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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Αντισεισμικός Σχεδιασμός φορέων συνδέεται άμεσα με τους κανονισμούς. Με την
υποχρεωτική εφαρμογή το 1995 του Νέου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (ΝΕΑΚ) και
του Κανονισμού για τη μελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεμα, οι Ελληνικοί Κανονισμοί
προσαρμόσθηκαν στις σύγχρονες τεχνικές και επιστημονικές αντιλήψεις – ιδίως του
Ευρωπαϊκού χώρου – μετά από τέσσερις δεκαετίες στασιμότητας και απαρχείωσης. Η ριζική
αλλαγή του 1995, και η αναθεώρηση το 2000 του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (ΕΑΚ
2000) και του Ελληνικού Κανονισμού οπλισμένου σκυρόδεματος (ΕΚΟΣ 2000), αποτέλεσαν
μια πρώτη αλλά ουσιαστική προσαρμογή του Ελληνικού θεσμικού πλαισίου προς την έκδοση
του 1994 των Ευρωκωδίκων 2 και 8 υπό μορφήν Ευρωπαϊκής Προνόρμας (ΕΝV). Έτσι
προετοίμασαν τους Έλληνες Μηχανικούς για την υποχρεωτική πλήρη προσαρμογή με το
Ευρωπαϊκό πλαίσιο προτύπων για το σχεδιασμό των έργων, δηλαδή της έκδοσης το 2004
των Ευρωκωδίκων (ΕΚ) ως Ευρωπαϊκών Προτύπων.
Ο Ευρωκώδικας 8 «Αντισεισμικός Σχεδιασμός» περιλαμβάνει μόνον διατάξεις για τη μελέτη
έργων σε σεισμικές περιοχές, που ισχύουν πρόσθετα και συμπληρωματικά με τις διατάξεις
των άλλων σχετικών Ευρωκωδίκων (ΕΚ1 έως 7).
Οπως και ο ΕΑΚ 2000, ο ΕΚ8 απαγορεύει οποιαδήποτε αλλαγή στα φέροντα ή μη φέροντα
στοιχεία (π.χ., τις τοιχοπληρώσεις) έργων που έχουν μελετηθεί και σχεδιασθεί με αυτόν, χωρίς
κατάλληλη αιτιολόγηση και έλεγχος, ακόμα και αν η αλλαγή αυξάνει τη φέρουσα ικανότητα.
Πίνακας 1.1 Μέρη Ευρωκώδικα 8 και ημερομηνίες έκδοσής τους
Μέρος ΕΚ8

Τίτλος

διάθεση από CEN

1: EN1998-1

Γενικοί κανόνες, σεισμικές δράσεις, κανόνες για κτίρια

12/2004

2: EN1998-2

Γέφυρες

11/2005

3: EN1998-3

Αποτίμηση και ενίσχυση κτιρίων

6/2005

4: EN1998-4

Σιλό, δεξαμενές, αγωγοί

7/2006

5: EN1998-5

Θεμελιώσεις, αντιστηρίξεις, γεωτεχνικά θέματα

11/2004

6: EN1998-6

Πύργοι, ιστοί, καπνοδόχοι

6/2005

Από τα 6 Μέρη του Ευρωκώδικα 8 : Αντισεισμικός Σχεδιασμός (βλ. Πίνακα 1.1), το Μέρος 1
(EN 1998-1:2004) δίνει τις γενικές απαιτήσεις σεισμικής συμπεριφοράς και τους κανόνες
καθορισμού της σεισμικής δράσης για το σχεδιασμό οιουδήποτε τύπου έργου. Κυρίως όμως
δίνει κριτήρια συμμόρφωσης και ειδικούς κανόνες για κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα,
χάλυβα, ξύλο ή φέρουσα τοιχοποΐα, σύμμικτα (από χάλυβα και σκυρόδεμα), καθώς και για
κτίρια με σεισμική μόνωση (βλ. Πίνακα 1.2). Ως εκ τούτου το Μέρος 1 του Ευρωκώδικα 8

1

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους Έλληνες μηχανικούς, ιδιαίτερα τους μελετητές.
Επισημαίνεται μάλιστα ότι είναι μακράν το μεγαλύτερο σε έκταση απ’όλα τα μέρη όλων των
Ευρωκαδίκων. Οι κανόνες και διατάξεις του Μέρους 1 του ΕΚ8 ισχύουν κατ’αναλογίαν και για
τα μη-κτιριακά έργα που καλύπτονται στα Μέρη 2 έως 6, όπου αυτά δεν ορίζουν διαφορετικά
και ειδικά για το συγκεκριμένο τύπο έργου.
Πίνακας 1.2 Κεφάλαια Μέρους 1 Ευρωκώδικα 8 (EN 1998-1:2004)
Κεφάλαιο
1

Γενικά

2

Απαιτήσεις Συμπεριφοράς και Κριτήρια Συμμόρφωσης

3

Εδαφικές Συνθήκες και Σεισμικές Δράσεις

4

Σχεδιασμός Κτιρίων

5

Ειδικοί Κανόνες για Κτίρια Σκυροδέματος

6

Ειδικοί Κανόνες για Σιδηρά Κτίρια

7

Ειδικοί Κανόνες για Σύμμικτα Κτίρια (Χάλυβα-σκυροδέματος)

8

Ειδικοί Κανόνες για Ξύλινα Κτίρια

9

Ειδικοί Κανόνες για Κτίρια από Τοιχοποιΐα

10

Σεισμική Μόνωση

Οι Σημειώσεις αυτές κάνουν μια επισκόπηση των βασικών διατάξεων του Μέρους 1 του
ΕΚ8 για τα κτίρια οπλισμένου σκυροδέματος (δηλ. τα Κεφάλαια 1 έως 5), με σύγκριση προς
τις αντίστοιχες διατάξεις των ΕΑΚ 2000 και ΕΚΟΣ, καθώς και των επιπτώσεών τους για το
σχεδιασμό κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος.
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2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
2.1 Απαιτήσεις συμπεριφοράς και αντίστοιχες σεισμικές δράσεις
Οπως και στον ΕΑΚ 2000, οι ρητές απαιτήσεις συμπεριφοράς στον ΕΚ8 είναι δύο:
1. «Μη-κατάρρευση» υπό τη «σεισμική δράση σχεδιασμού»: Αποφυγή έστω και τοπικής
κατάρρευσης που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο έστω και μία ανθρώπινη ζωή και
διατήρηση στατικής ακεραιότητας και παραμένουσας φέρουσας ικανότητας μετά το
σεισμό (στους μετασεισμούς). Πρόκειται ουσιαστικώς για απαίτηση «Προστασίας
Ζωής».
2. «Περιορισμός βλαβών» υπό τη «σεισμική δράση περιορισμού βλαβών».
Για συνήθη έργα η «σεισμική δράση σχεδιασμού» έχει, όπως και στον ΕΑΚ 2000,
πιθανότητα υπέρβασης 10% σε 50 χρόνια, δηλ. μέση περίοδο επανάληψης 475 χρόνια.
Πρόκειται ουσιαστικώς για τη χαρακτηριστική σεισμική δράση, AEk , η οποία στον

ΕΚ8

ονομάζεται «σεισμική δράση αναφοράς» και δηλώνεται με το δείκτη R. Για έργα
σπουδαιότητας διαφορετικής της συνήθους, η «σεισμική δράση σχεδιασμού» είναι η «σεισμική
δράση αναφοράς», AEk , επί τον συντελεστή σπουδαιότητας, γΙ, που έχει τιμές μεγαλύτερες ή
μικρότερες από 1.0. Ετσι τελικώς η «σεισμική δράση σχεδιασμού» είναι: AEd = γ Ι AEk . Οι τιμές
του γΙ που δίνονται για κτίρια στο Κεφάλαιο 4 του EN 1998-1:2004 είναι αυτές του Πίνακα 2.1,
και διαφοροποιούνται ελαφρώς από τις αντίστοιχες του ΕΑΚ 2000. H απαίτηση υπ. αρ. 1, «μηκατάρρευσης», πρέπει να ικανοποιείται υπό τη σεισμική δράση AEd .
Πίνακας 2.1 Κατηγορίες Σπουδαιότητας για κτίρια, Συντελεστές Σπουδαιότητας και
Συντελεστής Μείωσης ν για τη σεισμική δράση περιορισμού βλαβών
Κατηγορία
σπουδαιότητας
I
(Σ1 κατά ΕΑΚ)
II
(Σ2 κατά ΕΑΚ)
III
(Σ3 κατά ΕΑΚ)

Κτίριο

Συντελεστής
σπουδαιότητας

γΙ

Μικρής σπουδαιότητας για τη δημόσια
ασφάλεια
Σύνηθες

Με μεγάλες συνέπειες κατάρρευσης
(σχολεία, χώροι συγκέντρωσης κοινού,
πολιτιστικά ιδρύματα κ.λ.π.).
IV
Ζωτικής σημασίας για την Πολιτική
(Σ4 κατά ΕΑΚ) Προστασία (νοσοκομεία, πυροσβεστικοί
σταθμοί, σταθμοί παραγωγής ενέργειας)

