ
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Πρέπει να τονιστεί η σημαντικότατη αλλαγή
ρ
βαθμονόμησης
β
μ μη ης των ξξύλινων
στον τρόπο
μελών σε σχέση με την αντοχή.
Η παρουσία των φυσικών ελαττωμάτων και
κυρίως των ρόζων (διάταξη, θέση, αριθμός,
μέγεθος) αποτελεί τον κρισιμότερο παράγοντα
καθορισμού των μηχανικών ιδιοτήτων
ιδιοτήτων.
Η πυκνότητα ακολουθεί.
Γι’ αυτό το ξύλο, σε αντίθεση με τα άλλα δομικά
υλικά (σκυρόδεμα, χάλυβα κλπ.) ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ
να διαβαθμιστεί ως προς την αντοχή μέσω
δοκιμίων «καθαρών», δηλαδή μικρών κομματιών
ξύλου σε εργαστήρια.

Διαβαθμίζεται
Δ
αβαθ ίζε α όλο το
ο δο
δομικό
κό μέλος
έλος
όπως θα χρησιμοποιηθεί στην
κατασκευή.
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Μηχανητή διαβάθμιση

Οπτική ∆ιαβάθμιση:

Βασίζεται στην μέτρηση του μέτρου
ελαστικότητας και την σταθερή συσχέτιση
όλων των παραμέτρων μηχανικής
συμπεριφοράς του ξύλου (αντοχές, μέτρα
ελαστικότητας,
λ
ό
πυκνότητα)
ό
) μεταξύ
ξύ τους, μέσω
έ
ειδικών μηχανών.
Υψηλός βαθμός αξιοπιστίας, που βελτιώνεται
εάν συνεκτιμηθούν και άλλες παράμετροι
ρ μ των αντοχών
χ
του ξύλου.
ξ
καθορισμού

Βασίζεται στην οπτική αποτίμηση της
σπουδαιότητας των ελαττωμάτων του ξύλου
(μέγεθος και διάταξη ρόζων, της πυκνότητας
και ευθυγραμμίας των ινών του ξύλου, ρωγμές
κ λ π ) την αξιολόγηση του πάχους των
κ.λ.π.),
ετησίων δακτυλίων.
Πραγματοποίειται από άτομα με ειδική και
πιστοποιημένη εκπαίδευση και εμπειρία.

(STEP 1, 1995)

∆ιαβάθμιση και μέσω υπερήχων (ΝΕΟ !)

Κεφ. 3
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Κεφ. 3
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Η δομική φυσική ξυλεία σημαίνεται με D (deciduous=φυλλοβόλο), C (coniferous=κωνοφόρο)
ακολουθούμενο
λ θ ύ
απόό την αντοχή
ή σε κάμψη
ά
(
(π.χ.
C40)
C40).

(TRADA, 2007)
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Ομοιογενής επικολλητή ξυλεία (homogenous) για την παραγωγή της οποίας χρησιμοποιούνται ίδιας κατηγορίας
αντοχής στρώσεις ξύλου σε όλο το ύψος της διατομής.
Α
Ανομοιογενής
ή επικολλητή
λλ ή ξυλεία
ξ λ ί (combined)
(
bi d) η οποία
ί έχει
έ
προκύψει
ύ
από
ό τον συνδυασμό
δ
ό στρώσεων
ώ
σανίδων
ίδ
ξύλ
ξύλου
διαφορετικών αντοχών, για την καλύτερη αξιοποίηση του υλικού. Οι μεγαλύτερης αντοχής στρώσεις τοποθετούνται
στο άνω και κάτω άκρο της διατομής όπου αναπτύσσονται και οι μεγαλύτερες καμπτικές τάσεις μειώνοντας το
κόστος του υλικού εφ’ όσον βέβαια θα χρησιμοποιηθούν για κύρια καμπτόμενα στοιχεία.

