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Στις σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζονται επιλεκτικά και με συνοπτικό τρόπο οι κυριότερες
διατάξεις του Ευρωκώδικα 5 συνοδευόμενες από διευκρινιστικές προσθήκες / σχόλια και παραδείγματα.
Γίνονται επίσης παραπομπές και αναφορές στο αντίστοιχο Σχέδιο του Εθνικού Προσαρτήματος καθώς
και στο τροποιητικό κείμενο του Ευρωκώδικα 5 με διορθώσεις τεχνικού περιεχομένου (Amendment, EN
1995-1-1:2004/A - June 2008).
Οι πίνακες, τα σχήματα και οι σχέσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν ακολουθούν την αρίθμηση του
ΕΝ 1995-1-1. Οι αναφορές (ΕΝ 1995-1-1, 6.3), (ΕΝ 1995-1-1, 6.3.1.(1)), κλπ., υποδηλώνουν
παραπομπή σε κείμενο στον Ευρωκώδικα Μέρος-1-1 και οι αναφορές (EN 1995-1-1, (6.35)),
υποδηλώνουν παραπομπή σε σχέση.
Το παρόν κείμενο σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τα κείμενα του Ευρωκώδικα, του αντίστοιχου
Σχεδίου Εθνικού Προσαρτήματος, καθώς και τυχόν άλλων συναφών κανονιστικών κειμένων, και το
ΤΕΕ δεν φέρει ευθύνη για τον τρόπο χρήσης τους.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το ξύλο χρησιμοποιείται εδώ και πολλούς αιώνες στη δόμηση. Οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις
(νέα υλικά υψηλής αξιοπιστίας με πρώτη ύλη το ξύλο), οι νέοι κανονισμοί και τα κανονιστικά
πρότυπα παραγωγής των υλικών και μελέτης των ξύλινων κατασκευών, καθιστούν το ξύλο ισότιμο
και ανταγωνιστικό ως προς τα λοιπά δομικά υλικά. Παραλλήλως όμως, και σε συνδυασμό με τις
ιδιομορφίες του ξύλου, επιβάλλουν την απόκτηση υψηλότερης γνώσης από τον Μηχανικό.

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 5
Ο Ευρωκώδικας 5 (ΕΝ 1995), χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό έργων πολιτικού μηχανικού που
αφορούν ξύλινες κατασκευές. Καλύπτει απαιτήσεις μηχανικής αντοχής, λειτουργικότητας,
ανθεκτικότητας και πυρασφάλειας των ξυλίνων κατασκευών για το φέροντα οργανισμό των οποίων
έχουν χρησιμοποιηθεί στοιχεία από φυσική ξυλεία (στρογγύλη, πελεκητή, ή πριστή) και βιομηχανικά
παραγόμενα προϊόντα ξύλου όπως :
- επικολλητή ξυλεία,
- ξυλεία επικολλημένων ξυλοφύλλων (LVL) και
- διαφόρων τύπων ξυλοπλάκες (αντικολλητή ξυλεία, OSB, μοριοπλάκες, ινοπλάκες κλπ.).
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 – Δομικός Σχεδιασμός έναντι πυρκαγιάς
- EN 1995-2
Γέφυρες
Στην παρούσα εργασία δεν εξετάζεται το ΕΝ 1995-2 για τις γέφυρες.

Απαραίτητα κανονιστικά κείμενα για την χρήση του ΕΝ 1995
Η χρήση του ΕΝ 1995 γίνεται σε συνδυασμό με τα εξής κανονιστικά 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,
βλ. κεφ. 8 : Ειδικοί κανόνες για κτήρια από ξύλο.
4. ΕΝ 1993, «Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός Κατασκευών από Χάλυβα».
Χρησιμοποιείται συχνά για τον έλεγχο των μεταλλικών πλακών σε συνδέσεις χάλυβα με ξύλο,
για τον έλεγχο μεταλλικών χιαστί συνδέσμων ακαμψίας, καθώς και μεταλλικών δομικών
στοιχείων τα οποία μπορεί να συνδυάζονται με ξύλινα για την μόρφωση μικτών φορέων
(μεταλλικά υποστυλώματα, με ξύλινα ζυγώματα, μεταλλικοί ελκυστήρες με ξύλινους
αμείβοντες κ.α.).
5. Πρότυπα ΕΝs για τα δομικά προϊόντα σχετικά με τις ξύλινες κατασκευές. Επισημαίνεται
ότι όλα τα στοιχεία για τα μηχανικά χαρακτηριστικά των διαφόρων τύπου ξυλείας και των
προϊόντων ξύλου (αντοχές, πυκνότητα, μέτρα ελαστικότητας και διάτμησης) βρίσκονται στα
αντίστοιχα ΕΝs και όχι στο κυρίως σώμα του Ευρωκώδικα 51. Τα ΕΝs που συνοδεύουν τον
Ευρωκώδικα είναι μέχρι τώρα περίπου 70 και συνεχώς αυξάνονται.
6. Το Εθνικό Προσάρτημα στο οποίο περιλαμβάνονται πληροφορίες για τις παραμέτρους που
αφήνονται ανοιχτές στους Ευρωκώδικες προκειμένου να συμπληρωθούν με Εθνική Επιλογή.
Τα άρθρα του ΕΝ 1995-1-1 που επιτρέπουν Εθνική Επιλογή είναι τα ακόλουθα :
2.3.1.2(2)Α
Κατάταξη φορτίων σε κατηγορίες διάρκειας φορτίσεως
2.3.1.3(1)Α
Κατάταξη κατασκευών σε κατηγορίες λειτουργίας
2.4.1 (1)Α
Επί μέρους συντελεστές για τις ιδιότητες των υλικών
6.4.3(8)
Δοκοί με αμφιπλεύρως μειούμενη διατομή, καμπύλες δοκοί και δοκοί με
καμπύλη-τριγωνική κορωνίδα
7.2 (2)
Οριακές τιμές βελών κάμψης
7.3.3(2)
Οριακές τιμές ταλαντώσεων
8.3.1.2(4)
Ηλώσεις ξύλου με ξύλο: κανόνες για ηλώσεις στο σόκορο του ξύλου
8.3.1.2(7)
Ηλώσεις ξύλου με ξύλο: είδη ξύλου ευαίσθητα στο σχίσιμο
9.2.4.1(7)
Μέθοδος σχεδιασμού διαφραγμάτων τοίχων
Η δυσκολία αυτή στην εφαρμογή του ΕΝ 1995, αντισταθμίζεται από το γεγονός ότι στοιχεία για νέα υλικά
καλύπτονται από νέα ΕΝs χωρίς να χρειαστούν αλλαγές στο κυρίως σώμα των Ευρωκωδίκων.
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9.2.5.3(1)
10.9.2(3)
10.9.2(4)

Τροποποιητικοί συντελεστές για την εξασφάλιση δυσκαμψίας συστημάτων
δοκών ή δικτυωμάτων
Ανέγερση δικτυωμάτων με ηλοφόρες πλάκες: μέγιστη τοξοειδής
παραμόρφωση
Ανέγερση δικτυωμάτων με ηλοφόρες πλάκες: μέγιστη απόκλιση από την
κατακόρυφο

Η μέχρι σήμερα εμπειρία στον τομέα των ξύλινων 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 εξής περιπτώσεις :
2.4.1 (1)Α
Επί μέρους συντελεστές για τις ιδιότητες των υλικών
6.4.3 (8)
Δοκοί με αμφιπλεύρως μειούμενη διατομή, καμπύλες δοκοί και δοκοί με καμπύλητριγωνική κορωνίδα
8.3.1.2(4)
Ηλώσεις ξύλου με ξύλο: κανόνες για ηλώσεις στο σόκορο του ξύλου
8.3.1.2(7)
Ηλώσεις ξύλου με ξύλο: είδη ξύλου ευαίσθητα στο σχίσιμο
9.2.4.1(7)
Μέθοδος σχεδιασμού διαφραγμάτων τοίχων
9.2.5.3(1)
Τροποποιητικοί συντελεστές για την εξασφάλιση δυσκαμψίας συστημάτων δοκών
ή δικτυωμάτων
Για τα υπόλοιπα άρθρα, (περίπτωση εθνικών επιλογών διαφορετικών από τις συνιστώμενες από
τον Ευρωκώδικα 5), χρησιμοποιήθηκε η διεθνής βιβλιογραφία και εμπειρία.

Διάκριση μεταξύ Αρχών και Κανόνων Εφαρμογής
Στο κείμενο του Ευρωκώδικα 5 όπως και στα υπόλοιπα αντίστοιχα κανονιστικά κείμενα γίνεται
διάκριση μεταξύ Αρχών (Principles), οι οποίες συμβολίζονται με (Α) μετά τον αριθμό της
παραγράφου και Κανόνων Εφαρμογής. Οι Αρχές είναι διατάξεις απολύτως υποχρεωτικές. (βλ. επίσης
παράγραφο 1.4 του ΕΝ 1990).
Σημειώνεται ότι η τελευταία έκδοση του Ευρωκώδικα 5 πού θα αποκτήσει την ισχύ Εθνικού
Κανονισμού παρουσιάζει σημαντικές αλλαγές από παλαιότερες εκδόσεις. Το ίδιο ισχύει και για
κάποια από τα ΕΝs που τον συνοδεύουν (π.χ. έχουν αλλάξει οι τιμές αντοχών της επικολλητής
ξυλείας για διάφορες κατηγορίες αντοχής).

Υπόμνηση βασικών συμβολισμών :
f
E
G
m
t
c
ρ

αντοχή
μέτρο ελαστικότητας
μέτρο διάτμησης
κάμψη
εφελκυσμός
θλίψη
πυκνότητα

Δείκτες
k
d
mean
0 και 90:

χαρακτηριστική τιμή
τιμή σχεδιασμού
μέση τιμή
παράλληλη και κάθετη προς τις ίνες διεύθυνση, αντιστοίχως.
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Συνοπτική παρουσίαση των κεφαλαίων που περιλαμβάνει ο Ευρωκώδικας 5, Μέρος-1-1
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αναφέρονται στοιχεία κοινά 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 λειτουργικότητας
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.
(Συνδυασμοί φορτίσεων, υπολογισμός παραμορφώσεων ξύλινων
στοιχείων, τιμές των συντελεστών γΜ για διάφορα είδη ξύλου και
προϊόντα από ξύλο, στοιχεία για την επιρροή υγρασίας και
διάρκειας φόρτισης στην αντοχή και στην παραμόρφωση (ερπυσμό)
των ξύλινων κατασκευών – Ορισμός κατηγοριών λειτουργίας των
κατασκευών και κατηγοριών διάρκειας φόρτισης).

Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών

Δίδονται πίνακες με τις τιμές των συντελεστών kmod, kdef, μέσω των
οποίων λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των ξύλινων
κατασκευών η επιρροή της υγρασίας και της διάρκειας φόρτισης
καθώς και τιμές του kh (συντελεστής επιρροής μεγέθους).
Σημειώνεται ότι όλα τα στοιχεία για τα μηχανικά χαρακτηριστικά
των διαφόρων τύπου ξυλείας και των προϊόντων ξύλου (αντοχές,
πυκνότητα, μέτρα ελαστικότητας και διάτμησης) βρίσκονται στα
σχετικά ΕΝs και όχι σε αυτό το κεφάλαιο.

Κεφ. 4 Ανθεκτικότητα

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

(αντοχή στον χρόνο)

Κεφ. 5

Βάσεις αναλύσεως

Κεφ. 6 Οριακές καταστάσεις

αστοχίας

Δίδονται γενικές οδηγίες για τον τρόπο προσομοίωσης δομικών
συστημάτων από ξύλο (πλαίσια, δικτυώματα και ειδικότερα
δικτυώματα με ηλοφόρες πλάκες (punched metal plates)).
Καλύπτει τον υπολογισμό ξύλινων φερόντων στοιχείων
(ευθύγραμμων, καμπύλων και φερόντων στοιχείων με
μεταβαλλόμενη διατομή).
Περιλαμβάνονται στοιχεία για τους ελέγχους οριακής κατάστασης
αστοχίας σε :
- εφελκυσμό και θλίψη παράλληλα, κάθετα και υπό γωνία ως προς
τις ίνες, κάμψη, διάτμηση και στρέψη,
- συνδυασμό αξονικών δυνάμεων και κάμψης.
Δίδονται στοιχεία για τον :
- λυγισμό τον αξονικά καταπονούμενων μελών και την
στρεπτοκαμπτική ευστάθεια (πλευρικό λυγισμό) καμπτόμενων
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Κεφ. 7 Οριακές καταστάσεις

λειτουργικότητας

Κεφ. 8 Συνδέσεις με

μεταλλικούς συνδέσμους

Κεφ. 9 Μέλη σύνθετης

διατομής και δομικά
συστήματα

Κεφ. 10 Κατασκευαστικές

λεπτομέρειες και έλεγχοι

μελών,
υπολογισμό δοκών με απότμηση στην στήριξη,
συντελεστή διανομής φορτίου ksys.

Στο κεφ. 7 δίδονται συστάσεις για το εύρος των οριακών τιμών
βέλους δοκών. Οι προτεινόμενες για την Ελλάδα τιμές υπάρχουν
στο Εθνικό Προσάρτημα. Aναλυτικότερα στοιχεία για τον
υπολογισμό των παραμορφώσεων δίδονται στο κεφ. 2. Δίδονται
επίσης στοιχεία για το μέτρο ολισθήσεως συνδέσεων Κser, και για
τον υπολογισμό ταλάντωσης πατωμάτων κατοικιών.
Αποτελεί το μεγαλύτερο κεφάλαιο του Ευρωκώδικα ενδεικτικό του
ότι οι συνδέσεις αποτελούν το σημαντικότερο και δυσκολότερο
τμήμα του σχεδιασμού και υπολογισμού των ξύλινων κατασκευών.
Καλύπτονται συνδέσεις ξύλου-ξύλου, ξυλοπλάκας-ξύλου και
χάλυβα-ξύλου για ήλους, δίκαρφα, κοχλίες (μπουλόνια), βλήτρα,
βίδες, ηλοφόρες πλάκες, δακτυλιοειδή δισκοειδή και οδοντωτά
διατμητικά ενθέματα, υπό εγκάρσια και αξονική φόρτιση.
Δίδονται στοιχεία για τον σχεδιασμό και υπολογισμό:
μελών συντεθειμένων με μηχανικούς συνδέσμους ή κόλλα
(π.χ. δοκοί και υποστυλώματα μορφής Ι),
δικτυωμάτων,
και διαφραγματικών κατασκευών πατωμάτων στεγών και
τοίχων κατασκευασμένων από ξύλινο σκελετό και διαφόρους
τύπους ξυλοπλακών («κόντρα – πλακέ», ΟSB, MDF κ.α.).
Περιλαμβάνει πρόσθετες συστάσεις και απαιτήσεις για :
- 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 στις
οποίες χρησιμοποιείται μεγάλος αριθμός συνδέσμων τύπου
βλήτρου.

Παράρτημα Β
(Πληροφοριακό):

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

Παράρτημα Γ
(Πληροφοριακό):

Περιλαμβάνει στοιχεία για σύνθετα ξύλινα υποστυλώματα
κατασκευασμένα με μηχανικούς συνδέσμους επιθέματα και
παρεμβλήματα καθώς και δικτυωματικά υποστυλώματα.

με
με

Στην παρούσα εργασία δεν περιλαμβάνονται στοιχεία για τμήμα του κεφαλαίου 3 (συνδέσεις με
δίκαρφα, με ηλοφόρες πλάκες και με δακτυλιοειδή, δισκοειδή και οδοντωτά ενθέματα), για τα
κεφάλαια 4, 5, 9, 10, καθώς και για τα Παραρτήματα Β και Γ.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (Sd) – ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΝ 1995-1-1, κεφ. 2, ΕΝ 1990:2002 και ΕΝ 1991)

1.

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

Sd ≤ R d

όπου :
Sd = τιμή σχεδιασμού των εσωτερικών δυνάμεων που δημιουργούν οι δράσεις
Rd = τιμή σχεδιασμού αντοχής

1.1

Παραδείγματα συνδυασμών δράσεων

α. Χωρίς σεισμό

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

Παραδείγματα συνδυασμών φορτίσεων για συνήθεις εφαρμογές
Πάτωμα :

1.35G + 1.5Q

Κεκλιμένη στέγη
(μη βατή):

1.35 G
1.35 G + 1.5 S
1.35G + 1.5S + 0.6*1.5W

1.35 G + 1.5 W
1.35G + 1.5W + 0.5*1.5S

0.9

0.75

1.35 G
1.35 G + 1.5 S + 0.7*1.5Q = 1.35 G + 1.5S + 1.05Q
1.35G + 1.5Q + 0.5*1.5S = 1.35G + 1.5Q + 0.75S

Βατό δώμα :

β. Mε σεισμό

ΣGk,j + Ad + Σψ2,i Qk,i

Παραδείγματα συνδυασμού φορτίσεων για συνήθεις εφαρμογές
Πάτωμα κατοικίας :

G+A
G + A + ψ2(q) Q = G + A + 0.3 Q

Mη βατή (κεκλιμένη στέγη): G + A + 0.0 S + 0.0W (υψόμετρο <1000μ.)
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
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

γQ=1.5
(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, βλ. κατηγορία Η EC 0)
(υψόμετρο <1000μ.),
ψ2 (s) = 0.2 (υψόμετρο >1000μ.)
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2.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Rd), (ΕΝ 1995-1-1, κεφ 2, κεφ 3)

Sd ≤ Rd
όπου:
Rk
γΜ
kmod

=

Sd ≤ kmod Rk
γΜ

(ΕΝ 1995-1-1, 2.4.1)

είναι η χαρακτηριστική τιμή της φέρουσας ικανότητας.
είναι ο επί μέρους συντελεστής ασφαλείας.
είναι ένας τροποποιητικός συντελεστής με τον οποίο λαμβάνεται υπόψη η επιρροή της
διάρκειας φορτίσεως και του ποσοστού περιεχομένης υγρασίας του ξύλου.

Στον Ευρωκώδικα 5 εισάγονται συντελεστές που επηρεάζουν τις αντοχές και οι οποίοι δεν
συναντώνται στους υπόλοιπους Ευρωκώδικες λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει το ξύλο.

2.1 Στοιχεία για τον προσδιορισμό του συντελεστή υλικού (γΜ), (ΕΝ 1995-1-1, 2.4)
Ο συντελεστής ασφαλείας γΜ διαφόρων ειδών ξύλου, προϊόντων ξύλου και συνδέσεων δίδεται στον
Πίνακα 2.3 του ΕΝ 1995-1-1. Στο Εθνικό Προσάρτημα έγινε αποδοχή των συνιστώμενων από τον
Ευρωκώδικα 5 τιμών.

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

Για τον υπολογισμό
των αντοχών
διαφόρων ειδών ξύλου
και προϊόντων ξύλου

Πλάκες προσανατολισμένων ξυλοτεμαχιδίων
(Οriented Strand Boards - ΟSB) :
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

Συνδέσεις :

1,3

Συνδέσεις με ηλοφόρες πλάκες (Punched metal plates):

1,25

Τυχηματικοί συνδυασμοί
Για όλα τα υλικά και για όλα τα είδη συνδέσεων

1,0

Για τον υπολογισμό
των συνδέσεων
Για τον υπολογισμό
μελών και συνδέσεων
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Παρατηρήσεις :
O συντελεστής γΜ για την επικολλητή ξυλεία και το LVL (βιομηχανικά προϊόντα ξύλου), είναι
μικρότερος των υπολοίπων λόγω μείωσης των αβεβαιοτήτων κατά την παραγωγή τους.
Επισημαίνεται η μείωση του συντελεστή γΜ στην τελευταία έκδοση του Ευρωκώδικα 5 για την
επικολλητή ξυλεία και το LVL. Στις προηγούμενες εκδόσεις ήταν 1,3. Επίσης, για τον υπολογισμό
των συνδέσεων, ο συντελεστής γΜ που αφορά στα μεταλλικά συνδετικά μέσα (κοχλίες, ήλους, κλπ.)
αυξήθηκε από 1,1 σε 1,3.

2.2

Στοιχεία για τον προσδιορισμό του τροποποιητικού συντελεστή αντοχών (kmod)
(ΕΝ 1995-1-1, 2.3.2.1, 2.4, 3.1.3, 3.2)

Η διάρκεια φορτίσεως και το ποσοστό περιεχομένης υγρασίας επηρεάζουν τις αντοχές και τις
ιδιότητες δυσκαμψίας2 του ξύλου και των προϊόντων ξύλου. Λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό
μέσω του συντελεστή kmod, του οποίου η ύπαρξη αποτελεί ιδιαιτερότητα του Ευρωκώδικα 5.
Αναλυτικότερα :

2.2.1

Επιρροή διάρκειας φόρτισης

Η φέρουσα ικανότητα του ξύλου και των προϊόντων ξύλου επηρεάζεται σημαντικά από τον χρόνο
επιβολής των φορτίων. Κατά συνέπεια, οι ξύλινες κατασκευές παραλαμβάνουν λιγότερα φορτία όταν
αυτά τις καταπονούν για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. μόνιμα φορτία). Γι’ αυτό οι δράσεις που
εισάγονται στους υπολογισμούς αντοχών και δυσκαμψιών κατατάσσονται ανάλογα με την διάρκεια
επιβολής τους στις κατασκευές σε μια από τις κατηγορίες (κατηγορίες διάρκειας φόρτισης) που
δίδονται στον παρακάτω Πίνακα.
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

Παραδείγματα φορτίων

Σωρευτική διάρκεια
χαρακτηριστικού φορτίου

Μόνιμη

ίδιο βάρος

άνω των 10 ετών

Μακροχρόνια

φορτία αποθηκεύσεως

6 μήνες έως 10 έτη

Μεσοχρόνια

Επιβαλλόμενα (κινητά)
φορτία

1 εβδομάδα έως 6 μήνες

Βραχυχρόνια

χιόνι

λιγότερο από 1 εβδομάδα

Στιγμιαία

άνεμος, τυχηματικά φορτία
(π.χ. σεισμός)

Παρατηρήσεις :
- Σύμφωνα με το Εθνικό Προσάρτημα, το φορτίο του χιονιού θεωρείται βραχυχρόνια φόρτιση και
ο άνεμος τυχηματική. Για άλλες χώρες το χιόνι μπορεί να είναι μεσοχρόνια φόρτιση και ο άνεμος
βραχυχρόνια.
- Τα εξαιρετικά φορτία χιονιού και οι εξαιρετικές παρασύρσεις χιονιού όπως ορίζονται στον
Ευρωκώδικα1: Μέρος 1.3 και στο αντίστοιχο Εθνικό του Προσάρτημα, θεωρούνται ως
2

Ιδιότητα δυσκαμψίας : χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των παραμορφώσεων μιας κατασκευής,
(μέτρο ελαστικότητας, μέτρο διατμήσεως, μέτρο ολισθήσεως συνδέσμου).
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τυχηματικές καταστάσεις και κατά συνέπεια ανήκουν στην στιγμιαία κατηγορία διάρκειας
φόρτισης (βλ. επίσης Εθνικό Προσάρτημα για το ΕΝ 1995-1-1).
- Η διάρκεια φόρτισης δεν επηρεάζει το μέτρο ελαστικότητας και το μέτρο διάτμησης (Ozelton,
Baird 2006, 68).

2.2.2

Επιρροή του ποσοστού περιεχόμενης υγρασίας του ξύλου (Π.Π.Υ.)

Βασικοί ορισμοί και έννοιες:
α.

β. Σημείο κορεσμού των ινών (σημείο ινοκόρου)
Όταν τα τοιχώματα των ινωδών κυττάρων του ξύλου είναι πλήρως διαβρεγμένα και δεν υπάρχει
ελεύθερο νερό στα κοιλώματα τους, τότε θεωρείται ότι το ξύλο βρίσκεται στο σημείο κορεσμού των
ινωδών κυττάρων του ή στο σημείο ινοκόρου. Το ποσοστό αυτό κυμαίνεται από 25-30% ανάλογα με
το είδος του ξύλου. Πρέπει να επισημανθεί ότι το σημείο ινοκόρου είναι σημαντικό γιατί από αυτήν
την τιμή και κάτω αρχίζουν σημαντικές μεταβολές της διατομής των ξύλων.
γ. Ρίκνωση και διόγκωση: είναι η αυξομείωση των διαστάσεων ενός ξύλινου μέλους, ανάλογα με τη
μεταβολή του ποσοστού περιεχόμενης υγρασίας του (κάτω από το σημείο ινοκόρου). Οι αλλαγές στις
διαστάσεις κατά την συστολή ξήρανσης δεν είναι ίδιες προς όλες τις διευθύνσεις. Μεταβάλλονται
ανάλογα με την διεύθυνση των ινών του ξύλου (περίπου 0.4% αξονικά, 4% ακτινικά, 8%
εφαπτομενικά, επί των διαστάσεων του ξηρού ξύλου). Σημαντικές είναι μόνο οι μεταβολές των
διαστάσεων της διατομής του ξύλου (καθέτως ως προς τις διεύθυνση των ινών). Αντίθετα, οι
αυξομειώσεις του μήκους των ξύλινων στοιχείων είτε λόγω μεταβολών της περιεχόμενης υγρασίας
του ξύλου είτε λόγω μεταβολών της θερμοκρασίας (σε αντίθεση με τον χάλυβα) είναι αμελητέες.
δ. Το ξύλο είναι ιδιαίτερα υγροσκοπικό υλικό, γι’ αυτό αποδίδει ή προσλαμβάνει υγρασία έως ότου
το ποσοστό της υγρασίας του (Π.Π.Υ.), σταθεροποιηθεί στο λεγόμενο «ποσοστό υγρασίας σε
ισορροπία με το περιβάλλον» το οποίο εξαρτάται από την θερμοκρασία και την σχετική υγρασία της
ατμόσφαιρας. Επομένως, ένα αποξηραμένο ξύλο, όταν εκτεθεί σε υγρή ατμόσφαιρα τείνει να
επαναπροσλάβει υγρασία και να διογκωθεί και το αντίθετο.
Οι τιμές του ποσοστού υγρασίας του ξύλου σε ισορροπία με το περιβάλλον για
θερμαινόμενες κατασκευές κυμαίνεται μεταξύ 10-15% και κατά συνέπεια το ξύλο
χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει κοντινές τιμές περιεχόμενης υγρασίας (Π.Π.Υ.) για την
παραμορφώσεων (κυρτώσεων, σκευρωμάτων, σκασιμάτων κ.λ.π.). Η ξήρανση είναι

κλειστές
που θα
αποφυγή
συνήθως
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απαραίτητη για να περιορίσει το ποσοστό υγρασίας σε προκαθορισμένα όρια, και να εξασφαλιστεί το
ότι η συστολή του ξύλου θα εμφανιστεί κατά το μεγαλύτερο ποσοστό πριν τη χρήση του.3
ε. Κατηγορίες λειτουργίας κατασκευών
Η υγρασία επηρεάζει σημαντικά τις μηχανικές ιδιότητες του ξύλου όταν μεταβάλλεται κάτω από το
σημείο κορεσμού των ινών του. Οι μηχανικές αντοχές αυξάνονται όταν ελαττώνεται η υγρασία λόγω
της συμπύκνωσης της μάζας των κυτταρικών τοιχωμάτων. Σημαντική είναι επίσης η επιρροή του
Π.Π.Υ. του ξύλου στις ερπυστικές παραμορφώσεις (βλ. κεφ.4 Οριακές καταστάσεις
λειτουργικότητας).
Στον EC5 καθορίζονται κατηγορίες λειτουργίας στις οποίες κατατάσσονται οι κατασκευές ανάλογα
με την σχετική υγρασία και θερμοκρασία του περιβάλλοντος τους. Το σύστημα των κατηγοριών
λειτουργίας προορίζεται :
για τον καθορισμό τιμών αντοχών μέσω του συντελεστή kmod ο οποίος λαμβάνει υπόψη την
επιρροή της υγρασίας στις αντοχές του ξύλου και
για τον υπολογισμό των ερπυστικών παραμορφώσεων μέσω του συντελεστή kdef (βλ. κεφ. 4
Οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας) υπό δεδομένες περιβαλλοντικές συνθήκες.
Πίνακας κατάταξης κατασκευών σε κατηγορίες λειτουργίας
(βλ. ΕΝ 1995-1-1, 2.3.1.3 και Εθνικό Προσάρτημα)
Κατηγορία
λειτουργίας

Θερμοκρασία και
σχετική υγρασία
περιβάλλοντος
κατασκευών

Ποσοστό περιεχόμενης
υγρασίας του ξύλου (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, πατώματα
εσωτερικών χώρων και
εσωτερικοί τοίχοι).

2

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

Π.Π.Υ. ξύλινων στοιχείων =
(12 ± 3)%.

Κλειστές κατασκευές μη
θερμαινόμενες ή περιοδικά
θερμαινόμενες (π.χ. εξοχικές
κατοικίες).

Π.Π.Υ. ξύλινων στοιχείων =
(15 ± 3)%.

Ανοικτές στεγασμένες
κατασκευές, ψυχρές στέγες,
εξωτερικοί τοίχοι, και
γενικότερα κατασκευές που
δεν είναι άμεσα εκτεθειμένες
στα καιρικά φαινόμενα.

Το Π.Π.Υ. των ξύλινων
στοιχείων που
χρησιμοποιούνται σε αυτούς
τους χώρους είναι >19%.

Κατασκευές σε υγρούς χώρους
ή κατασκευές εκτεθειμένες
στα καιρικά φαινόμενα (π.χ.
άμεση διαβροχή).

3

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

Παρατήρηση :
Ξύλινα μέλη κατασκευών για τα οποία ισχύουν διαφορετικές συνθήκες από ότι για τον χώρο στον
οποίο βρίσκονται, θα πρέπει να κατατάσσονται σε αντίστοιχη κατηγορία λειτουργίας. Για παράδειγμα,
τα μέλη κατασκευών κατηγορίας λειτουργίας 1 ή 2, τα οποία όμως βρίσκονται σε άμεση επαφή με το
έδαφος, με μεγάλη πιθανότητα συγκέντρωσης και εγκλωβισμού υγρασίας (Π.Π.Υ.>19%), θα πρέπει
να ελέγχονται για κατηγορία λειτουργίας 3. Επίσης το ξύλινο ζύγωμα και τα εσωτερικά
3

Από το ποσοστό περιεχόμενης υγρασίας του ξύλου εξαρτάται και η ανθεκτικότητα του στον χρόνο, ιδιαίτερα η
αντίσταση του σε μύκητες. Σήψη μπορεί να αναπτυχθεί μόνο όταν το Π.Π.Υ. είναι > από 20%.
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υποστυλώματα ενός ανοιχτού υπόστεγου θα πρέπει να υπολογιστούν θεωρώντας ότι ανήκουν σε
κατηγορία υγρασίας 2, ενώ τα εξωτερικά υποστυλώματα του ίδιου χώρου θα πρέπει να υπολογιστούν
θεωρώντας ότι ανήκουν σε κατηγορία υγρασίας 3 εφ’ όσον βρέχονται.
2.2.3 Τιμές τροποποιητικού συντελεστή (kmod)
Τιμές του kmod
(βλ. ΕΝ 1995-1-1, 2.4, Πίνακα 3.1 στο Amendment, EN 1995-1-1:2004/A - June 2008))
Υλικό

Πρότυπο

Φυσική ξυλεία

ΕΝ 1408-1-1

Επικολλητή ξυλεία

ΕΝ 14080

Ξυλεία
επικολλημένων
ξυλοφύλλων (LVL)

EN 14374, EN 14279

Κατηγορία διάρκειας φόρτισης

Κατηγορία
Λειτουργίας

Μόνιμη
δράση

Μακροχρόνια
δράση

Μεσοχρόνια
δράση

Βραχυχρόνια
δράση

Στιγμιαία
δράση

1
2

0,60
0,60

0,70
0,70

0,80
0,80

0,90
0,90

1,10
1,10

3

0,50

0,55

0,65

0,70

0,90

Αντικολλητή ξυλεία
(“κόντρα-πλακέ”,
plywood)

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

Ινοπλάκες σκληρές
(Fibreboards, hard 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

0,65
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

1
1
2

0,20
0,20
-

0,40
0,40
-

0,60
0,60
-

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
-

0,60
-

0,80
0,45

1,10
0,80

Παρατηρήσεις:
- Ο συντελεστής kmod είναι μειωτικός συντελεστής των αντοχών εκτός των στιγμιαίων φορτίσεων
(άνεμου και σεισμού).
- Οι τιμές του kmod είναι ίδιες για την φυσική ξυλεία, την επικολλητή ξυλεία, το LVL και την
αντικολλητή ξυλεία, για όλες τις κατηγορίες λειτουργίας και διάρκειας φόρτισης.
- Επισημαίνεται η σημαντική μείωση της αντοχής των ξύλων (40% - έως και 50%) και για τα
μεγάλης διάρκειας φορτία (μόνιμα και μακροχρόνια).
- Επισημαίνεται η σημαντική μείωση της αντοχής των ξύλων (40% έως και 80%) για τις ξυλoπλάκες
διαφόρων τύπων όταν καταπονούνται από μόνιμες δράσεις (ίδια βάρη).
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2.2.4

Τροποποιητικός συντελεστής kmod για συνδυασμούς φορτίσεων

Συνήθως για τον υπολογισμό των δομικών στοιχείων δεν χρησιμοποιούνται οι μεμονωμένες δράσεις
αλλά οι συνδυασμοί τους. Στην περίπτωση αυτή, όταν ένας συνδυασμός φορτίων απαρτίζεται από
δράσεις που κατατάσσονται σε διαφορετικές κατηγορίες διάρκειας φόρτισης, θα πρέπει να
λαμβάνεται η τιμή του kmod που αντιστοιχεί στην δράση μικρότερης διάρκειας (ΕΝ 1995-1-1,
3.1.3(2)).
π.χ. για τον 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.
Κατά συνέπεια, ο δυσμενέστερος συνδυασμός φορτίσεων εξαρτάται και από την αντίστοιχη τιμή
του kmod. Για παράδειγμα, σε στέγες με βαριά επικάλυψη π.χ. κολυμβητά κεραμίδια ή σχιστόπλακες, ο
συνδυασμός φόρτισης 1.35G στον οποίο αντιστοιχεί kmod =0.60 (μόνιμη φόρτιση για κατ. λειτουργίας
1,2) μπορεί να είναι ο δυσμενέστερος και από το συνδυασμό 1.35G+1.5S στον οποίο αντιστοιχεί
kmod=0.90 (βραχυχρόνια φόρτιση λόγω χιονιού (S)) αλλά και από το συνδυασμό 1.35G+1.5S+0.9W
στον οποίο αντιστοιχεί kmod =1.10 (στιγμιαία φόρτιση λόγω ανέμου (W)), (βλ. επίσης στα
παραδείγματα της παρούσας εργασίας (κεφ. 7), τον τρόπο επιλογής του δυσμενέστερου συνδυασμού).