0.8

Συντελεστής μείωσης
σεισμικής δράσης
περιορισμού βλαβών, ν
0.5

1.0
(εξ ορισμού)
1.2

0.5

1.4

0.4

0.4

Για συνήθη έργα η «σεισμική δράση περιορισμού βλαβών» έχει πιθανότητα υπέρβασης
10% σε 10 χρόνια, δηλ. μέση περίοδο επανάληψης 95 χρόνια. Ο ΕΚ8 επιτρέπει να λαμβάνεται
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χάριν απλότητας ίση με τη «σεισμική δράση σχεδιασμού», AEd , επί το συντελεστή μείωσης ν
του Πίνακα 2.1. Επισημαίνεται η χαμηλότερη τιμή του ν για Κατηγορίες Σπουδαιότητας ΙΙΙ και
ΙV: η «σεισμική δράση περιορισμού βλαβών», νAEd , είναι χαμηλότερη για Κατηγορία
Σπουδαιότητας ΙΙ παρά για ΙΙΙ.
Οι ανωτέρω ρητές απαιτήσεις συμπεριφοράς ελέγχονται με βάση τα κριτήρια
συμμόρφωσης που περιγράφονται στην παρ. 2.2. Ομως, ο ΕΚ8 – όπως και ο ΕΑΚ 2000 στον
ίδιο σχεδόν βαθμό – έχει και μία τρίτη απαίτηση: την αποφυγή καθολικής κατάρρευσης υπό
μία εξαιρετικά σπάνια αλλά μη καθοριζόμενη σεισμική δράση, πολύ πέραν της «σεισμικής
δράσης σχεδιασμού» (π.χ., με μέση περίοδο επανάληψης της τάξεως των 2000 χρόνων). Η
απαίτηση αυτή στοχεύει στην αποφυγή καθολικών απωλειών, όχι μεμονωμένων θυμάτων, και
αδιαφορεί για το αν ο φορέας θα καταρρεύσει στους μετασεισμούς. Για φορείς που
σχεδιάζονται για πλαστιμότητα, η ικανοποίηση της απαίτησης αυτής επιδιώκεται μέσω
καθολικής εφαρμογής του Ικανοτικού Σχεδιασμού.

2.2 Κριτήρια συμμόρφωσης στις απαιτήσεις συμπεριφοράς
Oπως και στον ΕΑΚ 2000, το κριτήριο συμμόρφωσης κτιρίων στην απαίτηση «Περιορισμού
βλαβών» είναι ο περιορισμός της σχετικής μετακίνησης διαδοχικών ορόφων. υπό τη «σεισμική
δράση περιορισμού βλαβών».
Κριτήριο συμμόρφωσης οποιουδήποτε τύπου έργου στην απαίτηση αποφυγής (έστω και
τοπικής) κατάρρευσης υπό τη «σεισμική δράση σχεδιασμού» είναι ο έλεγχος και η εξασφάλιση
οτι αυτό διαθέτει την ικανότητα να ανταπεξέλθει στις μετακινήσεις και παραμορφώσεις που θα
του προκαλέσει η δράση αυτή, και μάλιστα με κάποιο περιθώριο ασφαλείας. Πράγματι, ο
σεισμός είναι μία δυναμική δράση που απαιτεί από την κατασκευή να ανταπεξέλθει όχι σ' ένα
σύστημα επιβεβλημένων δυνάμεων, αλλά σε μία ποσότητα ενέργειας ταλάντωσης που
εισάγεται σ΄αυτήν από το έδαφος και σε κάποιες επιβεβλημένες παραμορφώσεις. Για το λόγο
αυτό ο ΕΚ8, όπως άλλωστε και ο ΕΑΚ 2000, επιτρέπει να αναπτυχθούν κατά τη σεισμική
δράση σχεδιασμού σημαντικές μετελαστικές παραμορφώσεις, αρκεί αυτές να μη θέτουν σε
κίνδυνο την ακεραιότητα των μελών και του συνόλου του έργου.
Μία ακραία επιλογή είναι να απαιτηθεί από τον φορέα να ανταπεξέλθει ελαστικά στις
επιβεβλημένες παραμορφώσεις, χάρις στην αντοχή του και μόνον. Αυτό σημαίνει ότι θα
πρέπει να έχει αντοχή τουλάχιστον ίση με τις οριζόντιες δυνάμεις που θα εισάγει ο σεισμός
στον ελαστικό φορέα, με βάση τη μάζα και την ελαστική δυσκαμψία του. Στην Ελλάδα οι
δυνάμεις αυτές είναι της τάξεως του 40% έως και 90% του συνολικού βάρους του έργου.
Παρόλο που είναι τεχνικά εφικτό να σχεδιασθεί ο φορέας να παραμείνει ελαστικός υπό τις
δυνάμεις αυτές, είναι εξαιρετικά αντιοικονομικό για το φορέα και τη θεμελίωσή του και πολύ
δυσμενές για τη λειτουργία του έργου στο σεισμό και την προστασία των αντικειμένων και των
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ενοίκων που φιλοξενεί. Και τούτο καθότι, όταν η απόκριση είναι ελαστική, οι επιταχύνσεις που
αναπτύσσονται στις διάφορες στάθμες της κατασκευής είναι πολύ υψηλές. Οπως και ο ΕΑΚ
2000, ο ΕΚ8 επιτρέπει να σχεδιασθεί ο φορέας για ελαστική απόκριση στη «σεισμική δράση
σχεδιασμού», και μάλιστα με διαίρεση των ελαστικών οριζοντίων δυνάμεων με συντελεστή
συμπεριφοράς q = 1.5 (αντί του q = 1.0 που αντιστοιχεί σε ελαστική συμπεριφορά),
λαμβάνοντας υπόψη υπεραντοχές, όπως τα σημαντικά περιθώρια μεταξύ των μέσων τιμών
και των τιμών σχεδιασμού των αντοχών των υλικών, την υπεραντοχή χάριν στους ελάχιστους
οπλισμούς ή στο σχεδιασμό για τις μη σεισμικές δράσεις, την κάλυψη πολλαπλών διατομών
από τον οπλισμό της δυσμενέστερης απ’αυτές, κ.λ.π.
Ομως αυτός ο σχεδιασμός, μόνον με αντοχή, χωρίς πλαστιμότητα1, που επιτρέπεται και από
τον ΕΚΟΣ και τον ΕΑΚ 2000 για φορείς «χωρίς αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας»,
συνιστάται από τον ΕΚ8 μόνον για τις «περιπτώσεις χαμηλής σεισμικότητας», που δεν
υπάρχουν στην Ελλάδα. Για τα κτίρια με φορείς από σκυρόδεμα, η σύσταση αυτή υιοθετήθηκε
πλήρως στην Ελλάδα, όχι όμως και γι’αυτά από χάλυβα ή τα σύμμικτα (χάλυβασκυροδέματος), για τα οποία επιτρέπεται και στην Ελλάδα σχεδιασμός μόνον με αντοχή,
χωρίς πλαστιμότητα και με q = 1.5. Σημείωνεται ότι για το σχεδιάσμό φορέων μόνον για
αντοχή, χωρίς πλαστιμότητα και με q = 1.5, εφαρμόζονται μόνον ο Ευρωκώδικας για το
αντίστοιχο υλικό (δηλ. οι ΕΚ2 έως ΕΚ6), με τη σεισμική δράση να λαμβάνεται ως μία συνήθης
οριζόντια (ή και κατακόρυφη) δράση και χωρίς να εφαρμόζεται καμία από τις διατάξεις του
ΕΚ8 για γενική ή τοπική πλαστιμότητα.
Ο κύριος τρόπος αντισεισμικού σχεδιασμού κατά τον ΕΚ8, και ο μόνος που επιτρέπεται
στην Ελλάδα στα κτίρια με φορείς σκυροδέματος, είναι με βάση την πλαστιμότητα.
Συγκεκριμένα, το σύνολο του φορέα σχεδιάζεται ώστε:
1. Να διαθέτει αντοχή (δύναμη διαρροής) ίση με τις οριζόντιες δυνάμεις που θα εισήγαγε ο
σεισμός στον ελαστικό φορέα, διαιρεμένες με συντελεστή συμπεριφοράς q > 1.5, και
2. Μετά τη διαρροή του να μπορεί να φθάσει χωρίς καμία τοπική αστοχία υπό συνθήκες
ανακύκλισης και υπό πρακτικώς σταθερή οριζόντια δύναμη – την αντοχή του - μία
μετακίνηση στην κορυφή ίση με τη μετακίνηση διαρροής (αυτήν που αντιστοιχεί ελαστικά
στη δύναμη διαρροής του) πολλαπλασιασμένη επί την τιμή του δείκτη πλαστιμότητας
μετακινήσεων του κτιρίου ως συνόλου, μδ, που αντιστοιχεί στο συντελεστή συμπεριφοράς
q που χρησιμοποιήθηκε στο ανωτέρω 1. Κατά τον ΕΚ8 ο δείκτης αυτός συνδέεται με το q
σύμφωνα με τις σχέσεις των Vidic κ.α. (1994):
μδ = q

αν Τ1 ≥ ΤC

(2.1a)

1

Ο όρος «πλαστιμότητα», όπως χρησημοποιείται σε αυτές τις Σημειώσεις αλλά και εν γένει στον ΕΚ8,
σημαίνει αυξημένη πλαστιμότητα ειδικά για σεισμική απόκριση, πέραν εκείνης που εξασφαλίζεται με την
εφαρμογή των μη σεισμικών Ευρωκωδίκων σχεδιασμού υλικών.
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μδ = 1+(q-1)ΤC/Τ1 αν Τ1 < ΤC