Κ φ 6
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Σχεδιασμός ευθύγραμμων
μελών με σταθερή διατομή
(βλ. ΕΝ 1995-1-1, 6.1, 6.2, 6.3)

Σχεδιασμός καμπύλων μελών και μελών με μεταβαλλόμενη
διατομή (βλ. ΕΝ 1995-1-1, 6.1, 6.2, 6.3)
∆οκοί με μονοπλεύρως μειούμενη διατομή
∆οκοί με αμφιπλεύρως μειούμενη διατομή

Κ
Καμπύλες
ύλ δοκοί
δ
ί και

∆οκοί με καμπύλη-τριγωνική κορωνίδα με τις ίνες
παράλληλες προς το κάτω πέλμα της δοκού

Επικολλητή ξυλεία

Π. Τουλιάτος

∆υνατότητα κάλυψης
μεγάλων ανοιγμάτων –
ποικιλία μορφής φορέων
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Για τα αξονικά φορτία ισχύουν οι έλεγχοι που ισχύουν και για τα ευθύγραμμα.
Παρουσιάζονται όμως σημαντικές διαφορές στους ελέγχους που αφορούν
κυρίως στην κάμψη.

Σχεδιασμός καμπύλων μελών και μελών με μεταβαλλόμενη
διατομή (βλ. ΕΝ 1995-1-1, 6.1, 6.2, 6.3)
∆οκοί με μονοπλεύρως μειούμενη διατομή
∆οκοί με αμφιπλεύρως μειούμενη διατομή

Κ
Καμπύλες
ύλ δοκοί
δ
ί και

∆οκοί με καμπύλη-τριγωνική κορωνίδα με τις ίνες
παράλληλες προς το κάτω πέλμα της δοκού
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Σχεδιασμός καμπύλων μελών (EN 1995-1-1, 6.4)
Ειδικότερα για τα καμπύλα στοιχεία πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν και να ελέγχεται ο
εφελκυσμός κάθετα στις ίνες που αναπτύσσεται λόγω της καμπύλωσης των στρώσεων των
ξύλων
ξύ
ω που
ου α
αποτελούν
ο ε ού το
ο καμπύλο
αμ ύ ο μέ
μέλος
ος και
α της
ης ρο
ροπής
ής που
ου εφελκύει
εφε ύε την
η εσω
εσωτερική
ερ ή
παρειά.

Manual, Canadian
wood construction

ΠΡΟΣΟΧΗ
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Σχεδιασμός ευθύγραμμων
μελών με σταθερή διατομή
(βλ. ΕΝ 1995-1-1, 6.1, 6.2, 6.3)

Συνήθεις κατασκευές
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Εφελκυσμός παράλληλα στις ίνες

Κεφ. 6

Έλεγχοι Οριακών καταστάσεων αστοχίας

Εφελκυσμός παραλλήλως προς τις ίνες (ΕΝ 1995-1-1, 6.1.2)
Κατά τον έλεγχο των εφελκυόμενων μελών πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν επίσης η μείωση
της διατομής των ξύλινων στοιχείων στις περιοχές όπου διαμορφώνονται εγκοπές για την
σύνδεση των ξύλων (ξυλουργικές παραδοσιακές συνδέσεις) .
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΖΕΥΚΤΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ // ΣΤΙΣ ΙΝΕΣ

Ο ελκυστήρας αποτελεί το οριζόντιο μέλος ζευκτού
στέγης δομημένης με τον παραδοσιακό τρόπο
(σύνδεση μελών με ξυλουργικές συνδέσεις)

Διατομή για κάμψη

ΦΥΣΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ - ΚΩΝΟΦΟΡΑ
Κλάση αντοχής (ΕΝ 338)

ρmean
fm,k
ft,0,k
ft,90,k
fc,0,k
fc,90,k
fv,k
E0,mean
Gmean
E0,05

kg/m3
g/ 3
N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm2

C24
420
24
14
0,5
21
2,5
2,5
11000
690
7400

b
h
A
Wy
Iy
Wz
Iz
iz
iy

8,0
14,0
112
261
1829
149
597
2,3
4,0

cm
cm
cm2
cm3
cm4
cm3
cm4
cm
cm

Διατομή για εφελκυσμό

b
h'
A'

8,0
, cm
12,0 cm
96 cm2

h'

h

Μείωση τoυ ύψους της διατομής του
ελκυστήρα (h
h')) στην περιοχή της έδρασης
του, λόγω διαμόρφωσης του άκρου του
για την σύνδεση με τον αμείβοντα
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Εφελκυσμός καθέτως προς τις ίνες (ΕΝ 1995-1-1, 6.1.3)
Στον Ευρωκώδικα 5 δεν δίδονται στοιχεία.