2.3

Πρόσθετοι τροποποιητικοί συντελεστές αντοχών ξυλείας και προϊόντων ξύλου

Όπως προαναφέρθηκε, η τιμή σχεδιασμού Χd μιας ιδιότητας αντοχής υπολογίζεται ως εξής, (ΕN 1995
1-1, 2.4.1):

X d = k mod

Xk

γΜ

(ΕΝ 1995-1-1, 2.14)

Στην πραγματικότητα όμως, οι τιμές των αντοχών σχεδιασμού αστοχίας για τις ξύλινες κατασκευές
δίδονται από την παρακάτω σχέση (Trada Manual 2007, 38) :

Χd = kmod (Φ) Χk
γΜ
όπου:
γΜ
kmod
Χk
Χd
Φ

είναι ο επί μέρους συντελεστής ασφάλειας για μία ιδιότητα του υλικού
είναι ένας τροποποιητικός συντελεστής με τον οποίο λαμβάνεται υπόψη η επιρροή της
διάρκειας φόρτισης και του ποσοστού περιεχομένης υγρασίας του ξύλου
είναι η χαρακτηριστική τιμή της μιας ιδιότητας αντοχής
είναι η τιμή σχεδιασμού μιας ιδιότητας αντοχής
διάφοροι τροποιητικοί συντελεστές (kh =συντελεστής επιρροής μεγέθους μέλους, ksys =
συντελεστής αντοχής συστήματος λόγω διανομής φορτίων, kcrit=συντελεστής καμπτικής
αντοχής λόγω καμπτικού λυγισμού κ.α., βλ. παρακάτω, Συγκεντρωτικό Πίνακα
Τροποποιητικών Συντελεστών).
Παράδειγμα :
Για τον έλεγχο κάμψης δοκού όπου Xd = fm,y,d = η καμπτική αντοχή σχεδιασμού =
= kh ksys kcrit kmod fm,y,k, / γΜ

2.3.1 Συντελεστής επιρροής μεγέθους μέλους (kh), (ΕΝ 1995-1-1, 3.2(2)-(3), 3.3(2)-(3), 3.4(2)-(5))
Αυξητικός συντελεστής των αντοχών ο οποίος λαμβάνει υπόψη την επιρροή του μεγέθους του μέλους
στην καμπτική και εφελκυστική αντοχή. Περιγράφει το «φαινόμενο κλίμακας», την παρατηρούμενη
δηλαδή αύξηση της αντοχής ενός δοκιμίου όταν μειώνεται ο όγκος του. Όσο μικρότερος είναι ο όγκος
ενός δομικού 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 η μη ρόζων και άλλων φυσικών
ελαττωμάτων τα οποία καθορίζουν την αντοχή των ξύλινων μελών.
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Συγκεντρωτικός πίνακας τροποποιητικών συντελεστών (kh)
Συντελεστής επιρροής
μεγέθους διατομής (kh)

kh

Φυσική ξυλεία

ΕΝ 1995-1-1, 3.2

kh

Επικολλητή ξυλεία

ΕΝ 1995-1-1, 3.3

kh

Αντοχές που
τροποποιούνται

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

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

Κάμψη f m,k

Ξυλεία επικολλημένων
ξυλοφύλλων (LVL)

Τύποι

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

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

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

Αυξητικός συντελεστής
h=ύψος διατομής σε κάμψη σε
mm,
s= συντελεστής φαινομένου
κλίμακας. Λαμβάνεται όπως
δηλώνεται στο ΕΝ 14374.

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

Αυξητικός συντελεστής
Ισχύει για :
l=μήκος μέλους σε mm,
s= συντελεστής φαινομένου
κλίμακας. Λαμβάνεται όπως
δηλώνεται στο ΕΝ 14374.

ΕΝ 1995-1-1, 3.4

kh

Ξυλεία επικολλημένων
ξυλοφύλλων (LVL)

εφελκυσμός //
στις ίνες,
f t,0,k

Παρατηρήσεις

ΕΝ 1995-1-1, 3.4

2.3.2 Αυξητικός συντελεστής αντοχής συστήματος λόγω διανομής φορτίων (ksys)4
(EΝ 1995 -1-1, 6.6)
Ο συντελεστής (ksys) επηρεάζει όλες τις αντοχές ενός κύριου φορέα αυξάνοντας τες κατά 10%. Άρα
ksys=1,1 όταν υπάρχουν συστήματα διανομής φορτίων. Ισχύει για συγκεντρωμένα και κατανεμημένα
φορτία.
Στους Βρετανικούς κανονισμούς (BS 5268-2) επισημαίνεται ότι αντίστοιχη αύξηση των μέτρων
δυσκαμψίας για τον υπολογισμό των παραμορφώσεων δεν προτείνεται γιατί για τον υπολογισμό
φορέων για τους οποίους υπάρχει σύστημα διανομής φορτίων χρησιμοποιούνται οι μέσες τιμές (Emean,
Gmean) αντί των ελάχιστων (E0,05, G0,05) που χρησιμοποιούνται όταν δεν υπάρχει σύστημα διανομής
(π.χ. μεμονωμένα υποστυλώματα, δοκοί κλπ.), (Ozelton, Baird 2006, 65).
Xρησιμοποιείται όταν τουλάχιστον 4, ίδιου τύπου δομικά μέλη (π.χ. δοκοί, ή ορθοστάτες ξύλινων
τοίχων) ή συστήματα φορέων (π.χ. δικτυώματα), είναι τοποθετημένα σε ίσες περίπου αποστάσεις και
συνδέονται εγκάρσια μεταξύ τους με δευτερεύοντα δομικά στοιχεία τα οποία μπορούν να διανέμουν
τα φορτία.
Παραδείγματα κύριων φερόντων συστημάτων των οποίων όλες οι αντοχές μπορούν να αυξηθούν κατά
10%. (ksys = 1,1) είναι :

4

Σε παλαιότερες εκδόσεις του ΕΝ1995-1-1, ο ksys συμβολιζόταν με kls.
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•

•

τέσσερις τουλάχιστον ολόσωμες δοκοί πατώματος ή στέγης ανά αποστάσεις περίπου 60εκ.
ή τέσσερα τουλάχιστον ολόσωμα υποστυλώματα (π.χ. ορθοστάτες ξύλινων τοίχων) που
συνδέονται μεταξύ τους με δευτερεύοντα φέροντα στοιχεία τα οποία αποτελούν συστήματα
διανομής φορτίων (τεγίδες, δοκίδες, καδρόνια, επικαλύψεις από σανίδες ή ξυλοπλάκες όπως
κόντρα-πλακέ, OSB κ.α. κλιμακωτά τοποθετημένες). Σε κάποιους κανονισμούς αναφέρεται
και περιορισμός ως προς το μήκος των δοκών (μικρότερο των 6m) και των υποστυλωμάτων
(μικρότερο των 4m), (Ozelton, Baird 2006, 65).
δικτυώματα στεγών τοποθετημένα 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, κόντρα-πλακέ, OSB κ.α.), μπορούν να
διανείμουν τα φορτία στα γειτνιάζοντα δικτυώματα, με την προϋπόθεση ότι όλα τα
παραπάνω στοιχεία διανομής φορτίου καλύπτουν τουλάχιστον δύο ανοίγματα, και είναι
κλιμακωτά διατεταγμένα. Σε κάποιους κανονισμούς αναφέρεται και περιορισμός ως προς το
μήκος των δικτυωμάτων (μικρότερο των 12m).

Kαταπόνηση δοκών πατώματος υπό την
δράση συγκεντρωμένου φορτίου (STEP I, B16/1).

2.4

Κλιμακωτή διάταξη φύλλων «κόντρα-πλακέ».

Συγκεντρωτικός πίνακας τροποποιητικών συντελεστών αντοχής και ιδιοτήτων
δυσκαμψίας ξύλου και προϊόντων ξύλου (Trada Manual 2007, 38-40)
Συντελεστές

Αντοχές, ιδιότητες
δυσκαμψίας που
τροποποιούνται

Τύποι

Παρατηρήσεις

kmod

Όλες οι αντοχές

EC 1995-1-1, Πιν. 3.1

Μειωτικός συντελεστής (εκτός των
στιγμιαίων φορτίσεων για κατηγορίες
λειτουργίας 1,2)

kdef

E, G, kser, ku

EC 1995-1-1, Πιν. 3.2

Ερπυστικός συντελεστής.
Αυξάνει σημαντικά της
παραμορφώσεις.

kh

Κάμψη και εφελκυσμό
// στις ίνες,
f m,k
f t,0,k

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

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

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

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

ΕΝ 1995-1-1, 3.2

ΕΝ 1995-1-1, 3.3

Φυσική ξυλεία

ΕΝ 1995-1-1, 3.2

kh

Επικολλητή ξυλεία

ΕΝ 1995-1-1, 3.3

Κάμψη και εφελκυσμό
// στις ίνες,
f m,k
f t,0,k
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kh

Κάμψη f m,k

Ξυλεία επικολλημένων
ξυλοφύλλων (LVL)

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

Αυξητικός συντελεστής.
h=ύψος διατομής σε κάμψη σε mm,
s= συντελεστής φαινομένου κλίμακας.
Θα λαμβάνεται όπως δηλώνεται στο
ΕΝ 14374.

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

Αυξητικός συντελεστής.
Ισχύει για :
l=μήκος μέλους σε mm,
s= συντελεστής φαινομένου κλίμακας.
Θα λαμβάνεται όπως δηλώνεται στο
ΕΝ 14374.

ΕΝ 1995-1-1, 3.4

kh

Ξυλεία επικολλημένων
ξυλοφύλλων (LVL)

ΕΝ 1995-1-1, 3.4

ksys

ΕΝ 1995-1-1, 6.6

Εφελκυσμό // στις
ίνες,
f t,0,k

Όλες

1.1

Αυξητικός συντελεστής αντοχής λόγω
ύπαρξης συστήματος διανομής
φορτίων.

Μειωτικός συντελεστής καμπτικής
αντοχής λόγω στρεπτοκαμπτικού
(πλευρικού) λυγισμού.

Κάμψη είτε απλή είτε
σε συνδυασμό με
θλίψη
f m,k

βλ. ΕΝ 1995-1-1
σχέσεις (6.30), (6.32),
(6.34)

Κάμψη είτε απλή είτε
σε συνδυασμό με
θλίψη
f m,k

βλ. ΕΝ 1995-1-1
σχέσεις (6.30), (6.31),
(6.34)

kc,90

Θλίψη κάθετα στις
ίνες
f c,90,k

Ο υπολογισμός του
είναι
αρκετά
πολύπλοκος.

Αυξητικός συντελεστής.

kc,y, kc,z

Λυγισμός λόγω
θλίψης //στις ίνες ή
συνδυασμού θλίψης //
στις ίνες και κάμψης
f c,0,k

Ο υπολογισμός του
είναι αρκετά πολύπλοκος.
Απαιτείται
προσδιορισμός
του
μήκους λυγισμού.

Απαιτείται για τον έλεγχο σε λυγισμό.

km

Διαξονική κάμψη
σm,y,d ή σm,z,d

Για ορθογωνικές
διατομές φυσικής,
επικολλητής και
ξυλείας επικολλημένων ξυλοφύλλων
(LVL): km =0,7.
Για διατομές πλην
ορθογωνικών και για
τα υπόλοιπα προϊόντα
ξύλου: km =1, 0.

Εισάγεται για να
ανακατανομή των
ουδέτερος άξονας
(διαξονική κάμψη)
διατομή.

kcrit

Φυσική ξυλεία
κωνοφόρων

ΕΝ 1995-1-1, 6.6

kcrit

Για όλες τις άλλες
περιπτώσεις

ΕΝ 1995-1-1, 6.6

ΕΝ 1995-1-1, 6.1.5

ΕΝ 1995-1-1, 6.3.2

ΕΝ 1995-1-1, 6.1.6

Μειωτικός συντελεστής καμπτικής
αντοχής λόγω στρεπτοκαμπτικού
(πλευρικού) λυγισμού.

ληφθεί υπόψιν η
τάσεων όταν ο
είναι κεκλιμένος
σε μια ορθογώνια

Παρατηρήσεις:
Οι συντελεστές kcrit, kc,90, km, kc,y, και kc,z, θα σχολιαστούν αναλυτικά στα αντίστοιχα εδάφια του 3ου
κεφαλαίου της παρούσας εργασίες για τις οριακές καταστάσεις αστοχίας.
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2.5 Στοιχεία για τον υπολογισμό των χαρακτηριστικών τιμών των αντοχών (Rk)
2.5.1 Βασικοί ορισμοί και έννοιες:
α. Είδη ξυλείας
Τα δένδρα από τα οποία παράγεται η δομική ξυλεία κατατάσσονται σε :
• κωνοφόρα (conifer) ή αειθαλή (πεύκη, ελάτη, κυπαρίσσι, ψευδοτσούγκα (Douglas fir), pitchpine κ.α.) και
• πλατύφυλλα (deciduous) ή φυλλοβόλα (δρυς, οξιά, καστανιά, καρυδιά, σημύδα, σφενδάμι,
λεύκη, μπάλσα κλπ).
Η ξυλεία από κωνοφόρα χαρακτηρίζεται ως «μαλακή ξυλεία» (softwood) ενώ η ξυλεία από
πλατύφυλλα χαρακτηρίζεται ως «σκληρή ξυλεία» (hardwood). Οι ονομασίες όμως «μαλακή» ή
«σκληρή» ξυλεία δεν συνεπάγονται αντίστοιχη σκληρότητα. Η ψευδοτσούγκα (Douglas fir) είναι
ιδιαίτερα σκληρό ξύλο, ενώ η μπάλσα πολύ μαλακό. Για την πλειονότητα των φερόντων στοιχείων
χρησιμοποιείται πριστή ξυλεία κωνοφόρων είτε ως φυσική ξυλεία είτε ως επικολλητή.
β. Ρόζος (knot)
Οι ρόζοι αποτελούν τμήματα των κλαδιών που αναπτύσσονται στις πλευρές των δέντρων ξεκινώντας
από το κέντρο του κορμού, την εντεριώνη. Καθώς το δέντρο μεγαλώνει, τα χαμηλότερα κλαδιά
προοδευτικά "πεθαίνουν" από την έλλειψη ήλιου, αποκόπτονται και πέφτουν. Στη συνέχεια, οι ρίζες
των κλαδιών περιβάλλονται με καθαρό νέο ξύλο, απομονώνοντας στο εσωτερικό τον νεκρωμένο πια
ρόζο. Τα ξύλα που αποκόπτονται από αυτό το τμήμα του δέντρου περιέχουν νεκρωμένους ρόζους
(χαλαρούς ρόζους, loose or dead knots) οι οποίοι συνήθως συρρικνώνονται και πέφτουν,
δημιουργώντας οπές στο ξύλο που τους περιβάλλει. Tα ξύλα που αποκόπτονται από τμήμα του
δέντρου όπου το κλαδιά δεν έχουν νεκρωθεί περιλαμβάνουν "υγιείς" ρόζους (sound-tight knots) οι
οποίοι δεν αποσπούνται από την μάζα του ξύλου.
γ. Φυσική ξυλεία (solid timber)
Μετά την αποφλοίωση οι κορμοί υφίστανται μικρότερη ή μεγαλύτερη επεξεργασία, για την παραγωγή
στρογγύλης, πελεκητής και της ευρέως χρησιμοποιούμενης πριστής ξυλείας.

στρογγύλη ξυλεία

πελεκητή ξυλεία

πριστή ξυλεία

δ. Προϊόντα ξύλου (wood based products)
Σήμερα στο εμπόριο το ξύλο, εκτός από την φυσική του μορφή, συναντάται και με τη μορφή
βιομηχανικών προϊόντων. Προκύπτει έτσι ξυλεία με ειδικές μορφές και βελτιωμένα μηχανικά
χαρακτηριστικά. Τα προϊόντα ξύλου στα οποία γίνεται αναφορά στον Ευρωκώδικα 5 (βλ. πίνακες
συντελεστών γΜ, kmod, kdef), είναι τα ακόλουθα :
Γραμμικά στοιχεία
επικολλητή ξυλεία (glued laminated timber).
Γραμμικά μέλη (ευθύγραμμα ή καμπύλα) ορθογωνικής διατομής (σταθερής ή μεταβλητής) που
προκύπτουν από την κατά μήκος συγκόλληση σε εργοστασιακές συνθήκες, σανίδων ξύλου σε
στρώσεις, με την μεγαλύτερη πλευρά της διατομής τους οριζόντια, μέγιστου πάχους ~42mm. Η
διεύθυνση των ινών όλων των σανίδων είναι παράλληλη μεταξύ τους και με τον κατά μήκος άξονα
του στοιχείου. Η δυνατότητα παραγωγής στοιχείων πολύ μεγάλων διαστάσεων (ύψος διατομής έως
2m και μήκος έως και άνω των 30m) και διαφόρων μορφών (ευθύγραμμα, καμπύλα, παραβολικά
στοιχεία), παρέχει αρχιτεκτονική ελευθερία και δυνατότητα κάλυψης πλέον και με το ξύλο πολύ
μεγάλων ανοιγμάτων.
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Π. Τουλιάτος)

ξυλεία επικολλημένων ξυλοφύλλων (laminated veneer lumber - LVL)
Γραμμικά μέλη (ευθύγραμμα ή καμπύλα) ορθογωνικής διατομής που προκύπτουν από την κατά μήκος
συγκόλληση σε εργοστασιακές συνθήκες, καπλαμάδων (veneers) πάχους 3-4mm, σε κατακόρυφες
στρώσεις. Η διεύθυνση των ινών δύο διαδοχικών στρώσεων είναι παράλληλες μεταξύ τους.

(STEP 1, 1995)

(CHH Wood products New Zealand)

Επιφανειακά στοιχεία
αντικολλητή ξυλεία – «κόντρα-πλακέ» (plywood).
Eπιφανειακού τύπου στοιχεία διαστάσεων περίπου 1,25x2,5m, που προκύπτουν από λεπτά ξυλόφυλλα
(καπλαμάδες-veneers) πάχους 2-4mm, συγκολλημένα μεταξύ τους σε στρώσεις, με τρόπο ώστε οι
διευθύνσεις των ινών δύο διαδοχικών στρώσεων να σχηματίζουν γωνία 90 μοιρών μεταξύ τους.

(Π. Τουλιάτος «Σημειώσεις Οικοδομικής»)

(Ρίζος, 1998)

Από την κατεργασία των υπολειμμάτων της φυσικής ξυλείας (τεμαχίδια ξύλου, πριονίδια, κομμάτια
από κλαδιά κλπ) ή και από τον επί τούτου θρυμματισμό του ξύλου παράγονται βιομηχανικά προϊόντα
μορφής πλάκας με διάφορες χρήσεις στην δόμηση. Οι βασικότερες κατηγορίες είναι :
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οι πλάκες προσανατολισμένων ξυλοτεμαχιδίων
(oriented strand boards – OSB), είναι μοριοπλάκες
κατασκευασμένες από μεγάλα επιμήκη ξυλοτεμαχίδια
(πλανίδια)
ορθογωνικής
μορφής
(strands),
OSB
προσανατολισμένα σε ορισμένη διεύθυνση.
οι μοριοπλάκες (particleboards) και
οι ινοπλάκες (fibreboards) διαφόρων ιδιοτήτων και
5
αντοχών .
Σημειώνεται ότι οι ινοπλάκες μέσης σκληρότητας
(mediumboards6) δεν πρέπει να συγχέονται με τις
ινοπλάκες μέσης πυκνότητας (mediumboards, MDF
όπου MDF = medium density fibreboards).
Οι σκληρές και οι μεσαίας σκληρότητας ινοπλάκες (fibreboards, hard ή hardboards και fibreboards,
medium ή mediumboards) έχουν κατασκευαστεί με την χρήση υγρής μεθόδου σε αντίθεση με την
ινοπλάκα μέσης πυκνότητας, (fibreboard, MDF), η οποία έχει κατασκευαστεί με την χρήση ξηρής
μεθόδου. Οι ινοπλάκες παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές ως προς τις ιδιότητες τους, γι΄αυτό στον
Ευρωκώδικα 5 οι πίνακες των συντελεστών αντοχής και ερπυσμού (γΜ, kmod, kdef), δίδουν
διαφορετικές τιμές π.χ. για την ινοπλάκα (fibreboard, medium) και την ινοπλάκα (fibreboard, MDF).
(Βλ. επίσης τα ΕΝs στα οποία παραπέμπουν οι πίνακες των συντελεστών αντοχής).
ε. Μηχανικές ιδιότητες ξύλου
Το ξύλο είναι φυσικό οργανικό υλικό με κυτταρική δομή. Αποτελείται από επιμήκη σωληνωτά
κύτταρα (ινώδη κύτταρα) συνδεδεμένα μεταξύ τους στην εξωτερική τους επιφάνεια με μια κολλώδη
ουσία, την λιγνίνη.
Ένα απλοποιητικό προσομοίωμα του υλικού που
περιγράφει και ερμηνεύει την μηχανική συμπεριφορά του
ξύλου είναι μια δέσμη από σωλήνες συγκολλημένες με
κόλλα (λιγνίνη). Οι αντοχές της δέσμης αυτής για
καταπόνηση παραλλήλως ως προς τους «σωλήνες» (ίνες
του ξύλου) είναι πολύ υψηλότερες από τις αντίστοιχες
αντοχές για καταπόνηση καθέτως προς αυτούς.
(Π.Τουλιάτος, «Σημειώσεις Οικοδομικής»)

στ. Διαβάθμιση ξυλείας ως προς τα μηχανικά χαρακτηριστικά
Σκοπός της διαβάθμισης είναι η μετατροπή του ξύλου από φυσικό ακατέργαστο υλικό σε
ανταγωνιστικό και αξιόπιστο δομικό υλικό με την βοήθεια σύγχρονων προτύπων διαβάθμισης. Ξυλεία
οποιουδήποτε συνδυασμού, είδους και προέλευσης κατατάσσεται σε κατηγορίες αντοχής, ώστε να
πληρούνται κοινές απαιτήσεις για την ενιαία Ευρωπαϊκή αγορά.
Πρέπει να επισημανθεί η σημαντικότατη αλλαγή στον τρόπο βαθμονόμησης των ξύλινων δομικών
στοιχείων ως προς την αντοχή. Η παρουσία των φυσικών ελαττωμάτων7 του ξύλου και κυρίως των
ρόζων (διάταξη, θέση, αριθμός, μέγεθος) αποτελεί τον κρισιμότερο παράγοντα καθορισμού των
μηχανικών του ιδιοτήτων. Η πυκνότητα (απόσταση αυξητικών δακτυλίων), αποτελεί τον επόμενο
κρισιμότερο παράγοντα. Γι’ αυτό το ξύλο, σε αντίθεση με τα άλλα δομικά υλικά (σκυρόδεμα, χάλυβα
κλπ.), ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να διαβαθμιστεί μέσω δοκιμίων, δηλαδή μικρών κομματιών ξύλου (συνήθως
5

Ένας σημαντικός αριθμός Προτύπων (ΕΝs) που συνοδεύουν τον Ευρωκώδικα προδιαγράφει ιδιότητες καθώς
και μεθόδους δοκιμών για την εκτίμηση των μηχανικών χαρακτηριστικών όλων αυτών των προϊόντων (παλαιών
και νέων), ώστε να γίνεται δυνατή η αξιόπιστη ένταξή τους στο πλαίσιο των Κανονισμών.
6
Υπάρχουν mediumboards χαμηλής πυκνότητας (400kg/m3 έως <560kg/m3) και υψηλής πυκνότητας (560kg/m3
έως <900kg/m3) (βλ. www.wpif.org.uk/.../44_%20Annex%202f%20TRADA%20V3%2021_04.pdf).
7
Η ακανόνιστη κατανομή του εαρινού και φθινοπωρινού ξύλου, ο ακανόνιστος σχηματισμός των ετήσιων
δακτυλίων, η πολυχρωμία, η συστροφή των ινών κατά τον άξονα του κορμού (στρεψοίνια), οι ακανόνιστες ή
ανώμαλες ίνες, η δημιουργία λούπων, οι ρωγμές, οι ραγάδες κ.α. αποτελούν μαζί με τους ρόζους τα φυσικά
ελαττώματα του ξύλου.
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καθαρών από φυσικά ελαττώματα) σε εργαστήρια. Για τη φυσική ξυλεία διαβαθμίζεται όλο το δομικό
μέλος όπως θα χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή, με τις πραγματικές του διαστάσεις (τελική διατομή
και μήκος), μέσω οπτικής η /και μηχανητής διαβάθμισης. Για την επικολλητή ξυλεία διαβαθμίζονται
οι στρώσεις του ξύλου που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή ενός δομικού στοιχείου.
Πρόσφατα έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται και μέθοδοι διαβάθμισης με την χρήση υπερήχων.
Οπτική Διαβάθμιση:
Βασίζεται στην οπτική αποτίμηση της σπουδαιότητας των ελαττωμάτων του ξύλου (μέγεθος και
διάταξη ρόζων, ευθυγραμμίας των ινών του ξύλου, ύπαρξη θυλάκων, ρωγμών κλπ.), καθώς και
στην αξιολόγηση του πάχους των ετησίων δακτυλίων. Πραγματοποιείται από άτομα με ειδική και
πιστοποιημένη εκπαίδευση και εμπειρία.
Μηχανητή Διαβάθμιση:
Βασίζεται στη μέτρηση του μέτρου ελαστικότητας και τη σταθερή συσχέτιση όλων των
παραμέτρων μηχανικής συμπεριφοράς του ξύλου (αντοχές, μέτρα δυσκαμψίας κλπ.), μέσω
ειδικών μηχανών. Παρουσιάζει υψηλό βαθμός αξιοπιστίας, που βελτιώνεται εάν συνεκτιμηθούν
και άλλες παράμετροι καθορισμού των αντοχών του ξύλου.
Κάθε ξύλινο μέλος που βαθμονομείται πρέπει
να μαρκάρεται στο σόκορο του με ειδικό σήμα
στο οποίο πρέπει να αναγράφονται με
σαφήνεια η κατηγορία αντοχής του, το είδος
του, το ποσοστό περιεχόμενης υγρασίας,
ο
παραγωγός, ο οργανισμός πιστοποίησης του
και το πρότυπο (κανονισμός) με το οποίο
βαθμονομήθηκε.

2.5.2 Κατηγορίες αντοχών (προσδιορισμός της τιμής της φέρουσας ικανότητας Rk )
Φυσική ξυλεία από κωνοφόρα. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται και η λεύκη παρότι ανήκει στα
πλατύφυλλα, επειδή οι σχέσεις των αντοχών και της πυκνότητάς της προσομοιάζουν περισσότερο με
αυτές των κωνοφόρων. Η βαθμονομημένη ως προς την αντοχή φυσική δομική ξυλεία χαρακτηρίζεται
με το γράμμα C (coniferous=κωνοφόρο) ακολουθούμενο από την αντοχή σε κάμψη (π.χ. C24).
Φυσική ξυλεία από πλατύφυλλα. Η βαθμονομημένη ως προς την αντοχή φυσική δομική ξυλεία
χαρακτηρίζεται με το γράμμα D (deciduous=φυλλοβόλο πλατύφυλλο) ακολουθούμενο από την
αντοχή σε κάμψη (π.χ. D40).
Επικολλητή ξυλεία. Χαρακτηρίζεται με το γράμμα GL ακολουθούμενο από την αντοχή σε κάμψη
π.χ. GL28. Διακρίνεται σε 2 υποκατηγορίες :
Την ομοιογενή (homogenous) επικολλητή ξυλεία για την παραγωγή της οποίας χρησιμοποιούνται
ίδιας κατηγορίας αντοχής στρώσεις από σανίδες ξύλου σε όλο το ύψος της διατομής.
Συμβολίζεται με το γράμμα h (homogenous), μετά την τιμή της αντοχής σε κάμψη π.χ. (GL28h).
Την ανομοιογενή (combined) επικολλητή ξυλεία η οποία έχει προκύψει από τον συνδυασμό
στρώσεων σανίδων 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. Συμβολίζεται με το γράμμα c
(combined), μετά την τιμή της αντοχής σε κάμψη π.χ. (GL28c).
Στην συνέχεια δίδονται πίνακες με τις χαρακτηριστικές τιμές αντοχών και τις μέσες και
χαρακτηριστικές τιμές πυκνότητας και ιδιοτήτων δυσκαμψίας για τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα
είδη ξυλείας (φυσική και επικολλητή).
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Κατηγορίες αντοχών για φυσική ξυλεία κωνοφόρων και λεύκη (ΕΛΟΤ EN 338)
Αντοχές (N/mm2)

σύμβολο

C14

C16

C18

C20

C22

C24

C27

C30

C35

C40

Kάμψη

fm,k

14

16

18

20

22

24

27

30

35

40

Εφελκυσμός // στις
ίνες
Εφελκυσμός κάθετα
στις ίνες
Θλίψη // στις ίνες

ft,0,k

8

10

11

12

13

14

16

18

21

24

ft,90,k

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

0,6

0,6

0,6

0,6

fc,0,k

16

17

18

19

20

21

22

23

25

26

Θλίψη κάθετα στις
ίνες
Διάτμηση

fc,90,k

2,0

2,2

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

fv,k

1,7

1,8

2,0

2,2

2,4

2,5

2,8

3,0

3,4

3,8

Μέσο μέτρο
ελαστικότητας // στις
ίνες
(0,05%) μέτρο
ελαστικότητας// στις
ίνες
Μέσο μέτρο
ελαστικότητας
κάθετα στις ίνες
Μέσο μέτρο
διάτμησης

E0,mean

7000

8000

9000

9500

10000

11000

11500

12000

13000

14000

E0,05

4700

5400

6000

6400

6700

7400

7700

8000

8700

9400

E90,mean

230

270

300

320

330

370

380

400

430

470

Gmean

440

500

560

590

630

690

720

750

810

880

Μέση τιμή
πυκνότητας (kg/m3)
Χαρακτηριστική
τιμή πυκνότητας

ρmean

350

370

380

390

410

350

450

460

480

500

ρk

290

310

320

330

340

350

370

380

400

420

Κατηγορίες αντοχών για φυσική ξυλεία πλατύφυλλων (ΕΛΟΤ EN 338)
Αντοχές (N/mm2)

σύμβολο

D30

D35

D40

D50

D60

D70

Kάμψη

fm,k

30

35

40

50

60

70

Εφελκυσμός // στις
ίνες
Εφελκυσμός κάθετα
στις ίνες
Θλίψη // στις ίνες

ft,0,k

18

21

24

30

36

42

ft,90,k

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

fc,0,k

23

25

26

29

32

34

Θλίψη κάθετα στις
ίνες
Διάτμηση

fc,90,k

8,0

8,4

8,8

9,7

10,5

13,5

fv,k

3,0

3,4

3,8

4,6

5,3

6,0

Μέσο μέτρο
ελαστικότητας // στις
ίνες
(0,05%) μέτρο
ελαστικότητας// στις
ίνες
Μέσο μέτρο
ελαστικότητας
κάθετα στις ίνες
Μέσο μέτρο
διάτμησης

E0,mean

10000

10000

11000

14000

17000

20000

E0,05

8000

8700

9400

11800

14300

16800

E90,mean

640

690

750

930

1130

1330

Gmean

600

650

700

880

1060

1250

Μέση τιμή
πυκνότητας (kg/m3)
Χαρακτηριστική
τιμή πυκνότητας

ρmean

640

670

700

780

840

1080

ρk

530

560

590

650

700

900
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Παρατηρήσεις :
Η αντοχή σε εγκάρσιο προς τις ίνες εφελκυσμό είναι σχεδόν αμελητέα.
Οι μέσες τιμές των μέτρων ελαστικότητας και διάτμησης (E0,mean, Gmean) χρησιμοποιούνται στον
υπολογισμό των παραμορφώσεων.
Οι τιμές του E0,05 χρησιμοποιούνται στον έλεγχο της ευστάθειας των υποστυλωμάτων (λυγισμός
και ανάλυση 2ας τάξεως) και της στρεπτοκαμπτικής ευστάθειας των καμπτόμενων στοιχείων
(ΕΝ 1995-1-1, 6.3.1.(2)).
Για φυσική ξυλεία κωνοφόρων G0,05 = 2/3Gmean ή γενικότερα G0,05 /Gmean = E0,05 / E0,mean (Piazza
et al. 2009, 290).
Τα περισσότερα προγράμματα ανάλυσης με πεπερασμένα στοιχεία υπολογίζουν το μέτρο
διατμήσεως G από την σχέση G =0.5 E/(1+v), όπου ν ο συντελεστής Poisson. Η σχέση αυτή δεν
ισχύει για το ξύλο και τα προϊόντα του ξύλου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τιμή του ν’ που
προκύπτει από την σχέση ν’=(Ε-2G) / 2G, (Piazza et al. 2009, 290).
Η μέση τιμή πυκνότητας ρmean χρησιμοποιείται για το υπολογισμό του ίδιου βάρους των ξύλινων
στοιχείων ενώ η χαρακτηριστική τιμή της πυκνότητας ρk χρησιμοποιείται στους υπολογισμούς
των συνδέσεων.

Κατηγορίες αντοχών για επικολλητή ξυλεία (ΕΛΟΤ, EN 1194)
Αντοχές (N/mm2)

σύμβολο

GL24h

GL28h

GL32h

GL36h

Ομοιογενής επικολλητή ξυλεία

GL24c

GL28c

GL32c

GL36c

Ανομοιογενής επικολλητή ξυλεία

Kάμψη

fm,k

24

28

32

36

24

28

32

36

Εφελκυσμός // στις
ίνες
Εφελκυσμός κάθετα
στις ίνες
Θλίψη // στις ίνες

ft,0,k

16,5

19,5

22,5

26

14

16,5

19,5

22,5

ft,90,k

0,4

0,45

0,5

0,6

0,35

0,4

0,45

0,5

fc,0,k

24

26,5

29

31

21

24

26,5

29

Θλίψη κάθετα στις
ίνες
Διάτμηση

fc,90,k

2,7

3,0

3,3

3,6

2,4

2,7

3,2

3,8

fv,k

2,7

3,0

3,8

4,3

2,2

2,7

3,0

3,3

Μέσο μέτρο
ελαστικότητας // στις
ίνες
(0,05%) μέτρο
ελαστικότητας// στις
ίνες
Μέσο μέτρο
ελαστικότητας
κάθετα στις ίνες
Μέσο μέτρο
διάτμησης

E0,mean

11600

12600

13700

14700

11600

12600

E0,05

9400

10200

11100

11900

9400

10200

11100

11900

E90,mean

390

420

490

320

320

390

420

460

Gmean

720

780

910

590

590

720

780

850

Μέση τιμή
πυκνότητας (kg/m3)
Χαρακτηριστική
τιμή πυκνότητας

ρmean

420

450

495

350

395

430

460

485

ρk

380

410

450

395

350

380

410

430

13700

14700

Παρατηρήσεις :
- Ο παραπάνω πίνακας αφορά αντοχές επικολλητής ξυλείας από κωνοφόρα.
- G0,05 ~ = 5/6 Gmean
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3.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ (ΕΝ 1995-1-1, κεφ. 6)

Οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει ο Ευρωκώδικας 5 οφείλονται στις ιδιαιτερότητες του υλικού
(ανισοτροποία και ανομοιομορφία). Οι διαφορές αυτές αποτυπώνονται και στους ελέγχους που
απαιτούνται για τον υπολογισμό των ξύλινων στοιχείων και των συνδέσεων τους.