(2.1b)

όπου Τ1 η θεμελιώδης ιδιοπερίοδος του κτιρίου και TC η περίοδος στο άνω όριο της
περιοχής σταθερής φασματικής επιτάχυνσης του φάσματος (βλ. Εξ. (3.1) και Πίνακα 3.1).
Υπόψην ότι η Εξ. (2.1a) εκφραζει τον «κανόνα των ίσων μετακινήσεων».
Για την υλοποίηση του ανωτέρω 1, οι περιοχές των μελών (στα άκρα δοκών και
υποστυλωμάτων και στη βάση τοιχωμάτων) που καλούνται να αναπτύξουν μετελαστικές
(πλαστικές) σεισμικές παραμορφώσεις («πλαστικές αρθρώσεις»),

και που μορφώνονται

κατάλληλα για τον σκοπό αυτό (βλ. παρακάτω υλοποίηση του 2),διαστασιολογούνται για την
οριακή κατάσταση αστοχίας, ώστε να διαθέτουν αντίσταση σε όρους δυνάμεων, Rd,
τουλάχιστον ίση με την ελαστική ένταση, Ed, που εισάγουν στο φορέα οι οριζόντιες δυνάμεις
του ανωτέρω 1:
Rd ≥ Ed

(2.2)

Η τιμή σχεδιασμού της αντοχής, Rd, στον έλεγχο της οριακής κατάστασης αστοχίας, Εξ. (2.2),
υπολογίζεται όπως και στο σχεδιασμό για τις λοιπές δράσεις (π.χ., σε φορείς σκυροδέματος
με τις ίδιες τιμές των επιμέρους συντελεστών ασφαλείας υλικών, γc=1.5, γs=1.15).
Για την υλοποίηση του ανωτέρω 2, οι ίδιες περιοχές (οι «πλαστικές αρθρώσεις») και οι
λεπτομέρειές τους διαμορφώνονται έτσι ώστε να διαθέτουν τοπικό δείκτη πλαστιμότητας που
να εξασφαλίζει την τιμή του δείκτη πλαστιμότητας μετακινήσεων του κτιρίου, μδ, κατά τις Εξ.
(2.1). Επιπλέον, χρησιμοποιείται η διαδικασία «ικανοτικού σχεδιασμού» για την ιεράρχηση
των αντοχών των πλάστιμων και των ψαθυρών τρόπων αστοχίας, ώστε να αποκλεισθεί
οποιαδήποτε πρόωρη ψαθυρή αστοχία που μπορεί να εμποδίσει την ανάπτυξη των
πλαστικών αρθρώσεων και του επιθυμητού πλαστικού μηχανισμού στο φορέα. Η ίδια
διαδικασία (του ικανοτικού σχεδιασμού) εξασφαλίζει ότι το έδαφος θεμελίωσης και τα στοιχεία
θεμελίωσης θα αναλάβουν την ένταση που θα αναπτυχθεί εκεί από την απόκριση της
ανωδομής με βάση την πραγματική αντοχή της.
Τα ανωτέρω ταυτίζονται με τον τρόπο αντισεισμικού σχεδιασμού κατά τον ΕΑΚ 2000 και
τον ΕΚΟΣ για φορείς «με αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας». Διαφορές με τον ΕΚ8
υπάρχουν μόνον σε κανόνες εφαρμογής και, φυσικά, στις τιμές του συντελεστή συμπεριφοράς
q.
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3. ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
3.1 Εδαφικές συνθήκες και κατηγορίες εδάφους
Οπως και στον ΕΑΚ 2000, έτσι και στον ΕΚ8, η σεισμική δράση εξαρτάται όχι μόνον από τη
σεισμικότητα στη θέση του έργου, αλλά και από τις τοπικές εδαφικές συνθήκες (και μάλιστα
περισσότερο απ’ότι στον ΕΑΚ). Για το σκοπό του καθορισμού της σεισμικής δράσης, ο ΕΚ8
κατηγοριοποιεί το έδαφος σε 5 τυποποιημένες κατηγορίες, τις A, B, C, D, E και σε δύο ειδικές,
τις S1, S2
Η βασική παράμετρος για την κατάταξη σε κατηγορία είναι η μέση τιμή της ταχύτητας
διατμητικών κυμάτων στα ανώτατα 30 m από την επιφάνεια, vs,30:

vs,30 =

30
h
∑ i
i =1, N vi

(3.1)

όπου hi και vi είναι το πάχος (σε m) και η ταχύτητα διατμητικών κυμάτων (σε διατμητική
παραμόρφωση 10–5 ή μικρότερη) του σχηματισμού ή στρώματος i από N συνολικά. Αν δεν
είναι διαθέσιμη η τιμή της vs,30, μπορεί να χρησιμοποιείται για την κατάταξη σε κατηγορία ο
αριθμός κρούσεων/0.3 m στην Πρότυπη Δοκιμή Διείσδυσης, NSPT. Αν ούτε αυτός είναι
διαθέσιμος, μπορεί να χρησιμοποιείται η αστράγγιστη αντοχή, cu .
Πίνακας 3.1 Κατηγορίες εδάφους κατά ΕΚ8
Κατηγορία Εδάφους
vs,30 (m/s)
A Bράχος με έως 5m ασθενέστερο επιφανειακό υλικό
>800
B Πολύ πυκνή άμμος ή αμμοχάλικο, ή πολύ σκληρή άργιλος,
360-800
δεκάδων m με αύξηση μηχανικών ιδιοτήτων με το βάθος
C Πυκνή άμμος ή αμμοχάλικο, ή σκληρή άργιλος, αρκετών δεκάδων 180-360
ή εκατοντάδων m
D Χαλαρή έως μετρίως χαλαρή άμμος ή αμμοχάλικο ή μαλακή έως
<180
μετρίως σκληρή άργιλος
E Επιφανειακό στρώμα C ή D πάχους 5 έως 20m και υπόστρωμα με
vs > 800m/s
S1 ≥ 10m μαλακή άργιλος/ιλύς με δείκτη πλαστικότητας PΙ > 40 και
<100
υψηλή περιεκτικότητα νερού

NSPT
_
>50

cu (kPa)
_
>250

15-50

70-250

<15

<70

_

10-20

S2 Ευαίσθητη άργιλος, εδάφη ρευστοποιήσιμα ή εκτός Α-Ε ή S1
Εδάφη της κατηγορίας S1 έχουν χαμηλή εσωτερική απόσβεση και γραμμική-ελαστική
συμπεριφορά ακόμη και σε μεγάλες τιμές της διατμητικής παραμόρφωσης, προκαλώντας
ενίοτε ασυνήθιστα φαινόμενα ενίσχυσης της σεισμικής δράσης από το εδαφικό στρώμα, και
αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής. Τα εδάφη αυτά απαιτούν ειδική μελέτη για τον
καθορισμό της σεισμικής δράσης ανάλογα με το πάχος και την τιμή vs του στρώματος
μαλακής αργίλου/ιλύος και τη μεγάλη διαφορά των ελαστικών σταθερών μεταξύ του
στρώματος αυτού και των υποκείμενων. Ακόμα μεγαλύτερη προσοχή απαιτεί η κατηγορία ε
S2, για την οποία υπάρχει πιθανότητα αστοχίας του εδάφους υπό τη σεισμική δράση. Είναι
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προφανές, και ο ΕΚ8 το τονίζει, ότι η θέση του έργου και η φύση του εδάφους να αποκλείουν
το ενδεχόμενο να προκληθεί από το σεισμό ρευστοποίηση ή δυναμική συμπύκνωση του
εδάφους θεμελίωσης ή αστάθεια πρανών που μπορεί να απειλήσουν τη σταθερότητα του
έργου.
Χρειάζεται, εν γένει, εδαφοτεχνική έρευνα–μελέτη για να εξετασθούν τα ανωτέρω αλλά και
για την κατάταξη του εδάφους σε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες. Στην Ελλάδα δεν απαιτείται
τέτοια έρευνα–μελέτη για κτίρια:
–

Σπουδαιότητας Ι σε έδαφος κατηγορίας Α, Β ή C και

–

Σπουδαιότητας ΙΙ ή μονόροφα Σπουδαιότητας ΙΙΙ σε έδαφος κατηγορίας Α ή Β.

Σ’αυτές τις περιπτώσεις αρκεί υπάρχουσα εμπειρία από παρακείμενες κατασκευές,
θεμελιωμένες σε όμοιους εδαφικούς σχηματισμούς για την εκτίμηση της κατηγορίας του
εδάφους. Οι κατασκευές αυτές πρέπει να μην έχουν εμφανίσει σημαντικές καθιζήσεις και να
είχαν καλή συμπεριφορά σε παλαιότερους σημαντικούς σεισμούς.