Στην πραγματικότητα ο έλεγχος αυτός
δ αφορά
δεν
ά έλ
έλεγχο μέλους
έλ
(Ν
(Ν,Q,M)
Q M)
αλλά έλεγχο σύνδεσης (τρόπο δηλαδή
μεταφοράς
ά φορτίων)
ί )

Αποτελεί αρκετά επικίνδυνη καταπόνηση εάν δεν ελεγχθεί σωστά

Π. Τουλιάτος
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Επισημαίνεται η μηδενική σχεδόν αντοχή σε εφελκυσμό του ξύλου ~0,5Ν/mm2 όταν η αντοχή σε εφελκυσμό
παράλληλα
ρ
η στιςς ίνεςς είναι ~13Ν/mm2 και η αντοχή
χή σε κάμψη
μψη ~22Ν/mm2.
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Εφελκυσμός καθέτως προς τις ίνες (βλ. κεφ. συνδέσεων)
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Εφελκυσμός καθέτως προς τις ίνες

ΝQM
Ν,Q,M

Καλό είναι να αποφεύγεται μέσω του κατάλληλου σχεδιασμού των συνδέσεων
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Θλίψη καθέτως προς τις ίνες (ΕΝ 1995-1-1, 6.1.5)
Η θλιπτική αντοχή κάθετα στις ίνες είναι δύσκολο να
μετρηθεί γιατί αυξάνει όσο αυξάνει η παραμόρφωση,
φθάνονταςς στο μ
φ
μέγιστο
γ
της
ης τιμής
μής όταν το ξξύλο έχει
χ
συμπιεστεί στο ένα τρίτο περίπου της αρχικής του
διατομής.
Οι ίνες που δεν βρίσκονται στην περιοχή εφαρμογής της
δύναμης υποβοηθούν τις άμεσα φορτιζόμενες
φορτιζόμενες. Γι'
Γι αυτό η
αντοχή μικρών περιοχών φόρτισης είναι μεγαλύτερη από
αυτή μεγαλύτερων περιοχών, για την ίδια τάση.

G Tampone,
G.
Tampone 2007

Στον ΕC5 η συμπεριφορά αυτή λαμβάνεται υπ΄όψιν μέσω
του αυξητικού συντελεστή της θλιπτικής αντοχής kc,90.

1 < kc,90 < 1.75 (βλ. Amendment)

Piazza at all, 2009
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Θλίψη καθέτως προς τις ίνες (ΕΝ 1995-1-1, 6.1.5)
Ο υπολογισμός του kc,90 είναι ιδιαίτερα
πολύπλοκος στον Ευρωκώδικα 5.
Σε 4 σελίδες (!) αναπτύσσονται διάφορες
περιπτώσεις υπολογισμού του.
Ευτυχώς όμως στο amendment (τροποποιητικό
κείμενο)
ί
) με 1 σελίδα
λίδ μόνο.
ό

1. Συνεχής έδραση (π.χ.
στρωτήρας).
(Υπολογισμός επιφάνειας
έδρασης υποστυλώματος
σε στρωτήρα).
(Aρχοντικό Μπενιζέλων – Αθήνα)
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Έλεγχοι Οριακών καταστάσεων αστοχίας

Θλίψη καθέτως προς τις ίνες (ΕΝ 1995-1-1, 6.1.5)
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Έλεγχοι Οριακών καταστάσεων αστοχίας

Θλίψη καθέτως προς τις ίνες (ΕΝ 1995-1-1, 6.1.5)
Συνήθης έλεγχος για την
περιοχή εδράσεων δοκών –
Έλεγχος επιφάνειας επαφής

h

a

l=

100

mm

2. Υπολογισμός επιφάνειας έδρασης
δοκού σε μεμονωμένες στηρίξεις
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1. Θλίψη // στις ίνες
περιπτώσεις που, συγχρόνως είναι: λrel,z ≤ 0,3 και λrel,y ≤ 0,3

1.

Κεφ. 6

1.