3.1

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

Δοκοί με σταθερή διατομή

Δοκοί με σταθερή διατομή. b=πλάτος διατομής h=ύψος διατομής
Αξονας y // με πλάτος διατομής (ισχυρός άξονας μέλους)
(βλ. επίσης ΕΝ 1995-1-1, Σχήμα 6.1)

3.1.1

Εφελκυσμός παραλλήλως προς τις ίνες (ΕΝ 1995-1-1, 6.1.2)

σt,0,d ≤ ft,0,d

(ΕΝ 1995-1-1, (6.1))

όπου:

σt,0,d = Fd / Α

εφελκυστική τάση σχεδιασμού παραλλήλως προς τις ίνες,
Fd = εφελκυστική δύναμη σχεδιασμού, Α =επιφάνεια διατομής

ft,0,d = kh ksys kmod ft,0,k /γΜ

εφελκυστική αντοχή σχεδιασμού παραλλήλως προς τις ίνες,
kh, ksys, kmod διάφοροι τροποποιητικοί συντελεστές της αντοχής

Κατά τον έλεγχο των εφελκυόμενων μελών πρέπει να λαμβάνεται η μείωση της διατομής των
ξύλινων στοιχείων στις περιοχές όπου διαμορφώνονται εγκοπές για την σύνδεση των ξύλων (π.χ.
ξυλουργικές παραδοσιακές συνδέσεις) και όπου υπάρχουν μεταλλικοί σύνδεσμοι (βλ. EN 1995-1-1,
5.2 (2)).
Η απομείωση της διατομής αγνοείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
- ήλοι και βίδες διαμέτρου το πολύ έως 6 mm, χωρίς προδιάτρηση,
- οπές στη θλιβόμενη ζώνη στις οποίες όμως υπάρχει υλικό μεγαλύτερης δυσκαμψίας από το
ξύλο (π.χ. μεταλλικοί σύνδεσμοι από χάλυβα - βλήτρα, ήλοι, μπουλόνια).
Κατά τον υπολογισμό της δρώσας διατομής σε μια σύνδεση με πολλούς συνδέσμους, όλες οι οπές που
βρίσκονται σε απόσταση από την δεδομένη διατομή ίση προς το ήμισυ της ελάχιστης αποστάσεως
μεταξύ των συνδέσμων παραλλήλως προς τις ίνες (a ≤ dmin/2), θα πρέπει να θεωρούνται σαν να
βρίσκονται στην ίδια θέση (EN 1995 -1-1, 5.2 (4), παρακάτω σχήμα).

a ≤ dmin/2
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Η ύπαρξη αποκοπής τμήματος στοιχείου που καταπονείται από αξονική
δύναμη δημιουργεί εκκεντρότητα και πρόσθετη ροπή = Ft e η οποία
πρέπει να ληφθεί υπόψη.
h'

Ft

h

Ft

Ft
e

3.1.2

Εφελκυσμός καθέτως προς τις ίνες (ΕΝ 1995-1-1, 6.1.3)

Το ξύλο είναι ιδιαίτερα αδύναμο σε εφελκυσμό
κάθετα στις ίνες. Η αντοχή του είναι σχεδόν
μηδενική (~0,5Ν/mm2), όταν η αντοχή σε
εφελκυσμό παράλληλα στις ίνες είναι ~13Ν/mm2
και η αντοχή σε κάμψη ~22Ν/mm2 (βλ. πίνακα
αντοχών για C22).
Αποτελεί ιδιαίτερα επικίνδυνη καταπόνηση και
καλό είναι να αποφεύγεται μέσω του κατάλληλου
σχεδιασμού των συνδέσεων.
(Π. Τουλιάτος)

Ο Ευρωκώδικας 5 στο κεφ. 6 (οριακές καταστάσεις αστοχίας) αναφέρει μόνο το ότι πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη η επιρροή του μεγέθους του μέλους χωρίς να δίδονται άλλα στοιχεία (ΕΝ 1995-11, 6.1.3). Όμως στο εδάφιο 8.1.4. (δυνάμεις συνδέσεως υπό γωνία προς τις ίνες) του κεφ. 8 του ΕΝ
1995-1-1 που αφορά στις συνδέσεις, επισημαίνεται ότι εάν η δύναμη σε μια σύνδεση δρα υπό γωνία
προς τις ίνες (Σχήμα 8.1) πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το ενδεχόμενο σχισίματος λόγω της κάθετης
προς τις ίνες εφελκυστικής συνιστώσας, FEd sinα (βλ. επίσης παρακάτω, κεφ. 5 για τις συνδέσεις).

Συνδέσεις που μεταφέρουν δυνάμεις υπό γωνία (ΕΝ 1995-1-1, Σχήμα 8.1)

Για να ληφθεί υπόψη το ενδεχόμενο σχισίματος λόγω της κάθετης προς τις ίνες εφελκυστικής
συνιστώσας, FEd sinα, πρέπει να ικανοποιούνται τα εξής:
Fv,Ed ≤ F90,Rd

(ΕΝ 1995-1-1, (8.2))

26

όπου :

⎧ Fv , Ed ,1
Fv ,Ed = max ⎨
⎩ Fv , Ed ,2
και:
F90,Rd
Fv,Ed,1, Fv,Ed,1

(ΕΝ 1995-1-1, (8.3))

είναι η τιμή σχεδιασμού της αντοχής σχισίματος, όπως προκύπτει από την
χαρακτηριστική αντοχή σχισίματος F90,Rk σύμφωνα με την 2.4.3
είναι οι τέμνουσες σχεδιασμού σε κάθε πλευρά της συνδέσεως (Σχήμα 8.1)

Η χαρακτηριστική αντοχή σχισίματος ξυλείας κωνοφόρων, για την διάταξη του Σχήματος 8.1 (ΕΝ
1995-1-1), θα πρέπει να υπολογίζεται από την σχέση:
F90,Rk = 14bw

he
⎛ he ⎞
⎜1− ⎟
h⎠
⎝

(ΕΝ 1995-1-1, (8.4))

όπου:
⎧
⎧⎛ w pl ⎞ 0 , 35
⎪
⎟
⎪⎜
για ηλοφόρες πλάκες
⎪ max ⎨⎜⎝ 100 ⎟⎠
(ΕΝ 1995-1-1, (8.5))
w=⎨
⎪
⎪
⎩1
⎪1
για κάθε άλλο τύπο συνδέσμου
⎩
και:
F90,Rk
είναι η χαρακτηριστική αντοχή σχισίματος, σε Ν·
w
είναι ένας τροποποιητικός συντελεστής·
he
είναι η απόσταση της φορτιζόμενης πλευράς από το κέντρο του πιο απομακρυσμένου
συνδέσμου, ή από το άκρο της ηλοφόρου πλάκας (punched metal plate), σε mm·
h
είναι το ύψος της διατομής του συνδεομένου ξύλινου μέλους, σε mm·
b
είναι το πλάτος της διατομής του συνδεομένου μέλους, σε mm·
wpl
είναι το πλάτος της ηλοφόρου πλάκας παραλλήλως προς τις ίνες, σε mm·
Η ανάπτυξη εφελκυστικών τάσεων κάθετα στις ίνες δεν μπορεί να αποφευχθεί, στα καμπύλα μέλη
(τοξωτούς φορείς, δοκούς με οπές κ.α.) για τα οποία πρέπει να γίνουν ειδικοί έλεγχοι. (βλ. ΕΝ 19951-1, 6.4).

3.1.3

Θλίψη καθέτως προς τις ίνες (ΕΝ 1995-1-1, 6.1.5, Amendment, EN 1995-1-1:2004/A June 2008)

Η θλιπτική αντοχή κάθετα στις ίνες είναι
δύσκολο να μετρηθεί γιατί αυξάνει όσο αυξάνει
η παραμόρφωση, φθάνοντας στο μέγιστο της
τιμής όταν το ξύλο έχει συμπιεστεί στο ένα
τρίτο περίπου της αρχικής του διατομής. Οι ίνες
που δεν βρίσκονται στην περιοχή εφαρμογής
της
δύναμης
υποβοηθούν
τις
άμεσα
φορτιζόμενες. Γι' αυτό, η αντοχή μικρών
περιοχών φόρτισης είναι μεγαλύτερη από την
αντοχή μεγαλύτερων περιοχών, για την ίδια
τάση. Η συμπεριφορά αυτή λαμβάνεται υπ΄όψιν
μέσω του αυξητικού της θλιπτικής αντοχής
συντελεστή (kc,90).
Παραμόρφωση διαφορετικών περιπτώσεων καταπονήσεων σε
θλίψη κάθετα στις ίνες (Tampone, 2007).
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σc,90,d ≤ kc,90 fc,90,d
σc,90,d = Fc,90,d / Aef
όπου:
σc,90,d
fc,90,d
kc,90
ksys, kmod
Fc,90,d
Aef

(ΕΝ 1995-1-1, (6.3))
≤ kc,90 ksys kmod fc,90,k /γΜ

θλιπτική τάση σχεδιασμού καθέτως προς τις ίνες στην επιφάνεια επαφής·
θλιπτική αντοχή σχεδιασμού καθέτως προς τις ίνες·
συντελεστής με τον οποίο λαμβάνεται υπόψη η διάταξη του φορτίου, το ενδεχόμενο·
σχισίματος του ξύλου και ο βαθμός θλιπτικής παραμόρφωσης·
τροποποιητικοί συντελεστές της αντοχής·
θλιπτική δύναμη σχεδιασμού καθέτως προς τις ίνες·
δρώσα επιφάνεια επαφής που καταπονείται με θλίψη καθέτως προς τις ίνες για τον
υπολογισμό της οποίας το δρών μήκος επαφής παράλληλα με τις ίνες είναι = με το
πραγματικό μήκος επαφής επαυξημένο κατά 30mm σε κάθε πλευρά, όχι όμως
περισσότερο από a, l ή l1/2 (βλ. Σχήμα 6.2).

Ο υπολογισμός του kc,90 ήταν ιδιαίτερα πολύπλοκος στον Ευρωκώδικα 5. Σε 4 σελίδες (!)
αναπτύσσονταν διάφορες περιπτώσεις φορτίσεων για δοκούς με h ≥ 2,5b και h < 2,5b. Στο
τροποποιητικό κείμενο (Amendment, EN 1995-1-1:2004/A - June 2008) το οποίο περιλαμβάνει
διορθώσεις τεχνικού περιεχομένου, οι παραπάνω υπολογισμοί απλοποιήθηκαν σημαντικά (οι τέσσερις
σελίδες αντικαταστάθηκαν με μία), ενώ οι τιμές του kc,90 μειώθηκαν και κυμαίνονται μεταξύ 1 < kc,90 <
1,75.
Ο έλεγχος θλίψης καθέτως προς τις ίνες αφορά κυρίως δύο περιπτώσεις για τις οποίες ελέγχεται η
επάρκεια των διαστάσεων της επιφάνειας έδρασης των ξύλινων στοιχείων μέσω της οποίας
μεταφέρονται κατακόρυφα συγκεντρωμένα φορτία.
1.

συνεχής στήριξη σε όλο το μήκος και το πλάτος ξύλινων
μελών τα οποία στην άνω επιφάνεια τους
καταπονούνται από συγκεντρωμένα φορτία. (π.χ.
στρωτήρες τοίχων στην άνω επιφάνεια των οποίων
εδράζονται ξύλινοι ορθοστάτες ή υποστυλώματα).
Εάν l1 ≥ 2h (βλ. ΕΝ 1995-1-1, Σχήμα 6.2.a), η τιμή του
kc,90 μπορεί να ληφθεί ίση με :
kc,90 = 1,25 για την φυσική ξυλεία κωνοφόρων
kc,90 = 1,50 για την επικολλητή ξυλεία από κωνοφόρα
h = το ύψος του ξύλινου μέλος και
l = το μήκος επαφής του συγκεντρωμένου φορτίου

2.

έδραση σε μεμονωμένες στηρίξεις (π.χ αμφιέρειστες ή
συνεχείς δοκοί εδραζόμενες σε υποστυλώματα).
Εάν l1 ≥ 2h (βλ. ΕΝ 1995-1-1, Σχήμα 6.2.b), η τιμή του
kc,90 μπορεί να ληφθεί ίση με :
kc,90 = 1,50 για την φυσική ξυλεία κωνοφόρων,
kc,90 = 1,75 για την επικολλητή ξυλεία από κωνοφόρα,
με την προϋπόθεση ότι l ≤ 400mm
h = το ύψος της διατομής του ξύλινου μέλος και
l = το μήκος επαφής του συγκεντρωμένου φορτίου.
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Ξύλινο μέλος εδραζόμενο σε (a) όλο το μήκος του (συνεχής στήριξη) και (b) σε μεμονωμένες στηρίξεις
(Amendment, EN 1995-1-1:2004/A - June 2008, Σχήμα 6.2)

3.1.4

Θλίψη υπό γωνία προς τις ίνες (ΕΝ 1995-1-1, 6.2.2)

Η τιμή της θλιπτικής αντοχής του ξύλου υπό γωνία (α) ως προς την διεύθυνση των ινών βρίσκεται
μεταξύ των τιμών της θλιπτικής αντοχής παράλληλα προς τις ίνες και κάθετα προς αυτές.

Θλιπτικές τάσεις υπό γωνία προς τις ίνες (ΕΝ 1995-1-1, Σχήμα 6.7)

Οι θλιπτικές τάσεις υπό γωνία α προς τις ίνες πρέπει να ικανοποιούν την ακόλουθη σχέση (εξίσωση
του Hankinson) :

σ c ,α ,d ≤

όπου:
σc,α,d
fc,0,d
fc,90,d
kc,90

f c , 0 ,d
f c , 0 ,d
sin 2 α + cos 2 α
kc ,90 f c ,90,d

(ΕΝ 1995-1-1, (6.16))

είναι η θλιπτική τάση σχεδιασμού υπό γωνία α προς τις ίνες·
είναι η θλιπτική αντοχή σχεδιασμού παραλλήλως προς τις ίνες·
είναι η θλιπτική αντοχή σχεδιασμού καθέτως προς τις ίνες·
είναι ένας συντελεστής, μέσω του οποίου λαμβάνεται υπόψη η επιρροή της κάθετης
προς τις ίνες τάσης (βλ. παραπάνω 3.1.3, θλίψη κάθετα στις ίνες).

Στις ξύλινες κατασκευές συχνά οι συνδέσεις σχεδιάζονται έτσι ώστε τα φορτία να μεταφέρονται με
θλίψη υπό γωνία ως προς τις ίνες.

3.1.5

Θλίψη παραλλήλως προς τις ίνες – απουσία λυγισμού (ΕΝ 1995-1-1, 6.1.4)

Αφορά περιπτώσεις για τις οποίες οι ανηγμένες
λυγηρότητες είναι συγχρόνως : λrel,z ≤ 0,3 και λrel,y ≤ 0,3
(βλ. παρακάτω στο κεφ. για τον λυγισμό (3.1.6),
υπολογισμό συντελεστών kc,y και kc,z).
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Ο έλεγχος αυτός απαιτείται συχνά σε περιπτώσεις
έδρασης υποστυλωμάτων αξονικά θλιβόμενων, όπου η
μεταφορά των κατακόρυφων φορτίων, π.χ. στη μεταλλική
βάση γίνεται μέσω θλίψης // στις ίνες. Από τον έλεγχο
αυτό προκύπτει η απαιτούμενη επιφάνεια έδρασης
(Α=bh).

σc,0,d ≤ fc,0,d

(ΕΝ 1995-1-1, (6.2))

όπου:
σc,0,d = Fd / Α

θλιπτική τάση σχεδιασμού παραλλήλως προς τις ίνες
Fd = θλιπτική δύναμη σχεδιασμού, Α =επιφάνεια διατομής
θλιπτική αντοχή σχεδιασμού παραλλήλως προς τις ίνες
ksys, kmod τροποποιητικοί συντελεστές της αντοχής

fc,0,d = ksys kmod fc,0,k /γΜ

Θλίψη παραλλήλως προς τις ίνες - Ευστάθεια μελών (λυγισμός) (ΕΝ 1995-1-1, 6.3)

3.1.6

Περιπτώσεις που οι ανηγμένες λυγηρότητες είναι : λrel,z > 0,3 και λrel,y > 0,3 (βλ. παρακάτω 3.1.6.1,
υπολογισμό συντελεστών kc,y kc,z).
Στον Eυρωκώδικα 5 δεν δίδεται σχέση για λυγισμό ως προς ένα άξονα (y ή z). Προκύπτει από τις
σχέσεις του εδαφίου 6.3.2, «Υποστυλώματα που υπόκεινται σε θλίψη ή συνδυασμό θλίψης και
κάμψης» αφαιρώντας τον παράγοντα που αφορά στην κάμψη (βλ. παρακάτω, 3.1.12).
Πρέπει να ελέγχονται και οι 2 διευθύνσεις y και z γιατί το ξύλινο στοιχείο μπορεί να έχει διαφορετική
διατομή κατά y και z καθώς και άλλες εδράσεις ή δεσμεύσεις κατά μήκος ή καθ’ ύψος του.
σc,0,d ≤ kc,y fc,0,d

και

σc,0,d ≤ kc,z fc,0,d

όπου :
σc,0,d = Fd / Α

θλιπτική τάση σχεδιασμού παραλλήλως προς τις ίνες,
Fd = εφελκυστική δύναμη σχεδιασμού, Α= bh =επιφάνεια διατομής
συντελεστές για τον υπολογισμό ευστάθειας (λυγισμού) μελών υπό
αξονική θλίψη ή συνδυασμό αξονικής θλίψης και κάμψης.

kc,y kc,z
fc,0,d = ksys kmod fc,0,k /γΜ

3.1.6.1

θλιπτική αντοχή σχεδιασμού παραλλήλως προς τις ίνες,
ksys, kmod τροποποιητικοί συντελεστές της αντοχής.

Υπολογισμός συντελεστών kc,y, kc,z για τον έλεγχο ευστάθειας μελών υπό αξονική θλίψη
(λυγισμό) ή συνδυασμό αξονικής θλίψης (λυγισμού) και κάμψης

kc , y =
kc,z =

1
k y + k y2 − λ2rel , y

(ΕΝ 1995-1-1, (6.25) - (6.28))

1
k z + k z2 − λ2rel , z
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k y = 0,5(1 + β c (λrel , y − 0,3) + λ2rel , y )

k z = 0,5(1 + β c (λrel , z − 0,3) + λ2rel , z )
(ΕΝ 1995-1-1)

όπου: β c
είναι ένας συντελεστής για μέλη που πληρούν τα όρια απόκλισης από την ευθυγραμμία ευθεία τα
οποία ορίζονται στο ΕΝ 1995-1-1 στο κεφ. 10. Δηλαδή, υποστυλώματα, δοκοί ή μέλη πλαισίων που
ενδεχομένως παρουσιάζουν αστάθεια λόγω λυγισμού, θα πρέπει να μην εμφανίζουν απόκλιση από την
ευθυγραμμία, μετρουμένη στο μέσον του μήκους μεταξύ των στηρίξεων, μεγαλύτερη του 1/500 του
ανοίγματος για την επικολλητή ξυλεία και την ξυλεία επικολλημένων ξυλοφύλλων (LVL) και του
1/300 του ανοίγματος για τη φυσική ξυλεία. Η φυσική ξυλεία παρουσιάζει συχνά διαφορές στις
διατομές, στρεβλώσεις και καμπυλώσεις σε αντίθεση με την επικολλητή ξυλεία και το LVL. Τα
παραπάνω όρια για μεμονωμένα θλιβόμενα μέλη για τα οποία απαιτούνται πλευρικές στηρίξεις θα
πρέπει να ισχύουν αντί για l για την απόσταση a (βλ. ΕΝ 1995-1-1, Σχήμα 9.9).
⎧0,2 για φυσική ξυλεία
βc = ⎨
⎩0,1 για επικολλητή ξυλεία και ξυλεία επικολλημένων φύλλων (LVL)

(ΕΝ 1995-1-1, (6.29))

Η ανηγμένη λυγηρότητα θα πρέπει να υπολογίζεται από τις ακόλουθες σχέσεις:

λrel , y =

λy
π

f c , 0 ,k
E0,05

λz
π

f c , 0 ,k
E0,05

(ΕΝ 1995-1-1, (6.21))

και

λ rel , z =

όπου:
λy και λrel,y

Υπενθυμίζεται ότι σc , crit , z =

π2
E
λz 2 0,05

(ΕΝ 1995-1-1, (6.22))

E0,05

είναι λυγηρότητες που αντιστοιχούν σε κάμψη κατά τον άξονα y (βέλος κάμψης
κατά τη διεύθυνση z) (λy = lef,y / iy και iy = √ (Ιy/Α)),
είναι λυγηρότητες που αντιστοιχούν σε κάμψη κατά τον άξονα z (βέλος κάμψης κατά
τη διεύθυνση y) (λz = lef,z / iz και iz = √ (Ιz/Α)),
το ποσοστημόριο 5% του μέτρου ελαστικότητας παραλλήλως προς τις ίνες.

lef,y και lef,z

μήκοι λυγισμού κατά τον άξονα y και z

λz και λrel,z

Για τα μήκη λυγισμού lef,y και lef,z των
ξύλινων στοιχείων, ισχύει ότι ισχύει για τα
μήκη λυγισμού μελών από άλλα δομικά
υλικά (χάλυβα κλπ.).
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3.1.7

Κάμψη ως προς τον άξονα y για μέλη χωρίς πρόβλημα στρεπτοκαμπτικής ευστάθειας
για τα οποία ισχύει λrel,m ≤ 0,75, (συνήθως τετραγωνισμένης διατομής)

Στον Eυρωκώδικα 5 δεν δίδεται η σχέση για κάμψη ως προς ένα άξονα (y ή z). Προκύπτει από την
σχέση της διαξονικής κάμψης (ΕN 1995-1-1, σχέση (6.11)) για km = 0. (βλ. παρακάτω, 3.1.9).
h

σ m, y ,d
f m , y ,d

≤1

b

Για τις τετραγωνισμένες διατομές δεν παρουσιάζεται
συνήθως πρόβλημα στρεπτοκαμπτικής ευστάθειας. Παρ’
όλα αυτά καλό είναι να γίνεται έλεγχος εάν λrel,m > 0,75

όπου:
σm,y,d = Μy,d /Wy
fm,y,d = kh ksys kmod fm,y,k /γΜ

η μέγιστη καμπτική τάση σχεδιασμού κατά τον άξονα y
η καμπτική αντοχή σχεδιασμού και
kh, ksys, kmod, τροποποιητικοί συντελεστές της αντοχής

Για δομικά στοιχεία που καταπονούνται καμπτικά μόνο κατά τον άξονα z, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν οι παραπάνω τύποι αντικαθιστώντας το y με z.

3.1.8

Κάμψη ως προς τον άξονα y για μέλη με πρόβλημα στρεπτοκαμπτικής ευστάθειας
(πλευρικού λυγισμού) για τα οποία ισχύει λrel,m > 0,75, (λεπτόκορμες διατομές )

Προκύπτει από την σχέση του ΕN 1995-1-1, (6.11), για km = 0, και από τον έλεγχο στρεπτοκαμπτικής
ευστάθειας (ΕN 1995-1-1, 6.3.3).
(z)

h
(y)

b

(Caironi, Bonera, 1989 )

σm , y ,d ≤ k crit f m , y ,d
όπου:
σm,y,d = Μy,d /Wy
fm,y,d = kh ksys kmod fm,y,k /γΜ
kcrit

(ΕN 1995-1-1, (6.33))

Η χρήση επικολλητής ξυλείας έδωσε
τη δυνατότητα παραγωγής πολύ
μεγάλων διατομών, οι οποίες μπορεί
να έχουν μεγάλο λόγο διατομής h/b,
(οικονομία υλικού για καμπτόμενα
στοιχεία). Σε αυτές τις περιπτώσεις
μπορεί να αναπτυχθεί πρόβλημα
πλευρικής ευστάθειας, λυγισμού
εκτός επιπέδου του θλιβόμενου
τμήματος της διατομής).

η μέγιστη καμπτική τάση σχεδιασμού κατά τον άξονα y.
η καμπτική αντοχή σχεδιασμού.
kh, ksys, kmod, τροποποιητικοί συντελεστές της αντοχής.
ο συντελεστής μέσω του οποίου λαμβάνεται υπόψη η μείωση
της καμπτικής αντοχής λόγω στρεπτοκαμπτικού (πλευρικού)
λυγισμού.
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Για δομικά στοιχεία που καταπονούνται καμπτικά μόνο κατά τον άξονα z, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν οι παραπάνω τύποι αντικαθιστώντας το y με z.
Υπολογισμός μειωτικού της καμπτικής αντοχής συντελεστή λόγω στρεπτοκαμπτικού
(πλευρικού) λυγισμού (kcrit), (EC5 1995-1-1, 6.3.3)

3.1.8.1

Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο σε στρεπτοκαμπτική ευστάθεια δοκών ή φορέων που υπόκεινται είτε
σε :

σ m ,d ≤ k crit f m ,d

κάμψη :

(ΕΝ 1995-1-1, (6.33))

είτε σε :
κάμψη ως προς τον ισχυρό άξονα y και θλίψη (ΕΝ 1995-1-1, 6.3.3.(6)) :
Στην περίπτωση που εφαρμόζεται ροπή Μy κατά τον ισχυρό άξονα y και αξονική θλιπτική δύναμη Nc
οι τάσεις πρέπει να ικανοποιούν την ακόλουθη σχέση. Σημειώνεται ότι στον παρακάτω τύπο,
χρησιμοποιείται o συντελεστής για τον υπολογισμό λυγισμού ως προς τον άξονα z (kc,z). Αναλυτικά
στοιχεία για τον υπολογισμό μελών σε κάμψη και θλίψη δίδονται παρακάτω :

⎛ σ m , y ,d
⎜
⎜k f
⎝ crit m , y ,d
όπου:
σm,d
fm,d
σc,d
fc,0,d

2

⎞
σ c , 0 ,d
⎟ +
≤1
⎟
k
f
c
,
z
c
,
0
,
d
⎠

(ΕΝ 1995-1-1, (6.35))

η τάση κάμψης σχεδιασμού
η καμπτική αντοχή σχεδιασμού
η θλιπτική τάση σχεδιασμού·
η θλιπτική αντοχή σχεδιασμού
παραλλήλως προς τις ίνες·
δίδεται από την σχέση του ΕΝ 1995-1-1 (6.26) (βλ. παραπάνω, κεφ. 3.1.6)
ο συντελεστής μέσω του οποίου λαμβάνεται υπόψη η μείωση της καμπτικής αντοχής
λόγω στρεπτοκαμπτικού (πλευρικού) λυγισμού.

kc,z
kcrit

για λrel,m ≤ 0,75

1
kcrit =

1,56 - 0,75λrel,m

1

λ2rel ,m

για 0,75 < λrel,m ≤ 1,4
για 1,4 < λrel,m

(ΕΝ 1995-1-1, (6.34))

Η ανηγμένη λυγηρότητα θα πρέπει να λαμβάνεται από την σχέση:

λrel ,m =

f m ,k

(ΕΝ 1995-1-1, (6.30))

σ m ,crit

όπου :
είναι η χαρακτηριστική αντοχή κάμψης
fm,k
Για φυσική ξυλεία κωνοφόρων, ορθογωνικής διατομής :

σ m ,crit =

0,78b 2
E 0,05
h l ef

(ΕΝ 1995-1-1, (6.32))

όπου:
b
είναι το πλάτος της διατομής της δοκού
h
είναι το ύψος της διατομής της δοκού.
lef
είναι το μήκος στρεπτοκαμπτικού (πλευρικού) λυγισμού της δοκού, εξαρτώμενο από
τις συνθήκες στηρίξεως και την μορφή της φόρτισης, σύμφωνα με τον Πίνακα 6.1·
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Ε0,05 είναι η τιμή του ποσοστημόριου 5% του μέτρου ελαστικότητας παραλλήλως προς τις
ίνες·
Για όλες τις άλλες περιπτώσεις δοκών με συμμετρική διατομή :

σ m ,crit =
όπου:
Ε0,05
G0,05
Ιz
Itor
lef
Wy

M y ,crit
Wy

=

π E0,05 I z G0,05 I tor

(ΕΝ 1995-1-1, (6.31))

l ef W y

είναι το ποσοστημόριο 5% του μέτρου ελαστικότητας παραλλήλως προς τις ίνες·
είναι το ποσοστημόριο 5% του μέτρου διατμήσεως παραλλήλως προς τις ίνες·
είναι η ροπή αδρανείας ως προς τον ασθενή άξονα z·
είναι η στρεπτική ροπή αδρανείας·
είναι το μήκος στρεπτοκαμπτικού (πλευρικού) λυγισμού της δοκού, εξαρτώμενο από
τις συνθήκες στηρίξεως και την μορφή της φόρτισης, σύμφωνα με τον παρακάτω
Πίνακα 6.1·
είναι η ροπή αντιστάσεως ως προς τον ισχυρό άξονα y.

Ο υπολογισμός του kcrit είναι αρκετά πολύπλοκος. Στην συνέχεια παρατίθενται πληροφορίες από την
διεθνή βιβλιογραφία για την διευκόλυνση των υπολογισμών για συνήθη έργα μικρής και μεσαίας
κλίμακας.
Για πρισματικά στοιχεία ορθογωνικής διατομής

σ m ,crit =

πb 2
h lef

E0,05G0,05

≈

σ m ,crit =

πb 2
h lef

E0,05 Gmean/E 0 ,mean

(Piazza et al. 2009, 289)

όπου Ε0,05 / Εmean ≈ G0,05 / Gmean
Για επικολλητή ξυλεία ορθογωνικής διατομής

λrel,m =

0,063
lef h
b

(Piazza et al. 2009, 290)

Μήκος στρεπτοκαμπτικού (πλευρικού) λυγισμού ως ποσοστό του ανοίγματος
(EN 1995-1-1, Πίνακας 6.1)
Τύπος δοκού
Αμφιέρειστη

Πρόβολος

Τύπος φόρτισης
Σταθερή ροπή
Ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο
Συγκεντρωμένο φορτίο στο μέσον του ανοίγματος
Ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο
Συγκεντρωμένο φορτίο στο ελεύθερο άκρο

lef / l a
1,0
0,9
0,8
0,5
0,8

Ο λόγος lef/l ισχύει μόνο για δοκό με στρεπτικά άκαμπτες στηρίξεις, φορτιζόμενη στον κεντροβαρικό
της άξονα.
Φορτία που ασκούνται στην θλιβόμενη περιοχή μιας καμπτόμενης δοκού προκαλούν μεγαλύτερη
πλευρική αστάθεια από αυτά που ασκούνται στην εφελκυόμενη περιοχή (Step 1, B3/4). Γι’αυτό εάν
το φορτίο επιβάλλεται στην θλιβόμενη πλευρά της δοκού, το lef θα πρέπει να αυξάνεται κατά 2h και
μπορεί να μειώνεται κατά 0,5h εάν το φορτίο επιβάλλεται στην εφελκυόμενη πλευρά της δοκού.
a
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Η στρεπτοκαμπτική ευστάθεια ενός καμπτόμενου στοιχείου εξαρτάται από :
- την πλευρική εξασφάλιση των εδράσεων,
- την στρεπτική του δυσκαμψία (GItor),
- την πλευρική του δυσκαμψία (ΕΙz),
την απόσταση (lef) των εγκάρσια τοποθετημένων στοιχείων στη θλιβόμενη περιοχή (π.χ.
απόσταση χιαστί συνδέσμων ακαμψίας, δευτερευουσών δοκών, σανιδώματος κ.α.).
Παραδείγματα συστημάτων εξασφάλισης του θλιβόμενου πέλματος
Η ύπαρξη σανιδώματος σε όλο το μήκος,
π.χ. αμφιέρειστων δοκών πατώματος,
εξασφαλίζει έναντι πλευρικής μετατόπισης
το θλιβόμενο πέλμα. Όταν οι εδράσεις
είναι εξασφαλισμένες και έναντι στροφής,
τότε kcrit = 1, (βλ. ΕΝ 6.3.3 (5)).

Εγκάρσια στοιχεία τοποθετημένα στη
θλιβόμενη περιοχή, όπως χιαστί σύνδεσμοι
ακαμψίας και δευτερεύουσες δοκοί
(δοκίδες ή τεγίδες).
Δευτερεύουσες δοκοί (τεγίδες)

lef

(Caironi, Bonera, 1989).

Παραδείγματα συστημάτων εξασφάλισης στρεπτικά άκαμπτων στηρίξεων

(Caironi, Bonera, 1989).

Δημιουργία οβάλ οπής για την εξασφάλιση της
αρθρωτής λειτουργίας στην στήριξη και για την
αποφυγή ρωγμών που μπορεί να δημιουργηθούν
λόγω ανάπτυξης εφελκυστικών τάσεων κάθετα
στις ίνες στο άνω τμήμα της δοκού.

Προτείνεται στο παραπάνω σχήμα η
απουσία σύνδεσης του ξύλου με την
μεταλλική γωνία που έχει τοποθετηθεί στο
ανώτερο τμήμα της διατομής για την
αποφυγή ρωγμών λόγω δημιουργίας
εφελκυστικών τάσεων κάθετα στις ίνες.
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Σε κύρια θλιβόμενους φορείς κάλυψης
μεγάλων ανοιγμάτων (π.χ. τόξα) των οποίων
το θλιβόμενο πέλμα βρίσκεται στο κατώτερο
τμήμα
της
διατομής,
μπορούν
να
τοποθετηθούν ξύλινα ή μεταλλικά στοιχεία
(βλ. πάνω αριστερό σχήμα) για να μειώσουν
το μήκος λυγισμού.

(Caironi, Bonera, 1989).

3.1.9

Διαξονική κάμψη για μέλη χωρίς πρόβλημα στρεπτοκαμπτικής ευστάθειας ως προς τον
άξονα y για τα οποία ισχύει λrel,m ≤ 0,75 (συνήθως τετραγωνισμένης διατομής) (ΕΝ 19951-1, 6.1.6)

Συνήθης έλεγχος τεγίδων στέγης.