3.2 Η σεισμική δράση
3.2.1 Μέγιστη εδαφική επιτάχυνση
Στον ΕΚ8 η εξάρτηση της «σεισμικής δράσης αναφοράς» (δηλαδή, αυτής με πιθανότητα
υπέρβασης 10% σε 50 χρόνια και μέση περίοδο επανάληψης 475 χρόνια), AEk , από τη
γεωγραφική θέση δίνεται σε όρους μέγιστης οριζόντιας επιτάχυνσης αναφοράς agR στο βράχο
(δηλ. σε έδαφος κατηγορίας Α) από τον εθνικό χάρτη Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας.
Χάριν απλότητας, το Εθνικό Προσάρτημα του ΕΚ8 υιοθετεί για το σκοπό αυτό τις τρεις Ζώνες
Επικινδυνότητας του ΕΑΚ 2000 και ως σεισμικές επιταχύνσεις στο βράχο τις αντίστοιχες τιμές
εδαφικών επιταχύνσεων (για τις Ζώνες Ζ1, Ζ2, Ζ3: 0.16g, 0.24g, 0.36g, τιμές που θεωρούνται
ότι ισχύουν σε έδαφος κατηγορίας Β ή C). Στον ΕΚ8, σε αντίθεση με τον ΕΑΚ, η μέγιστη
σεισμική επιτάχυνση στην επιφάνεια του εδάφους εξαρτάται από την κατηγορία του εδάφους και
προκύπτει από την επιτάχυνση αναφοράς agR πολλαπλασιασμένη επί τον συντελεστή S του
Πίνακα 3.3, που παίρνει τιμές 1.2, 1.15, 1.35 και 1.4, για έδαφος κατηγορίας Β, C, D ή Ε,
αντιστοιχα. Δεδομένου ότι ο χάρτης Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας του ΕΑΚ 2000 ισχύει
σε έδαφος κατηγορίας C κατά μέσον όρο, η ανωτέρω απλοποίηση συνεπάγεται στην ουσία
επιβάρυνση της σεισμικής δράσης κατά 15% έως 20% σε σύγκριση με τον ΕΑΚ 2000. Για
έργα κατηγορίας σπουδαιότητας διαφορετικής της συνήθους (ΙΙ), η μέγιστη σεισμική
επιτάχυνση σχεδιασμού, ag, ισούται με την τιμή αναφοράς, agR, επί τον συντελεστή
σπουδαιότητας, γΙ: ag = γΙagR.
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Σχήμα 3.1 Χάρτης Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας στην Ελλάδα
Πίνακας 3.2 Τιμές αναφοράς agR μέγιστης σεισμικής επιτάχυνσης σε έδαφος κατηγορίας Α
Ζώνη

agR/g

Ζ1

0.16

Ζ2

0.24

Ζ3

0.36

3.2.2 Φάσμα σχεδιασμού στην οριζόντια διεύθυνση
Σε οριζόντιο επίπεδο η σεισμική δράση δρά ταυτόχρονα και ανεξάρτητα σε δύο κάθετες
μεταξύ τους διευθύνσεις που έχουν το ίδιο φάσμα απόκρισης.
Όπως και στον ΕΑΚ 2000, η σεισμική δράση σχεδιασμού καθορίζεται στον ΕΚ8 μέσω του
φάσματος επιταχύνσεων σχεδιασμού. Αυτό, βασικώς, προκύπτει από το ελαστικό φάσμα
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επιταχύνσεων (με απόσβεση 5%) με διαίρεση των φασματικών επιταχύνσεων δια του
συντελεστή συμπεριφοράς, q.
Το ελαστικό φάσμα επιταχύνσεων με απόσβεση 5% του ΕΚ8 δίνεται σχηματικά στο Σχήμα
3.2. Περιλαμβάνει μία περιοχή σταθερής φασματικής επιτάχυνσης, μεταξύ περιόδων ΤΒ και ΤC
με τιμή 2.5 φορές τη μέγιστη εδαφική επιτάχυνση ag S, (όπως ακριβώς στον ΕΑΚ 2000 μεταξύ
περιόδων Τ1 και Τ2) που ακολουθείται από μία περιοχή σταθερής φασματικής ταχύτητας
μεταξύ περιόδων ΤC και ΤD, όπου η φασματική επιτάχυνση είναι ανάλογη του 1/Τ, και μία
περιοχή σταθερής φασματικής μετακίνησης, όπου η φασματική επιτάχυνση είναι ανάλογη του
1/Τ2. Οι τιμές του πολλαπλασιαστικού συντελεστή S και των περιόδων ΤΒ, ΤC , TD δίνονται
στον Πίνακα 3.3 για τις κατηγορίες εδάφους Α, Β, C, D ή Ε του ΕΚ8.

Se(T) /(ag S)

Περιοχές που αντιστοιχούν σε σταθερή φασματική
επιτάχυνση
ταχύτητα
μετακίνηση
1/Τ2

1/Τ

2.5

1.0

ΤΒ

ΤC

ΤD

Τ

Σχήμα 3.2 Ελαστικό φάσμα ΕΚ8 στην οριζόντια διεύθυνση για απόσβεση 5%
Πίνακας 3.3 Παράμετροι οριζόντιου ελαστικού φάσματος για τις τυποποιημένες κατηγορίες
εδάφους του ΕΚ8.
Κατηγορία Εδάφους

S

TB (s) TC (s) TD (s)

A

1.0

0.15

0.4

2.5

B

1.2

0.15

0.5

2.5

C

1.15

0.20

0.6

2.5

D

1.35

0.20

0.8

2.5

E

1.4

0.15

0.5

2.5

Σε κτίρια Σπουδαιότητας ΙΙΙ ή ΙV απαιτείται να λαμβάνεται υπόψη τοπογραφική ενίσχυση
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της σεισμικής δράσης. Στο Πληροφοριακό Παράρτημα Α του Μέρους 5 του ΕΚ8 (EN 19985:2004) ορίζεται επαύξηση των ως άνω οριζοντίων συνιστωσών της σεισμικής δράσης σε
λόφους ή επιμήκη πρανή ύψους πάνω από 30 m και κλίσης προς την οριζόντιο τουλάχιστον
15ο, με πολλαπλασιασμό επί συντελεστή που αυξάνεται γραμμικά από 1.0 στη βάση στις
ακόλουθες τιμές στην κορυφή
1. σε λόφους, σε 1.2,
2. σε επιμήκη πρανή, σε 1.4 ή 1.2, για κλίση του πρανούς προς την οριζόντιο πάνω ή
λιγότερο από 30ο, αντίστοιχα.
Αν στην κορυφή υπάρχει χαλαρό εδαφικό στρώμα, οι οι ανωτέρω τιμές στην κορυφή
αυξάνονται κατά 20%.
Το ελαστικό φάσμα για τη «σεισμική δράση περιορισμού βλαβών» είναι το ανωτέρω της
σεισμικής δράσης σχεδιασμού επί το μειωτικό συντελεστή ν του Πίνακα 2.1 και της παρ. 2.1.
Στις περιοχές σταθερής φασματικής επιτάχυνσης, ταχύτητας και μετακίνησης, το φάσμα
σχεδιασμού προκύπτει από το ελαστικό με απόσβεση 5% με διαίρεση δια του q. Ο
ανερχόμενος κλάδος για ιδιοπεριόδους μέχρι Τ ≤ ΤΒ προκύπτει από γραμμική παρεμβολή
μεταξύ:
–

της μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης, Sag, δια συντελεστή ίσου με 1.5, που εκφράζει
υπεραντοχή σε σχέση με την αντοχή σχεδιασμού και της σταθερής επιτάχυνσης
σχεδιασμού, για Τ = 0 και

–

2.5ag/q για Τ = ΤΒ.

Επιπλέον, τίθεται ένα κάτω όριο στη φασματική επιτάχυνση σχεδιασμού, ίσο με 20% της
μέγιστης επιτάχυνσης στο βράχο, ag. Ετσι τελικώς το φάσμα επιταχύνσεων σχεδιασμού στην
οριζόντια διεύθυνση δίνεται από τις σχέσεις.

⎡2 T
0 ≤ T ≤ TB : S d (T ) = a g S ⎢ +
⎣ 3 TB
TB ≤ T ≤ TC : S d (T ) = a g S

S d (T )

2.5
q

(3.2a)

(3.2b)

⎧
2.5 ⎡ TC ⎤
⎪= a g S
q ⎢⎣ T ⎥⎦
⎨
⎪≥ 0.2a
g
⎩

(3.2c)

⎧
2,5 ⎡ TC TD ⎤
⎪= a g S
q ⎢⎣ T 2 ⎥⎦
⎨
⎪≥ 0.2a
g
⎩

(3.2d)

TC ≤ T ≤ TD : S d (T )

TD ≤ T :

⎛ 2 .5 2 ⎞ ⎤
⎜⎜
− ⎟⎟⎥
⎝ q 3 ⎠⎦

Σε σύγκριση με τον ΕΑΚ 2000, επισήμανεται η μείωση των φασματικών επιταχύνσεων με
την περίοδο ως 1/Τ για TΒ ≤ Τ ≤ ΤD, ως 1/Τ2 για Τ > ΤD, αντί του ως 1/Τ2/3, και το χαμηλότερο
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κάτω όριο (0.2ag, αντί 0.25ag).

3.2.3 Φάσμα σχεδιασμού στην κατακόρυφη διεύθυνση
Στις ελάχιστες περιπτώσεις που χρειάζεται να ληφθεί υπόψην η κατακόρυφη συνιστώσα του
σεισμού, το φάσμα επιταχύνσεων σχεδιασμού στην κατακόρυφη διεύθυνση δίνεται από τις
σχέσεις.