Έλεγχοι Οριακών καταστάσεων αστοχίας

Θλίψη // στις ίνες

Νd

L

Υπολογισμός επιφάνειας b*L για την παραλαβή της αξονικής δύναμης Nd

Στις ξύλινες κατασκευές οι συνδέσεις σχεδιάζονται συχνά έτσι ώστε τα φορτία να
μεταφέρονται μέσω θλίψης παράλληλα ή υπό γωνία ως προς τις ίνες
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Θλίψη υπό γωνία προς τις ίνες (ΕΝ 1995-1-1, 6.2.2)

Π. Τουλιάτος «Σημειώσεις Οικοδομικής»

Στις ξύλινες
Σ
ξύλ
κατασκευές
έ οι συνδέσεις
δέ
σχεδιάζονται
δ άζ
συχνά
ά έτσι
έ ώστε
ώ
τα φορτία
ί να
μεταφέρονται μέσω θλίψης υπό γωνία ως προς τις ίνες
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Έλεγχοι Οριακών καταστάσεων αστοχίας

Θλίψη υπό γωνία προς τις ίνες (ΕΝ 1995-1-1, 6.2.2)
Στις ξύλινες κατασκευές οι συνδέσεις σχεδιάζονται συχνά έτσι ώστε τα φορτία να
μεταφέρονται μέσω θλίψης υπό γωνία ως προς τις ίνες

Τζαμί – Γαζή Χασάν Πασά στην Κω, Π. Τουλιάτος, Ε. Τσακανίκα
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2. Θλίψη // στις ίνες (Λυγισμός)
περιπτώσεις που συγχρόνως είναι: λrel,z>0,3 και λrel,y>0,3

Οzelton, Baird, 2004
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Θλίψη // στις ίνες (Λυγισμός)
περιπτώσεις που, συγχρόνως,
είναι: λrel,z > 0,3 και λrel,y > 0,3,

Για τα μήκη λυγισμού των ξύλινων στοιχείων βλ.
μήκη λυγισμού για μέλη από άλλα δομικά υλικά
(χάλυβα κ.λ.π.).

Μήκη λυγισμού
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∆ιαξονική κάμψη (ΕΝ 1995-1-1, 6.1.6)

Για φυσική, επικολλητή ξυλεία και ξυλεία επικολλημένων ξυλοφύλλων (LVL):
για ορθογωνικές διατομές:
km =0,7
για διατομές πλην ορθογωνικών:
km =1,0
Για τα υπόλοιπα προϊόντα ξύλου που προορίζονται για δομική χρήση και για κάθε μορφής διατομή: km =1, 0
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Κάμψη ως προς τον άξονα y ή z

Προκύπτει από τις σχέσεις της
διαξονικής κάμψης για km = 0

Τετραγωνισμένες διατομές
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Κάμψη ως προς τον άξονα y ή z και Έλεγχος στρεπτοκαμπτικής ευστάθειας (πλευρικού
λυγισμού)

«λεπτόκορμες»
λ
ό
διατομές
δ
έ

(μέλη με πρόβλημα στρεπτοκαμπτικής
ευστάθειας, για τα οποία ισχύει λrel,m > 0,75)
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Κάμψη ως προς τον άξονα y ή z

και έλεγχος στρεπτοκαμπτικής ευστάθειας (πλευρικού
λυγισμού)

Caironi, Bonera, 1989
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Κάμψη ως προς τον άξονα y ή z και έλεγχος στρεπτοκαμπτικής ευστάθειας
Ο υπολογισμός του kcrit είναι αρκετά πολύπλοκος.
Η στρεπτοκαμπτική ευστάθεια
μ
μ
στοιχείων
χ
εξαρτάται
ξ ρ
καμπτόμενων
από :
• την στρεπτική τους δυσκαμψία
(GItor)
• την πλευρική τους δυσκαμψία (ΕΙz)
• το lef το οποίο εξαρτάται από :
- την πλευρική εξασφάλιση των
εδράσεων
- την απόσταση εγκάρσιων
στοιχείων ακαμψίας στην
θλιβόμενη περιοχή
lef

Caironi, Bonera, 1989
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Κάμψη ως προς τον άξονα y ή z

Έλεγχος στρεπτοκαμπτικής ευστάθειας (πλευρικού
λυγισμού)
(∆οκοί αρθρωτές στις στηρίξεις)

Caironi, Bonera, 1989

ή εγκιβωτισμός σε τοίχο
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Κάμψη ως προς τον άξονα y ή z

Έλεγχος στρεπτοκαμπτικής ευστάθειας (πλευρικού
λυγισμού)

Θλιβόμενο
πέλμα στο
άνω τμήμα
της δοκού.