σ m , y ,d
f m , y ,d
km

+ km

σ m, y ,d
f m , y ,d

+

σ m , z ,d
f m , z ,d

σ m , z ,d
f m ,z ,d

≤1

(ΕN 1995 -1-1, (6.11))

≤1

(ΕN 1995 -1-1, (6.12))

σm,y,d = Μy,d /Wy
σm,z,d = Μz,d /Wz
fm,y,d = kh ksys kmod fm,y,k /γΜ
fm,z,d = kh ksys kmod fm,z,k /γΜ

km

είναι οι καμπτικές τάσεις σχεδιασμού κατά τους κύριους
άξονες της διατομής y,z.
είναι οι αντίστοιχες καμπτικές αντοχές σχεδιασμού και
kh, ksys, kmod, οι διάφοροι τροποποιητικοί συντελεστές της
αντοχής,
είναι συντελεστής που εισάγεται για να ληφθεί υπόψιν η
μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης των μέγιστων καμπτικών
τάσεων και στις 2 γωνίες της διατομής.
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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, (ΕΝ 1995-1-1, 6.1.6):
km=1,0
Συνδυασμός κάμψης ως προς τον άξονα y και αξονικού εφελκυσμού

3.1.10

Για τον υπολογισμό ενός δομικού στοιχείου που καταπονείται από συνδυασμό κάμψης και αξονικού
εφελκυσμού πρέπει να γίνουν οι 2 παρακάτω έλεγχοι :
1.

Έλεγχος σε κάμψη και αξονικό εφελκυσμό (έλεγχος αντοχής), (βλ. ΕN 1995-1-1, σχέση (6.17, ή
6.18), όπου km = 0 και λrel,m ≤ 0,75).

σ t , 0 ,d
f t , 0 ,d

2.

+

σ m , y ,d

≤1

f m , y ,d

Έλεγχος στρεπτοκαμπτικής ευστάθειας κατά τον άξονα y (έλεγχος πλευρικού λυγισμού σε
περίπτωση που η εφελκυστική τάση είναι μικρή), (βλ. ΕN 1995-1-1, 6.3.3) και λrel,m > 0,75).

σ m , y ,d − σ t , 0 ,d
k crit f m , y ,d

≤1

σm,y,d = Μy,d /Wy
fm,y,d = kh ksys kmod fm,y,k /γΜ

η μέγιστη καμπτική τάση σχεδιασμού κατά τον άξονα y
η καμπτική αντοχή σχεδιασμού,
kh, ksys, kmod, τροποποιητικοί συντελεστές της αντοχής

kcrit

ο συντελεστής μέσω του οποίου λαμβάνεται υπόψη η
μείωση της καμπτικής αντοχής λόγω στρεπτοκαμπτικού
(πλευρικού) λυγισμού.

Για υποστυλώματα που καταπονούνται καμπτικά μόνο
κατά τον άξονα z, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι
παραπάνω τύποι αντικαθιστώντας το z όπου y. Επίσης
μπορεί να
παραλειφθεί ο 2ος έλεγχος αφού
στρεπτοκαμπτική αστάθεια είναι δύσκολο να συμβεί σε
διατομή που φορτίζεται κατά τον άξονα y και κάμπτεται
κατά τον άξονα z, (Trada 2007, 93).

3.1.11

Συνδυασμός διαξονικής κάμψης και αξονικού εφελκυσμού (ΕΝ 1995-1-1, 6.2.3)

Για τον υπολογισμό ενός δομικού στοιχείου που καταπονείται από συνδυασμό κάμψης και αξονικού
εφελκυσμού πρέπει να γίνουν οι παρακάτω έλεγχοι :
1.

Έλεγχος σε διαξονική κάμψη και αξονικό εφελκυσμό (έλεγχος αντοχής, λrel,m ≤ 0,75).

σ t , 0 ,d
f t , 0 ,d

σ t , 0 ,d
f t , 0 ,d

+

σ m , y ,d
f m , y ,d

+ km

+ km

σ m , y ,d
f m , y ,d

+

σ m , z ,d
f m , z ,d

σ m , z ,d
f m , z ,s

≤1

(ΕN 1995-1-1, (6.17))

≤1

(ΕN 1995-1-1, (6.18))
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2. Έλεγχος στρεπτοκαμπτικής ευστάθειας, ( λrel,m > 0,75).

σ m , y ,d − σ t , 0 ,d
k crit f m , y ,d

+ km

σ m , z ,d
f m , z ,s

≤1

Ισχύουν οι τιμές του km που δίδονται στο ΕΝ 1995-1-1, 6.1.6 – Διαξονική κάμψη.

Συνδυασμός κάμψης ως προς τον άξονα y και αξονικής θλίψης (ΕΝ 1995-1-1, 6.2.4,
6.3.2, 6.3.3)

3.1.12

Για τον υπολογισμό ενός δομικού στοιχείου που καταπονείται από συνδυασμό κάμψης και αξονικής
θλίψης πρέπει να γίνουν οι παρακάτω έλεγχοι (Trada 2007, 93) :
1. Έλεγχος σε κάμψη και αξονική θλίψη (έλεγχος αντοχής).
Περιπτώσεις που συγχρόνως είναι: λrel,z ≤ 0,3 και λrel,y ≤ 0,3, (π.χ. υποστυλώματα με μικρή
λυγηρότητα).

⎛ σ c , 0 ,d
⎜
⎜ f
⎝ c , 0 ,d

2

⎞ σ m , y ,d
⎟ +
≤1
⎟
f m , y ,d
⎠

(βλ. ΕN 1995-1-1, (6.19), km=0)

2. Έλεγχος ευστάθειας (έλεγχος λυγισμού ως υποστύλωμα).
Περιπτώσεις που συγχρόνως είναι: λrel,z > 0,3 και λrel,y > 0,3 και οι τάσεις αυξάνονται λόγω βέλους.

σ c , 0 ,d
k c , y f c , 0 ,d
σ c , 0 ,d
k c , z f c , 0 ,d

+
+

σ m , y ,d
f m , y ,d
σ m , y ,d
f m , y ,d

≤1

(βλ. ΕN 1995-1-1, (6.23), km=0)

≤1

3. Έλεγχος στρεπτοκαμπτικής ευστάθειας κατά τον άξονα y (έλεγχος ως δοκός).

⎛ σ m , y ,d
⎜
⎜k f
⎝ crit m , y ,d

2

⎞
σ c ,0 d
⎟ +
≤1
⎟
k c , z f c , 0 ,d
⎠

όπου :
σc,0,d
fc,0,d
kc,y

(βλ. ΕN 1995-1-1, (6.35))

η θλιπτική τάση σχεδιασμού·
η θλιπτική αντοχή σχεδιασμού παραλλήλως προς τις ίνες·
συντελεστής για τον υπολογισμό ευστάθειας μελών υπό
αξονική θλίψη ή συνδυασμό αξονικής θλίψης και κάμψης·

σm,y,d = Μy,d /Wy
fm,y,d = kh ksys kmod fm,y,k /γΜ

η μέγιστη καμπτική τάση σχεδιασμού κατά τον άξονα y·
η καμπτική αντοχή σχεδιασμού·
kh, ksys, kmod διάφοροι τροποποιητικοί συντελεστές της αντοχής·

kcrit

ο συντελεστής μέσω του οποίου λαμβάνεται υπόψη
η μείωση της καμπτικής αντοχής λόγω στρεπτοκαμπτικού
(πλευρικού) λυγισμού.
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Για υποστυλώματα που καταπονούνται καμπτικά μόνο
κατά τον άξονα z, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι
παραπάνω τύποι αντικαθιστώντας το z όπου y. Επίσης
μπορεί να παραλειφθεί ο 3ος έλεγχος αφού
στρεπτοκαμπτική αστάθεια είναι δύσκολο να συμβεί σε
διατομή που φορτίζεται κατά τον άξονα y και κάμπτεται
κατά τον άξονα z.
Για φέροντα στοιχεία όπως αμείβοντες ζευκτών στα οποία η αξονική δύναμη μεταβάλλεται κατά
μήκος πρέπει να ελεγχθούν διάφοροι συνδυασμοί θλίψης – κάμψης για να βρεθεί ο δυσμενέστερος.

3.1.13

Συνδυασμός διαξονικής κάμψης και αξονικής θλίψης (ΕΝ 1995-1-1, 6.2.4)

Για τον υπολογισμό ενός δομικού στοιχείου που καταπονείται από συνδυασμό κάμψης και αξονικής
θλίψης πρέπει να γίνουν οι παρακάτω έλεγχοι (Trada Manual 2007, 93):
1.

2.

Έλεγχος σε κάμψη και αξονική θλίψη (έλεγχος αντοχής).
Περιπτώσεις που συγχρόνως είναι: λrel,z ≤ 0,3 και λrel,y ≤ 0,3, (π.χ. υποστυλώματα με μικρή
λυγηρότητα).
2

⎛ σ c , 0 ,d
⎜
⎜ f
⎝ c , 0 ,d

⎞ σ m , y ,d
σ m , z ,d
⎟ +
k
+
≤1
m
⎟
f
f
m
,
y
,
d
m
,
z
,
d
⎠

⎛ σ c , 0 ,d
⎜
⎜ f
⎝ c , 0 ,d

⎞
σ
σ
⎟ + k m m , y ,d + m , z ,d ≤ 1
⎟
f m , y ,d
f m , z ,d
⎠

2

Έλεγχος ευστάθειας (έλεγχος λυγισμού ως υποστύλωμα).
Περιπτώσεις που, συγχρόνως, είναι: λrel,z > 0,3 και λrel,y > 0,3 και οι τάσεις αυξάνονται λόγω
βέλους.

σ c , 0 ,d
k c , y f c , 0 ,d

σ c , 0 ,d
k c , z f c , 0 ,d
3.

(ΕN 1995-1-1, (6.19))

+

σ m , y ,d
f m , y ,d

+ km

+ km

σ m , y ,d
f m , y ,d

+

σ m , z ,d
f m , z ,d

σ m , z ,d
f m , z ,d

≤1

(ΕN 1995-1-1, (6.23))

≤1

Έλεγχος στρεπτοκαμπτικής ευστάθειας κατά τον άξονα y (έλεγχος ως δοκός).

⎛ σ m ,d
⎜
⎜k f
⎝ crit m ,d
όπου :
σc,d
fc,0,d
kc,y kc,z

2

⎞
σ c,0d
⎟ +
≤1
⎟
k c , z f c , 0 ,d
⎠

(ΕN 1995-1-1, (6.35))

η θλιπτική τάση σχεδιασμού·
η θλιπτική αντοχή σχεδιασμού παραλλήλως προς τις ίνες·
συντελεστές για τον υπολογισμό του λυγισμού (ευστάθειας
μελών υπό αξονική θλίψη ή συνδυασμό αξονικής θλίψης και
κάμψης·
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σm,y,d = Μy,d /Wy
fm,y,d = kh ksys kmod fm,y,k /γΜ

η μέγιστη καμπτική τάση σχεδιασμού κατά τον άξονα y·
η καμπτική αντοχή σχεδιασμού·
kh, ksys, kmod, διάφοροι τροποποιητικοί συντελεστές της
αντοχής·

kcrit

ο συντελεστής μέσω του οποίου λαμβάνεται υπόψη
η μείωση της καμπτικής αντοχής λόγω στρεπτοκαμπτικού
(πλευρικού) λυγισμού·

km

για φυσική, επικολλητή ξυλεία και ξυλεία συγκολλημένων
ξυλοφύλλων (LVL) (ΕΝ 1995-1-1, 6.1.6) :
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

3.1.14

Επιρροή συγκεντρώσεως των τάσεων σε καμπτόμενα στοιχεία με αποτμήσεις ή
εγκοπές (ΕΝ 1995-1-1, 6.5.1)

Μπορεί να αγνοείται κατά τους ελέγχους που αφορούν στην κάμψη στις ακόλουθες περιπτώσεις:
- κάμψη που δημιουργεί εφελκυστικές τάσεις στην περιοχή της απότμησης, εάν η κλίση της
απότμησης δεν είναι μεγαλύτερη από 1:i = 1:10, δηλαδή i ≥ 10 (βλ. ΕΝ 1995-1-1, Σχήμα
6.10a).
-

κάμψη που δημιουργεί θλιπτικές τάσεις στην περιοχή της απότμησης, (βλ. ΕΝ 1995-1-1, Σχήμα
6.10b).

Κάμψη στην περιοχή της απότμησης με: (a) εφελκυστικές τάσεις στην απότμηση
(b) θλιπτικές τάσεις στην απότμηση (ΕΝ 1995-1-1, Σχήμα 6.10)

3.1.15 Διάτμηση (EN 1995-1-1, 6.1.7)
Για τον έλεγχο διάτμησης με μία συνιστώσα παράλληλη προς τις ίνες, (ΕΝ 1995-1-1, Σχήμα 6.5(a)),
καθώς και για τον έλεγχο διάτμησης με τις δύο συνιστώσες κάθετες προς τις ίνες, (ΕΝ 1995-1-1,
Σχήμα 6.5(b)), πρέπει να ικανοποιείται η ακόλουθη σχέση :

τ d ≤ f v ,d
όπου:
τd = 1.5Fv,d max /bh
fv,d = ksys kmod fv,k, /γΜ

(ΕN 1995-1-1, (6.13))

διατμητική τάση σχεδιασμού ορθογωνικής διατομής
διατμητική αντοχή σχεδιασμού και
ksys, kmod, διάφοροι τροποποιητικοί συντελεστές της αντοχής
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Όταν η διατμητική δύναμη είναι κάθετη στις ίνες αλλά το επίπεδο διάτμησης παράλληλο στις ίνες
δημιουργείται διάτμηση κυλινδρισμού (rolling shear, ΕΝ 1995-1-1, Σχήμα 6.5(b)). Η περίπτωση
αυτή μπορεί να εμφανιστεί στην περιοχή της συγκόλλησης των πελμάτων (από φυσική ή επικολλητή
ξυλεία) με τον κορμό (από αντικολλητή ξυλεία), σε δοκούς μορφής διπλού Τ.
Παρατήρηση : Η τιμή της διατμητικής αντοχής κυλινδρισμού είναι περίπου ίση με το διπλάσιο της
εφελκυστικής αντοχής κάθετα στις ίνες.

Μέλος με, (α): μία συνιστώσα διατμητικής τάση παράλληλη προς τις ίνες.
(b): και τις δύο συνιστώσες τάσης κάθετες προς τις ίνες (διάτμηση κυλινδρισμού)
(ΕΝ 1995-1-1, Σχήμα 6.5).

Ο παραπάνω έλεγχος γίνεται συνήθως :
• στις περιοχές έδρασης των φορέων (max τέμνουσα),
• σε συνδέσεις μέσω διαμόρφωσης των εγκοπών στα άκρα των ξύλων (ξυλουργικές –
παραδοσιακές συνδέσεις).

3.1.15.1

Διάτμηση δοκών με ρωγμές ξήρανσης (Amendment, EN 1995-1-1:2004/A-June 2008)

Στο τροποποιητικό κείμενο του Ευρωκώδικα 5 με διορθώσεις τεχνικού περιεχομένου (Amendment,
EN 1995-1-1:2004/A-June 2008), δίδονται στοιχεία για τον υπολογισμό δοκών που παρουσιάζουν
ρωγμές, συνήθως λόγω ξήρανσης. Αποτελεί σύνηθες φαινόμενο σε μεγάλες διατομές από φυσική
ξυλεία ιστορικών – παραδοσιακών ξύλινων κατασκευών ή σε φυσική ξυλεία σύγχρονων κατασκευών
η οποία δεν είχε ξηρανθεί επαρκώς πριν την χρήση της.

3.1.15.2

Διάτμηση δοκών με απότμηση στην στήριξη (ΕΝ 1995-1-1, 6.5.2)

Οι αποτμήσεις, οι οπές και οι εγκοπές, εκτός από απομείωση της διατομής (hef) προκαλούν
συγκέντρωση τάσεων στις αντίστοιχες περιοχές των ξύλινων διατομών προκαλώντας πρώιμες και
ψαθυρές διατμητικές αστοχίες και γι’ αυτό μείωση της φέρουσας ικανότητας σε διάτμηση. Η ύπαρξη
τους υπαγορεύεται συχνά από κατασκευαστικού λόγους.
Οι διατμητικές τάσεις στην περιοχή της απότμησης στην στήριξη δοκού ορθογωνικής διατομής πρέπει
να υπολογίζονται βάσει του δρώντος (μειωμένου) ύψους διατομής hef, (ΕΝ 1995-1-1, Σχήμα 6.11).
Θα πρέπει να ελέγχεται ότι:

τd =

1,5 V
≤ k v f vd
b hef

(ΕN 1995-1-1, (6.60))
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όπου :
fv,d = ksys kmod fv,k /γΜ
hef
kv

διατμητική αντοχή σχεδιασμού.
ksys, kmod, τροποποιητικοί συντελεστές της αντοχής
απομειωμένο ύψος διατομής στην περιοχή της απότμησης
μειωτικός συντελεστής της διατμητικής αντοχής, μέσω του οποίου
λαμβάνεται υπόψη η συγκέντρωση των τάσεων και αποφεύγεται η
ανάπτυξη και εξέλιξη ρωγμών στην περιοχή της απότμησης.

3.1.15.2.α Υπολογισμός συντελεστή kv

-

Για δοκούς χωρίς απότμηση και για δοκούς με απότμηση στην απέναντι πλευρά της στηρίξεως
(βλ. ΕΝ 1995-1-1, Σχήμα (b)) : kv = 1,0.
Παρόλα αυτά, προτείνεται hef > 0,5 h.

Δοκοί με απότμηση στο άκρο τους (ΕΝ 1995-1-1, Σχήμα 6.11)

-

Για δοκούς με απότμηση στην πλευρά της στηρίξεως (βλ. ΕΝ 1995-1-1, Σχήμα 6.11a):
⎧1
⎪
⎛
1,1 i 1,5 ⎞
⎪
⎟
k n ⎜⎜ 1 +
⎪
k v = min ⎨
h ⎟⎠
⎝
⎪
⎛
⎞
⎪ h ⎜ α (1 − α ) + 0,8 x 1 − α 2 ⎟
⎜
⎟
h α
⎪⎩
⎝
⎠

(ΕΝ 1991-1-1(6.62))

όπου:
h
είναι το ύψος της διατομής της δοκού, σε mm
x
είναι η απόσταση από τον άξονα της αντιδράσεως της στηρίξεως έως την εσωτερική γωνία
της απότμησης
α = hef / h
για ξυλεία επικολλημένων ξυλοφύλλων (LVL)
για φυσική ξυλεία
για επικολλητή ξυλεία

kn =

4,5
5
6,5

i

είναι η κλίση της αποτμήσεως

(ΕΝ 1991-1-1, (6.63))

(i=0 αποτελεί την δυσμενέστερη περίπτωση)
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Στο διπλανό Σχήμα παρουσιάζονται
ενισχύσεις δοκών (Mohler, Mistler, 1978)
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε
περιπτώσεις που η απότμηση έχει
συγκεκριμένη
γεωμετρία
για
κατασκευαστικούς λόγους και ο έλεγχος
της διάτμησης δείχνει ανεπάρκεια της
φέρουσας ικανότητας.

3.1.16

Στρέψη (EN 1995 -1-1 6.1.8)

τ tor ,d ≤ k shape f v ,d

(ΕΝ 1995-1-1, (6.14))

όπου:
τtor,d
fv.d
h
b

στρεπτική τάση σχεδιασμού.
διατμητική αντοχή σχεδιασμού.
η μεγαλύτερη διάσταση της διατομής.
η μικρότερη διάσταση της διατομής.

kshape

συντελεστής εξαρτώμενος από τη μορφή της διατομής.

για κυκλική διατομή
kshape = 1,2
τtor,d = 2 Μtor,d / (π r3)

για ορθογωνική διατομή

h
b

kshape =

τtor,d = Μtor,d b / Jt
Jt = b3 h / 3(1+0,6b/h)

(βλ. Möhler and Hemmer 1977 και Larsen and Riberholt, 1994)
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3.2

Σχεδιασμός καμπύλων μελών και μελών με μεταβαλλόμενη διατομή
(ΕΝ 1995-1-1, 6.4)

Οι ειδικοί αυτοί έλεγχοι αφορούν μέλη κατασκευασμένα κυρίως από επικολλητή ξυλεία λόγω του ότι
μέσω αυτών των υλικών μπορούν να κατασκευαστούν αυτά τα σχήματα φορέων.

Δοκοί με μονοπλεύρως μειούμενη διατομή (ΕΝ 1995-1-1, 6.4.2, Σχήμα 6.8)

Δοκοί με αμφιπλεύρως μειούμενη διατομή

Π. Τουλιάτος, Μ Χρονόπουλος, Ε. Τσακανίκα

Καμπύλες δοκοί

Π. Τουλιάτος, Ε. Τσακανίκα

Δοκοί με καμπύλη-τριγωνική κορωνίδα με τις ίνες παράλληλες προς το
κάτω πέλμα της δοκού (ΕΝ 1995-1-1, 6.4.3, Σχήμα 6.9).
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Για τα αξονικά φορτία ισχύουν οι έλεγχοι που ισχύουν και για τα ευθύγραμμα (βλ. ΕΝ 1995-1-1,
6.4.1). Παρουσιάζονται όμως σημαντικές διαφορές στους ελέγχους που αφορούν στην κάμψη (ΕΝ
1995-1-1, 6.4.2).
Ειδικότερα για τα καμπύλα στοιχεία πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη και να ελέγχεται ο
εφελκυσμός κάθετα στις ίνες που αναπτύσσεται
λόγω της ανομοιογένειας του υλικού (διαφορά
μηχανικών ιδιοτήτων παράλληλα και κάθετα
στις ίνες), και της καμπύλωσης των στρώσεων
των ξύλινων στοιχείων που αποτελούν το
καμπύλο μέλος από επικολλητή ξυλεία.
Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στους
ελέγχους οριακής κατάστασης αστοχίας που
αφορούν μόνο ευθύγραμμα μέλη με σταθερή
διατομή. Για καμπύλα μέλη και μέλη με
μεταβαλλόμενη διατομή, (βλ. ΕΝ 1995-1-1,
6.4).

Manual-Canadian Wood
Construction, 1980
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4.

4.1

ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (υπολογισμός
παραμορφώσεων) (ΕΝ 1995-1-1, 2.2.3, κεφ. 7, ΕΝ 1990, Παράρτημα Α, Α1.4)
Παραμορφώσεις – Γενικά

Στις οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας ελέγχονται οι παραμορφώσεις μιας κατασκευής που
προκύπτουν λόγω :
1. εντατικών μεγεθών (κάμψης) = (στιγμιαία παραμόρφωση (βέλος) - uinst, βλ. ΕΝ 1995-1-1,
Σχήμα 7.1),
2. ερπυσμού (ucreep), (βλ. ΕΝ 1995-1-1, Σχήμα 7.1),
3. ολίσθησης των συνδέσεων των ξύλινων στοιχείων στις οποίες χρησιμοποιούνται μηχανικοί
σύνδεσμοι τύπου βλήτρου (στριφώνια, βλήτρα, κοχλίες κλπ.), (ΕΝ 1995-1-1, 7.1). Η μεταφορική
ολίσθηση των συνδέσεων μπορεί να αγνοείται για τους ελέγχους αντοχής, εκτός αν επηρεάζει
σημαντικά την κατανομή της εσωτερικής έντασης, (βλ. ΕΝ 1995-1-1, 5.4.2 (8)). H επιρροή των
παραμορφώσεων των συνδέσεων στον γενικότερο υπολογισμό των παραμορφώσεων των ξύλινων
φορέων μπορεί να είναι σημαντική (διπλασιασμός ή και παραπάνω), για τους πλαισιωτούς
φορείς, τα δικτυώματα και τα σύνθετα στοιχεία (υποστυλώματα και δοκούς από ξύλινα στοιχεία
και μηχανικούς συνδέσμους). Λαμβάνεται υπόψη μέσω του συντελεστή ολίσθησης Kser, ο οποίος
εκφράζει την δύναμη που προκαλεί μοναδιαία ολίσθηση του συνδέσμου. Ο Eυρωκώδικας 5 δεν
δίνει στοιχεία για την ολίσθηση σε συνδέσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί ηλοφόρες πλάκες
(punched metal plates).
Στο αρχικό μαθηματικό προσομοίωμα για τον υπολογισμό των εσωτερικών δυνάμεων του
συνόλου της κατασκευής η ολίσθηση μπορεί να αγνοηθεί. Στο τελικό όμως μαθηματικό
προσομοίωμα, εάν το επιτρέπει το χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα, μπορεί να ληφθεί υπόψη με την
χρήση ελατηρίων στις συνδέσεις, μέσω του συντελεστή (Kser), (βλ. ΕΝ 1995-1-1, κεφ.7). Mπορεί
επίσης να τοποθετηθεί μια ιδεατή ράβδος μεταξύ των συνδεόμενων μελών με δυσκαμψία ανάλογη
της σύνδεσης. π.χ., ένα στοιχείο με μήκος 1mm, διατομή 1mm2 και μέτρο ελαστικότητας Ε =n Kser
N/mm2 η Εfin =n Kser,fin N/mm2, όπου n ο αριθμός των μηχανικών συνδέσμων, (TRADA manual
2007, 25). Για συνδέσεις με κοχλίες πρέπει να ληφθεί υπόψη 1mm πρόσθετη μετακίνηση λόγω
των μεγαλύτερων οπών που διανοίγονται στο ξύλο, (Τrada Manual, 2007, 25).
Τα παραπάνω είναι απαραίτητα και για τον υπολογισμό των οριζόντιων μετατοπίσεων ενός
φορέα.8
4. Tαλαντώσεων (ΕΝ 1995-1-1, 7.3)
Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι οι δράσεις που προκύπτουν επί ενός απλού μέλους, ή ενός φορέα,
δεν προκαλούν ταλαντώσεις που μπορούν να διαταράξουν την λειτουργία της κατασκευής ή να
προκαλέσουν απαράδεκτη όχληση στους χρήστες. Συνήθης εφαρμογή τα πατώματα. Ο
υπολογισμός τους με τον Ευρωκώδικα 5 είναι ιδιαίτερα πολύπλοκος και καλύπτει ταλαντώσεις
πατωμάτων με συνήθη δραστηριότητα (βάδισμα – θεμελιώδη ιδιοσυχνότητα 8Ηz). Για πατώματα
με έντονη δραστηριότητα (π.χ. χορός - θεμελιώδη ιδιοσυχνότητα μικρότερη των 8Hz), πρέπει να
χρησιμοποιούνται άλλες μέθοδοι. Στους Βρετανικούς Κανονισμούς (BS5268-2) για να
αντιμετωπιστεί πιο απλά το πρόβλημα της ταλάντωσης των δοκών πατωμάτων με συνήθη χρήση
προτείνεται Σuinst,Gi+uinst,Qi < min (14mm, ή l/333) (Ozelton, Baird 2006, 93-94).

4.2 Απαιτήσεις λειτουργικότητας - Οριακές τιμές καμπτικών παραμορφώσεων
Οι παραμορφώσεις πρέπει να παραμένουν εντός καταλλήλων ορίων, λαμβάνοντας υπόψη το
ενδεχόμενο βλαβών σε μη φέροντα στοιχεία (επικαλύψεις, οροφές, δάπεδα, διαχωριστικά στοιχεία και
τελειώματα), να μην επηρεάζουν την λειτουργία της κατασκευής και την εξωτερική της εμφάνιση, την
άνεση και το αίσθημα ασφάλειας των χρηστών λόγω δυσάρεστης αντίληψης της παραμόρφωσης, είτε
8

Για τις οριακές τιμές των οριζόντιων μετατοπίσεων, βλ.ΕΝ 1990, Παράρτημα Α, Α1.4.
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κατά την χρήση είτε οπτικά, (βλ. ΕΝ 1995-1-1, 2.2.2(1), ΕΝ 1990, 6.3, 6.5.2, Παράρτημα Α,
Α1.4.1(2)). Οι οριακές τιμές των παραμορφώσεων καθορίζονται στο Εθνικό Προσάρτημα κάθε
χώρας. Όμως, μπορεί να οριστούν για κάθε έργο κατόπιν συμφωνίας των μηχανικών με τον πελάτη ή
την αρμόδια Εθνική αρχή.
Στον Ευρωκώδικα 5 προτείνεται να γίνονται οι δύο παρακάτω έλεγχοι παραμορφώσεων :
1. Έλεγχος στιγμιαίας παραμόρφωσης (uinst).
2. Έλεγχος τελικής παραμόρφωσης (unet,fin για δοκούς χωρίς αντιβέλος, ή ufin για δοκούς με αντιβέλος).
Οριακές τιμές παραμόρφωσης δοκών ανοίγματος l, όπως έχουν οριστεί στο
Ελληνικό Εθνικό Προσάρτημα, (βλ. επίσης ΕΝ 1995-1-1, Πίνακα 7.2)

uinst

unet,fin

ufin
(για στοιχεία με αντιβέλος)

Δοκοί ενός ή
περισσοτέρων
ανοιγμάτων

l/300

l /250

l /200

Δοκοί πρόβολοι

l/150

l /125

l /75

Παρατηρήσεις :
- Έχει υπολογιστεί, ότι κατά τις πρώτες 24 ώρες μετά την επιβολή των φορτίων (π.χ. μονίμων) σε
μια συνήθη ξύλινη κατασκευή αναπτύσσεται ~ το 80% παραμορφώσεων που ονομάζουμε
στιγμιαίες, (TRADA Μanual, 2007).
- Η τιμή της παραμόρφωσης unet,fin ≤ l/250 για δοκούς ενός ή περισσοτέρων ανοιγμάτων αφορά
στην πρόληψη ρηγματώσεων στις επικαλύψεις οροφών, από σοβά, γυαλί ή κεραμικά. Στις
περιπτώσεις δοκών πατωμάτων ή στεγών στις οποίες δεν υπάρχουν ψαθυρές οροφές, η οριακή
τιμή του βέλους μπορεί να μειωθεί σε unet,fin ≤ l/150 (TRADA Μanual 2007, 23). Η αντίστοιχη
οριακή τιμή του βέλους για πρόβολο μπορεί να μειωθεί σε unet,fin ≤ l/75, (Porteous et al. 2007,
126).
- Για τα δικτυώματα ισχύουν οι παραπάνω τιμές τόσο για ολόκληρο το άνοιγμα του δικτυώματος
όσο και για τα επιμέρους μέλη (κεκλιμένα και οριζόντια στοιχεία).
- Για μεγάλου ανοίγματος δοκούς πρέπει να ελέγχεται και η απόλυτη τιμή της παραμόρφωσης
ακόμα και αν η τελική παραμόρφωση είναι εντός των παραπάνω ορίων.
- Όταν δοκοί πατώματος εδράζονται στην μία τους πλευρά σε άλλη εγκάρσια τοποθετημένη δοκό, η
συνολική παραμόρφωση μεγαλώνει σημαντικά και επιπροσθέτως υπάρχει περίπτωση να
δημιουργηθεί κλίση στο πάτωμα και ολίσθηση των επίπλων. Προτείνεται, οι δοκοί του πατώματος
να διαστασιολογηθούν έτσι ώστε όταν το ήμισυ της τιμής της παραμόρφωσης της εγκάρσιας
κύριας δοκού προστεθεί στην παραμόρφωση τους, η συνολική παραμόρφωση να μην υπερβαίνει
τα όρια που ορίζει ο έλεγχος λειτουργικότητας τους.

4.3 Παραμόρφωση δοκών λόγω κάμψης και ερπυσμού
4.3.1 Παραμόρφωση δοκών με αντιβέλος
Οι συνιστώσες του βέλους λόγω ενός συνδυασμού δράσεων, φαίνονται στο παρακάτω σχήμα, με τον
ακόλουθο ορισμό των συμβόλων.
- uc
είναι το αντιβέλος (εάν υπάρχει)·
είναι το στιγμιαίο βέλος·
- uinst
- ucreep
είναι το ερπυστικό βέλος·
- ufin
είναι το τελικό βέλος·
- unet,fin
είναι το καθαρό τελικό βέλος.
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uc
uinst

unet,fin

ufin

ucreep

Συνιστώσες του βέλους (ΕΝ 1995-1-1, Σχήμα 7.1)
(Στο παραπάνω σχήμα οι παραμορφώσεις συμβολίζονται με u αντί w (όπως στο αντίστοιχο Σχήμα 7.1
του Ευρωκώδικα 5, για να υπάρχει αντιστοιχία με τις σχέσεις του Ευρωκώδικα).

Το καθαρό τελικό βέλος, unet,fin, μετρούμενο από την ευθεία που ορίζουν οι στηρίξεις, θα πρέπει να
λαμβάνεται από την σχέση:
unet,fin = uinst + ucreep - uc = ufin - uc
(ΕΝ 1995-1-1, (7.2))
4.3.2 Παραμόρφωση δοκών χωρίς αντιβέλος

ufin

ufin = uinst + ucreep
4.3.2.1

Υπολογισμός στιγμιαίας παραμόρφωσης δοκών χωρίς αντιβέλος

Οι στιγμιαίες παραμορφώσεις προκύπτουν από την επίλυση των φορέων χρησιμοποιώντας τις μέσες
τιμές των μέτρων ελαστικότητας (E0,mean), μέτρων διατμήσεως (Gmean)9 και μέτρων ολισθήσεως
συνδέσμου (ΕΝ 1995-1-1, 2.2.3(2)).
Στιγμιαία παραμόρφωση = παραμόρφωση λόγω κάμψης (E0,mean), + παραμόρφωση λόγω διάτμησης
(Gmean). Για αμφιέρειστες δοκούς η διατμητική παραμόρφωση είναι συνήθως = 2,5-10% της
καμπτικής παραμόρφωσης.
Στον Ευρωκώδικα 0 αναφέρεται ότι εάν εξετάζεται η λειτουργία ή η βλάβη του φορέα ή των
επιχρισμάτων του ή των μη-φερόντων στοιχείων του (π.χ. διαχωριστικά τοιχώματα, επιστρώσεις), ο
έλεγχος για καμπτική παραμόρφωση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη εκείνα τα αποτελέσματα των
μόνιμων και μεταβλητών δράσεων τα οποία εμφανίζονται μετά την κατασκευή του εν λόγω στοιχείου
ή του εν λόγω επιχρίσματος (ΕΝ 1990, Παράρτημα Α, Α1.4.3(3)).

9

Στους Βρετανικούς κανονισμούς (BS 5268-2), επισημαίνεται ότι οι μέσες τιμές των μέτρων δυσκαμψίας
πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό φορέων για τους οποίους υπάρχει σύστημα διανομής φορτίων
και καταπονούνται από τα συνήθη φορτία κατοικίας (Ozelton, Baird 2006, 65,87). Για φορείς (π.χ. μεμονωμένη
δοκός) που δεν ισχύει το σύστημα διανομής φορτίων πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ελάχιστες τιμές (E0,05,mean,
G0,05).
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Στον Ευρωκώδικα 5 (ΕΝ 1995-1-1, 2.2.3(2)), αναφέρεται ότι ο χαρακτηριστικός (σπάνιος)
συνδυασμός που προτείνεται από τον Ευρωκώδικα 0 στην παράγραφο 6.5.3(2) a) σχέση (6.14b), για
τις μη αναστρέψιμες οριακές καταστάσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό των
στιγμιαίων παραμορφώσεων uinst (βλ. ΕΝ 1995-1-1, Σχήμα 7.1).