⎡ 2 T ⎛ 2 .5
⎜⎜
0 ≤ T ≤ TB : S d (T ) = a vg ⎢ +
−
⎣ 3 TB ⎝ q
TB ≤ T ≤ TC : S d (T ) = a vg

S d (T )

(3.3a)

2 .5
q

(3.3b)

⎧
2.5 ⎡ TC ⎤
⎪= a vg
q ⎢⎣ T ⎥⎦
⎨
⎪≥ 0.2a
vg
⎩

(3.3c)

⎧
2,5 ⎡ TCTD ⎤
⎪= a vg
q ⎢⎣ T 2 ⎥⎦
⎨
⎪≥ 0.2a
vg
⎩

(3.3d)

TC ≤ T ≤ TD : S d (T )

TD ≤ T :

2 ⎞⎤
⎟⎥
3 ⎟⎠⎦

όπου η μέγιστη κατακόρυφη επιτάχυνση, avg, και οι τιμές των περιόδων ΤΒ, ΤC , TD δίνονται
στον Πίνακα 3.4 και ο συντελεστής συμπεριφοράς q επιτρέπεται να λαμβάνεται μεγαλύτερος
από 1,5 εκτός αν τεκμηριώνεται από κατάλληλη μελέτη.
Πίνακας 3.4 Παράμετροι κατακόρυφου φάσματος κατά ΕΚ8.
avg/ag
0.90

TB (s)
0.05

TC (s)
0.15

TD (s)
1.0

Κατά τον ΕΚ8, σε κτίρια η κατακόρυφη συνιστώσα χρειάζεται να λαμβάνεται υπόψη εάν η
μέγιστη κατακόρυφη επιτάχυνση, avg, είναι μεγαλύτερη από 0,25g (δηλαδή, στη Ζώνη
Επικινδυνότητας Ζ3, καθώς και στην Ζ2 μόνον για τις κατηγορίες σπουδαιότητας ΙΙΙ και ΙV)
αλλά και πάλιν μόνον στις ακόλουθες περιπτώσεις:

–

για (σχεδόν) οριζόντια μέλη με άνοιγμα τουλάχιστον 20 m.

–

για (σχεδόν) οριζόντιους προβόλους με άνοιγμα μεγαλύτερο από 5 m;

–

για (σχεδόν) οριζόντια προεντεταμένα μέλη

–

για δοκούς που στηρίζουν φυτευτά υποστυλώματα

–

σε κτίρια με σεισμική μόνωση.
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3.2.4 Συνδυασμός της σεισμικής δράσης με τις κατακόρυφες
Οπως και στον ΕΑΚ 2000, έτσι και στον ΕΚ8, τόσον η «σεισμική δράση σχεδιασμού» όσον και
η «σεισμική δράση περιορισμού βλαβών» θεωρείται ότι δρούν ταυτόχρονα μόνον με τις οιονείμόνιμες δράσεις: ∑ G k , j "+" P"+" ∑ψ 2,i Qk ,i , όπου
j ≥1

i ≥1

–

∑ G k , j : οι μόνιμες δράσεις (χαρακτηριστικές ή ονομαστικές τιμές)

–

P : η προένταση

–

ψ 2,i Qk ,i : μεταβλητή δράση i (οιονεί-μόνιμη τιμή)

j ≥1

όπου για κτίρια ο συντελεσής ψ2 λαμβάνεται κατά το Υποχρεωτικό Παράρτημα Α1 του EN

1990:2002 ως εξής
−

ψ2,i = 0 για δράση ανέμου ή θερμοκρασίας,

−

ψ2,i= 0 για χιόνι σε στέγες σε υψόμετρο έως 1000m και ψ2,i= 0.2 για πάνω από 1000m,

−

ψ2,i= 0 για ωφέλιμα φορτία σε στέγες,

−

ψ2,i= 0.3 για ωφέλιμα φορτία σε κτίρια κατοικιών ή γραφείων και οχήματα μεταξύ 30 και
160 kN,

−

ψ2,i= 0.6 για ωφέλιμα φορτία σε χώρους συνάθροισης κοινού ή καταστημάτων και
οχήματα κάτω από 30 kN,

−

ψ2,i= 0.8 για ωφέλιμα φορτία σε χώρους αποθήκευσης.

Τα ανωτέρω ισχύουν για επιμέρους στοιχεία. Ομως θεωρείται απίθανο να δρούν οι οιονείμόνιμες δράσεις ψ 2,i Qk ,i στο σύνολο του φορέα κατά τη διάρκεια του σεισμού.. Γι’αυτό, οι
λόγω σεισμικής δράσης αδρανειακές δυνάμεις μπορεί να υπολογίζονται με μειωμένη
συμμετοχή τους, πολλαπλασιάζοντας τις ανωτέρω τιμές ψ2,i επί¨

−

0.5, σ’όλους τους ορόφους κτιρίων κατοικιών ή γραφείων (πλην στέγης) ή χώρων
συνάθροισης κοινού (πλην καταστημάτων) που έχουν ανεξάρτητη χρήση,

−

0.8 σ’εκείνους τους ορόφους των ως ανω κτιρίων που έχουν συσχετισμένες χρήσεις,

−

1.0, σ’όλες τις άλλες περιπτώσεις.

Δεν είναι βέβαιο ότι αξιζει τον κόπο να γίνεται αυτή η ελάφρυνση, καθότι καθιστά τη διαδικασία
υπολογισμών σημαντικά πιό περίπλοκη.
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4. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
4.1 Γενικά
Το Κεφ. 4 είναι το εκτενέστερο και σημαντικότερο του ΕΝ 1998-1¨2004. Κάποια από τα θέματα
που πραγματεύεται καλύφθηκαν ήδη: οι κατηγορίες και οι συντελεστές σπουδαιότητας, οι τιμές
των μεταβλητών δράσεων που συνδυάζονται με τη σεισμική, οι βασικές επιλογές για το
σχεδιασμό: μόνον για αντοχή και συντελεστή συμπεριφοράς q = 1.5 ή για πλαστιμότητα και q
>1.5, το πότε λαμβάνεται υπόψη η κατακόρυφη συνιστώσα, κ.λ.π. Στη συνέχεια
αναπτύσσονται σε μεγαλύτερη ή μικρότερη έκταση τα λοιπά από τα θέματα που καλύπτει το
Κεφ. 4, όχι απαραίτητα με την ίδια σειρά:
1. H διαμόρφωση του φορέα.
2. Τα κύρια και δευτερεύοντα μέλη στον αντισεισμικό σχεδιασμό.
3. Οι βασικές μέθοδοι ανάλυσης για τη σεισμική δράση.
4. Τα κριτήρια κανονικότητας και οι επιπτώσεις της μη-κανονικότητας στο συντελεστή
συμπεριφοράς και στη μέθοδο/προσομοίωμα ανάλυσης.
5. Ο ικανοτικός σχεδιασμός πλαισίων (ανεξαρτήτως υλικού) για την αποφυγή μαλακού
ορόφου.
6. Ο (Ικανοτικός) σχεδιασμός της θεμελίωσης.
7. Ο περιορισμός της σχετικής μετακίνησης ορόφων για τον περιορισμό βλαβών υπό την
αντίστοιχη σεισμική δράση.
8. Ο σεισμικός αρμός.
9. Ο σχεδιασμός των προσαρτημάτων.
10. Οι ειδικοί κανόνες για πλαίσια (ανεξαρτήτως υλικού) με τοιχοπληρώσεις.

4.2 Διαμόρφωση του φορέα κτιρίων για ικανοποιητική σεισμική συμπεριφορά
Ο ΕΚ8 καταγράφει και αναλύει ορισμένες κατευθυντήριες αρχές που πρέπει να διέπουν τη
διαμόρφωση του φορέα ενός κτιρίου στην προμελέτη, ώστε να ικανοποιηθούν οι βασικές
απαιτήσεις συμπεριφοράς με αποδεκτό κόστος. Οι αρχές αυτές είναι:
(a) Η στατική απλότητα.
(b) Η ομοιομορφία, συμμετρία και υπερστατικότητα του φορέα.
(c) Η ικανοποιητική αντοχή και η δυσκαμψία σε δύο κάθετες μεταξύ τους οριζόντιες
διευθύνσεις.
(d) Η επαρκής δυστρεψία και αντοχή περί κατακόρυφο άξονα.
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(e) Η ύπαρξη διαφραγμάτων με ικανοποιητική αντοχή και η δυσκαμψία στα επίπεδα των
ορόφων.
(f) Η επαρκής θεμελίωση.
Το νόημα και η σημασία των ανωτέρω για την ικανοποιητική σεισμική συμπεριφορά είναι
προφανή και δεν χρειάζονται να αναλυθούν εδώ περαιτέρω. Αυτό όμως που είναι πιό
σημαντικό είναι ότι ο ΕΚ8 τα τονίζει, γεγονός που μπορεί να συνεπάγεται και ευθύνες του
Μελετητή που εν μέρει τα αγνόησε, σε περίπτωση μη ικανοποιητικής συμπεριφοράς του
κτιρίου σε μελλοντικό σεισμό, ακόμα και εάν τηρήθηκαν πιστά και κατά γράμμα όλες τις άλλες
διατάξεις του ΕΚ8.