Kcrit = 1

Απόσταση
εγκάρσιων
στοιχείων = lef
Caironi, Bonera, 1989
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Κάμψη ως προς τον άξονα y ή z

Έλεγχος στρεπτοκαμπτικής αστάθειας (πλευρικού
λυγισμού)

Όταν το θλιβόμενο πέλμα προς την
εσωτερική πλευρά της διατομής

Caironi, Bonera, 1989
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Συνδυασμός κάμψης και αξονικού εφελκυσμού ως προς τον άξονα y
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Έλεγχοι Οριακών καταστάσεων αστοχίας

Συνδυασμός κάμψης ως προς τον άξονα y και αξονικής θλίψης

xωρίς kc,y
cy

xωρίς kcrit

με kc,z
cz
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Έλεγχοι Οριακών καταστάσεων αστοχίας

Συνδυασμός διαξονικής κάμψης και αξονικής θλίψης

xωρίς kcy

xωρίς kcrit

με kc,z
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∆ιάτμηση

2 τύποι διάτμησης

Και για τους 2 τύπους ισχύουν οι ίδιες σχέσεις

αλλά η διατμητική αντοχή «κυλινδρισμού» = 2 πλάσιο εφελκ. αντοχής κάθετα στις ίνες
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∆ιάτμηση

2 τύποι διάτμησης

Η περίπτωση αυτή εμφανίζεται συνήθως σε σύνθετες
δοκούς μορφής διπλού Τ με κορμό απο αντικολλητή
ξυλεία (plywood) και πέλματα από φυσικό ξύλο, ιδιαίτερα
στην περιοχή της συγκόλλησης των πελμάτων με τον
κορμό.

Π. Τουλιάτος «Σημειώσεις Οικοδομικής»
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Έλεγχοι Οριακών καταστάσεων αστοχίας

∆ιάτμηση (συνήθης έλεγχος στην περιοχή σύνδεσης αμείβοντα με ελκυστήρα)

G. Tampone, 2007

Κίνδυνος αστοχίας εάν το
μήκος lv δεν είναι επαρκές
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Έλεγχοι Οριακών καταστάσεων αστοχίας

∆ιάτμηση

Κεφ. 6

Έλεγχοι Οριακών καταστάσεων αστοχίας

∆ιάτμηση
Οι αποτμήσεις, οι οπές και εγκοπές, εκτός από
απομείωση της διατομής (hef) προκαλούν
συγκέντρωση τάσεων (βλ. kv) στις αντίστοιχες περιοχές
προκαλώντας πρώιμες και ψαθυρές διατμητικές
αστοχίες και γι’ αυτό μείωση της φέρουσας ικανότητας
σε διάτμηση.

(Piazza at al., 2009)

kv
είναι ένας μειωτικός συντελεστής της διατμητικής αντοχής, μέσω του οποίου λαμβάνεται υπ’
όψη η συγκέντρωση των τάσεων και αποφεύγεται η ανάπτυξη και εξέλιξη ρωγμών στην περιοχή της
απότμησης.
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Έλεγχοι Οριακών καταστάσεων αστοχίας

∆ιάτμηση
1.

Για δοκούς με απότμηση στην πλευρά της στηρίξεως

i=0 (δυσμενέστερη περίπτωση)

2. Για δοκούς χωρίς απότμηση και για
δοκούς με απότμηση στην απέναντι
πλευρά της στηρίξεως kv = 1,0.
Piazza at al., 2009
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Έλεγχοι Οριακών καταστάσεων αστοχίας

∆ιάτμηση

απότμηση συνήθιως για κατασκευαστικούς λόγους

Κ φ 7 Έλεγχοι
Κεφ.
Έλ
Οριακών
Ο
ώ καταστάσεων
ά
λλειτουργικότητας
ό

Κεφ. 7

Έλεγχοι Οριακών καταστάσεων λειτουργικότητας

Υπολογισμός παραμορφώσεων

ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
Στις οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας ελέγχονται οι παραμορφώσεις μιας
κατασκευής που προκύπτουν λόγω :
•

Εντατικών μεγεθών (καμπτική στιγμιαία παραμόρφωση uinst).