Σ Gkj + Qk,1 + Σψ0,i Qk,i
Άρα :

(EN 1990 – σχέση (6.14b))

uinst = Σuinst,Gj + uinst,Q,1 +Σψ0,i uinst,Q,k,i < l /300 για δοκούς
< l /150 για προβόλους

Επισημαίνεται όμως ότι σε αρκετά εγχειρίδια για τον Ευρωκώδικα 5 (διεθνής βιβλιογραφία), ο
έλεγχος των στιγμιαίων παραμορφώσεων γίνεται μόνο για τις μεταβλητές δράσεις (δεν
συμπεριλαμβάνονται οι μόνιμες).10
Έλεγχος στιγμιαίων παραμορφώσεων μόνο των μεταβλητών δράσεων (χρήση χαρακτηριστικού
συνδυασμού).

uinst,Q = uinst,Q,1 +Σψ0,i uinst,Q,k,i < l /300 για δοκούς ενός ή περισσοτέρων ανοιγμάτων
< l /150 για προβόλους
4.3.2.2

Υπολογισμός τελικής παραμόρφωσης - ερπυσμός

Το ξύλο, όπως όλα τα υλικά, εμφανίζει ερπυσμό. Οι ερπυστικές παραμορφώσεις εξαρτώνται από το
είδος της χρησιμοποιούμενης ξυλείας και ιδιαίτερα από τις συνθήκες υγρασίας του περιβάλλοντος του
χώρου στον οποίο βρίσκονται. Λαμβάνονται υπ΄όψιν με την χρήση του ερπυστικού συντελεστή, (kdef).
Στις ξύλινες κατασκευές οι ερπυστικές παραμορφώσεις μπορεί να είναι πολύ μεγάλες (για την
κατηγορία υγρασίας 3, οι ερπυστικές παραμορφώσεις είναι διπλάσιες των στιγμιαίων).
Στον Ευρωκώδικα 5 (παρ. 2.2.3(3)), αναφέρεται ότι η τελική παραμόρφωση, (ufin ή unet,fin), η οποία
περιλαμβάνει και τον ερπυσμό, θα πρέπει να υπολογίζεται για τον οιονεί – μόνιμο συνδυασμό που
δίδεται στο ΕΝ 1990, παράγραφο 6.5.3(2)c, σχέση (6.16b), ο οποίος χρησιμοποιείται για
μακροπρόθεσμες παραμορφώσεις (συστολή ξήρανσης, χαλάρωση ή ερπυσμού) και για την εμφάνιση
του φορέα.

ΣGkj + Σψ2,i Qk,i
Αρα

:

Με δεδομένο ότι :

(EN 1990, σχέση (6.16b))

ufin = Σufin,Gkj + Σψ2,i ufin,Q,k,i
ucreep = uinst kdef

και

ufin = uinst + ucreep

ufin =uinst +uinst kdef = uinst (1 + kdef)
ufin = Σuinst,Gkj (1 + kdef) + Σψ2,i uinstQ,k,i (1 + kdef)
Προτείνεται επίσης στον Ευρωκώδικα 5 (ΕΝ 1995-1-1, 2.2.3(5)) η παρακάτω απλοποιημένη
μέθοδος, η οποία στην πλειονότητα των περιπτώσεων είναι κατάλληλη για εφαρμογή. Για
10

(Piazza et al. 2009, 137, Rossi 2008, 189, Promo Legno : Bernasconi Α. at all, 32, Page 2005, Table 6).
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κατασκευές δηλαδή που αποτελούνται από απλά μέλη ή μέλη σύνθετης διατομής και συνδέσεις με την
ίδια ερπυστική συμπεριφορά και με την παραδοχή μιας γραμμικής σχέσης μεταξύ δράσεων και
αντιστοίχων παραμορφώσεων, η τελική παραμόρφωση ufin, ως απλοποίηση του παραπάνω
συνδυασμού μπορεί να λαμβάνεται ως εξής :

ufin = ufin,G + ufin,Q1 + ufin,Qi

όπου :

λόγω μόνιμης δράσης, G .

ufin,G = uinst,G ( 1 + kdef)

(ΕΝ 1995-1-1, (2.2)

(ΕΝ 1995-1-1, (2.3)

ufin,Q1 = uinst,Q1 ( 1+ψ2,1 kdef ) λόγω της δεσπόζουσας μεταβλητής δράσης, Q1 (ΕΝ 1995-1-1, (2.4)
ufin,Qi = uinst,Qi ( ψ0,i + ψ2,i kdef ) λόγω των δευτερευουσών μεταβλητών δράσεων Qi (i >1)
(ΕΝ 1995-1-1, (2.5)

uinst,G, uinst,Q1, uinst,Qi

είναι οι στιγμιαίες παραμορφώσεις λόγω των δράσεων G, Q1, Qi,
αντιστοίχως. .

ψ2,1 , ψ2,i

είναι οι συντελεστές του οιονεί μόνιμου συνδυασμού των
μεταβλητών δράσεων.

ψ0,i

είναι οι συντελεστές του συνδυασμού των μεταβλητών δράσεων.

kdef

δίδεται στον Πίνακα 3.2 του ΕΝ 1995-1-1 για δομική ξυλεία και
προϊόντα ξύλου και στα εδ.2.3.2.2(3) και 2.3.2.2(4) για συνδέσεις.

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),
(για μη βατές στέγες, βλ. κατηγορία Η EC 0)
(υψόμετρο <1000μ.),

ψ2 (q) = 0.6 (χώροι συνάθροισης, καταστήματα)
ψ2 (s) = 0.2 (υψόμετρο >1000μ.)

Παρατήρηση :
Επισημαίνεται ότι όταν χρησιμοποιούνται οι σχέσεις του Ευρωκώδικα 5 (2.3), (2,4) και (2.5), θα
πρέπει να παραλείπονται οι συντελεστές ψ2 από την σχέση του οιονεί-μόνιμου συνδυασμού (βλ.
παραπάνω, σχέση (6.16b) του ΕΝ 1990:2002).
Έλεγχος τελικών παραμορφώσεων μόνιμων και μεταβλητών δράσεων για δοκούς χωρίς
αντιβέλος (uc = 0) (χρήση απλοποιητικής μεθόδου).

uc = 0,

Αρα : unet,fin = uinst + ucreep = ufin

ufin = ufin,G + ufin,Q1 + ufin,Qi
ufin = Σuinst,G (1 + kdef) + uinst,Q1 ( 1+ψ2,1 kdef ) + uinst,Qi ( ψ0,i + ψ2,i kdef < l /250 για δοκούς
< l /125 για προβόλους
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Τιμές του kdef για δομική ξυλεία και προϊόντα ξύλου
(βλ. ΕΝ 1995-1-1, Πίνακα 3.2, Amendment, EN 1995-1-1:2004/A - June 2008)
Υλικό

Πρότυπο

Φυσική ξυλεία (solid timber)

EN 1408-1-1

Eπικολλητή ξυλεία (glued laminated
timber)

EN 14080

Ξυλεία επικολλημένων ξυλοφύλλων
(laminated veneer lumber - LVL)

EN 14374, EN 14279

Αντικολλητή ξυλεία – «κόντραπλακέ», (plywood)

EN 636

Πλάκες προσανατολισμένων
ξυλοτεμαχιδίων (Οriented Strand
Boards - OSB)
Μοριοπλάκες (particleboards)

Κατηγορίες
λειτουργίας
1
2
3

0,60

0,80

2,00

0,80
0,80
0,80

1,00
1,00

2,50

ΕΝ 300
OSB/2
OSB/3, OSB/4

2,25
1,50

2,25

-

ΕΝ 312
Τύπου P4
Τύπου P5
Τύπου P6
Τύπου P7

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

3,00
2,25

-

Ινοπλάκες σκληρές
(Fibreboards, hard ή hardboards)

ΕΝ 622-2
HB.LA,
HB.HLA1, HB.HLA2

2,25
2,25

3,00

-

Ινοπλάκες μέσης σκληρότητας
(Fibreboards, medium ή
mediumboards)

ΕΝ 622-3
MBH.LA, MBH.LA 2
ΜΒΗ.ΗLS1, ΜΒΗ.ΗLS2

3,00
3,00

4,00

-

Ινοπλάκες μέσης πυκνότητας
(Fibreboards, MDF)

EN 622-5
MDF.LA,
MDF.HLS

2,25
2,25

3,00

-

ΕΝ 636-1
ΕΝ 636-2
ΕΝ 636-3

Παρατηρήσεις :
- Για ξυλεία που κατά την τοποθέτησή της έχει ποσοστό περιεχομένης υγρασίας ίσο ή κοντά
στο σημείο κορεσμού των ινών και η οποία είναι πιθανόν να ξηρανθεί υπό φορτίο, οι τιμές
του kdef που δίδονται στον Πίνακα 3.2 θα πρέπει να αυξάνονται κατά 1,0, (EN 1995-1-1,
3.2(4)).
- Tα προϊόντα ξύλου για τα οποία δεν υπάρχουν τιμές kdef , δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται
για την αντίστοιχη κατηγορία λειτουργίας. Για παράδειγμα, «κόντρα–πλακέ» του οποίου οι
προδιαγραφές είναι σύμφωνες με το ΕΝ 636-1, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε ξηρές
συνθήκες (αυτές που αντιστοιχούν σε κατηγορία λειτουργίας 1, βλ. Εθν. Προσάρτημα). Σε
υγρές συνθήκες (αυτές που αντιστοιχούν σε κατηγορία λειτουργίας 3) μπορεί να
χρησιμοποιηθεί κόντρα-πλακέ με προδιαγραφές σύμφωνες με το ΕΝ 636-3.
- Επισημαίνεται ότι στην τελευταία έκδοση του Ευρωκώδικα 5 οι τιμές του ερπυστικού
συντελεστή kdef εξαρτώνται μόνο από τις κατηγορίες λειτουργίας και κατά συνέπεια κυρίως
από τις συνθήκες υγρασίας και όχι και από την διάρκεια φόρτισης όπως σε προηγούμενες
εκδόσεις.
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- Σημαντική υπολογιστική δυσκολία προκύπτει στην περίπτωση φορέων με ξύλινα μέλη που
έχουν διαφορετικά ερπυστικά χαρακτηριστικά (kdef). Σε αυτήν την περίπτωση η τελική
παραμόρφωση θα πρέπει να υπολογίζεται με την χρήση των τελικών μέσων τιμών των
καταλλήλων μέτρων ελαστικότητας, μέτρων διατμήσεως και μέτρων ολισθήσεως συνδέσμου
(βλ. ΕΝ 1995-1-1 2.3.2.2(1)). Ευτυχώς όμως, όπως φαίνεται στον παραπάνω Πίνακα 3.2, τα
δομικά μέλη από τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα είδη ξυλείας (φυσική, επικολλητή και
LVL), έχουν τους ίδιους ερπυστικούς συντελεστές (kdef) για όλες τις κατηγορίες λειτουργίας.
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5.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ
(ΕΝ1995 1-1, κεφ. 8)

Όσα εκτίθενται εντός του παρόντος αφορούν τις γενικές απαιτήσεις και την φέρουσα ικανότητα
συνδέσεων σε κανονικές συνθήκες.
Σημειώνεται επίσης ότι οι διαστάσεις των δομικών μελών στις ξύλινες κατασκευές οριστικοποιούνται
μόνο μετά τον υπολογισμό και των συνδέσεων. Είναι σύνηθες να αυξάνουν οι διαστάσεις των
διατομών για να τοποθετηθούν τα απαιτούμενα μεταλλικά μέσα σύνδεσης στις απαιτούμενες
αποστάσεις από τα άκρα.
Στην παρούσα εργασία δεν καλύπτονται οι συνδέσεις με δίκαρφα (staples, ΕΝ 1995-1-1, 8.4), με
ηλοφόρες πλάκες (punched metal plates, ΕΝ 1995-1-1, 8.8), και με δακτυλιοειδή, δισκοειδή και
οδοντωτά ενθέματα (split rings, shear and toothed-plate connectors, ΕΝ 1995-1-1, 8.9, 8.10), καθώς
και η αξονική φόρτιση των συνδέσμων τύπου βλήτρων.
Οι ξυλουργικές συνδέσεις (παραδοσιακοί τρόποι σύνδεσης με την κατάλληλη διαμόρφωση εγκοπών
στα άκρα των ξύλινων στοιχείων, όπως π.χ. συνδέσεις φορέων στέγης τύπου ζευκτού), υπολογίζονται
χρησιμοποιώντας τους ελέγχους του κεφαλαίου 2. Η μεταφορά των δυνάμεων γίνεται μέσω των
εγκοπών με θλίψη παράλληλα, κάθετα και υπό γωνία ως προς τις ίνες, διάτμηση κλπ.

5.1 Είδη συνδέσμων τύπου βλήτρου
Τα απλούστερα και συνηθέστερα μέσα συνδέσεως (σύνδεσμοι) των ξύλων και των προϊόντων του
ξύλου είναι οι σύνδεσμοι (fasteners) τύπου βλήτρου. Τέτοιοι είναι οι ήλοι (καρφιά, nails), τα
δίκαρφα (ήλοι με μορφή συνδετήρα, staples), οι βίδες (screws), οι κοχλίες (μπουλόνια, bolts) και τα
βλήτρα (dowels). Σε πολλές εφαρμογές συνδυάζονται με μεταλλικά ελάσματα, μεταλλικές
προσαρμογές διαφόρων τύπων (timber engineering hardware) αλλά και με κομβοελάσματα από
μέταλλο (metal plates, punched metal plates) ή και από αντικολλητή ξυλεία (plywοod gussets).
Στα ακόλουθα δίδονται κάποιες γενικές απαιτήσεις που θα πρέπει να τηρούνται κατά την εφαρμογή
αυτών των συνδέσμων, όπως επίσης και κανόνες υπολογισμού της φέρουσας ικανότητάς τους κυρίως
για τις δύο συνηθέστερες περιπτώσεις συνδέσεως, της μονότμητης και της συμμετρικής δίτμητης όταν
φορτίζονται εγκάρσια.

Σύνδεσμοι τύπου βλήτρου: ήλοι (καρφιά), βίδες, κοχλίες (μπουλόνια), βλήτρα και δίκαρφα
(TRADA Section 2/3, Sheet 52, 1995)

Σε κάθε σύνδεση, η διάταξη και τα μεγέθη των συνδέσμων, οι αποστάσεις μεταξύ τους καθώς και οι
αποστάσεις από τις πλευρές και το άκρο του ξύλου πρέπει να επιλέγονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται
η αναμενόμενη αντοχή και δυσκαμψία της συνδέσεως. Θα πρέπει να ελέγχεται η συμβατότητα
συνδέσμων διαφόρων τύπων που χρησιμοποιούνται σε μία σύνδεση, και επίσης η συμβατότητα
συνδέσεων με διαφορετικές δυσκαμψίες στις διάφορες τμήσεις μιας πολύτμητης συνδέσεως,
δεδομένου ότι η μέγιστη αντοχή που προκύπτει από τις σχέσεις που εκτίθενται κατωτέρω δεν
αποδίδεται για τις ίδιες στάθμες παραμόρφωσης. Αυτό έχει ενδεχομένως ως αποτέλεσμα κάποιοι
σύνδεσμοι να φτάνουν στο όριο της αστοχίας τους πριν άλλου τύπου σύνδεσμοι να έχουν φορτισθεί
στο σύνολο της αντοχής τους.
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5.2 Γενικές απαιτήσεις συνδέσμων τύπου βλήτρου
5.2.1

Γενικές απαιτήσεις για ήλους (καρφιά) (ΕΝ 1995-1-1, 8.3.1.2, 10.4.2)

1. Σε μία σύνδεση (λοξή ή συνήθη) θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο ήλοι. Αν δεν
προδιαγράφεται αλλιώς, η ήλωση θα πρέπει να γίνεται καθέτως προς τις ίνες και σε τέτοιο βάθος
ώστε οι κεφαλές των ήλων να είναι συνεπίπεδες με την επιφάνεια του ξύλου.
2.

Λείοι ήλοι (χωρίς νευρώσεις ή ελικώσεις) καρφωμένοι στο σόκορο του ξύλου (ήλωση
παράλληλα προς τις ίνες) δεν μπορούν να αναλάβουν αξονικές αλλά ούτε και εγκάρσιες στον
άξονά τους δυνάμεις.

3.

Όταν χρησιμοποιούνται ήλοι, γενικώς δεν απαιτείται προδιάτρηση.
Όμως προδιάτρηση του ξύλου μπορεί να γίνει σε περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται η σύνδεση
να αποκτήσει βελτιωμένα μηχανικά χαρακτηριστικά όπως μεγαλύτερη φέρουσα ικανότητα,
μικρότερες αποστάσεις μεταξύ των συνδέσμων και μικρότερη σχετική ολίσθηση. Μειονεκτήματα
της προδιατρήσεως είναι κυρίως η επιβάρυνση σε εργασία και χρόνο εκτελέσεως του έργου. Το
βασικό όμως πλεονέκτημα είναι η ελαχιστοποίηση του κινδύνου σχισίματος του ξύλινου μέλους,
για αυτό είναι απαιτητή όταν χρησιμοποιούνται ήλοι μεγάλης διαμέτρου ή γίνεται ήλωση σε ξύλα
μεγάλης πυκνότητας ή ξύλα με πολύ μικρά πάχη.
Αναλυτικότερα :
Όταν γίνεται προδιάτρηση η διάμετρος των οπών προδιατρήσεως δεν θα πρέπει να είναι
μεγαλύτερη του 0,8d, όπου d η διάμετρος του ήλου.
- Προδιάτρηση θα πρέπει να γίνεται επίσης σε συνδέσεις ξύλου με ξύλο, όταν το πάχος ενός
τουλάχιστον εκ των συνδεομένων ξύλων είναι μικρότερο από την παρακάτω τιμή:
⎧7 d
⎪
t = max ⎨
ρk
⎪(13 d − 30 ) 400
⎩

(EΝ 1995-1-1, (8.18))

όπου:
t
είναι το ελάχιστο πάχος των συνδεομένων ξύλων για να μη απαιτείται προδιάτρηση·
ρk είναι η χαρακτηριστική πυκνότητα του ξύλου, σε kg/m3·
d είναι η διάμετρος του ήλου, σε mm.
- Προδιάτρηση πρέπει απαραιτήτως να γίνεται όταν η χαρακτηριστική πυκνότητα του ξύλου
είναι μεγαλύτερη των 500 kg/m3 ή όταν η διάμετρος του ήλου είναι μεγαλύτερη των 6 mm.
- Προδιάτρηση θα πρέπει να γίνεται επίσης σε ξυλεία από είδη ιδιαιτέρως ευαίσθητα σε
αποσχίσεις όπως η ελάτη (fir-abies alba), η ψευδοτσούγκα (Douglas fir-pseudotsouga
menziensi) και η ερυθρελάτη (spruce-picea abies) όταν το πάχος των συνδεομένων ξύλων
είναι μικρότερο από την παρακάτω τιμή:
⎧14d
⎪
t = max ⎨
ρk
⎪(13d − 30 ) 200
⎩

(ΕΝ 1995-1-1, (8.19))

Εναλλακτικά της σχέσεως (ΕΝ 1995-1-1, (8.19)) μπορεί να χρησιμοποιείται η σχέση (ΕΝ 19951-1, (8.18)), εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες αποστάσεις (βλ. παρακάτω «Ελάχιστες
αποστάσεις») από τις πλευρές του ξύλου:
a4 ≥ 10 d
a4 ≥ 14 d

για ρk ≤ 420 kg/m3
για 420 kg/m3 ≤ ρk ≤ 500 kg/m3
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4. Οι ήλοι μιας συνδέσεως με τρία μέλη μπορούν να αλληλεπικαλύπτονται στο μεσαίο ξύλο, με την
προϋπόθεση ότι η απόσταση της αιχμής του ήλου από την αντικείμενη όψη του μεσαίου ξύλου
(t-t2) είναι μεγαλύτερη του 4d, (βλ. ΕΝ 1995-1-1, Σχήμα 8.5).

t - t2 > 4d

Αλληλεπικαλυπτόμενοι ήλοι (ΕΝ 1995-1-1, Σχήμα 8.5)

5.

Για όλες τις ηλώσεις ξύλου με ξύλο το βάθος της ακραίας εμπήξεως των λείων ήλων (t2) (θα
πρέπει να είναι τουλάχιστον 8d (βλ. ΕΝ 1995-1-1, Σχήμα 8.5).

5.2.2 Γενικές απαιτήσεις για βίδες (ΕΝ 1995-1-1, 10.4.5)
Γενικά απαιτείται προδιάτρηση για τις βίδες για τους ίδιους λόγους όπως και για τους ήλους.
Εξαίρεση αποτελούν οι βίδες με διάμετρο λείου στελέχους d ≤ 6 mm που χρησιμοποιούνται σε ξυλεία
κωνοφόρων (μαλακή ξυλεία) οπότε και ο κίνδυνος σχισίματος του ξύλου θεωρείται μικρός. Σε ξυλεία
κωνοφόρων η διάμετρος της οπής προδιατρήσεως που αντιστοιχεί στο μήκος του σπειρώματος πρέπει
να έχει διάμετρο ίση περίπου με το 70% της διαμέτρου του λείου τμήματος.
5.2.3 Γενικές απαιτήσεις για κοχλίες (μπουλόνια) (ΕΝ 1995-1-1, 10.4.3)
Οι κοχλίες αποτελούν συνδετικό μέσο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κατασκευές που
μπορούν να αποσυναρμολογηθούν και να επανασυναρμολογηθούν. Οι κοχλίες συνήθως
τοποθετούνται σε προδιατρημένες οπές με διάμετρο μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του κοχλία. Η
διάμετρος της οπής στο ξύλο πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την διάμετρο του κοχλία έως και 1 mm.
Η διάμετρος της αντίστοιχης του κοχλία οπής σε χαλύβδινη πλάκα, δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη
από 2 mm ή από το 0,1d (όποιο είναι μεγαλύτερο) όπου d η διάμετρος του κοχλία.
Επειδή κατά την καταπόνηση της συνδέσεως, ακόμη και όταν αυτή ασκείται εγκάρσια στους
συνδέσμους, υπάρχει τάση εξολκεύσεώς τους (βλ. παρακάτω «φαινόμενο περιδέσεως»), τα προέχοντα
τμήματα του κοχλία ενδεχομένως να ασκήσουν θλιπτικές δυνάμεις κάθετα στις ίνες στα πλευρικά
ξύλα. Για τον λόγο αυτό και με σκοπό την κατανομή της δυνάμεως σε μεγαλύτερη επιφάνεια, κάτω
από την κεφαλή και το περικόχλιο των κοχλιών θα πρέπει να τοποθετούνται ροδέλες πλευράς ή
διαμέτρου τουλάχιστον 3d και πάχους τουλάχιστον 0,3d. Οι ροδέλες θα πρέπει να έχουν πλήρη
επιφάνεια έδρασης.
Κάποιες φορές τα χρησιμοποιούμενα ξύλα έχουν ποσοστό περιεχομένης υγρασίας (Π.Π.Υ.)
μεγαλύτερο από εκείνο που θα αποκτήσουν και αντιστοιχεί στις συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας
του κτηρίου που θα τοποθετηθούν. Αυτό θα πρέπει γενικώς να αποφεύγεται ή έστω να περιορίζεται.
Οι μεταβολές του ποσοστού περιεχομένης υγρασίας έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταβολή των
διαστάσεων των ξύλινων μελών κυρίως κάθετα στις ίνες. Στην περιοχή των συνδέσεων με
συνδέσμους τύπου βλήτρου αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη επί πλέον τάσεων με
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αρκετά δυσμενή αποτελέσματα (ρωγμές σκισίματα). Μπορεί επίσης να οδηγήσουν στη χαλάρωση
συνδέσμων που τοποθετούνται με σύσφιξη, όπως οι κοχλίες και οι βίδες πεπλατυσμένης κεφαλής
(στριφώνια).

5.2.4

Γενικές απαιτήσεις για βλήτρα (ΕΝ 1995-1-1 10.4.4)

Η ελάχιστη διάμετρος βλήτρων θα πρέπει να είναι 6 mm.
Οι ανοχές της διαμέτρου του βλήτρου θα πρέπει να είναι -0/+0,1 mm.
Οι προδιατρημένες οπές στο ξύλο δεν θα πρέπει να έχουν διάμετρο μεγαλύτερη εκείνης του βλήτρου.

5.3 Φέρουσα ικανότητα συνδέσμων τύπου βλήτρου υπό εγκάρσια φόρτιση
(ΕΝ 1995-1-1 2.3.2.1, 2.4.1, 2.4.3, 8.1.2, 8.2.2, 8.2.3, 8.3.1, 8.5.1, 8.6, 8.7.1)

5.3.1

Υπολογισμός χαρακτηριστικής τιμής φέρουσας ικανότητος σύνδεσης (Fv,Rk)
(ΕΝ 1995-1-1, 8.2.2)

Οι σύνδεσμοι τύπου βλήτρου (ήλοι, βίδες, κοχλίες, βλήτρα) μπορεί να συνδέουν ξύλο με ξύλο, ξύλο
με ξυλοπλάκα, ή ξύλο με μεταλλικό έλασμα.
Οι πιθανές μορφές αστοχίας για αντίστοιχες μονότμητες, ή συμμετρικές δίτμητες συνδέσεις έχουν ως
εξής και ισχύουν για όλους τους συνδέσμους τύπου βλήτρου :

Τύποι αστοχίας συνδέσεων μεταξύ ξύλων και ξυλοπλακών
για μονότμητη (1) και συμμετρική δίτμητη σύνδεση (2), (ΕΝ 1995-1-1, Σχήμα 8.2)

Τύποι αστοχίας συνδέσεων ξύλου με χάλυβα, (ΕΝ 1995-1-1, Σχήμα 8.3)
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Όπως φαίνεται και από τα παραπάνω σχήματα, αστοχία μπορεί να επέλθει είτε από διαρροή του
συνδέσμου, είτε από αστοχία της άντυγας.
Παρότι οι μεταλλικοί σύνδεσμοι καταπονούνται κάθετα στον άξονα τους, σε κάποιες μορφές
αστοχίας προκαλείται στον σύνδεσμο τάση για εξόλκευση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη
αξονικής εφελκυστικής δύναμης. Το φαινόμενο αυτό έχει ως αποτέλεσμα την συνολική αύξηση της
αντοχής της σύνδεσης ανά τμήση και ανά σύνδεσμο.
Στη διεθνή βιβλιογραφία αιτιολογείται είτε λόγω του ότι προκαλείται σύσφιξη των μελών και αύξηση
της συνολικής αντοχής της συνδέσεως, κυρίως μέσω της αναπτυσσομένης τριβής, είτε διότι
προκαλείται ταυτόχρονη παραμόρφωση του μεταλλικού συνδέσμου τέτοια ώστε η αξονική δύναμη
που αναπτύσσεται στον σύνδεσμο να διαθέτει συνιστώσα εγκάρσια στον αρχικό (απαραμόρφωτο)
άξονά του (βλ. παρακάτω Σχήμα 4). Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται «φαινόμενο περιδέσεως» (rope
effect ή και cord effect), και μπορεί να λαμβάνεται υπόψη κατά τους υπολογισμούς.

Παραμόρφωση του συνδέσμου κατά την
εγκάρσια καταπόνησή του, με ταυτόχρονη τάση για εξόλκευση.
(Eurocodes Building the future, Leijten Αd.)

Έτσι, για τον υπολογισμό της χαρακτηριστικής φέρουσας ικανότητας συνδέσεων με μεταλλικούς
συνδέσμους τύπου βλήτρου, θα λαμβάνεται υπόψη εκτός από την συμβολή της αντοχής διαρροής του
συνδέσμου και της αντοχής της άντυγας των μελών και η αντοχή εξολκεύσεως του συνδέσμου, όπως
φαίνεται στις υπολογιστικές σχέσεις που ακολουθούν μέσω του όρου (Fax,Rk / 4), (EN 1995-1-1,
8.2.1(1)).
5.3.1.1 Συνδέσεις ξύλου με ξύλο και ξυλοπλάκας με ξύλο (ΕΝ 1995-1-1, 8.2.2)
Καθένας από τους παραπάνω εικονιζόμενους τρόπους αστοχίας μιας μονότμητης ή συμμετρικής
δίτμητης σύνδεσης ξύλου με ξύλο, ή ξυλοπλάκα, προσδιορίζεται με τις επί μέρους αντοχές των
στοιχείων που αστοχούν.
Η συνολική αντοχή ανά σύνδεσμο και ανά επίπεδο τμήσης είναι προφανώς η μικρότερη τιμή από
εκείνες που υπολογίζονται στις παρακάτω σχέσεις και αντιστοιχεί στην αναμενόμενη αστοχία. Έτσι, η
χαρακτηριστική φέρουσα ικανότητα των συνδέσμων τύπου βλήτρου ανά επίπεδο τμήσεως και ανά
σύνδεσμο, λαμβάνεται από τις ακόλουθες σχέσεις, με τα γράμματα να αντιστοιχούν στους τύπους
αστοχίας του Σχήματος 8.2 (EN 1995-1-1) :
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-

Για μονότμητες συνδέσεις :

(α )
⎧ f h ,1, k t1 d
⎪
⎪
⎪ f h , 2 ,k t 2 d
( b)
⎪
⎪
⎪
⎡ t ⎛ t ⎞ 2 ⎤ 3 ⎛ t ⎞ 2 ⎛ t ⎞ ⎤ Fax ,Rk
⎪ f h ,1,k t1 d ⎡⎢
2
(c)
β + 2 β ⎢1+ 2 +⎜⎜ 2 ⎟⎟ ⎥ + β ⎜⎜ 2 ⎟⎟ − β⎜⎜ 1+ 2 ⎟⎟ ⎥ +
⎪
4
⎝ t 1 ⎠⎥
⎝ t1 ⎠
⎪ 1+ β ⎢⎣
⎣⎢ t1 ⎝ t1 ⎠ ⎦⎥
⎦
⎪
⎪
⎪
⎡
⎤ F
⎪
4 β ( 2 + β ) Μ y,Rk
Fv , Rk = min ⎨ 1,05 f h ,1,k t1 d ⎢ 2 β ( 1 + β ) +
− β ⎥ + ax ,Rk
(d )
2
2+ β ⎢⎣
4
f h ,1, k dt 1
⎪
⎥⎦
⎪
⎪
⎪
⎪ 1,05 f h ,1,k t 2 d ⎡ 2 β 2 ( 1 + β ) + 4 β ( 1+ 2 β ) Μ y,Rk − β ⎤ + Fax , Rk
(e)
⎢
⎥
⎪
1+ 2 β ⎢⎣
4
f h ,1, k dt 22
⎥⎦
⎪
⎪
⎪
Fax , Rk
2β
⎪
(f )
⎪1,15 1 + β 2 Μ y ,Rk f h ,1, k d + 4
⎪
⎪⎩

(EΝ 1995-1-1, (8.6))

Για δίτμητες συμμετρικές συνδέσεις :

-

⎧ f h ,1,k t1 d
⎪
⎪
⎪ 0,5 f h , 2,k t2 d
⎪
⎪
⎪
⎞ F
4 β ( 2 + β ) Μ y,Rk
f t d⎛
⎪
Fv ,Rk = min ⎨1,05 h ,1,k 1 ⎜ 2 β(1 + β ) +
− β ⎟ + ax ,Rk
2
⎟
f h ,1,k d t1
2+ β ⎜⎝
4
⎪
⎠
⎪
⎪
⎪
⎪
Fax ,d
⎪1,15 2β 2 Μ
y , Rk f h ,1,k d +
⎪
β
1
+
4
⎩

( g)
( h)

(EΝ 1995-1-1, (8.7))

( j)

(k)

με :

β=

f h , 2 ,k
f h ,1,k

όπου :
Fv,Rk είναι η χαρακτηριστική τιμή φέρουσας ικανότητας ανά τμήση, ανά σύνδεσμο·
ti
είναι το πάχος του ξύλου ή της ξυλοπλάκας, ή το βάθος εμπήξεως του συνδέσμου, με i=1 ή 2
(για την δίτμητη σύνδεση με «1» σημειώνονται τα στοιχεία που αφορούν στα πλευρικά μέλη
και με «2» τα στοιχεία που αφορούν στο κεντρικό μέλος)·
fh,i,k
είναι η χαρακτηριστική αντοχή άντυγας, στο ξύλινο μέλος i·
d
είναι η διάμετρος του συνδέσμου·
Μy,Rk είναι η χαρακτηριστική ροπή διαρροής του συνδέσμου·
β
είναι ο λόγος των αντοχών άντυγας των συνδεόμενων μελών·
Fax,Rk είναι η χαρακτηριστική αξονική αντοχή εξολκεύσεως του συνδέσμου (βλ. παρακάτω για τον
προσδιορισμό της).
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5.3.1.2 Συνδέσεις χάλυβα με ξύλο (ΕΝ 1995-1-1, 8.2.3)
Η χαρακτηριστική φέρουσα ικανότητα συνδέσεων χάλυβα με ξύλο εξαρτάται και από το πάχος του
χαλύβδινου ελάσματος. Χαλύβδινα ελάσματα πάχους μικρότερου ή ίσου προς 0,5d χαρακτηρίζονται
ως λεπτά, ενώ ελάσματα πάχους μεγαλύτερου ή ίσου προς d, με ανοχή της διαμέτρου της οπής
μικρότερη του 0,1d, χαρακτηρίζονται ως χονδρά. Η χαρακτηριστική φέρουσα ικανότητα συνδέσεων
με χαλύβδινα ελάσματα με πάχος μεταξύ λεπτού και χονδρού ελάσματος θα πρέπει να υπολογίζεται
με γραμμική παρεμβολή μεταξύ των αντιστοίχως υπολογιζόμενων οριακών τιμών.
Κατά αντιστοιχία των όσων αναφέρονται παραπάνω για τις συνδέσεις ξύλου με ξύλο, στην περίπτωση
συνδέσεων χάλυβα με ξύλο η χαρακτηριστική τιμή της φέρουσας ικανότητος με συνδέσμους τύπου
βλήτρου ανά τμήση και σύνδεσμο θα πρέπει να λαμβάνεται από τις ακόλουθες σχέσεις με τα
γράμματα να αντιστοιχούν στις μορφές αστοχίας του Σχήματος (ΕΝ 1995-1-1, 8.3), ενώ η αντοχή του
χαλύβδινου ελάσματος θα πρέπει να ελέγχεται ξεχωριστά:

-

Μονότμητη σύνδεση, με λεπτό χαλύβδινο έλασμα :

Fv , Rk

⎧ 0,4 f h ,k t1 d
⎪
= min ⎨
Fax , Rk
⎪ 1,15 2 M y , Rk f h ,k d +
4
⎩

(a)
(b)
(ΕΝ 1995-1-1, (8.9))

- Μονότμητη σύνδεση, με χονδρό χαλύβδινο έλασμα :

Fv ,Rk

⎧
⎪ f h , k t1 d
⎪
⎡
⎤ Fax , Rk
⎪⎪
4 M y , Rk
= min ⎨ f h ,k t1 d ⎢ 2 +
− 1⎥ +
2
4
f h , k d t1
⎢⎣
⎥⎦
⎪
⎪
Fax ,Rk
⎪2 ,3 M
y , Rk f h , k d +
⎪⎩
4

(c)
(d )
( e)
(ΕΝ 1995-1-1, (8.10))

Από το σχήμα 8.3 (EN 1995-1-1), προκύπτει ότι στην περίπτωση μονότμητης συνδέσεως λεπτού
μεταλλικού ελάσματος με ξύλο, η αστοχία που αντιστοιχεί στον τύπο (c), (αστοχία της άντυγας του
ξύλου μόνο), δεν θεωρείται πιθανή και ό αντίστοιχος έλεγχος αφορά μόνο την περίπτωση μονότμητης
σύνδεσης με χονδρό έλασμα (ΕΝ 1995-1-1, σχέση 8.10 c). Καλό θα ήταν, κυρίως στις περιπτώσεις
που έλεγχοι γίνονται –ακόμη και με απλά, π.χ. Excel υπολογιστικά προγράμματα, ο έλεγχος αυτός να
γίνεται και για την περίπτωση μονότμητης σύνδεσης με λεπτό έλασμα.
- Χαλύβδινο έλασμα ανεξαρτήτως πάχους στο μέσον δίτμητης συνδέσεως :

Fv ,Rk

⎧
⎪ f h ,1,k t1 d
⎪
⎡
⎤ F
⎪⎪
4 M y ,Rk
= min ⎨ f h ,1,k t1 d ⎢ 2 +
− 1⎥ + ax ,Rk
2
4
f h ,1,k d t1
⎢⎣
⎥⎦
⎪
⎪
⎪2,3 M y , Rk f h ,1,k d + Fax ,Rk
⎪⎩
4

(f )
(g )
(h )

(ΕΝ 1995-1-1, (8.11))
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-

Λεπτά χαλύβδινα ελάσματα ως εξωτερικά μέλη μιας δίτμητης συνδέσεως :

⎧0,5 f h,2,k t2 d
⎪
Fv,Rk = min ⎨
Fax,Rk
⎪1,15 2 M y,Rk f h,2,k d +
4
⎩

-

(j)
(k)

(EΝ 1995-1-1, (8.12))

Χονδρά χαλύβδινα ελάσματα ως εξωτερικά μέλη μιας δίτμητης συνδέσεως :

⎧0, 5 f h,2,k t2 d
⎪
Fv,Rk = min ⎨
Fax,Rk
⎪2, 3 M y,Rk f h,2,k d +
4
⎩

(l)
(m)
(ΕΝ 1995-1-1, (8.13))

όπου:
Fv,Rk
fh,k
t1
t2
d
Μy,Rk
Fax,Rk

είναι η χαρακτηριστική φέρουσα ικανότητα, ανά τμήση, ανά σύνδεσμο,
είναι η χαρακτηριστική αντοχή άντυγας του ξύλινου μέλους,
είναι το μικρότερο από τα δύο, το πάχος του πλευρικού ξύλου ή το βάθος εμπήξεως του
μεταλλικού συνδέσμου,
είναι το πάχος του μεσαίου ξύλου,
είναι η διάμετρος του συνδέσμου,
είναι η χαρακτηριστική ροπή διαρροής του μεταλλικού συνδέσμου,
είναι η χαρακτηριστική φέρουσα ικανότητα εξολκεύσεως του μεταλλικού συνδέσμου.