4.3 Διάκριση δομικών στοιχείων σε κύρια και σε δευτερεύοντα για τον
αντισεισμικό σχεδιασμό
Ενα νέο στοιχείο του ΕΚ8 είναι η εισαγωγή της έννοιας των «Δευτερευόντων» για τον
αντισεισμικό σχεδιασμό μελών, ως αυτών συμβάλλουν στην ανάληψη των κατακορύφων
δράσεων, αλλά που η συνεισφορά τους έναντι σεισμικών δράσεων κρίνεται ασήμαντη ή
αναξιόπιστη. Ως αποτέλεσμα, η δυσκαμψία και η αντοχή τους αγνοείται στην ανάλυση για τις
σεισμικές δράσεις (π.χ., με εισαγωγή ελευθεριών στροφής σε ορισμένες θέσεις τους ή
πρακτικό μηδενισμό της δυσκαμψίας τους). Επιπλέον, δεν εφαρμόζοναι σ’αυτά οι κανόνες και
απαιτήσεις που ισχύουν κατά τον ΕΚ8 για τα κύρια. Όμως:
(a) Η συνολική τους συνεισφορά στη δυσκαμψία οποιουδήποτε ορόφου σε οριζόντια
διεύθυνση πρέπει να είναι ≤ 15% της συνολικής συνεισφοράς των κυρίων στοιχείων
σ’αυτήν.
(b) Ο χαρακτηρισμός κάποιων απ’αυτά ως δευτερευόντων μελών δεν επιτρέπεται να αλλάζει
το χαρακτηρισμό του φορέα από μη-κανονικό σε κανονικό.
(c) Τα δευτερεύοντα μέλη ελέγχονται ότι παραμένουν ελαστικά υπό τις παραμορφώσεις που
προκαλεί σ’αυτά η σεισμική δράση σχεδιασμού.
Είναι σαφές ότι για τον έλεγχο των ανωτέρω (a) και (b) και τον υπολογισμό των
παραμορφώσεων που προκαλεί ο σεισμός σχεδιασμού στα δευτερεύοντα μέλη στο (c),
απαιτούνται δύο αναλύσεις: μία περιλαμβάνοντάς τα πλήρως στο προσομοίωμα, και μία
αγνοώντας τα. Επιπλέον, τα δευτερεύοντα μέλη θα είναι σε θέση να ικανοποιήσουν τη
συνθήκη (c), τη στιγμή που τα κύρια θα αναπτύσσουν παραμορφώσεις πάνω από μδ–φορές
τις παραμορφώσεις διαρροής τους (όπου μδ ο δείκτης πλαστιμότητας μετακινήσεων, βλ.
Εξ.(2.1)), μόνον εάν είναι εξαιρετικά πιο εύκαμπτα ή συνδέονται κατά εύκαμπτο τρόπο με το
υπόλοιπο δομικό σύστημα.
Βασικοί – αν όχι μόνοι – λόγοι να χαρακτηρισθούν κάποια μέλη ως δευτερεύοντα είναι να
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μην εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΕΚ8 (π.χ., πλαίσια υποστυλωμάτων και πλακών
χωρίς δοκούς, προεντεταμένα μέλη, κ.α.), ή να μην είναι δυνατόν να ικανοποιήσουν κάποιο
κανόνα ή απαιτήσεις που ισχύει κατά τον ΕΚ8 για τα κύρια.

4.4 Ανάλυση για τη σεισμική δράση
4.4.1 Γενικά
Οπως και στον ΕΑΚ 2000, έτσι και στον ΕΚ8, η ανάλυση είναι ελαστική. Αν η ανάλυση γίνεται
για τον υπολογισμό της έντασης στα μέλη υπό τη «σεισμική δράση σχεδιασμού»,
χρησιμοποιεί το φάσμα σχεδιασμού.
Η ανάλυση για τη «σεισμική δράση περιορισμού βλαβών» έχει μόνον στόχο τον
υπολογισμό των μετακινήσεων ορόφων. Δεδομένου ότι το ελαστικό φάσμα για τη «σεισμική
δράση περιορισμού βλαβών» είναι αυτό της σεισμικής δράσης σχεδιασμού επί το μειωτικό
συντελεστή ν του Πίνακα 2.1 στην παρ. 2.1., οι μετακινήσεις λόγω της «σεισμικής δράσης
περιορισμού βλαβών» λαμβάνονται ίσες με αυτές από την ελαστική ανάλυση για τη «σεισμική
δράση σχεδιασμού» με το φάσμα σχεδιασμού, επί το συντελεστή συμπεριφοράς q (με βάση
«κανόνα των ίσων μετακινήσεων») και επί το μειωτικό συντελεστή ν. Ετσι αρκεί μία
ανάλυση για τις δύο σεισμικές δράσεις.
Οπως στον ΕΑΚ 2000, οι βασικές μέθοδοι ελαστικής ανάλυσης είναι δύο:
1. Η ιδιομορφική φασματική («ιδιομορφική φάσματος απόκρισης») ή
2. Η στατική με (ισοδύναμα) οριζόντια σεισμικά φορτία («Μέθοδος οριζόντιας φόρτισης»).
4.4.2 Η ιδιομορφική φασματική μέθοδος
Η ιδιομορφική φασματική μέθοδος ανάλυσης δεν διαφέρει ουσιωδώς από τη “δυναμική
φασματική” του ΕΑΚ 2000. Οπως και στον ΕΑΚ 2000, εφαρμόζεται πάντα, χωρίς
περιορισμούς.
Ο βασικός κανόνας για τον ελάχιστο αριθμό ιδιομορφών που λαμβάνεται υπόψη είναι ο
ίδιος: ότι το άθροισμα των συμμετεχουσών ιδιομορφικών μαζών γι’αυτές στη διεύθυνση κάθε
σεισμικής συνιστώσας που λαμβάνεται στην ανάλυση, να είναι τουλάχιστον το 90% της
συνολικής μάζας του κτιρίου. Ενας εναλλακτικός αλλά όχι πρακτικός κανόνας είναι να
λαμβάνονται όλες οι ιδιομορφές με συμμετέχουσες ιδιομορφικές μάζες μεγαλύτερες από το
5% της συνολικής. 2ος εναλλακτικός είναι να λαμβάνονται όλες οι ιδιομορφές με ιδιοπερίοδο
πάνω από 0.20 s, αλλά όχι λιγότερες από 3 n , όπου n είναι το πλήθος ορόφων πάνω από
την θεμελίωση ή πάνω από την άνω επιφάνεια άκαμπτου υπογείου.
Οπως και στον ΕΑΚ 2000, η βασική μέθοδος για το συνδυασμό των ιδιομορφικών
μεγίστων είναι ο «Πλήρης Τετραγωνικός Συνδυασμός» (CQC). Η προϋπόθεση για την
εφαρμογή του απλούστερου κανόνα της «τετραγωνικής ρίζας του αθροίσματος των
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τετραγώνων» είναι χαλαρότερη απ’ότι στον ΕΑΚ: να διαφέρουν κατά τουλάχιστον 10% όλες οι
διαδοχικές ιδιοπερίοδοι.

4.4.3 Η στατική μέθοδος ανάλυσης με οριζόντια φορτία
Η στατική ανάλυση με (ισοδύναμα) οριζόντια σεισμικά φορτία διαφέρει από την
“απλοποιημένη φασματική” του ΕΑΚ 2000 από πολλές απόψεις:
1. Στο πεδίο εφαρμογής, που περιορίζεται μόνον σε κτίρια κανονικά καθ’ύψος, με θεμελιώδη
ιδιοπεριόδο που να ικανοποιεί και στις δύο κύριες οριζόντιες διευθύνσεις και τις δύο
συνθήκες:
Τ≤2s

(4.1a)

Τ ≤ 4ΤC.

(4.1b)

όπου TC η περιόδος στο όριο μεταξύ της περιοχής σταθερής φασματικής επιτάχυνσης και
αυτής της σταθερής φασματικής ταχύτητας (βλ. Πιν. 3.3).
2. Στην καθ’ύψος μεταβολή των οριζοντίων φορτίων τα οποία μπορεί πάντοτε να
προκύπτουν από ανεστραμμένη τριγωνική καθ’ύψος κατανομή των επιταχύνσεων
ορόφων:
Fi = Vb ⋅

z i ⋅ mi
Σ z j ⋅ mj

(4.2)

όπου Vb η σεισμική τέμνουσα βάσης και zi, zj τα ύψη των μαζών mi mj από τη θεμελίωση ή
την πάνω επιφάνεια άκαμπτου υπογείου.
3. Στην εφαρμογή των οριζοντίων σεισμικών φορτίων στους ορόφους πάντοτε στη στατική
εκκεντρότητα που καθορίζεται εσωτερικά και «αυτόματα» σε μια χωρική ανάλυση, χωρίς
αυξομειώσεις του τύπου που επιβάλλει ο ΕΑΚ 2000.
4. Στις οριζόντιες διευθύνσεις στις οποίες ασκούνται τα οριζόντια φορτία: κατά τις δύο
κάθετες μεταξύ τους κύριες διευθύνσεις τις οποίες επιλέγει ο Μηχανικός, χωρίς λογιστική
αναζήτηση του τύπου που απαιτεί ο ΕΑΚ.
5. Στο μέγεθος της Vb, το οποίο επιτρέπεται να μειώνεται κατά 15% σε κτίρια άνω των δύο
ορόφων με βασική ιδιοπερίοδο Τ ≤ 2ΤC, λόγω διαφοράς συμμετέχουσας μάζας (βλ.
συντελεστή λ στην Εξ. (4.3)).
Λόγω των ανωτέρω 3 και 4, η στατική ανάλυση με (ισοδύναμα) οριζόντια φορτία είναι πολύ
απλούστερη από την “απλοποιημένη φασματική” του ΕΑΚ 2000. Επιπλέον, στις περιπτώσεις
που επιτρέπεται να εφαρμόζεται δίνει - λόγω του ανωτέρω 5 - αποτελέσματα πλησιέστερα σ’
αυτά της ιδιομορφικής φασματικής, και επομένως ακριβέστερα και οικονομικότερα.
Στατική ανάλυση με ισοδύναμα φορτία γίνεται ξεχωριστά για κάθε μεταφορική συνιστώσα
της σεισμικής δράσης. Η σεισμική τέμνουσα δύναμη βάσης, Vb, για κάθε οριζόντια διεύθυνση
όπου ασκείται η σεισμική δράση καθορίζεται ως:
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Fb = S d (T1 )λm ⋅