•

Ερπυσμού (ερπυστική παραμόρφωση ucreep).

•

Ολίσθησης των συνδέσεων των ξύλινων στοιχείων (καρφιά,
(καρφιά βίδες,
βίδες βλήτρα κ.α,
κ α βλ.
βλ kser)

•

Ταλαντώσεων (στον EC6 πατώματα για συνήθη χρήση). Πολύπλοκος υπολογισμός.

Κεφ. 7

Υπολογισμός παραμορφώσεων

Έλεγχοι Οριακών καταστάσεων λειτουργικότητας

Παραμορφώσεις λόγω :
•

Εντατικών μεγεθών (στιγμιαία παραμόρφωση (uinst). Από επίλυση φορέα με Εmean, Gmean

•

Ερπυσμού (ερπυστική παραμόρφωση ucreep).

(καθαρό τελικό βέλος) u

net,fin

= u inst + u creep - uc = ufin - uc
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Έλεγχοι Οριακών καταστάσεων λειτουργικότητας

Υπολογισμός παραμορφώσεων

Παραμορφώσεις λόγω :
•

Εντατικών μεγεθών (στιγμιαία παραμόρφωση (uinst).
) Από επίλυση φορέα με Εmean, Gmean

•

Ερπυσμού (ερπυστική παραμόρφωση ucreep).

Γ δοκούς
Για
δ
ύ χωρίς
ί αντιβέλος
βέλ

u fin

(τελικό βέλος) u

fin

= u inst + u creep = unet,fin

Κεφ. 7

Έλεγχοι Οριακών καταστάσεων λειτουργικότητας

Υπολογισμός παραμορφώσεων

Παραμορφώσεις λόγω :
•

Ερπυσμού (ερπυστική παραμόρφωση ucreep). Υπολογίζεται μέσω του συντελεστή kdef

u fin = u inst + u creep

u G,creep
= kdef uinst
G

(για μόνιμα φορτία)

u Q,creep = ψ2 kdef uinst

(για κινητά φορτία)
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Έλεγχοι Οριακών καταστάσεων λειτουργικότητας

Τιμές το υ kdef γ ια δομική ξυλ εία και προ ϊόντα ξύλο υ
(βλ. ΕΝ 1 99 5-1-1, Πίνακα 3 .2, Am mendm en t, EN 1 99 5-1-1:2004/A - Jun e 2008)
Υλ ικό

Πρό τυπο

Φυ σική ξυλεία (solid timb er)

EN 1 40 8-1-1

Eπικ ολ λητή ξυλεία (g lu ed lam inated
ti ber)
tim
b )

EN 1 40 80

Ξυ λεία επικολλ ημένων ξυ λοφ ύλλ ων
(lamin ated ven eer lumber - LVL)

EN 1 43 74 , EN 14279

Αντικολ λητή ξυλεία – «κ όντρ α(plywood
y
)
π λακέ», (p

EN 6 36

Πλάκ ες προσανατ ολ ισμένων
ξυ λοτεμαχιδίων (Οrient ed Strand
Boards - OS B)
Μ ορ ιοπλάκες (particlebo ards)

Κ ατη γορίες
λειτο υργ ίας
1
2
3

0 80
0,80

2 00
2,00

0 ,80
0 ,80
0 ,80

1,00
1,00

2,50

ΕΝ 3 00
OSB/ 2
OSB/ 3, OS B/4

2 ,25
1 ,50

2,25

-

ΕΝ 3 12
Τύ πο υ
Τύ πο υ
Τύ πο υ
Τύ πο υ

2 ,25
2 ,25
1 ,50
1 ,50

3,00
2,25

-

P4
P5
P6
P7

(για

μόνιμα φορτία)

u Q1,creep = ψ2 kdef uinst
0 ,60
60

ΕΝ 636-1
Ε Ν 636-2
Ε Ν 636-3

u G,creep = kdef uinst

Ινοπλάκες σκλ ηρές
(Fibreboards hard ή hardboards)