Τόσο για την περίπτωση συνδέσεων ξύλου με ξύλο ή ξυλοπλάκα, ή μεταλλικού ελάσματος με ξύλο,
σε κάποιες από τις σχέσεις υπολογισμού της χαρακτηριστικής αντοχής συμμετέχει και ως όρος ο
Fax,Rk/4 που όπως προαναφέρθηκε αντιστοιχεί στην συμβολή του φαινομένου περιδέσεως. Σε αυτές τις
σχέσεις ο πρώτος όρος εκφράζει την φέρουσα ικανότητα σύμφωνα με την θεωρία διαρροής του
Johansen. Η συμβολή του φαινομένου περιδέσεως στην διαμόρφωση της φέρουσας ικανότητας δεν
πρέπει να ξεπερνά, ανάλογα με το είδος του συνδέσμου, ένα συγκεκριμένο ποσοστό του όρου
Johansen που δίδεται κατωτέρω:
- Στρογγυλοί ήλοι
15%
- Τετραγωνικοί ήλοι
25%
- Άλλοι ήλοι
50%
- Βίδες
100%
- Κοχλίες
25%
- Βλήτρα
0%
Όπως φαίνεται, η συμβολή του φαινομένου περιδέσεως στην συνολική αντοχή είναι αντίστοιχη της
αντοχής σε εξόλκευση του κάθε συνδέσμου. Έτσι για τις βίδες, η συμβολή μπορεί να φτάνει το 100%
της συμβολής του όρου Johansen. Αντίθετα για τους στρογγυλούς ήλους μπορεί να είναι μόλις το
15%, ενώ τα βλήτρα ως γνωστόν δεν μπορούν να παραλάβουν καμία εφελκυστική δύναμη, οπότε και
δεν υφίσταται φαινόμενο περιδέσεως.
Αν δεν είναι γνωστή η Fax,Rk, τότε η συμβολή του φαινομένου περιδέσεως θα πρέπει να αγνοείται,
γεγονός που είναι υπέρ της ασφαλείας. Η χαρακτηριστική φέρουσα ικανότητα εξολκεύσεως, Fax,Rk,
μονότμητων συνδέσμων λαμβάνεται ως η μικρότερη των φερουσών ικανοτήτων στα δύο συνδεόμενα
μέλη. Για την αντοχή εξολκεύσεως, Fax,Rk, κοχλιών, μπορεί να λαμβάνεται υπόψη η συμβολή της
ροδέλας.
Όπως προκύπτει από τους διαφόρους τύπους αστοχίας, οριακή κατάσταση μιας σύνδεσης μπορεί να
αντιστοιχεί σε δύο ενδεχόμενα: είτε σε αστοχία της άντυγας ή σε διαρροή του συνδέσμου. Το
ενδεχόμενο να αντιστοιχεί σε διαρροή του συνδέσμου είναι υπό κανονικές συνθήκες προτιμητέο,
καθώς εξασφαλίζει μεγαλύτερη πλαστιμότητα για την σύνδεση. Αυτό επιτυγχάνεται γενικώς με την
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χρήση σχετικώς λεπτόκορμων συνδέσμων. Μπορεί να ελέγχεται εύκολα με τη χρήση των
υπολογιστικών σχέσεων που εκτίθενται παραπάνω. Στη περίπτωση που η πλαστιμότητα είναι
απαιτητή μέσω της αστοχίας του συνδέσμου, τότε η συμβολή του φαινομένου περιδέσεως δεν θα
πρέπει να αγνοείται καθώς συμβάλλει στην αύξηση της αντοχής των μορφών αστοχίας που
αντιστοιχούν σε διαρροή του συνδέσμου.

5.3.2

Συνολική φέρουσα ικανότητα μιας ομάδος συνδέσμων (ΕΝ 1995-1-1, 8.1.2)

Μετά τον υπολογισμό της αντοχής ανά σύνδεσμο και ανά τμήση είναι εύκολο να υπολογισθεί η
συνολική αντοχή μιας σύνδεσης. Σημειώνεται, όμως, ότι σε κάποιες περιπτώσεις πολλών συνδέσμων
η συνολική φέρουσα ικανότητα είναι μικρότερη από το συνολικό άθροισμα των επί μέρους φερουσών
ικανοτήτων λόγω τοπικών ανομοιομορφιών των μηχανικών χαρακτηριστικών, ανομοιόμορφων
ερπυστικών παραμορφώσεων κ.α., γεγονός που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τους
υπολογισμούς. Συγκεκριμένα, η δρώσα χαρακτηριστική φέρουσα ικανότητα, Fv,ef,Rk, κατά τη
διεύθυνση μιας σειράς συνδέσμων τοποθετημένων παράλληλα προς τις ίνες, θα πρέπει να
υπολογίζεται από την σχέση:
Fv,ef,Rk = nef Fv,Rk
όπου:
Fv,ef,Rk
nef
Fv,Rk

(ΕΝ 1995-1-1, (8.1))

είναι η δρώσα χαρακτηριστική φέρουσα ικανότητα μιας σειράς συνδέσμων παραλλήλως
προς τις ίνες,
είναι ο δρών αριθμός συνδέσμων στην παράλληλη προς τις ίνες γραμμή, ο οποίος
υπολογίζεται ανά περίπτωση συνδέσμου (βλ. παρακάτω σελ. 63),
είναι η χαρακτηριστική τιμή φέρουσας ικανότητας ενός συνδέσμου παραλλήλως προς τις
ίνες.

Στην περίπτωση που εφαρμόζεται δύναμη υπό γωνία προς την διεύθυνση της σειράς ο έλεγχος θα
πρέπει να αφορά την παράλληλη στην σειρά συνιστώσα της.

5.3.3

Στοιχεία για τον υπολογισμό των μεγεθών που συμμετέχουν στις σχέσεις προσδιορισμού
της χαρακτηριστικής φέρουσας ικανότητας σύνδεσης (ΕΝ 1995-1-1, 8.3.1)

Τα μεγέθη που συμμετέχουν στις σχέσεις προσδιορισμού της αντοχής κάθε τμήσεως μιας σύνδεσης με
συνδέσμους τύπου βλήτρου, προσδιορίζονται διαφορετικά αναλόγως του είδους του συνδέσμου, για
τον υπολογισμό των οποίων ισχύουν όσα εκτίθενται παρακάτω.
5.3.3.1 Ήλοι (καρφιά) υπό εγκάρσια φόρτιση (ΕΝ 1995-1-1, 8.3.1)
Βασικοί ορισμοί
Πλευρικά μέλη

Οι συμβολισμοί για το πάχος μονότμητων και δίτμητων
συνδέσεων (βλ. ΕΝ 1995-1-1, Σχ. 8.4), ορίζονται ως εξής:
t1 είναι:
για μονότμητες συνδέσεις, το πάχος του ξύλου στο
οποίο εισάγεται (καρφώνεται) καταρχήν ο ήλος ·
Κεντρικό μέλος
για δίτμητες συνδέσεις, το μικρότερο από τα δύο: το
πάχος του ξύλου στο οποίο εισάγεται ο ήλος ή το
βάθος της ακραίας εμπήξεως του ήλου.

Μεγέθη t1 και t2 για μονότμητη (a)
και δίτμητη (b) ηλωτή σύνδεση
(ΕΝ 1995-1-1, Σχήμα 8.4)

t2 είναι:
για μονότμητες συνδέσεις, το βάθος της ακραίας
εμπήξεως του ήλου·
για δίτμητες συνδέσεις, το πάχος του μεσαίου ξύλου.
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Η χαρακτηριστική ροπή διαρροής λείων ήλων που παράγονται από σύρμα εφελκυστικής αντοχής
τουλάχιστον 600 N/mm2 εξαρτάται από την εφελκυστική αντοχή του σύρματος και την διάμετρο και
μπορεί να λαμβάνεται από τις ακόλουθες σχέσεις :

My,Rk =

0,30 fu d 2,6

για ήλους κυκλικής διατομής

0,45 fu d 2,6

για ήλους τετραγωνικής διατομής

(ΕΝ 1995-1-1, (8.14))

όπου:
Μy,Rk
fu
d

είναι η χαρακτηριστική ροπή διαρροής ήλου, σε Νmm,
είναι η εφελκυστική αντοχή του σύρματος, σε N/mm2,
είναι η διάμετρος του ήλου, (ως διάμετρος d για τετραγωνικούς ήλους ή ήλους με εγκοπές
θα λαμβάνεται η διάσταση της πλευράς της διατομής τους).

Για την χαρακτηριστική αντοχή άντυγας φυσικής, επικολλημένης ξυλείας ή επικολλημένων
ξυλοφύλλων (LVL), για ήλους διαμέτρου μεγαλύτερης των 8 mm χρησιμοποιούνται οι τιμές της
χαρακτηριστικής αντοχής άντυγας κοχλιών, ενώ για ήλους διαμέτρου μέχρι και 8 mm εφαρμόζονται
οι ακόλουθες σχέσεις:
- χωρίς προδιάτρηση οπών
fh,k = 0,082 ρk d-0,3 N/mm2

(ΕΝ 1995-1-1, (8.15))

- με προδιάτρηση οπών
fh,k = 0,082 (1-0,01d)ρk N/mm2

(ΕΝ 1995-1-1, (8.16))

όπου:
ρk
είναι η χαρακτηριστική πυκνότητα του ξύλου, σε kg/m3,
d
είναι η διάμετρος του ήλου, σε mm.
Οι σχέσεις υπολογισμού για τους ήλους με διάμετρο κεφαλής τουλάχιστον 2d έχουν ως εξής:
- για αντικολλητή ξυλεία – «κόντρα-πλακέ» (plywood).
f h,k = 0,11ρk d −0,3

(ΕΝ 1995-1-1, (8.20))

- για ινοπλάκες σκληρές (fibreboards, hard) σύμφωνα με το ΕΝ 622-2.

fh,k = 30 d −0,3t 0,6

(ΕΝ 1995-1-1, (8.21))

- για μοριοπλάκες (particleboards) και πλάκες προσανατολισμένων ξυλοτεμαχιδίων (OSB).
f h,k = 65 d −0,7 t 0,1

(ΕΝ 1995-1-1, (8.22))
όπου:
fh,k
ρk
d
t

είναι η χαρακτηριστική αντοχή άντυγας, σε N/mm2,
είναι η χαρακτηριστική πυκνότητα της αντικολλητής ξυλείας, σε kg/m3,
είναι η διάμετρος του ήλου, σε mm,
είναι το πάχος της ξυλοπλάκας, σε mm.
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Σημειώνεται ότι οι σχέσεις αυτές δίδουν την αντοχή της άντυγας ανεξαρτήτως της γωνίας που
σχηματίζει η ασκουμένη δύναμη με τις ίνες του ξύλου, λόγω του ότι οι αντίστοιχες διάμετροι είναι
μικρές. Η αντίστοιχη αντοχή άντυγας που χρησιμοποιείται για τους κοχλίες άλλα και για τα βλήτρα,
όπως επίσης για τους ήλους και τις βίδες με διάμετρο μεγαλύτερη των 8 και 6 mm αντίστοιχα,
λαμβάνει υπόψη τη διεύθυνση ασκήσεως της δύναμης που μεταφέρει ο σύνδεσμος ως προς τις ίνες
του ξύλου, δεδομένης της ανισοτροπίας που χαρακτηρίζει το ξύλο (βλ. παρακάτω, σχέση ΕΝ 1995-11, (8.31)).
Η χαρακτηριστική αντοχή άντυγας για ηλώσεις ξυλοπλάκας με ξύλο είναι επίσης ανεξάρτητη της
γωνίας ασκήσεως της δύναμης. Η αιτία δεν είναι η μικρή διάμετρος του συνδέσμου, αλλά το γεγονός
ότι δεν υφίσταται διαφορά ανάλογα με την φορά ασκήσεως της δύναμης αφού οι ξυλοπλάκες έχουν
παρόμοιες αντοχές προς όλες τις κατευθύνσεις. Το ανάλογο ισχύει για την αντοχή αντύγων οπών
ξυλοπλακών για κοχλίες καθώς και για βλήτρα και βίδες με διάμετρο μεγαλύτερη των 6 mm. (βλ.
παρακάτω, σχέσεις ΕΝ 1995-1-1, (8.36) και (8.37)).
Σε ό,τι αφορά στη συνολική φέρουσα ικανότητα μιας ομάδας συνδέσμων που αναφέρεται στο 5.3.2
του παρόντος, για τους ήλους ισχύουν τα ακόλουθα. Η διάταξη πολλών ήλων κατά μήκος μιας
γραμμής παραλλήλως προς τις ίνες έχει ως αποτέλεσμα την σημαντική μείωση της συνολικής
φέρουσας ικανότητας αναλόγως του μεγέθους των ενδιαμέσων αποστάσεων των συνδέσμων. Όταν οι
ενδιάμεσες αποστάσεις μεταξύ των συνδέσμων κατά μήκος της σειράς υπερβαίνουν το 14d (όπου d η
διάμετρος των ήλων), δεν απαιτείται να γίνει απομείωση της αντοχής. Για μικρότερες τιμές πρέπει να
γίνεται απομείωση. Απομείωση πρέπει να γίνεται επίσης, ακόμη κι εάν οι ήλοι μετατοπιστούν
εναλλάξ του άξονα κατά απόσταση μικρότερη της διαμέτρου τους (βλ Σχήμα ΕΝ 1995-1-1, 8.6). Η
συνολική φέρουσα ικανότητα σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να υπολογίζεται βάσει του δρώντος
αριθμού συνδέσμων, nef, όπου:

nef

=

όπου:
nef
n
kef

nkef
(ΕΝ 1995-1-1, (8.17))
είναι ο δρών αριθμός ήλων σε μία σειρά,
είναι ο αριθμός ήλων σε μία σειρά,
δίδεται στον Πίνακα 8.1 αναλόγως της μεταξύ τους απόστασης a1. (Για ενδιάμεσες τιμές του
a1 επιτρέπεται γραμμική παρεμβολή. Για τον συμβολισμό a1 βλέπε και παρακάτω).
Τιμές του kef για τον υπολογισμό του δρώντος
αριθμού ήλων μιάς σειράς, (ΕΝ 1995-1-1, Πίνακας 8.1)
Αποστάσεις
μεταξύ των ήλων

a1 ≥ 14d
a1 = 10d
a1 = 7d
a1 = 4d

kef
Χωρίς
προδιάτρηση

Με προδιάτρηση

1,0
0,85
0,7
-

1,0
0,85
0,7
0,5

Υπόμνημα :
1 Ήλος
2 Διεύθυνση ινών ξύλου
Ήλοι τοποθετημένοι σε σειρά παραλλήλως προς τις ίνες,
μετατοπισμένοι καθέτως προς τις ίνες εναλλάξ κατά d (ΕΝ 1995-1-1, Σχήμα 8.6)
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5.3.3.2 Βίδες υπό εγκάρσια φόρτιση (ΕΝ 1995-1-1, 8.7.1)
Για τον υπολογισμό των επί μέρους χαρακτηριστικών τιμών (ροπή διαρροής μεταλλικού συνδέσμου
Μy,Rk, και αντοχή άντυγας ξύλου fh,k), δεν δίδονται ιδιαίτεροι κανόνες για τις βίδες, αλλά
αντιμετωπίζονται είτε ως ήλοι εάν το λείο τμήμα τους έχει διάμετρο d έως και 6 mm, είτε ως κοχλίες
εάν το λείο τμήμα τους έχει διάμετρο d μεγαλύτερη των 6 mm.

Το γεγονός ότι οι βίδες διαθέτουν και λείο τμήμα και τμήμα με σπείρωμα πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη, καθώς σε μία εγκάρσια φορτιζόμενη σύνδεση υπάρχει το ενδεχόμενο το επίπεδο της τμήσεως
να συναντά είτε το σπείρωμα της βίδας, είτε το λείο τμήμα. Στην περίπτωση που το επίπεδο τμήσεως
συναντά το σπείρωμα, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η επιρροή του ελικοφόρου τμήματος
(σπειρώματος), με χρήση της δρώσας διαμέτρου def. Ως τιμή της δρώσας διαμέτρου πρέπει να
λαμβάνεται το 1,1 της εσωτερικής διαμέτρου του σπειρώματος.
Εάν, όμως, το επίπεδο της τμήσεως συναντά το λείο τμήμα της βίδας και το λείο τμήμα εισχωρεί κατά
τουλάχιστον 4d στο μέλος που δέχεται την αιχμή της βίδας (έτσι ώστε να υπάρχει εκατέρωθεν του
επιπέδου τμήσεως ένα εύλογο μήκος λείου κορμού), τότε ως δρώσα διάμετρος def λαμβάνεται η
διάμετρος του λείου τμήματος υπό την προϋπόθεση ότι η εξωτερική διάμετρος του σπειρώματος είναι
ίση προς την διάμετρο του λείου τμήματος.
5.3.3.3 Κοχλίες (μπουλόνια) υπό εγκάρσια φόρτιση (ΕΝ 1995-1-1, 8.5.1)
Για τους κοχλίες η χαρακτηριστική τιμή της ροπής διαρροής εξαρτάται όπως και για τους ήλους από
την εφελκυστική αντοχή του κοχλία και την διάμετρο του. Λαμβάνεται από σχέση όμοια με αυτήν που
ισχύει για τους λείους ήλους κυκλικής διατομής (ΕΝ 1995-1-1, σχέση (8.14)):
M

y,Rk = 0,3

όπου:
My,Rk
fu,k
d

f

u,k

d

2,6

(ΕΝ 1995-1-1, (8.30))

είναι η χαρακτηριστική ροπή διαρροής του κοχλία, σε Νmm,
είναι η χαρακτηριστική εφελκυστική αντοχή του κοχλία, σε N/mm²,11
είναι η διάμετρος του κοχλία, σε mm.

Όπως προαναφέρθηκε, η αντοχή της άντυγας των κοχλιών εξαρτάται από την γωνία ασκήσεως της
δύναμης σε σχέση με τις ίνες του ξύλου. Για τον λόγο αυτό υπολογίζεται ως ενδιάμεσο βήμα η αντοχή
της άντυγας παραλλήλως προς τις ίνες, και με κατάλληλο τύπο προκύπτει η αντοχή για τυχούσα γωνία,
αναλόγως και των χαρακτηριστικών του ξύλου. Αναλυτικότερα :
Η χαρακτηριστική αντοχή άντυγας παραλλήλως στις ίνες εξαρτάται από την διάμετρο του μεταλλικού
συνδέσμου και την χαρακτηριστική πυκνότητα του ξύλου και μπορεί να υπολογίζεται ως εξής:
f h,0,k = 0,082 (1- 0,01 d ) ρ k

(ΕΝ 1995-1-1, (8.32))

Η χαρακτηριστική αντοχή άντυγας κοχλιών για γωνία α ως προς τις ίνες, διαμέτρου έως 30 mm, σε
συνδέσεις με ξύλο (φυσικό ή επικολλητό) ή ξυλεία επικολλημένων ξυλοφύλλων (LVL), υπολογίζεται
ως εξής:
f h,α,k =

f h,0,k
k 90 sin 2α + cos 2α

(ΕΝ 1995-1-1, (8.31))

11

Για κοχλίες τύπου 4.6 : fu,k = 400 N/mm² και fy,k = 240 N/mm². Για κοχλίες τύπου 8.8 : fu,k = 800 N/mm² και
fy,k = 640 N/mm²,
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όπου:
k 90

⎧1,35 + 0 ,015 d
⎪
= ⎨1,30 + 0,015 d
⎪0,90 + 0,015 d
⎩

για ξυλεία κωνοφόρων ( μαλακή ξυλεία )
για ξυλεία επικολλημέ νων ξυλοφύλλων (LVL)

(ΕΝ 1995-1-1, (8.33))

για ξυλεία πλατύφυλλω ν (σκληρή ξυλεία )

είναι η χαρακτηριστική αντοχή άντυγας για γωνία α προς τις ίνες, σε N/mm2,
είναι η χαρακτηριστική αντοχή άντυγας παραλλήλως προς τις ίνες, σε N/mm2,
είναι η χαρακτηριστική πυκνότητα του ξύλου, σε kg/m³,
είναι η γωνία της δυνάμεως ως προς τις ίνες,
είναι η διάμετρος του κοχλία, σε mm.

fh,α,k
fh,0,k
ρk
α
d

Όπως προαναφέρθηκε, η αντοχή της άντυγας ξυλοπλακών είναι ανεξάρτητη της γωνίας που
σχηματίζει η ασκούμενη δύναμη με την διάταξη της σύνδεσης και μπορεί να υπολογίζεται ως :
- για αντικολλητή ξυλεία – «κόντρα-πλακέ»,
f h,k = 0,11 (1- 0,01 d ) ρ k

(ΕΝ 1995-1-1, (8.36))

- μοριοπλάκες (particleboards) και πλάκες προσανατολισμένων ξυλοτεμαχιδίων (OSB),
f

h,k =

50 d −0,6 t 0,2

(ΕΝ 1995-1-1, (8.37))

όπου:
fh,k είναι η αντοχή άντυγας της ξυλοπλάκας, σε Ν/mm2,
ρk είναι η χαρακτηριστική πυκνότητα της πλάκας από αντικολλητή ξυλεία, σε kg/m³,
d
είναι η διάμετρος του κοχλία, σε mm,
t
είναι το πάχος της μοριοπλάκας, σε mm.
Σε ό,τι αφορά στη συνολική φέρουσα ικανότητα μιας ομάδας συνδέσμων που αναφέρεται στο 5.3.2
του παρόντος, για τους κοχλίες ισχύουν τα ακόλουθα:
Για συνδέσεις ξύλου με ξύλο η φέρουσα ικανότητα παραλλήλως προς τις ίνες, μιας σειράς παράλληλης
προς τις ίνες, n αριθμού κοχλιών θα πρέπει να υπολογίζεται βάσει του δρώντος αριθμού κοχλιών,
nef όπου:
⎧ n
⎪
nef = min ⎨ 0,9 a1
⎪n 4
13d
⎩

όπου:
a1
d
n

(ΕΝ 1995-1-1, (8.34))

είναι η απόσταση μεταξύ των κοχλιών παραλλήλως προς τις ίνες,
είναι η διάμετρος των κοχλιών,
είναι ο αριθμός των κοχλιών σε μία σειρά.

Για φορτία κάθετα προς τις ίνες, ο δρών αριθμός συνδέσμων θα πρέπει να λαμβάνεται ίσος με τον
αριθμό των κοχλιών ενώ για ενδιάμεσες τιμές της γωνίας που σχηματίζει η ασκούμενη δύναμη με τις
ίνες (0° < α < 90°), ο δρών αριθμός nef θα πρέπει να προσδιορίζεται με γραμμική παρεμβολή.
5.3.3.4 Βλήτρα υπό εγκάρσια φόρτιση (ΕΝ 1995-1-1, 8.6)

Η διάμετρος του βλήτρου θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 6 mm και μικρότερη των 30 mm. Για
τον υπολογισμό της φέρουσας ικανότητας τους ισχύουν όσα και για τους κοχλίες.
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5.3.4

Υπολογισμός τιμής σχεδιασμού φέρουσας ικανότητος σύνδεσης (Fv,Rd) (ΕΝ 1995-1-1
2.3.2.1, 2.4.1, 2.4.3)

Fv,Rd = kmod Fv,Rk / γΜ
Σε ότι αφορά στους συντελεστές ασφαλείας, σε παλαιότερες εκδόσεις του Ευρωκώδικα οριζόταν ως
συντελεστής ασφαλείας για το χάλυβα των συνδέσεων η τιμή γΜ = 1,1 και για τα προϊόντα του ξύλου
γΜ = 1,3. Η πιο πρόσφατη έκδοση ορίζει διάφορες τιμές του γΜ για τα μέλη από ξύλο (βλ. ΕΝ 1995-11, Πίνακα 2.3), ενώ για τις συνδέσεις, στις οριακές καταστάσεις αστοχίας προτείνει την τιμή γΜ = 1,3
εννοώντας τόσο τα ξύλινα μέλη όσο και τον χάλυβα.
Θα πρέπει όμως κατ’ αντιστοιχία των υπολογισμών που γίνονται για τα ξύλινα μέλη (ΕΝ 1995-1-1,
σχέση 2.14), εφόσον λαμβάνει χώρα αστοχία του ξύλινου μέλους (βλ. ΕΝ 1995-1-1, Σχήματα 8.2 και
8.3 και εξής) να λαμβάνονται υπόψη και οι συνθήκες λειτουργίας της κατασκευής καθώς και η
διάρκεια φόρτισης μέσω του συντελεστού kmod.
Ειδικώς για την περίπτωση που μία σύνδεση αποτελείται από δύο ξύλινα μέλη (1 και 2) με
διαφορετική χρονοεξαρτώμενη συμπεριφορά, ο υπολογισμός της φέρουσας ικανότητας σχεδιασμού
θα πρέπει να γίνεται με την εφαρμογή του ακολούθου συντελεστή kmod :

k mod = k mod,1 k mod,2

(ΕΝ 1995-1-1, 2.3.2.1(2))

όπου kmod,1 και kmod,2 είναι οι τροποποιητικοί συντελεστές των αντοχών των δύο ξύλινων μελών.

5.4

Απαιτήσεις για τις ελάχιστες αποστάσεις συνδέσμων τύπου βλήτρου εγκάρσια
φορτιζόμενων (ΕΝ 1995-1-1, 8.3.1.2, 8.5.1.1, 8.6.8.7.1)

Η προκαλούμενη διάτρηση του ξύλου και των προϊόντων ξύλου για την τοποθέτηση των διαφόρων
μεταλλικών μέσων συνδέσεως πρέπει να γίνεται με τέτοιον τρόπο ώστε να αποφεύγεται το σχίσιμο
των ξύλινων μελών. Για τον λόγο αυτό πρέπει εκτός των άλλων να τηρούνται κάποιες ελάχιστες
αποστάσεις μεταξύ των συνδέσμων, αλλά και των ακραίων συνδέσμων μιας διάταξης από τις πλευρές
(ράχη) και τα άκρα (σόκορα) του κάθε ξύλινου μέλους.
Όπως προαναφέρθηκε, οι τελικές διαστάσεις των ξύλινων μελών πολλές φορές προσδιορίζονται και
από τις απαιτήσεις των συνδέσεών τους σε ό,τι αφορά τις μεταξύ αποστάσεις των συνδέσμων και όχι
μόνο από τις απαιτήσεις των ελέγχων αντοχής, ευσταθείας ή λειτουργικότητος που αντιστοιχούν στις
διατομές.
Οι αποστάσεις αυτές «κωδικοποιούνται» με τα σύμβολα: a1, a2, a3, a4.
Με a1 συμβολίζεται (σε μία διάταξη πολλών συνδέσμων) η απόσταση μεταξύ των συνδέσμων μιας
σειράς κατά μήκος των ινών του ξύλου.
Με a2 συμβολίζεται (σε μία διάταξη πολλών συνδέσμων) η απόσταση μεταξύ των σειρών των
συνδέσμων κάθετα στις ίνες του ξύλου.
Με a3 συμβολίζεται η απόσταση του ακραίου συνδέσμου από το ελεύθερο άκρο του ξύλου (σόκορο)
(a3,t είναι η απόσταση του συνδέσμου από το φορτιζόμενο άκρο, ενώ a3,c είναι η απόσταση του
συνδέσμου από το αφόρτιστο άκρο).
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Με a4 συμβολίζεται η απόσταση του ακραίου συνδέσμου από την πλευρά του ξύλου (a4,t είναι η
απόσταση του μεταλλικού συνδέσμου από την φορτιζόμενη πλευρά, a4,c είναι η απόσταση του
μεταλλικού συνδέσμου από την αφόρτιστη πλευρά).

Άκρο ξύλινου στοιχείου (σόκορο)

Πλευρές ξύλινου στοιχείου

Προσδιορισμός των ελαχίστων αποστάσεων μεταξύ των μεταλλικών συνδέσμων
καθώς και των μεταλλικών συνδέσμων από τις πλευρές και το άκρο του ξύλου, (ΕΝ 1995-1-1, Σχήμα 8.7).

Οι αποστάσεις αυτές υπολογίζονται σύμφωνα με κανόνες που επεξηγούνται κατωτέρω. Επειδή στον
υπολογισμό τους συμμετέχει και η γωνία που σχηματίσει το διάνυσμα της δυνάμεως που μεταφέρει ο
σύνδεσμος στο μέλος (και όχι το μέλος στον σύνδεσμο) με την διεύθυνση των ινών του ξύλου και η
οποία συμβολίζεται με α, εικονίζεται και αυτή επίσης.
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5.4.1

Ελάχιστες αποστάσεις εγκάρσια φορτιζόμενων ήλων (καρφιών) (ΕΝ 1995-1-1, 8.3.1.2)

Για ήλους υπό εγκάρσια φόρτιση σε συνδέσεις ξύλου με ξύλο οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ τους
και από τις πλευρές και το άκρο του ξύλου δίδονται στο παρακάτω Πίνακα (ΕΝ 1995-1-1, Πίν. 8.2).
Ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των ήλων και ελάχιστες
αποστάσεις των ήλων από τις πλευρές και το άκρο του ξύλου. (ΕΝ 1995-1-1, Πίνακας 8.2)
Αποστάσεις μεταξύ των
ήλων και από τις
πλευρές και το άκρο του
ξύλου

Απόσταση μεταξύ των
ήλων a1
(παραλλήλως προς τις
ίνες)
Απόσταση μεταξύ των
ήλων a2
(καθέτως προς τις ίνες)
Απόσταση ήλων a3,t
(από φορτιζόμενο άκρο)
Απόσταση ήλων a3,c
(από αφόρτιστο άκρο)
Απόσταση ήλων a4,t
(από φορτιζόμενη
πλευρά)
Απόσταση ήλων a4,c
(από αφόρτιστη πλευρά)

Γωνία α

0° ≤ α ≤ 360 °

Ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των ήλων
ή από τις πλευρές και το άκρο του ξύλου
Χωρίς προδιάτρηση οπών
Με προδιάτρηση
3
3
ρk ≤ 420 kg/m
420 kg/m < ρk ≤ οπών
500 kg/m3
d < 5 mm:
(5+5│cosα│) d
(7+8│cosα│) d
(4+│cosα│) d
d ≥ 5 mm:
(5+7│cosα│) d

0° ≤ α ≤ 360 °

5d

7d

(3+│sinα│) d

-90° ≤ α ≤ 90°

(10+ 5 cosα) d

(15 + 5 cosα) d

(7+ 5cosα) d

90° ≤ α ≤ 270°

10d

15d

7d

d < 5 mm:
(5+2 sinα) d

d < 5 mm:
(7+2 sinα) d

d < 5 mm:
(3 + 2 sinα) d

d ≥ 5 mm:

d ≥ 5 mm:

d ≥ 5 mm:

(5 + 5 sinα) d

(7 + 5 sinα) d

(3 + 4 sinα) d

5d

7d

3d

0° ≤ α ≤ 180°

180° ≤ α ≤ 360 °

Παρατηρήσεις :
Για τις ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των ήλων σε όλες τις συνδέσεις ξυλοπλάκας με ξύλο
λαμβάνεται το 85% των τιμών που δίδονται στον Πίνακα 8.2.
Για τις αποστάσεις ήλων από τις πλευρές και το άκρο του ξύλου στις συνδέσεις ξυλοπλάκας με
ξύλο ισχύουν αυτούσιες οι τιμές, με εξαίρεση τα μέλη από αντικολλητή ξυλεία για τα οποία θα
πρέπει να λαμβάνονται, για μεν την αφόρτιστη πλευρά (ή άκρο) ίσες προς 3d, για δε την
φορτιζόμενη πλευρά (ή άκρο) ίσες προς (3 + 4sinα) d.
Για ηλωτές σε συνδέσεις χάλυβα με ξύλο οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των ήλων, που
αντιστοιχούν στον Πίνακα 8.2 πολλαπλασιάζονται με 0,7, ενώ οι ελάχιστες αποστάσεις από τις
πλευρές και το άκρο του ξύλου ισχύουν αυτούσιες.