(4.3)

όπου Sd (T1) η τιμή του φάσματος σχεδιασμού στη θεμελιώδη περίοδο T1 στη διεύθυνση της
σεισμικής δράσης, m η συνολική μάζα του κτιρίου πάνω από την θεμελίωση ή πάνω από την
άνω επιφάνεια άκαμπτης βάσης, και λ συντελεστής ίσος με: λ = 0,85 εάν T1 < 2 TC και το
κτίριο έχει πάνω από δύο ορόφους, ή λ = 1,0 διαφορετικά.
Αν και δίνει και απλούστερες εμπειρικές σχέσεις, ο τρόπος που ενθαρρύνει ο ΕΚ8 για τον
υπολογισμό της θεμελιώδους ιδιοπεριόδου είναι με τον τύπο του Rayleigh:

T1 = 2π ⋅

2
∑ mi ⋅ δ i
i

∑ Fi ⋅ δ i

(4.4)

i

όπου δ i (i = 1, 2,..., n ) οι μετατοπίσεις των συγκεντρωμένων μαζών mi λόγω των φορτίων Fi
κατά την Εξ. (4.2) στη διεύθυνση της σεισμικής δράσης.

4.4.4 Τυχηματική εκκεντρότητα
Οπως και στον ΕΑΚ 2000, η τυχηματική εκκεντρότητα των μαζών ισούται με το 5% της
παράλληλης με την εκκεντρότητα διάστασης του ορόφου σε κάτοψη. Όμως, αν το κτίριο έχει
τοιχοπληρώσεις με ασύμμετρη κατανομή σε κάτοψη, διπλασιάζεται στο 10% (τουλάχιστον σε
φορείς Κατηγορίας Πλαστιμότητας Υψηλής - Υ). Λαμβάνεται στην ίδια φορά και διεύθυνση
σ’όλους τους ορόφους.
Η πρόσθετη ένταση που προκαλεί η τυχηματική εκκεντρότητα μπορεί να υπολογίζεται
πάντοτε με ελαστική στατική ανάλυση, για στρεπτικά φορτία ορόφων ίσα με τα ισοδύναμα
σεισμικά φορτία του ορόφου που ασκούνται στην ισοδύναμη στατική ανάλυση (από την Εξ.
(4.2)), επί την τυχηματική εκκεντρότητα του ορόφου κάθετα στη διεύθυνση των οριζοντίων
σεισμικών φορτίων. Αυτή η πρόσθετη ένταση επαλληλίζεται με την αντίστοιχη που προκαλεί η
μεταφορική συνιστώσα της σεισμικής δράσης χωρίς την τυχηματική εκκεντρότητα, πάντοτε
όμως με το ίδιο πρόσημο.

4.4.5 Επιρροές 2ας τάξεως
Οι επιρροές 2ας τάξεως λαμβάνονται υπόψη ακριβώς όπως στον ΕΑΚ 2000: ανά όροφο
(δείκτης: i) μέσω του λόγου τους προς τις επιρροές 1ης τάξεως της οριζόντιας σεισμικής
συνιστώσας: θi=Ntot,iΔδi/ViHi, όπου:
–

Ntot,i: το συνολικό κατακόρυφο φορτίο από τον υπόψη όροφο και πάνω, που δρά
ταυτόχρονα με τη σεισμική δράση,

–

Δδi: η σχετική μετακίνηση κέντρου μάζας ορόφου i λόγω της σεισμική δράσης. Αν
πρόκειται για τη «σεισμική δράση σχεδιασμού», είναι ίση μ’αυτήν που προκύπτει από την
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ελαστική ανάλυση για το φάσμα σχεδιασμού επί το συντελεστή συμπεριφοράς q;
–

Vi: η σεισμική τέμνουσα ορόφου i από την ελαστική ανάλυση,

–

Hi: το ύψος του ορόφου i.
Αν θi ≤ 0.1 σ’όλους τους ορόφους (που είναι η συνήθης περίπτωση, χάριν στον περιορισμό

της σχετικής μετακίνησης ορόφων υπό το σεισμό περιορισμού βλαβών) οι επιρροές 2ας
τάξεως αγνοούνται.
Αν σε κάποιον όροφο θi > 0.1 αλλά σ’όλους τους ορόφους θi ≤ 0.2, οι επιρροές 2ας τάξεως
λαμβάνονται υπόψη με διαίρεση όλων των επιρροών 1ης τάξεως από την ελαστική ανάλυση
δια (1-θi).
Αν σε κάποιον όροφο θi > 0.2, οι επιρροές 2ας τάξεως απαιτείται να λαμβάνονται υπόψη με
ακριβή ανάλυση.
θi > 0.3 δεν επιτρέπεται σε κανέναν όροφο.

4.4.6 Συνδυασμός αποτελεσμάτων επιμέρους συνιστωσών της σεισμικής δράσης
Τα αποτελέσματα ξεχωριστών αναλύσεων για τις επιμέρους συνιστώσες της σεισμικής
δράσης που θεωρούνται ότι δρούν ταυτόχρονα συνδυάζονται όπως ακριβώς και στον ΕΑΚ
2000.
Η ακριβής μέθοδος είναι με τη ρίζα του αθροίσματος των τετραγώνων (SRSS) των
αποτελεσμάτων EX, EY, EZ των επιμέρους συνιστωσών της σεισμικής δράσης κατά X, Y, Z:
E = ±√( EX2 + EY2 + EZ2)

(4.5)

Προσέγγιση της Εξ. (4.5) αποτελεί ο συνδυασμός:
E = ±max (EX”+”0.3EY”+”0.3EZ, EY”+”0.3EX”+”0.3EZ, EZ”+”0.3EX”+”0.3EY)

(4.6)

4.4.7 Προσομοίωση του κτιρίου
Το προσομοίωμα του κτιρίου πρέπει να απεικονίζει την κατανομή της μάζας καθ’ύψος και σε
κάτοψη και της δυσκαμψίας (περιλαμβανομένης αυτής των κόμβων δοκών-υποστυλωμάτων
πλαισιωτών φορέων), έτσι ώστε όλες οι σημαντικές μορφές παραμόρφωσης (π.χ. οι σχετικές
ιδιομορφές) και δυνάμεις αδράνειας λόγω σεισμικής δράσης να αντικατοπτρίζονται στα
αποτελέσματα. Κατά τον ΕΚ8, οριζόντια διαφράγματα μπορούν να ληφθούν ως άκαμπτα μέσα
στο επίπεδό τους, όταν κατά την προσομοίωση με την πραγματική εντός του επιπέδου
ευκαμψία τους, οι οριζόντιες μετακινήσεις δεν υπερβαίνουν πουθενά αυτές που προκύπτουν
από την υπόθεση άκαμπτου διαφράγματος κατά περισσότερο από το 10% των αντίστοιχων
οριζόντιων μετακινήσεων λόγω σεισμικής δράσης. Αυτός βέβαια ο τρόπος ελέγχου της
ακαμψίας διαφράγματος δεν είναι πρακτικός, καθότι, από τη στιγμή που γίνεται προσομοίωση
της πραγματικής εντός επιπέδου ευκαμψίας του, δεν υπάρχει ουσιώδης λόγος να θεωρηθεί
ως άκαμπτο. Όμως, οι συνήθεις συμπαγείς πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος που
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σχεδιάζονται κατά ΕΚ2 μπορούν να θεωρηθούν ως άκαμπτο διάφραγμα. Πλάκες με
νευρώσεις, ή που αποτελούνται εν όλω ή εν μέρει από προκατασκευασμένα στοιχεία,
χρειάζονται έλεγχο.
Οι δυσκαμψίες (σε κάμψη ή διάτμηση) των μελών οπλισμένου σκυροδέματος κάθε τύπου
αλλά και τοιχοποιίας λαμβάνονται στην ελαστική ανάλυση ως το 50% αυτών του αρηγμάτωτου
στοιχείου, ΕΙ. Χάριν απλότητος, λαμβάνεται στην ανάλυση το συνεργαζόμενο πλάτος
πλακοκοδοκών κατά ΕΚ2.
Η παραμορφωσιμότητα της θεμελίωσης και του εδάφους θεμελίωσης μπορεί να λαμβάνεται
υπόψη στο προσομοίωμα αν έχει ευεργετικά αποτελέσματα, και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη,
όταν ενδέχεται να έχει δυσμενή επιρροή. Χρειάζεται όμως τούτο εξαιρετική προσοχή και
κατάλληλη εμπειρία.