ΕΝ 6 22 -2
HB.LA,
HB.HLA1, HB.HLA2

2 ,25
2 ,25

3,00

-

Ινοπλάκες μέσης σκληρ ότητας
(Fibreboards medium ή
m ediu mboards)

ΕΝ 6 22 -3
M BH.LA, M BH.LA 2
Μ ΒΗ.ΗLS1, Μ ΒΗ.ΗLS 2

3 ,00
3 ,00

4,00

-

Ινοπλάκες μέσης πυ κνότ ητ ας
(Fibreboards M DF )

EN 6 22 -5
MDF .LA,
M DF.HLS

2 ,25
2 ,25

3,00

-

(για

κινητό φορτίο)

Στην τελευταία έκδοση του
Ευρωκώδικα
ρ
5 οι τιμές
μ ς του
ερπυστικού συντελεστή kdef
εξαρτώνται μόνο από τις κατηγορίες
λειτουργίας και κατά συνέπεια
κυρίως από τις συνθήκες υγρασίας
και όχι
χ και από την
η διάρκεια
ρ
φόρτισης όπως σε προηγούμενες
εκδόσεις.

Επισημαίνεται η σημαντική αύξηση
των παραμορφώσεων λόγω
ερπυσμού για τα μόνιμα φορτία
(60% για κατηγορία λειτουργίας 1
έωςς 200% για
γ κατηγορία
ηγ ρ
λειτουργίας 3).
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Έλεγχοι Οριακών καταστάσεων λειτουργικότητας

Τιμές το υ kdef γ ια δομική ξυλ εία και προ ϊόντα ξύλο υ
(βλ. ΕΝ 1 99 5-1-1, Πίνακα 3 .2, Am mendm en t, EN 1 99 5-1-1:2004/A - Jun e 2008)
Υλ ικό

Πρό τυπο

Φυ σική ξυλεία (solid timb er)

EN 1 40 8-1-1

Eπικ ολ λητή ξυλεία (g lu ed lam inated
tim ber)
ti
b )

EN 1 40 80

Ξυ λεία επικολλ ημένων ξυ λοφ ύλλ ων
(lamin ated ven eer lumber - LVL)

EN 1 43 74 , EN 14279

Αντικολ λητή ξυλεία – «κ όντρ α(plywood
y
)
π λακέ», (p

EN 6 36

Πλάκ ες προσανατ ολ ισμένων
ξυ λοτεμαχιδίων (Οrient ed Strand
Boards - OS B)
Μ ορ ιοπλάκες (particlebo ards)

Κ ατη γορίες
λειτο υργ ίας
1
2
3

0 ,60
60

0 80
0,80

2 00
2,00

0 ,80
0 ,80
0 ,80

1,00
1,00

2,50

ΕΝ 3 00
OSB/ 2
OSB/ 3, OS B/4

2 ,25
1 ,50

2,25

-

ΕΝ 3 12
Τύ πο υ
Τύ πο υ
Τύ πο υ
Τύ πο υ

2 ,25
2 ,25
1 ,50
1 ,50

3,00
2,25

-

ΕΝ 636-1
Ε Ν 636-2
Ε Ν 636-3

P4
P5
P6
P7

Ινοπλάκες σκλ ηρές
(Fibreboards hard ή hardboards)

ΕΝ 6 22 -2
HB.LA,
HB.HLA1, HB.HLA2

2 ,25
2 ,25

3,00

-

Ινοπλάκες μέσης σκληρ ότητας
(Fibreboards medium ή
m ediu mboards)

ΕΝ 6 22 -3
M BH.LA, M BH.LA 2
Μ ΒΗ.ΗLS1, Μ ΒΗ.ΗLS 2

3 ,00
3 ,00

4,00

-

Ινοπλάκες μέσης πυ κνότ ητ ας
(Fibreboards M DF )

EN 6 22 -5
MDF .LA,
M DF.HLS

2 ,25
2 ,25

3,00

-

Για ξυλεία που κατά την τοποθέτησή
της έχει ποσοστό περιεχομένης
υγρασίας ίσο ή κοντά στο σημείο
κορεσμού των ινών (Π.Π.Υ. ~30%)
και η οποία είναι πιθανόν να ξηρανθεί
υπό φορτίο, οι τιμές του kdef που
δίδ
δίδονται
στον Πί
Πίνακα 3.2
3 2 θα
θ πρέπει
έ
να αυξάνονται κατά 1,0.