5.4.2 Ελάχιστες αποστάσεις εγκάρσια φορτιζόμενων βιδών (EN 1995-1-1, 8.7.1)

Για βίδες με διάμετρο λείου τμήματος μικρότερης ή ίσης με 6 mm, ισχύουν όσα και για τους ήλους,
ενώ για βίδες με διάμετρο λείου τμήματος d > 6mm, ισχύουν όσα και για τους κοχλίες.
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5.4.3 Ελάχιστες αποστάσεις εγκάρσια φορτιζόμενων κοχλιών (μπουλονιών)
(EN 1995-1-1, 8.5.1.1)

Οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των κοχλιών και οι ελάχιστες αποστάσεις από τις πλευρές και το
άκρο του ξύλου μπορούν να λαμβάνονται από τον επόμενο Πίνακα 8.4.
Ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των κοχλιών και ελάχιστες αποστάσεις
των κοχλιών από τις πλευρές και το άκρο του ξύλου, (EN 1995-1-1, Πίνακας 8.4)
Αποστάσεις μεταξύ των
κοχλιών και από τις πλευρές
και το άκρο του ξύλου

Γωνία α

a1 (παραλλήλως προς τις ίνες)
a2 (καθέτως προς τις ίνες)
a3,t (φορτιζόμενο άκρο)

0° ≤ α ≤ 360°

(4 + │cosα│) d

0 ≤ α ≤ 360
-90° ≤ α ≤ 90°
90° ≤ α < 150 °
150° ≤ α < 210°
210° ≤ α ≤ 270°
0° ≤ α ≤ 180°
180° ≤ α ≤ 360°

4d
max (7 d, 80 mm)
(1 + 6 sinα) d
4d
(1 + 6 │sinα│) d
max [(2 + 2 sinα) d; 3d]
3d

a3,c (αφόρτιστο άκρο)
a4,t (φορτιζόμενη πλευρά)
a4,c (αφόρτιστη πλευρά)

°

Ελάχιστες αποστάσεις
μεταξύ των κοχλιών και
από τις πλευρές και το
άκρο του ξύλου
°

5.4.4 Ελάχιστες αποστάσεις εγκάρσια φορτιζόμενων βλήτρων (EN 1995-1-1, 8.6)

Οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των βλήτρων και οι ελάχιστες αποστάσεις των βλήτρων από τις
πλευρές και το άκρο του ξύλου, μπορούν να λαμβάνονται από τον Πίνακα 8.5.
Ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των βλήτρων και ελάχιστες αποστάσεις
των βλήτρων από τις πλευρές και το άκρο του ξύλου. (EN 1995-1-1, Πίνακας 8.5)
Αποστάσεις μεταξύ των
βλήτρων και από τις
πλευρές και το άκρο του
ξύλου
a1 (παραλλήλως προς τις ίνες)
a2 (καθέτως προς τις ίνες)
a3,t (φορτιζόμενο άκρο)
a3,c (αφόρτιστο άκρο)
a4,t (φορτιζόμενη πλευρά)
a4,c (αφόρτιστη πλευρά)

Γωνία α

0° ≤ α ≤ 360 °
0° ≤ α ≤ 360 °
-90° ≤ α ≤ 90°
90° ≤ α < 150 °
150° ≤ α < 210
210° ≤ α ≤ 270
0° ≤ α ≤ 180 °
180° ≤ α ≤ 360

Ελάχιστες αποστάσεις
μεταξύ των βλήτρων και από
τις πλευρές και το άκρο του
ξύλου
(3 + 2│cosα│) d
3d
max (7d, 80 mm)
max ((a3,t │sinα│) d, 3d)
3d
max((a3,t │sinα│) d, 3d)
max((2 + 2 sinα) d, 3d)
3d

Παρατηρήσεις :
Ως απλοποίηση των παραπάνω τύπων για τις ελάχιστες αποστάσεις και εναλλακτικά των τιμών που
περιλαμβάνουν την γωνία α μπορούν να θεωρούνται ως αποστάσεις οι μέγιστες που προκύπτουν για
sinα ή cosα = 1 γεγονός που είναι υπέρ της ασφαλείας, διευκολύνει στο σχεδιασμό μιας διάταξης
συνδέσμων σημαίνει όμως και μικρή «σπατάλη» υλικού. Προσοχή, όμως, στο ότι οι τιμές που
προκύπτουν από τους σχετικούς πίνακες δεν λαμβάνουν απαραίτητα ως ελάχιστη τιμή αυτή που
αντιστοιχεί στην τιμή sinα ή cosα = 0, λόγω του ότι δεν ισχύουν για οποιαδήποτε τιμή της γωνίας α,
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αλλά μόνο για το κατά περίπτωσιν οριζόμενο εύρος. Έτσι στον Πίνακα 8.4 κατά τον υπολογισμό του
φορτιζομένου άκρου όπου για 90° ≤ α < 150° η απόσταση λαμβάνεται ως (1 + 6 sinα)d, η ελάχιστη
τιμή δεν είναι προφανώς το d αλλά το 4d που αντιστοιχεί σε γωνία α=150°.

5.5

Άλλοι τύπο αστοχίας (ΕΝ 1995-1-1, 8.1.4, Παράρτημα Α)

Πέραν όμως των όσων εξετέθησαν για τους απαιτουμένους ελέγχους στην περιοχή των συνδέσεων
είναι δυνατόν να σημειωθούν και κάποιοι άλλοι τύποι αστοχίας.
5.5.1 Αστοχία από διατμητική απόσπαση ή διατμητική απόσχιση συνδέσεων χάλυβα με ξύλο με
πολλούς συνδέσμους (EN 1995-1-1, Παράρτημα Α)

Σε μία διάταξη με πολλούς συνδέσμους τύπου βλήτρου που συνδέουν χάλυβα με ξύλο και
μεταφέρουν δύναμη παράλληλα στις ίνες, μια πρόσθετη αστοχία που μπορεί να επέλθει είναι η
αστοχία κατά μήκος της περιμέτρου της διάταξης των συνδέσμων, είτε λόγω διατμητικής απόσπασης
(Σχήμα Α.1) είτε λόγω διατμητικής απόσχισης (Σχήμα Α.2).

Υπόμνημα:
(1) Διεύθυνση ινών
(2) Γραμμή θραύσεως
Αστοχία από διατμητική απόσπαση (ΕΝ 1995-1-1, Σχήμα Α.1)

Αστοχία από διατμητική απόσχιση (ΕΝ 1995-1-1, Σχήμα Α.2)

Η χαρακτηριστική φέρουσα ικανότητα για αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να υπολογίζεται ως εξής:
⎧⎪1,5 Anet,t f t,0,k
Fbs,Rk = max ⎨
⎪⎩ 0,7 Anet,v f v,k

(ΕΝ 1995-1-1, (Α.1))
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όπου:
Anet,t = Lnet,t t1

⎧ Lnet,v t1
⎪
= ⎨ Lnet,v
(Lnet,t + 2tef )
⎪
⎩ 2

Anet,v

(ΕΝ 1995-1-1, (Α.2))
τύποι αστοχίας (c, f, j/l, k, m)

(ΕΝ 1995-1-1, (Α.3))
λοιποί τύποι αστοχίας

και

∑l
= ∑l

Lnet,v =

(ΕΝ 1995-1-1, (Α.4))

v,i

i

Lnet,t

t,i

i

− για λεπτά χαλύβδινα ελάσματα
⎧0,4 t1
⎪
tef = ⎨
M y,Rk
⎪1,4 f d
h,k
⎩

(a)
(b)

(ΕΝ 1995-1-1, (Α.6))

− για χονδρά χαλύβδινα ελάσματα

⎧ M y ,Rk
(e), (h)
⎪2
f h ,k d
⎪
t ef = min ⎨
⎤
M y ,Rk
⎪ ⎡
t
2
+
−
1
⎢
⎥ (d), (g)
1
⎪
f h ,k dt12
⎢
⎥⎦
⎣
⎩

(ΕΝ1995-1-1, (Α.7))

όπου:
Fbs,Rk
Anet,t
Anet,v
Lnet,t
Lnet,v
lv,i, lt,i
tef
t1
My,Rk
d
ft,0,k
fv,k
fh,k

είναι η χαρακτηριστική φέρουσα ικανότητα αστοχίας από διατμητική απόσπαση ή απόσχιση,
είναι η καθαρή διατομή καθέτως προς τις ίνες,
είναι η καθαρή διατομή παραλλήλως προς τις ίνες,
είναι το καθαρό πλάτος της διατομής καθέτως προς τις ίνες,
είναι το ολικό καθαρό μήκος της περιοχής θραύσης από διάτμηση,
ορίζονται στο ΕΝ 1995-1-1 Σχήμα A.1,
είναι το δρών βάθος, ανάλογα με τον τύπο αστοχίας του συνδέσμου, βλ. ΕΝ 1995-1-1
Σχήμα 8.3,
είναι το πάχος του ξύλινου μέλους ή το βάθος εμπήξεως του συνδέσμου,
είναι η χαρακτηριστική ροπή διαρροής του συνδέσμου,
είναι η διάμετρος του συνδέσμου,
είναι η χαρακτηριστική εφελκυστική αντοχή του ξύλινου μέλους,
είναι η χαρακτηριστική διατμητική αντοχή του ξύλινου μέλους,
είναι η χαρακτηριστική αντοχή άντυγας του ξύλινου μέλους,

Οι παραπάνω αναφερόμενοι τύποι αστοχίας των σχέσεων αντιστοιχούν στο ΕΝ 1995-1-1, Σχήμα 8.3.
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5.5.2

Αστοχία από εφελκυσμό κάθετα στις ίνες στην περιοχή συνδέσεων (EN 1995-1-1, 8.1.4)

Προαναφέρθηκαν οι ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται για την αποφυγή τοπικών
αστοχιών στα ξύλινα μέλη. Ακόμη, όμως, κι αν τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των
συνδέσμων και από τις πλευρές και το άκρο των ξύλων που προδιαγράφονται ανωτέρω, θα πρέπει να
γίνεται έλεγχος ότι όποια δύναμη δρα σε κάποιον σύνδεσμο υπό γωνία προς τις ίνες δεν προκαλεί
σχίσιμο λόγω της κάθετης προς τις ίνες εφελκυστικής συνιστώσας. Ο κίνδυνος τέτοιων αστοχιών
είναι ιδιαίτερα μεγάλος όταν η διάταξη των συνδέσμων πλησιάζει την φορτιζόμενη πλευρά και
γενικώς τέτοιες διατάξεις θα πρέπει να αποφεύγονται κατά τον σχεδιασμό του φορέα (βλ. κεφάλαιο
3.1.2 – Εφελκυσμός καθέτως προς τις ίνες).
Υπολογιστικά πάντως αρκεί η αντοχή σχεδιασμού έναντι σχισίματος F90,Rk για κάθε μέλος να είναι
τουλάχιστον ίση με την μεγαλύτερη από τις δύο τέμνουσες που αναπτύσσονται εκατέρωθεν της
σύνδεσης Fv,Ed,1 και Fv,Ed,2, (βλ. ΕΝ 1995-1-1, Σχήμα 8.1).
Fv,Ed ≤ F90,Rk kmod / γΜ
όπου : Fv,Ed = max (Fv,Ed,1, Fv,Ed,2)

Σύνδεση που μεταφέρει δύναμη υπό γωνία, (ΕΝ 1995-1-1 Σχήμα 8.1)

Η χαρακτηριστική τιμή της αντοχή σχισίματος ξυλείας κωνοφόρων για εφελκυσμό κάθετα στις ίνες,
για μία διάταξη σαν αυτή του Σχήματος 8.1 μπορεί να λαμβάνεται ως :
F90,Rk = 14bw

he
⎛ he ⎞
⎜1− ⎟
h⎠
⎝

(ΕΝ 1995-1-1, (8.4))

όπου ο όρος w είναι ένας τροποποιητικός συντελεστής που μπορεί να λαμβάνεται ίσος με την μονάδα
για κάθε σύνδεσμο πλην των ηλοφόρων πλακών (punched metal plates) για τις οποίες βλ. ΕΝ 1995-11, (8.5)).
F90,Rk
he
h
b

είναι η χαρακτηριστική αντοχή σχισίματος, σε Ν,
είναι η απόσταση της φορτιζόμενης πλευράς από το κέντρο του πιο απομακρυσμένου
από αυτήν συνδέσμου σε mm,
είναι το ύψος του συνδεόμενου ξύλινου μέλους, σε mm,
είναι το συνολικό πλάτος του συνδεόμενου μέλους που καταπονείται σε διάτμηση, σε
mm.

Όπως είναι προφανές, όσο πλησιέστερα στην αφόρτιστη πλευρά βρίσκεται ο πιο απομακρυσμένος
από την φορτιζόμενη πλευρά σύνδεσμος, τόσο ο κίνδυνος για σχίσιμο του ξύλου περιορίζεται, μέχρι
σχεδόν μηδενισμού αφού ο παρονομαστής του κλάσματος τείνει στο μηδέν.
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5.5.3

Αστοχία από υπέρβαση της διατμητικής αντοχής του ξύλου στην περιοχή των συνδέσεων

Επισημαίνεται η ανάγκη ο ελέγχου της αντοχής των μελών έναντι των εντατικών μεγεθών (Ν,Q,M)
στην περιοχή μιας σύνδεσης λαμβάνοντας υπόψη τόσο την απομείωση της διατομής του μέλους λόγω
των οπών των συνδέσμων, όσο και του τρόπου μεταφοράς των φορτίων.
Για παράδειγμα, στην περίπτωση του παραπάνω Σχήματος 8.1 (ΕΝ 1995-1-1), πέραν του ελέγχου
έναντι σχισίματος του ξύλου λόγω εφελκυσμού κάθετα στις ίνες, πρέπει να ελέγχεται εάν η διατομή
πάνω από τον πιο απομακρυσμένο από την φορτιζόμενη πλευρά σύνδεσμο είναι σε θέση να φέρει την
τέμνουσα που αναπτύσσεται στην περιοχή αυτή. Ως σύσταση από την διεθνή βιβλιογραφία (Τrada
Manual 2007, 116) προτείνεται να γίνεται θεώρηση των διατμητικών τάσεων στο τμήμα της διατομής
που αντιστοιχεί στο στατικό ύψος he, και σύγκριση της μέγιστης τιμής της με την αντίστοιχη αντοχή
σχεδιασμού του υλικού. Με θεώρηση παραβολικής κατανομής καθ’ ύψος η σχέση γίνεται:
τv,d = 3 Fv,Ed / (2 b he) ≤ ksys kmod fv,k / γΜ
Άρα, Fv,Ed ≤ fv,k 2 b he kmod / 3 γΜ
όπου :
τv,d
fv,k

διατμητική τάση σχεδιασμού ορθογωνικής διατομής
είναι η χαρακτηριστική διατμητική αντοχή του ξύλου και οι υπόλοιποι όροι όπως
ορίζονται παραπάνω (5.5.2).
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5.6 Παραμορφωσιμότητα συνδέσεων (ΕΝ 1995-1-1, 2.2.2, 2.3.2.2, 7.1)
5.6.1

Παραμορφωσιμότητα
2.3.2.2, 7.1)

συνδέσεων και έλεγχοι λειτουργικότητος (ΕΝ 1995-1-1, 2.2.2,

H παραμορφωσιμότητα του φορέα στις συνδέσεις οφείλεται στην ολίσθηση των συνδέσμων (βλ.
επίσης παραπάνω, 4.1).
Η παραμορφωσιμότητα του φορέα που οφείλεται σε ολίσθηση των συνδέσμων, συνήθως δεν
λαμβάνεται υπόψη στους ελέγχους λειτουργικότητος των μελών για την εκτίμηση των
αναπτυσσομένων καμπτικών (και σπανιώτερα διατμητικών) βελών, καθώς οι έλεγχοι αυτοί γίνονται
στην παραμορφωμένη γεωμετρία του φορέα. Απαιτείται όμως να λαμβάνεται υπόψη κατά τους
ελέγχους της συνολικής παραμορφώσεως ενός φορέα.
Για τον υπολογισμό της θεωρείται από τον Ευρωκώδικα το μέτρο ολισθήσεως ενός εκάστου
συνδέσμου Κser, που ορίζεται ως η δύναμη που προκαλεί μοναδιαία ολίσθηση στον σύνδεσμο. Έτσι η
ολίσθηση τυχόντος συνδέσμου μπορεί να υπολογίζεται, εν γένει, από το κλάσμα της ασκούμενης
δυνάμεως διά το αντίστοιχο μέτρο ολισθήσεως. Ολίσθηση που προκαλείται από ενδεχόμενη ανοχή,
της διαφοράς δηλαδή, μεταξύ της διαμέτρου του συνδέσμου και της διαμέτρου οπής του ξύλου (που
υπάρχει π.χ. στους κοχλίες) πρέπει να προστίθεται χωριστά.
Έτσι ο υπολογισμός μπορεί να γίνεται ως :

u=

F
+a
K ser

όπου α ενδεχόμενη ανοχή.
Για συνδέσεις με συνδέσμους τύπου βλήτρου, το μέτρο ολισθήσεως, Κser, ανά σύνδεσμο και ανά
τμήση, υπό το φορτίο λειτουργίας, μπορεί να λαμβάνεται από τον Πίνακα ΕΝ 1995-1-1 7.1, με την
χαρακτηριστική πυκνότητα ρm του ξύλου σε kg/m3 και την διάμετρο d του συνδέσμου σε mm.
Τιμές του Κser (Ν/mm) για συνδέσμους σε συνδέσεις
ξύλου με ξύλο και ξυλοπλάκας με ξύλο (ΕΝ 1995-1-1, Πίνακας 7.1)

Είδος συνδέσμου

Κser

Ήλοι (με προδιάτρηση)
ρm1,5d /23
Βίδες
a
Κοχλίες με ή χωρίς ανοχή (απόσταση από την περίμετρο της οπής)
Βλήτρα
Ήλοι (χωρίς προδιάτρηση)
ρm1,5d 0,8/30
a

O απόσταση αυτή πρέπει να προστίθεται ξεχωριστά στην παραμόρφωση.

Στην περίπτωση συνδέσεως μελών από ξύλο ή από προϊόντα ξύλου διαφορετικών μέσων πυκνοτήτων,
ρm,1 και ρm,2, η πυκνότητα ρm στις παραπάνω σχέσεις μπορεί να λαμβάνεται ως:

ρ m = ρ m ,1 ρ m , 2

(ΕΝ 1995-1-1, (7.1))

Για συνδέσεις χάλυβα με ξύλο ή σκυροδέματος με ξύλο, ο Κser θα πρέπει να υπολογίζεται βάσει της ρm
του ξύλινου μέλους και μπορεί να πολλαπλασιάζεται επί 2,0, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη
παραμόρφωση με παρόμοιο σύνδεσμο που θα συνέδεε ξύλο με ξύλο είναι η μισή.
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Υπόψη κατά τους υπολογισμούς πρέπει εν γένει να λαμβάνεται και το φαινόμενο του ερπυσμού που
παρουσιάζει το ξύλο και τα προϊόντα ξύλου. Αυτό ισχύει τόσο για τα μέλη όσο και για τις συνδέσεις.
Ο ερπυσμός των μελών λαμβάνεται υπόψη με χρήση του συντελεστού kdef (βλ. κεφ. 4 - Οριακές
καταστάσεις λειτουργικότητας). Ο ερπυσμός των συνδέσεων λαμβάνεται υπόψη με τροποποίηση του
μέτρου ολισθήσεως και ταυτόχρονη χρήση του συντελεστού kdef.
Για τον υπολογισμό των τελικών τιμών των παραμορφώσεων λόγω ολισθήσεων στις συνδέσεις, η
τελική (δηλαδή η λαμβανομένου υπόψη και του ερπυσμού) μέση τιμή του μέτρου ολισθήσεως, Κser,fin,
μπορεί να λαμβάνεται ως:

K ser, fin =

K ser
( 1 + kdef )

όπου:
Κser
kdef

(ΕΝ 1995-1-1, (2.9))

είναι το μέτρο ολισθήσεως·
είναι ο συντελεστής για την εκτίμηση της ερπυστικής παραμόρφωσης που λαμβάνει
υπόψη την σχετική κατηγορία λειτουργίας,
είναι ο συντελεστής της οιονεί μόνιμης τιμής μεταβλητής δράσης υπό την οποία
αναπτύσσονται οι υψηλότερες, σε σχέση με την αντοχή, τάσεις. Αν πρόκειται περί
μόνιμης δράσης, το ψ2 πρέπει να αντικαθίσταται από τη μονάδα.

ψ2

Οι τιμές του συντελεστού kdef στην σχέση ΕΝ 1995-1-1 (2.9) (και αντιστοίχως για την ΕΝ 1995-1-1
(2.12), βλ. παρακάτω) λαμβάνονται ως εξής:
- όπου μία σύνδεση αποτελείται από ξύλινα μέλη με την ίδια χρονοεξαρτώμενη συμπεριφορά, η
τιμή του kdef θα πρέπει να διπλασιάζεται.
- όπου μία σύνδεση αποτελείται από δύο ξύλινα μέλη με διαφορετική χρονοεξαρτώμενη
συμπεριφορά, ο υπολογισμός της τελικής παραμορφώσεως θα πρέπει να γίνεται με την εφαρμογή
του ακόλουθου συντελεστή kdef:

kdef = 2 kdef,1 kdef,2

(ΕΝ 1995-1-1, (2.13))

όπου kdef,1 και kdef,2 είναι οι ερπυστικοί συντελεστές των δύο ξυλίνων μελών.
Για την περίπτωση συνδέσεως χάλυβα με ξύλο ο Ευρωκώδικας δεν αναφέρει τιμή του συντελεστού
kdef.
5.6.2 Παραμορφωσιμότητα συνδέσεων και κατανομή εντατικών μεγεθών (ΕΝ 1995-1-1, 2.3.2.2)

Για τις οριακές καταστάσεις, η παραμορφωσιμότητα των συνδέσεων λαμβάνεται υπόψη στην
κατανομή των εντατικών μεγεθών με τον υπολογισμό την ολισθήσεως εκάστου συνδέσμου για τον
οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιείται το μέτρο ολισθήσεως συνδέσμου οριακών καταστάσεων
αστοχίας, Κu, που μπορεί να λαμβάνεται ως:

Ku =

2
K ser
3

(ΕΝ 1995-1-1 (2.1))

όπου, Κser είναι το μέτρο ολισθήσεως σε συνθήκες λειτουργίας (ιδιότητα που χρησιμοποιείται για τον
υπολογισμό της παραμόρφωσης μεταξύ δύο μελών της κατασκευής τα οποία είναι συνδεδεμένα μέσω
μεταλλικών συνδέσμων). Το γεγονός ότι το Κu είναι μικρότερο από το Κser, δηλώνει μεγαλύτερη
«ενδοσιμότητα» του συνδέσμου.
Για τον υπολογισμό του φαινομένου σε βάθος χρόνου απαιτείται να λαμβάνεται υπόψη και το
φαινόμενου του ερπυσμού. Αυτό γίνεται κατ’ αντιστοιχία των όσων γίνονται για τον έλεγχο της
λειτουργικότητος με κάπως διαφοροποιημένη την τελική τιμή του Κser. Η τελική (δηλαδή η
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λαμβανομένου υπόψη και του ερπυσμού) μέση τιμή του μέτρου ολισθήσεως, Κser,fin, για έλεγχο στις
οριακές καταστάσεις αστοχίας μπορεί να λαμβάνεται ως :

K ser , fin =

K ser
(1 + ψ 2 k def )

(ΕΝ 1995-1-1 (2.12))

όπου:
Κser
kdef
ψ2

5.7

είναι το μέτρο ολισθήσεως·
είναι ο συντελεστής για την εκτίμηση της ερπυστικής παραμόρφωσης που λαμβάνει
υπόψη την σχετική κατηγορία λειτουργίας της κατασκευής ή του μέλους,
είναι ο συντελεστής της οιονεί μόνιμης τιμής μεταβλητής δράσης υπό την οποία
αναπτύσσονται οι υψηλότερες, σε σχέση με την αντοχή, τάσεις. Αν πρόκειται περί
μόνιμης δράσης, το ψ2 πρέπει να αντικαθίσταται από τη μονάδα.

Σχεδιασμός Έναντι Δυνάμεων Εναλλασσόμενου Προσήμου (ΕΝ 1995-1-1, 8.1.5)

Η φέρουσα ικανότητα μιας συνδέσεως μειώνεται εάν η σύνδεση υπόκειται σε εσωτερικές δυνάμεις
εναλλασσομένου προσήμου, οφειλόμενες σε μακροχρόνιες, μεσοχρόνιες ή βραχυχρόνιες δράσεις. Για
τον λόγο αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται αντίστοιχη μέριμνα. Εναλλακτικά της απομειώσεως της
αντοχής σχεδιασμού της συνδέσεως, μπορεί να γίνεται σχεδιασμός με θεώρηση αυξημένων εντατικών
μεγεθών. Μία λύση για την περίπτωση των μακροχρονίων ή μεσοχρονίων δράσεων εναλλασσομένου
προσήμου που μεταβάλλονται μεταξύ μιας εφελκυστικής, Ft,Ed, και μιας θλιπτικής, Fc,Ed, τιμής
σχεδιασμού, είναι να γίνεται ο σχεδιασμός της συνδέσεως για δυνάμεις (Ft,Ed + 0,5Fc,Ed ) και (Fc,Ed +
0,5 Ft,Ed).
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Περιεχόμενα
Παράδειγμα 1 : Υπολογισμός αμφιέρειστης δοκού πατώματος
- έλεγχος κάμψης
- έλεγχος θλίψης κάθετα στις ίνες (περιοχή έδρασης)
- έλεγχος διάτμησης (Περίπτωση 1 - δοκός χωρίς απότμηση στην περιοχή
έδρασης)
- έλεγχος διάτμησης (Περίπτωση 2 - δοκός με απότμηση στην περιοχή έδρασης)
- έλεγχος παραμορφώσεων

Παράδειγμα 2 : Υπολογισμός υποστυλώματος σε θλίψη παράλληλα στις ίνες (λυγισμό)

Παράδειγμα 3 : Έλεγχος κεκλιμένης δοκού στέγης σε θλίψη παράλληλα στις ίνες (λυγισμό) και
κάμψη

Τα παραπάνω παραδείγματα, διαστασιολόγησης ξύλινων δομικών μελών ακολουθούν την διάρθρωση
των φύλλων Excel που έχουν συνταχθεί για τους αντίστοιχους ελέγχους. Με κόκκινο χρώμα έχουν
σημειωθεί οι τιμές οι οποίες αλλάζουν ανά περίπτωση.

Παράδειγμα 4 : Έλεγχος ηλωτής δίτμητης σύνδεσης ξύλου με ξύλο σε εφελκυσμό

Παράδειγμα 5 : Έλεγχος κοχλιωτής σύνδεσης ξύλου με ξύλο
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ AMΦΙΕΡΕΙΣΤΗΣ ΔΟΚΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 :

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΜΨΗΣ, ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ, ΘΛΙΨΗΣ ΚΑΘΕΤΑ ΣΤΙΣ ΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
Επιλογή ξύλου

Γεωμετρικά στοιχεία ξύλινου μέλους
b
10 cm
h
20,0 cm
2
A
200 cm
3
Wy
667 cm
4
Iy
6667 cm
3
Wx
333 cm
4
Ix
1667 cm

ΦΥΣΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ ΚΩΝΟΦΟΡΩΝ

C24
350
24,0
2,5
2,5
11000
690

Κατηγορία αντοχής (ΕΝ 338)

ρmean
fm,k
fc,90,k
fv,k
E0,mean
Gmean

kg/m
g 3
N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm2

Φόρτια

δοκοί ανά

Διατομή

0,7m

0,7 m

(gi)
ι.β. δαπέδου (πάχος σανιδώματος)=
ι.β. μόνωσης =
ι.β. καδρονιών
ι.β.
β δοκού
ι.β. σανιδώματος οροφής (πάχος )=

2,2
0
0

cm
0

0,0
ΣGk=

(q)

2
2,0 KN/m

κινητό φορτίο

Fd =

Συνδυασμός Φόρτισης

Qk=

Κατηγορία διάρκειας φόρτισης

kmod

0,8

γΜ ξύλου

4,20

Md=
FVd=

ι.β.(kg/m3) = 350

1,400 KN/m

Συνδυασμός φόρισης (1.35G + 1.5Q)

2,267 kN/m
γQ
γG

L=

KN/m
/
KN/m
KN/m

ι.β.(kg/m3) = 350

Δοκός πατώματος σε μη θερμαινόμενο χώρο

μεσοχρόνια

pd =

KN/m
KN/m

1 35G + 11.5Q
1.35G
5Q

2

Κατηγορία λειτουργίας κατασκευής

0,054
0,000
0,000
0,0700
0,0
0,000
0,124

1,5
1 35
1,35
1,3

φυσική ξυλεία

m

pd L²/8=
pd L/2=

5,00 KNm
4,76 KN

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ
Διανομή φορτίων μέσω πετσώματος
Υψος διατομής > 15εκ.
Εξασφαλισμένο θλιβόμενο πέλμα
σε όλο το μήκος

ναι
ναι
ναι

ksys
kh
kcrit

1,1
1,0
1,0

Αμφιέρειστη δοκός με σανίδωμα καρφωμένο πάνω της
Aμφιέρειστη δοκός με σανίδωμα καρφωμένο πάνω της
και η περιοχή έδρασης εγκιβωτισμένη σε τοίχο

YΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΦΙΕΡΕΙΣΤΗΣ ∆ΟΚΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ
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Έλεγχος κάμψης

7,50

σ m,y,d = Μ y,d /W y =

N/mm

f m,y,d = k h k sys k mod f m,y,k /γγ Μ =

σ m , y ,d
k crit f m , y ,d

16,25
,

0,46

≤1

2

N/mm

2

1

<

Έλ
Έλεγχος
θλί
θλίψης
κάθετα
άθ στις ίνες
ί ((περιοχή
ή εδράσεων)
δ ά
)-Υ
Υπολογισμός
λ
ό επάρκειας
ά
μήκους
ή
έδ
έδρασης (l )

σ c,90,d ≤ k c,90 f c,90,d = k c,90 k sys k mod f c,90,k /γ Μ
b

δοκού=

100

mm

h

δοκού=

200

mm

l=

100

mm

a=

60

mm

16000

mm2

A ef = b (l +30+30) =

k c,90 =

f c,90,d =

15
1,5

αφού

30

σ c,90,d = F c,90,d / Aef =

0,30

N/mm2

k sys k mod f c,90,k /γ Μ =

1,54

N/mm

0,13

a (mm)

(Ammendment,EN
EN 1995-1-1:2004/A-June 2008)

για φυσική ξυλεία

σ c,90,d ≤ k c,90 f c,90,d

<

<

2

1

h

a
F Vd

l=
100
= F c,90,d

mm
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Έλεγχος διάτμησης (Περίπτωση 1 - δοκός χωρίς απότμηση στην περιοχή έδρασης)

τ d = 1.5F v,d /bh =
f v,d = k sys k mod f v,k /γ Μ =

τ d ≤ f v ,d

0,21

0,36

N/mm

2

1,69

N/mm

2

<

F Vd

1

Έλεγχος διάτμησης (Περίπτωση 2 - δοκός με απότμηση στην περιοχή έδρασης)

b=
h ef =

100
180
5

⎧1
⎪
⎛ 1,1i1,5 ⎞
⎪
⎜⎜1+
⎟
k
n
⎪
kv = min ⎨
h ⎟⎠
⎝
⎪
⎛
⎞
⎪ h ⎜ α (1− α ) + 0,8 x 1 − α 2 ⎟
⎜
⎟
h α
⎪⎩
⎝
⎠

mm
mm

kn =
α = h ef / h =
x=
50
i=
0

για φυσική ξυλεία

0,900
mm

τ d = 1.5F v,d /b h e =
f v,d = k sys k mod f v,k /γ Μ =

τd ≤ kv f vd

0,40

N/mm

2

1,69

N/mm

2

0,27

hef=

<

=

0,86

1

h=

200

mm

F Vd
x
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Για τις αμφιέρειστες δοκούς συνήθως ο έλεγχος της παραμόρφωσης είναι κρίσιμος.