Κεφ. 7

Έλεγχοι Οριακών καταστάσεων λειτουργικότητας

Υπολογισμός παραμορφώσεων

Ερπυστικές παραμορφώσεις μόνο από το ίδιο βάρος

Κεφ. 7

Υπολογισμός παραμορφώσεων

Έλεγχοι Οριακών καταστάσεων λειτουργικότητας

1. Έλεγχος στιγμιαίων παραμορφώσεων
δράσεων για δοκούς χωρίς αντιβέλος
Στον Ευρωκώδικα 5 (ΕΝ 1995-1-1, 2.2.3 (2), αναφέρεται ότι
η στιγμιαία παραμόρφωση
παραμόρφωση, uinst, θα πρέπει να υπολογίζεται
για τον χαρακτηριστικό (σπάνιο) συνδυασμό που δίδεται στο
ΕΝ 1990.

ΣGkj + Qk,1 + Σψ0,i Qk,i

Για δοκούς χωρίς αντιβέλος

u fin = unet,fin
Οριακές τιμές παραμόρφωσης δοκών όπως έχουν
οριστεί στο Ελληνικό Εθνικό Προσάρτημα
(βλ. επίσης ΕΝ 1995-1-1, Πίνακα 7.2).

uinst

unet,fin

(EN 1990 – σχέση (6.14b))

uinst = Σuinst,Gj + uinst,Q,1 + Σψ0,i uinst,Q,k,i < l /300

Δοκοί ενός ή
περισσοτέρων
ανοιγμάτων

l/300

l /250

πρόβολοι

l/150

l /125

Επισημαίνεται ότι σε αρκετά εγχειρίδια
(διεθνής βιβλιογραφία), ο έλεγχος των στιγμιαίων
παραμορφώσεων γίνεται μόνο για τις
μεταβλητές δράσεις

uinst,Q = uinst,Q,1 +Σψ0,i uinst,Q,k,i < l /300 (διεθνής βιβλιογραφία)

Κεφ. 7

Υπολογισμός παραμορφώσεων

Έλεγχοι Οριακών καταστάσεων λειτουργικότητας

2. Έλεγχος τελικών παραμορφώσεων μόνιμων και

μεταβλητών δράσεων για δοκούς χωρίς αντιβέλος

Στον Ευρωκώδικα 5 (ΕΝ 1995-1-1, 2.2.3 (3), αναφέρεται ότι
η τελική παραμόρφωση, ufin, θα πρέπει να υπολογίζεται για
τον οιονεί – μόνιμο συνδυασμό που δίδεται στο ΕΝ 1990.

ΣGkj + Σψ2,i Qk,i

Προτείνεται επίσης ως απλοποίηση της παραπάνω σχέσης η :

Για δοκούς χωρίς αντιβέλος

u fin = unet,fin
Οριακές τιμές παραμόρφωσης δοκών όπως έχουν
οριστεί στο Ελληνικό Εθνικό Προσάρτημα
(βλ. επίσης ΕΝ 1995, 1-1, Πίνακα 7.2).

uinst

unet,fin

Δοκοί ενός ή
περισσοτέρων
ανοιγμάτων

l/300

l /250

πρόβολοι

l/150

l /125

ufin = ufin,G + ufin,Q,1 + Σufin,Q,k,i

= uinst,G (1+kdef ) + uinst,Qι1 (1+ψ2,1 kdef ) + uinst,Qi ( ψ0,i + ψ2,i kdef ) < l /250

Σημείωση :
Οι διαστάσεις των μελών στις ξύλινες
κατασκευές δεν οριστικοποιούνται με την
ολοκλήρωση των παραπάνω ελέγχων.
Απαιτείται και η ολοκλήρωση του
υπολογισμού των συνδέσεων (βλ.
επόμενο κεφάλαιο).
Είναι
ί
σύνηθες
ύ θ να αυξάνουν
ξά
οι διαστάσεις
ά
των διατομών για να τοποθετηθούν τα
απαιτούμενα μεταλλικά μέσα σύνδεσης
στις απαιτούμενες αποστάσεις από τα
άκρα.

Σας ευχαριστώ πολύ