Ελεγχος παραμορφώσεων
Gk=

0,124 kN/m

Qk=

1,400 kN/m
L
L=

4,20
4 20

m

Στιγμιαία παραμόρφωση λόγω μόνιμων φορτίων ( uinst,G)
uinst,G =

uinst,flex + unist,shear =
uinst,flex =
unist,shear
nist shear =

0,071

cm

5*Gk*L⁴/ (384*E0,mean*Iy) =

0,068

cm

Φ *G
Gk*L²
L²

0 002
0,002

cm

/ (8
(8*G
Gmean*A)
A) =

Φ = form factor ορθογωνικής διατομής =1,2

Στιγμιαία π αραμόρφωση λόγω επιβαλλόμενων φορτίων ( uinst,Q,1)
uinst,Q,1 = uinst,flex + unist,shear =
uinst,flex =
unist,shear =

0,80

<

cm

L/300 =

5*Qk*L⁴/ (384*E0,mean*Iy) =

0,77

cm

Φ *Qk*L²

0,03

cm

/ (8*Gmean*A) =

1,40

cm

Φ = form factor ορθογωνικής διατομής =1,2

Τελική παραμόρφωση λόγω μόνιμων φορτίων ( ufin,G)
κλάση λειτουργίας κατασκευής
συντελεστής ερπυσμού kdef =

ufin,G =

uinst,G (1 + kdef) =

0,13

2
0,80

χώρος μη θερμαινόμενος

2
0,80
0,30

χώρος μη θερμαινόμενος

cm

Τελική π αραμόρφωση λόγω επιβαλλόμενων φορτίων ( ufin,Q1)
κλάση λειτουργίας κατασκευής
συντελεστής ερπυσμού kdef =

ψ2,(q),1 =

ufin,Q1 =

uinst,Q1(1 + ψ2,(q),1 kdef) =

0,99

κατοικία

cm

Συνολική τελική π αραμόρφωση (ufin)

ufin = u fin,G + u fin,Q1 + u fin,Qi

=

1 12
1,12

cm

<

L/250 =

1 68
1,68

cm
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 :

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΛΙΨΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΙΣ ΙΝΕΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΥ)
Το υποστύλωμα ανήκει σε ξύλινο ανοιχτό στέγαστρο.
Επιλογή ξύλου

Γεωμετρικά στοιχεία ξύλινου μέλους
b
12,0 cm
h
16,0 cm
2
A
192 cm
3
Wy
512 cm
4
Iy
4096 cm
3
Wz
384 cm
4
Iz
2304 cm
iz
3,5 cm
iy
4,6 cm

ΦΥΣΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ ΚΩΝΟΦΟΡΩΝ

C24
350
24
14
0,4
21
2,5
2,5
11000
690
7400

Κατηγορία 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
2

N/mm

N/mm2
2

N/mm

2

N/mm

N/mm2
2

N/mm

N/mm2
2

N/mm

2

N/mm

l=

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ

kh

1,0

Διανομή φορτίων

ΟΧΙ

k sys

1,0

Nd

m

Κλάση λειτουργίας = 3 γιατί το υποστύλωμα
βρίσκεται στην εξωτερική περίμετρο του στεγάστρου
και το μεγαλύτερο τμήμα του βρέχεται. Για
υποστυλώματα που βρίσκονται στο εσωτερικό του
στεγάστρου, και για τις κύριες και δευτερεύουσες

ΦΥΣΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ

Υψος διατομής >15εκ.

2,44

Διατομή

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΥΣΜΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ

Συνδιασμοί φόρτισης
1.35G
1.35G+1.5S
1.35G+1.5S+0.9W
G+SeismX+0.3S

Κατ. διάρκειας φόρτ. Κατ. λειτουργίας
kmod
μόνιμη
βραχυχρόινια

kmod

στιγμιαία

kmod

στιγμιαία

kmod

3
0,5
0,70
0,90
0,90

γΜ ξύλου

1,3
1,3
1,3
1,0

Αρα δυσμενέστερος συνδυασμός =
kmod =

Myd=

0,00

0,70

Nd=
-45,00
-70,60
-82,00
-40,00

γΜ*Myd/kmod γΜ*Nd/kmod

0,00
0,00
0,00
0,00

-117,0
-131,1
-118,4
-44,4

1.35G+1.5S

γΜ ξύλου =

Nd=

KNm

Myd=
0
0
0
0

1,3
-70,60 KN

Έλεγχος θλίψης // στις ίνες (Έλεγχος λυγισμού)
Υποστύλωμα αμφιαρθρωτό, ελεύθερο και ως προς τις δύο διευθύνσεις.
l ef,y (m) = 2,44
λ y =l ef,c,y / i y = 52,77

λ rel , y =

λy
π

f c , 0 ,k
E0 , 05

=

l ef,z (m) = 2,44
λ z =l ef,c,z / iz= 70,36
0,90

> 0.30

και

λ rel,z =

1,19

> 0.30

Άρα ανάπτυξη λυγισμού.

ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ-ΛΥΓΙΣΜΟΣ
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βc =

0,2

για φυσική ξυλεία

π2
E 0 , 05 =
λy 2

26,20

k y = 0,5 (1 + β c (λ rel , y − 0 ,3 ) + λ 2rel , y )=

0,94

σ c , crit , y =

kc, y =

1

=

0,81

π2
E 0 , 05 =
λz 2

14,74

2
k y + k y2 − λrel
,y

σ c , crit , z =

k z = 0,5(1 + β c (λrel ,z − 0,3) + λ2rel , z ) =
1

2

N/mm

N/mm

2

1,28

=

0,57

k c = min ( k cy, k cz) =

0,57

σ c,0,d = N d / A =

3,68

N/mm

2

f c,0,d = k sys k mod f c,0,k /γ Μ =

11,31

N/mm

2

k c, z =

σ

kz +

c,0,d

k z2 − λ2rel , z

≤ k c f c,0,d =

0,57

<

1

ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ-ΛΥΓΙΣΜΟΣ
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3 :

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΚΛΙΜΕΝΗΣ ΔΟΚΟΥ ΣΤΕΓΗΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΘΛΙΨΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΙΣ ΙΝΕΣ (λυγισμού)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Οι κύριοι φορείς της στέγασης (ανά 2,7m) μορφώνονται από
ξύλινα τριαρθρωτά στοιχεία (κεντρικό τμήμα στέγης) και
αμφιέρειστα στοιχεία (πλευρικά τμήματα) από επικολλητό ξύλο
κατηγορίας αντοχής GL24h.
Οι δευτερεύοντες φορείς (τεγίδες) από επικολλητή ξυλεία
,τοποθετούνται ανά 1,20m ανάμεσα στους κύριους φορείς, και
εδράζονται σε αυτούς μέσω μεταλλικών δοκοθηκών.
Επικάλυψη στέγης από κόντρα-πλακέ, μόνωση και φύλλα

l = 8,1m

Επιλογή ξύλου
ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗ ΞΥΛΕΙΑ
Κατηγορία αντοχής (ΕΝ1194)

ρmean
f m,k
ft ,0,k
f t,90,k
f c,0,k
f c,90,k
f v,k
E0,mean
Gmean
E0,05
G0,05

N/mm2

GL24h
420
24,0
16,5
0,40
24,0
2,7
2,7
11600
720
9400

N/mm2

583

3

kg/m

2

N/mm

2

N/mm

N/mm2
N/mm2
N/mm2
2

N/mm

N/mm2
N/mm2

Γεωμετρικά στοιχεία ξύλινου μέλους
b
12,0 cm
h
39,7 cm
2
A
476 cm
3
Wy
3152 cm
4
Iy
62571 cm
3
Wz
953 cm
4
Iz
5717 cm
iz
3,5 cm
iy
11,5 cm

Διατομή

Ε 0,05 / Ε mean ≈ G 0,05 / G mean

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ
ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗ ΞΥΛΕΙΑ

Υψος διατομής < 60εκ.

(ΕΝ 1995-1-1, 3.3)

1,04

ksys

1,1

Ύπαρξη τεγίδων

lef (m)

1,20

Τεγίδες ανά 1.20m

NAI

Συντελ. διανομής φορτίων (ΕΝ 1995 1-1, 6.6)
Υπολογισμός k crit

Για επικολλητή ξυλεία
ορθογωνικής διατομής :

σ m ,crit =

πb 2
h l ef

E 0 , 05

G mean / E 0 ,mean =

λrel,m =
εάν :
0,75
1,4

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

kh

<
<

f m,k

222,3

h (mm) =ύψος διατομής σε κάμψη

(βλ. Piazza 2009, σ. 289)

0,329

<

0,75

λrel,m <
λrel,m <
λrel,m

0,75
1,4

kcrit
kcrit
kcrit

1,0
1,3
9,3

Άρα,

k crit =

1

σ m,crit

=
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Κλάση λειτουργίας = 1 Η στέγη είναι εμφανής, σε θερμαινόμενο χώρο.
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΥΣΜΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ

Συνδ. φόρτισης
1.35G
1.35G+1.5S
1.35G+1.5S+0.9W
G+SeismX+0.3S

βραχυχρόνια

kmod

στιγμιαία

kmod

στιγμιαία

kmod

γΜ ξύλου

1
0,6
0,90
1,10
1,10

Κατ. διάρκειας φόρτισης Κατ. λειτουργίας
kmod
μόνιμη

1,25
1,25
1,25
1,00

Αρα δυσμενέστερος συνδυασμός =
kmod =

Myd=

γΜ ξύλου =

0,90

29,00

Myd=
10
29,0
32
14

Nd=
-17
-48
-50
-23

γΜ*Myd/kmod

-35,4
-66,7
-56,8
-20,9

1.35G+1.5S
1,25

Nd=

-48,00

KN

l ef,z (m) =
λ z = l ef,c,z / iz=

1,20
34,60

απόσταση τεγίδων

0,56

> 0,3

KNm

γΜ*Nd/kmod

20,83
40,28
36,36
12,73

Έλεγχος κάμψης και θλίψης // στις ίνες (λυγισμού)
l ef,y = l (μήκος δοκού, m) = 8,10
λ y = l ef,c,y / i y = 70,60

λ rel , y =

λy
π

f c , 0 ,k
E 0 , 05

=

> 0,3

1,14

σ c , crit , y =

π2
E 0 , 05
λy 2

=

18,59

=

1,177

=

0,67

=

77,41

k z = 0,5(1 + β c (λrel ,z − 0,3) + λ2rel ,z ) =

0,658

k y = 0 , 5 (1 + β c (λ rel , y − 0 ,3 ) + λ 2rel , y )

k c,y =

1
k y2 − λ 2rel , y

ky +

σc, crit , z =

k c,z =

π2
E0, 05
λz 2
1

2ος ΕΛΕΓΧΟΣ

N/mm

2

N/mm

2

=

0,99

k c = min (k cy, k cz) =

0,67

σ c,0,d = Νd / Α =

1,01

N/mm

2

19,01

N/mm

2

σ m,y,d = Μ y,d /W y =

9,20

N/mm

2

f m,y,d = k h k sys k mod f m,y,k /γ Μ =

19,81

N/mm

2

kz +

k z2 − λ 2rel , z

f c,0,d = k sys k mod f c,0,k /γ Μ =

1ος ΕΛΕΓΧΟΣ

λ rel,z =

⎛ σ c , 0 ,d
⎜
⎜ f
⎝ c , 0 ,d

β c = 0,1
για επικολλητή ξυλεία

2

⎞
σ
⎟ + m , y ,d ≤ 1
⎟
f m , y ,d
⎠

σ c ,0 ,d

+

k c f c ,0 ,d

⎛ σ m ,y ,d
⎜
3ος ΕΛΕΓΧΟΣ
⎜k f
crit m , y ,d
(στρεπτοκαμπτικής ευστάθειας) ⎝

Άρα, ανάπτυξη λυγισμού

σ m , y ,d
f m , y ,d

≤1

0,47

<

1,0

0,54

<

1,0

0,08

<

1,0

2

⎞
σ c ,0 d
⎟ +
≤1
⎟
k c ,z f c ,0 ,d
⎠
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Παράδειγμα 4 : Έλεγχος σε εφελκυσμό ηλωτής σύνδεσης ξύλου με ξύλο με μονότμητους ήλους
Το ζητούμενο είναι να σχεδιασθεί διάταξη με λείους ήλους διαμέτρου d=5 mm και εφελκυστικής
αντοχής fu,k=600 Ν/mm2, για την συμμετρική τριμελή σύνδεση του σχήματος, για να μεταφερθεί
εφελκυστική δύναμη σχεδιασμού 49 ΚΝ (24,5 ΚΝ ανά τμήση).
Κλάση λειτουργίας 1. Φόρτιση μεσοχρόνια (kmod = 0,8)
Κατηγορία ξυλείας C24 (ft,0,k = 14 MPa, ρk = 350 kg/m3).
Διαστάσεις πλευρικών μελών 200*40 mm, κεντρικού μέλους 200*80 mm.
49 ΚΝ

24,5 ΚΝ

24,5 ΚΝ
Σχήμα 1

Για λείους ήλους διαμέτρου 5 mm και ελάχιστο πάχος ξύλου 40 mm εκτιμάμε εάν χρειάζεται να γίνει
προδιάτρηση.
⎧7 d
⎪
t = max ⎨
ρk
⎪(13 d − 30 ) 400
⎩

t = 35 mm,

(EN 1995-1-1, 8.18)

άρα δεν απαιτείται προδιάτρηση.

Από τον Πίνακα 8.2 (η γωνία α είναι 0) εκτιμώνται οι ελάχιστες αποστάσεις.
Απόσταση a3,t (από φορτιζόμενο άκρο) 15d = 75 mm
Απόσταση a4,c (από αφόρτιστη πλευρά) 5d = 25 mm
Απόσταση μεταξύ των ήλων a1 (παραλλήλως προς τις ίνες) 12d = 60 mm
Απόσταση μεταξύ των ήλων a2 (καθέτως προς τις ίνες) 5d = 25 mm
Έτσι η διάταξη των ήλων επιλέγεται να λάβει την παρακάτω εικονιζόμενη μορφή.

88

t1

t1

200

60

60

75

25

Σχήμα 2

Σύνδεση τριών μελών με μονότμητους ήλους

Θεωρούμε τοποθέτηση των ήλων και στις δύο όψεις της σύνδεσης κατά τον τρόπο που εικονίζεται
στο Σχήμα 8.5 του ΕΝ 1995-1-1.
Απαιτείται η αιχμή των ήλων να απέχει 4d από την αντικείμενη όψη δηλαδή (t-t2=20 mm).
Άρα, t2 =80-20=60mm και μήκος ήλου = t1+t2=40+60=100 mm.
Η χαρακτηριστική ροπή διαρρροής του ήλου είναι:
My,Rk = 0,3 fu d2,6 = 11.819 Nmm

(EN 1995-1-1, 8.14)

Η χαρακτηριστική αντοχή της άντυγας του ενός ήλου χωρίς προδιάτρηση οπών είναι:
fh,k = 0,082 ρk d-0,3 = 17,71 N/mm2

(EN 1995-1-1, 8.15)

και οι τιμές της της χαρακτηριστικής τιμής φέρουσας ικανότητας ανά τμήση και ανά σύνδεσμο (Fv,Rk)
που προκύπτουν από την σχέση του ΕΝ 1995-1-1, (8.6) αγνοώντας υπέρ της ασφαλείας το φαινόμενο
περιδέσεως είναι η μικρότερη από τις παρακάτω τιμές σε Ν, με τα γράμματα να αντιστοιχούν στις
μορφές αστοχίας του Σχήματος 8.2 (ΕΝ 1995-1-1) :
a
b
c
d
e
f

3541,77 Ν
2656,33 Ν
1896,11 Ν
1532,57 Ν
2060,82 Ν
1663,76 Ν

Σχήμα 8.2 (EN 1995-1-1).
Τύποι αστοχίας συνδέσεων μεταξύ ξύλων και ξυλοπλακών για μονότμητη σύνδεση.
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Για τον υπολογισμό της αντίστοιχης τιμής σχεδιασμού ο Ευρωκώδικας 5 δεν δίδει συγκεκριμένο τύπο.
Στη διεθνή βιβλιογραφία προτείνεται η χαρακτηριστική τιμή που προκύπτει από τη σχέση του ΕΝ
1995-1-1 (8.6) ή την (8.7) να πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο kmod (=0,8 για τη συγκεκριμένη
περίπτωση) και να διαιρείται με το συντελεστή ασφαλείας που αντιστοιχεί στις συνδέσεις (γΜ = 1,3
βλ. Πίνακα 2.3 του ΕΝ 1995-1-1).
a
2179,55 Ν
b
1634,67 Ν
Fv,Rd = kmod Fv,Rk / γΜ
c
1166,84 Ν
d
943,12 Ν
e
1268,20 Ν
f
1023,85 Ν
Άρα, Fv,Rd = 0,943 KN.
Θεωρώντας ότι σε κάθε «οριζόντια» γραμμή της σύνδεσης του Σχήματος 2 υπάρχουν 7 ήλοι, τότε
κάθε τέτοια γραμμή παραλαμβάνει 6,61 ΚΝ και άρα για να παραληφθούν 24,5 ΚΝ ανά τμήση θα
απαιτούνταν συνολικά: 24,5/6,61 =3,71 σειρές τουλάχιστον.
Θα εξετασθεί εάν με 4 σειρές η διάταξη επαρκεί.
Ο δρών αριθμός των ήλων (ανά σειρά παράλληλη στις ίνες) υπολογίζεται από την σχέση του
Ευρωκώδικα 5 (ΕΝ 1995-1-1, 8.17) με γραμμική παρεμβολή για τις τιμές του Πίνακα 8.1 όπου a1 =
12d και άρα kef=0,925. Για n = 4, προκύπτει nef = 3,61 και άρα 4 «οριζόντιες» γραμμές δεν επαρκούν
αφού συνολικά παραλαμβάνονται : 7 nef Fv,Rd = 23,82 ΚΝ < 24,5ΚΝ
Υπολείπονται ακόμη 0,68 ΚΝ που επαρκεί ένα ήλος (αφού Fv,Rd = 0,943 KN) για να παραληφθούν. Ο
ήλος πρέπει να τοποθετηθεί συμμετρικά ως προς τους υπόλοιπους για να μην υπάρχει ασυμμετρία
στην φόρτιση (βλ. Σχήμα 3).
Εάν τοποθετηθεί σε απόσταση από τους άλλους ήλους κατά μήκος των ινών =14d =65 mm, τότε δεν
απαιτούνται άλλοι υπολογισμοί καθώς δεν επηρεάζεται ο δρών αριθμός της «κατακόρυφης» σειράς
(Πίνακας 8.1).
Εάν τοποθετηθεί σε απόσταση 12d, που είναι και η ελάχιστη επιτρεπτή πρέπει να επαναληφθεί ο
έλεγχος για την μεσαία «κατακόρυφη» σειρά όπου n = 5 και άρα (λόγω της 8.17) nef = 4,43. Ο
συνολικός δρών αριθμός της σύνδεσης είναι 3,61 για τις 6 «κατακόρυφες» σειρές και 4,43 για την
μεσαία, δηλαδή 26,09, που με Fv,Rd = 0,943 KN φέρουν συνολικά 24,60 ΚΝ φορτίο σχεδιασμού,
δηλαδή επαρκούν. Για να τηρηθούν οι αποστάσεις και στο μεσαίο μέλος θα πρέπει το άκρο του
μεσαίου ξύλου να βρίσκεται 15d = 75 mm χαμηλότερα από τον τελευταίο ήλο, αφού για το μεσαίο
ξύλο αποτελεί φορτιζόμενο άκρο (βλ. Σχήμα 3). Έτσι η συνολική κατά μήκος αλληλοεπικάλυψη των
μελών είναι : 2*75 + 4*60 =390 mm.
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Σχήμα 3
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Διαιρώντας την συνολική δύναμη που πρέπει να παραληφθεί με την φέρουσα ικανότητα εκάστου
ήλου ανά τμήση προκύπτει ότι επαρκούν (24,5 / 0,943=25,98), άρα 26 ήλοι για να παραλάβουν την
φόρτιση, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι διατεταγμένοι έτσι ώστε να μην απαιτείται απομείωση του
αριθμού τους.
Έτσι θα μπορούσαν οι τέσσερις «οριζόντιες» γραμμές που διαθέτουν 28 ήλους να αναδιαταχθούν έτσι
ώστε να απέχουν 14d = 70 mm, οπότε και δεν θα απαιτείτο απομείωση του πραγματικού αριθμού τους
(βλ. ΕΝ 1995-1-1 8.17, Πίνακα 8.1). Τουναντίον θα μπορούσε να εξαιρεθούν δύο (επιλέγονται
κάποιοι κεντρικοί για λόγους συμμετρίας της φόρτισης). Θα επαρκούσε δηλαδή μία σύνδεση της
μορφής που φαίνεται δεξιά στο Σχήμα 4, έναντι της λύσης στα αριστερά.
Εξοικονομούνται έτσι, 4 ήλοι ανά τμήση και 30 mm αλληλοεπικάλυψης των μελών.
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Σχήμα 4
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Παράδειγμα 5 :

Έλεγχος κοχλιωτής δίτμητης σύνδεσης ξύλου με ξύλο

Το ζητούμενο είναι να σχεδιασθεί για την συμμετρική τριμελή σύνδεση του σχήματος η διάταξη 4
κοχλιών κατηγορίας 4.6 (fu,k=400 Ν/mm2), ώστε να παραληφθεί η μέγιστη κατακόρυφη δύναμη για
μεσοχρόνια φόρτιση. Δίδονται : διαστάσεις πλευρικών μελών 250*50 mm, κεντρικού μέλους 250*100
mm, κατηγορία ξυλείας C24 (fv,k = 2,5 MPa, ρk = 350 kg/m3).

Όπως γίνεται φανερό και από το σχήμα η διάταξη των κοχλιών περιορίζεται σε μία επιφάνεια
250*250 mm
Ως πρώτη λύση (Λύση Α) θεωρείται ότι τα σόκορα (άκρα) των πλευρικών μελών είναι συνεπίπεδα με
την πλευρά του μεσαίου μέλους και αντίστροφα. Τότε η διάταξη των 4 κοχλιών έχει ως εξής:

Μεσαίο μέλος

Πλευρικά μέλη
a3c
e1

a4c

a1
e2

e1

a2
e2

a4c
e3

e3

e4

a3c

e5

a4c

250

a2

2

a1

2

e6

e4
e5

250

a4t

e6

1
1

4

3

4

3

Σχήμα 1 Λύση Α. Εικονίζεται η δύναμη που καταπονεί τα ξύλινα μέλη (όχι τους συνδέσμους,
το πλευρικό μέλος (αριστερά) και το μεσαίο μέλος (δεξιά).
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Οι κοχλίες θα φορτισθούν εξ ίσου, με μία δύναμη εγκάρσια στον άξονά τους με την φορά που
εικονίζεται.
Αυτό σημαίνει ότι η απόσταση που σημειώνεται στο Σχήμα 1 ως e1 αποτελεί για το πλευρικό μέλος
(λόγω των κοχλιών (1) και (4)), απόσταση αφόρτιστου άκρου a3,c με γωνία α=90°, ενώ για το μεσαίο
μέλος απόσταση αφόρτιστης πλευράς a4,c με α= 180°. Από τον Πίνακα 8.4 του Ευρωκώδικα 5
προκύπτει ότι η απόσταση e1 θα πρέπει να είναι το μέγιστο των δύο αυτών τιμών δηλαδή max ((1+6
sin90°)d, 3d)) δηλαδή 7d.
Η απόσταση e2 αποτελεί για μεν το πλευρικό μέλος απόσταση μεταξύ κοχλιών a1 (παραλλήλως προς
τις ίνες) με α=90° για δε το μεσαίο απόσταση μεταξύ κοχλιών a2 (καθέτως προς τις ίνες) οπότε από
τον Πίνακα 8.4 προκύπτει η μέγιστη εκ των δύο τιμή δηλαδή max ((4+cos 90°)d,4d)) = 4d.
Η απόσταση e3 δεν έχει περιορισμό για το πλευρικό μέλος ενώ αποτελεί για το μεσαίο μέλος
απόσταση από αφόρτιστη πλευρά a4,c με α= 180° οπότε από τον Πίνακα 8.4, λαμβάνει την τιμή 3d.
Αντίστοιχα υπολογίζονται οι αποστάσεις e4, e5 και e6.
Η απόσταση e4 αποτελεί για το πλευρικό μέλος (λόγω των κοχλιών (1) και (2)) απόσταση
φορτιζόμενης πλευράς a4,t με γωνία α=90°, ενώ για το μεσαίο μέλος απόσταση από αφόρτιστο άκρο
a3,c πάλι με α= 180°. Από τον Πίνακα 8.4 προκύπτει ότι η απόσταση e4 θα πρέπει να είναι το μέγιστο
των δύο τιμών δηλαδή: max (4d, (2+2sin90°)d )) = 4d.
Η απόσταση e5 αποτελεί για μεν το πλευρικό μέλος απόσταση μεταξύ κοχλιών a2 (καθέτως προς τις
ίνες) για δε το μεσαίο απόσταση μεταξύ κοχλιών a1 (παραλλήλως προς τις ίνες) με α=0° οπότε από
τον Πίνακα 8.4 προκύπτει η μέγιστη εκ των δύο τιμή δηλαδή max((4+cos0°)d, 4d)) = 5d .
Η απόσταση e6 αποτελεί για το πλευρικό μέλος (λόγω των κοχλιών (3) και (4)) απόσταση από
αφόρτιστη πλευρά a4,c ενώ δεν έχει περιορισμό για το μεσαίο μέλος, οπότε από τον Πίνακα 8.4,
λαμβάνει την τιμή 3d.
Δεδομένου ότι e1+e2+e3 = e4+e5+e6 = 250 mm προκύπτει ότι πρέπει d < 17,85 mm.
Επιλέγονται λοιπόν κοχλίες διαμέτρου d = 16mm που τοποθετούνται σε αποστάσεις e1 = 7d = 112
mm, e4 = 4d = 64 mm και e3 = e6 = 3d = 48mm, αφήνοντας μεταξύ τους αποστάσεις e2 = 250- 11248 = 90mm > 4d και e5 = 250 – 64 – 48 = 138mm.
Μια πιθανή διάταξη εικονίζεται στο Σχήμα 2.
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1

48
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Σχήμα 2. Πιθανή διάταξη της Λύσεως Α
όπως προκύπτει από τους περιορισμούς των ελαχίστων αποστάσεων.
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Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας διάταξης στην οποία τα σόκορα των πλευρικών μελών είναι συνεπίπεδα
με την πλευρά του μεσαίου μέλους και αντίστροφα, έχει ως αποτέλεσμα την ‘σπατάλη’ πολύτιμου
χώρου από την περιοχή του κόμβου. Εάν αντίθετα γινόταν διαφορετικός σχεδιασμός έτσι ώστε τα
σόκορα των πλευρικών μελών να προέχουν σε σχέση με το μεσαίο μέλος και αντίστροφα (Σχήμα 3),
θα μπορούσε να προκύψει σαφώς ευνοϊκότερη διάταξη.
Μεσαίο μέλος

Πλευρικά μέλη
a3c

a1

e2

e1

250
e3

e3

a4c

e3

a2

a4c

1

e7
e5

a2

2

1

e2

a4c

2

a1

e6

e5

250

a4t

e6

e7

e4

a3c

e3

4

3

4

3

Σχήμα 3 Λύση Β. Σε αντίθεση με την Λύση Α,
τα σόκορα κάθε ξύλου προέχουν από τις πλευρές των άλλων.

Έτσι για την διάταξη του Σχήματος 3 (Λύση Β) ισχύουν τα ακόλουθα:
Η απόσταση e3 δεν αποτελεί για το πλευρικό μέλος κρίσιμο μέγεθος, ενώ για το μεσαίο μέλος
απόσταση από αφόρτιστη πλευρά a4,c με α= 180° οπότε από τον Πίνακα 8.4, λαμβάνει την τιμή 3d.
Η απόσταση e2 αποτελεί για μεν το πλευρικό μέλος απόσταση μεταξύ κοχλιών a1 (παραλλήλως προς
τις ίνες) με α=90° για δε το μεσαίο απόσταση μεταξύ κοχλιών a2 (καθέτως προς τις ίνες) οπότε από
τον Πίνακα 8.4 προκύπτει η μέγιστη εκ των δύο τιμή (4+cos 90°)d = 4d.
Η απόσταση e1 αποτελεί για το πλευρικό μέλος (λόγω των κοχλιών (1) και (4)) απόσταση αφόρτιστου
άκρου a3,c με γωνία α=90°. Από τον Πίνακα 8.4 προκύπτει ότι η απόσταση e1 θα πρέπει να είναι 7d.
Αντίστοιχα:
Η απόσταση e5 αποτελεί για μεν το πλευρικό μέλος απόσταση μεταξύ κοχλιών a2 (καθέτως προς τις
ίνες) για δε το μεσαίο απόσταση μεταξύ κοχλιών a1 (παραλλήλως προς τις ίνες) με α=0° οπότε από
τον Πίνακα 8.4 προκύπτει η μέγιστη εκ των δύο τιμή δηλαδή (4+cos0)d = 5d .
Η απόσταση e6 αποτελεί για το πλευρικό μέλος (λόγω του κοχλία (4)) απόσταση από αφόρτιστη
πλευρά a4,c ενώ δεν έχει περιορισμό για το μεσαίο μέλος, οπότε από τον Πίνακα 8.4 του EN 1995-1-1,
λαμβάνει την τιμή 3d.
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Η απόσταση e7 αποτελεί για το πλευρικό μέλος (λόγω των κοχλιών (1) και (2)) απόσταση
φορτιζόμενης πλευράς a4,t με γωνία α=90°, ενώ για το μεσαίο μέλος δεν αποτελεί κρίσιμο μέγεθος,
οπότε και θα πρέπει να λαμβάνει την τιμή 4d.
Η απόσταση e4 αποτελεί για το μεσαίο μέλος (λόγω των κοχλιών (1) και (2)) απόσταση από
αφόρτιστο άκρο a3,c πάλι με α= 180°. Από τον Πίνακα 8.4 του EN 1995-1-1, προκύπτει ότι η
απόσταση e4 θα πρέπει να είναι δηλαδή 4d.
Βάσει του περιορισμού ότι e3+e2+e3 = e6+e5+e7 = 250mm προκύπτει ότι πρέπει d < 22,7 mm, οπότε
μπορούν να επιλεγούν και μεγαλύτεροι κοχλίες με d = 22 mm. Ως διάμετροι κρίνονται, βέβαια, πολύ
μεγάλες για το μέγεθος των μελών.
Οι διαστάσεις e3, e6 επαρκούν 66 mm, οι e4 = e7 = 88mm και η e1 = 154mm.
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Σχήμα 4. Εικονίζεται η διάταξη της Λύσεως Β
όπως προκύπτει από τους περιορισμούς των ελαχίστων αποστάσεων.

Για την σχέση (ΕΝ 1995-1-1 8.7) ισχύουν t1 = 50 και t2 =100.
Η χαρακτηριστική ροπή διαρρροής του κοχλία διαμέτρου 22mm είναι:
My,Rk = 0,3 fu d2,6 = 371.090 Nmm

(ΕΝ 1995-1-1, 8.30)

Η χαρακτηριστική αντοχή της άντυγας του ενός κοχλία παράλληλα στις ίνες (μεσαίο μέλος) είναι:
fh,0,k = 0,082 (1-0,01d) ρk = 22,39 N/mm2

(ΕΝ 1995-1-1, 8.32)

και η χαρακτηριστική αντοχή της άντυγας του ενός κοχλία υπό γωνία 90° (πλευρικά μέλη):
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f h,α,k =

f h,0,k

(ΕΝ 1995-1-1, 8.31)

k 90 sin 2α + cos 2α

με α = 90° και k90 = 1,35 + 0,015d = 1,68

fh,90,k = 13,33 N/mm2.

Τέλος από την σχέση του ΕΝ 1995-1-1 8.7 και αγνοώντας το φαινόμενο περιδέσεως προκύπτει η Fv,Rk
(σε Ν) ανά επίπεδο τμήσεως και ανά σύνδεσμο (όλοι σύνδεσμοι έχουν την ίδια διεύθυνση φόρτισης
και διάμετρο και άρα την ίδια αντοχή) ως η μικρότερη από τις παρακάτω τιμές με τα γράμματα να
αντιστοιχούν στις μορφές αστοχίας του παρακάτω Σχήματος 8.2 (ΕΝ 1995-1-1).
g

14657,50 Ν

h

24624,60 Ν

j

12377,87 Ν

k

18993,29 Ν

Για τον υπολογισμό της αντίστοιχης τιμής σχεδιασμού ισχύουν όσα αναφέρονται στο Παράδειγμα 1.
Αντίστοιχα και εδώ για (kmod = 0,80 και γΜ =1,3) προκύπτει:

Fv,Rd = kmod Fv,Rk / γΜ

g

9020,00 Ν

h

15153,60 Ν

j

7617,15 Ν

k

11688,18 Ν

Δηλαδή Fv,Rd = 7,62 ΚΝ ανά κοχλία και ανά τμήση.
Η συνολική δύναμη που αναλαμβάνεται από κάθε πλευρικό μέλος εάν οι κοχλίες φορτιστούν στο
μέγιστο της αντοχής τους είναι 7,62*4=30,48 ΚΝ. Άρα, η συνολική αναλαμβανόμενη τέμνουσα του
οριζοντίου διδύμου μέλους είναι : Fv,Rd σύνδεσης = 30,48*2 = 60,96 KN.
Έλεγχος έναντι εφελκυσμού κάθετα στις ίνες (Αντοχή σχισίματος του ξύλου) (EN 1995-1-1, 8.1.4)
Για την τιμή Fv,Rd = 7,62 ΚΝ που υπολογίστηκε παραπάνω ως η συνισταμένη δύναμη σχεδιασμού ανά
κοχλία και τμήση υπολείπεται ο έλεγχος έναντι εφελκυσμού κάθετα στις ίνες (πιθανότητα αστοχίας –
σχισίματος του ξύλου), για το πλευρικό μέλος.
Η αντοχή έναντι σχισίματος για κάθε πλευρικό μέλος είναι :
he
F90,Rk = 14bw
⎛ he ⎞
⎜ 1− ⎟
h⎠
⎝

(ΕΝ 1995-1-1, (8.4))

όπου για το πλευρικό μέλος b=50mm, he = 96+88=184mm, h=250, w=1 και άρα:
(υπενθυμίζεται ότι he είναι η απόσταση της φορτιζόμενης πλευράς από το κέντρο του πιο
απομακρυσμένου από αυτήν συνδέσμου σε mm).
F90,Rk = 18,48 KN με τιμή σχεδιασμού :
F90,Rd = kmod F90,Rk / γΜ = 11,37 KN οπότε για το οριζόντιο δίδυμο μέλος είναι F90,Rd = 22,74ΚΝ.
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Έλεγχος διάτμησης ξύλων στην περιοχή της σύνδεσης
Πρέπει επίσης να εξετασθεί ακόμη το ενδεχόμενο αστοχίας από συγκέντρωση διατμητικών τάσεων
λόγω της τέμνουσας στο οριζόντιο δίδυμο μέλος.
Η μέγιστη διατμητική τάση που αναπτύσσεται είναι τv,d = 3 Fd / 2 b he θεωρώντας ότι η τέμνουσα
αναλαμβάνεται από το τμήμα της διατομής των δύο πλευρικών μελών που αντιστοιχεί στο ύψος he.
Δηλαδή το τμήμα της διατομής κάτω από τον πιο απομακρυσμένο κοχλία, ουσιαστικά δεν
παραλαμβάνει τέμνουσα.
τv,d = 3 Fv,Ed / (2 b he) ≤ ksys kmod fv,k / γΜ

όπου he = 184 mm, b=100 mm και ksys = 1.

Άρα, Fv,Ed ≤ fv,k 2 b he kmod / 3 γΜ
Fv,Ed ≤ 2,5*2*100*184*0,8 / 3*1,3 ≤ 18,9 ΚΝ
Αυτή η τιμή αντιστοιχεί στο δίδυμο οριζόντιο μέλος και όπως φαίνεται είναι η κρίσιμη (μέγιστη
αναλαμβανόμενη δύναμη). Άρα η διατομή των κοχλιών μπορεί να μειωθεί για τη συγκεκριμένη
διάταξη.
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