4.5 Κριτήρια και επιπτώσεις μη-κανονικότητας
4.5.1 Κανονικότητα καθ’ύψος
Η μη-κανονικότητα καθ’ ύψος έχει γενικώς πιο σοβαρές επιπτώσεις και στη σεισμική απόκριση
και συμπεριφορά, και στο σχεδιασμό, απ’ότι η μη-κανονικότητα σε κάτοψη. Συγκεκριμένα:

–

Η στατική ανάλυση με (ισοδύναμα) οριζόντια σεισμικά φορτία επιτρέπεται να εφαρμόζεται
μόνον σε κτίρια κανονικά καθ’ύψος (των οποίων βεβαίως η θεμελιώδης ιδιοπεριόδος
ικανοποιεί και στις δύο κύριες οριζόντιες διευθύνσεις τις Εξ. (4.1)).

–

Σε μη-κανονικά καθ’ύψος κτίρια μειώνεται κατά 20% ο συντελεστής συμπεριφοράς q, σε
σχέση με αυτόν που ισχύει στα κανονικά καθ’ύψος.
Καθώς η μη-κανονικότητα καθ’ ύψος διαφοροποιεί, όχι μόνον την επιτρεπόμενη μέθοδο

ελαστικής ανάλυσης, αλλά και το φάσμα σχεδιασμού στο οποίο αυτή βασίζεται - καθότι
μειώνεται ο συντελεστής συμπεριφοράς - τα κριτήρια κανονικότητας καθ’ ύψος στον ΕΚ8 είναι
ποιοτικά, ώστε να μπορούν να ελέγχονται εποπτικά και εύκολα χωρίς υπολογισμούς.
Συγκεκριμένα, για να θεωρείται ένα κτίριο κανονικό καθ’ ύψος, πρέπει να πληροί όλες τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
(1) Τα κατακόρυφα δομικά στοιχεία (π.χ., τα τοιχώματα και τα πλαίσια σε κτίριο οπλισμένου
σκυροδέματος) πρέπει να συνεχίζονται χωρίς διακοπή μέχρι την κορυφή του αντίστοιχου
τμήματος της κάτοψης.
(2) Η μάζα των ορόφων και η δυσκαμψία των δομικών στοιχείων τους πρέπει να είναι η ίδια σ’
όλους τους ορόφους ή να μειώνεται ομαλά από τη βάση προς την κορυφή.
(3) Σε πλαισιακά δομικά συστήματα, να μην υπάρχει έντονη ανομοιομορφία υπεραντοχής
έναντι οριζοντίων δράσεων (λόγος αντοχής προς σεισμική τέμνουσα ορόφου υπό το
σεισμό σχεδιασμού) μεταξύ διαδοχικών ορόφων.
(4) Κάθε εσοχή ορόφου από τον αμέσως κατώτερο να μην ξεπερνά το 10% της παράλληλης
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ολικής διάστασης του αμέσως κατωτέρου ορόφου.
(5) Αν οι εσοχές στις δύο απέναντι πλευρές του κτιρίου στην υπόψη διεύθυνση δεν είναι
συμμετρικές, η συνολική εσοχή του τελευταίου ορόφου ως προς τη βάση του κτιρίου να
μην ξεπερνά το 30% της παράλληλης διάστασης της κάτοψης στη βάση.
(6) Αν οι εσοχές αφορούν μία μόνο στάθμη στο κάτω 15% του ύψους του κτιρίου, να μην
ξεπερνά συνολικά (και προς τις δύο πλευρές του κτιρίου) το 50% της κάτοψης στη βάση.
Τα ανωτέρω (4)-(6) περιγράφονται και στο Σχήμα 4.1.

L1 − L2
≤ 0,20
L1

L − L2
L − L2
≤ 0,30 1
≤ 0,10
L1
L

L3 + L1
≤ 0,50
L

L3 + L1
≤ 0,20
L

Σχήμα 4.1 Κριτήρια κανονικότητας καθ’ ύψος σε κτίρια με εσοχές

4.5.2 Κανονικότητα σε κάτοψη
Σε κτίρια μη-κανονικά σε κάτοψη η ανάλυση μπορεί να είναι στατική με (ισοδύναμα) οριζόντια
σεισμικά φορτία. Ομως το προσομοίωμα για την ανάλυση δεν επιτρέπεται να είναι στο
επίπεδο, χωριστά ανά διεύθυνση. Πρέπει να είναι χώρο. Η βασικότερη επίπτωση της μηκανονικότητας σε κάτοψη είναι ότι μειώνεται η τιμή του τμήματος του συντελεστή
συμπεριφοράς λόγω υπερστατικότητας του συστήματος, την οποία προκαθορίζει ο ΕΚ8 για τις
περιπτώσεις που αυτό δεν υπολογίζεται με ανελαστική στατική ανάλυση (βλ. παρ. 5.ΧΧ).
Ως κανονικά σε κάτοψη θεωρεί ο ΕΚ8 τα κτίρια που πληρούν όλες τις κατωτέρω συνθήκες,
που μπορούν να ελέγχονται εύκολα χωρίς εκτενείς υπολογισμούς:

-

Περίπου συμμετρική κατανομή δυσκαμψίας και μάζας και ως προς τους δύο κάθετους
μεταξύ τους οριζόντιους άξονες της κάτοψης.

-

Κάτοψη με λόγο πλευρών περιγεγραμμένου ορθογωνίου μέχρι 4, χωρίς εσοχές της
περιμέτρου ως προς το κυρτό πολυγωνικό της περίγραμμα που να ξεπερνούν το 5% της
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επιφάνειας κάτοψης.

-

Πατώματα πρακτικώςά απαραμόρφωτα στο επίπεδό τους.

-

Δομικό σύστημα που δεν είναι στρεπτικά ευαίσθητο σε κανέναν όροφο (ελάχιστη ακτίνα
δυστρεψία ορόφου, r, μεγαλύτερη από την ακτίνα αδρανείας της μάζας του σε κάτοψη, ls):

rx ≥ ls ;

ry ≥ ls

(4.7)

όπου για το σκοπό του ελέγχου της κανονικότητας σε κάτοψη οι ακτίνες δυστρεψίας ενός
ορόφου στις δύο οριζόντιες διευθύνσεις μπορεί να υπολογίζονται προσεγγιστικά από τις
ροπές αδράνειας των κατακορύφων στοιχείων ως:

rx ≈

-

(

)

2
2
∑ x EI y + y EI x
;
∑ (EI y )

ry ≈

(

2
2
∑ x EI y + y EI x
∑ (EI x )

)

(4.8)

Εκκεντρότητα του κέντρου μάζας κάθε ορόφου ως προς το αντίστοιχο κέντρο δυσκαμψίας
που δεν ξεπερνά, σε καμία από τις δύο οριζόντιες διευθύνσεις, το 30% της αντίστοιχης
ακτίνας δυστρεψίας των στοιχείων δυσκαμψίας

0.3rx ≥ e x ;

0.3ry ≥ e y

(4.9)

4.6 Ικανοτικός σχεδιασμός υποστυλωμάτων πλαισίων για αποτροπή μαλακού
ορόφου
Ο σχεδιασμός πλαισίων επιδιώκει τον έλεγχο της μετελαστικής σεισμικής συμπεριφοράς του
κτιρίου μέσω της δημιουργίας μιάς άκαμπτης και ισχυρής σπονδυλικής στήλης κατακορύφων
στοιχείων, ώστε οι ανελαστικές παραμορφώσεις (πλαστικές αρθρώσεις) να συγκεντρωθούν
στα άκρα των δοκών και στη βάση των κατακορύφων στοιχείων. Ανεξαρτήτως υλικού του
φορέα, για την αποτροπή μαλακού ορόφου, πρέπει να ικανοποιείται σ’όλους τους κόμβους
κυρίων υποστυλωμάτων με δοκούς (κύριες ή δευτερεύουσες) ο ακόλουθος κανόνας
«Ικανοτικού σχεδιασμού υποστυλωμάτων σε κάμψη»:

∑ M Rc ≥ 1.3∑ M Rb

(4.10)

όπου

∑MRc: το άθροισμα των τιμών σχεδιασμού των ροπών αντοχής των υποστυλωμάτων που
συμβάλλουν στον κόμβο (ελάχιστη τιμή στο εύρος διακύμανσης των αξονικών δυνάμεων
των υποστυλωμάτων για τη σεισμική δράση σχεδιασμού μαζί με τα κατακόρυφα φορτία
που δρούν ταυτόχρονα), και

∑MRb: το άθροισμα των τιμών σχεδιασμού των ροπών αντοχής των δοκών που συμβάλλουν
στον κόμβο, συνυπολογίζοντας στις ροπές αντοχής τους παράλληλους στις δοκούς
οπλισμούς της πλάκας μέσα στο συνεργαζόμενο πλάτος του Σχήματος 4.2.
Η Εξ. (4.10) πρέπει να ελέγχεται και να ικανοποιείται σε δύο κάθετα μεταξύ τους
κατακόρυφα επίπεδα κάμψης, τα οποία, σε κτίρια με πλαίσια διατεταγμένα σε δύο κάθετες
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μεταξύ τους διευθύνσεις, ορίζονται απ’αυτές. Πρέπει να ικανοποιείται και για τις δύο φορές
(θετική και αρνητική) της δράσης των ροπών περί τον κόμβο.

Σχήμα 4.2 Συνεργαζόμενο πλάτος πέλματος beff σε δοκούς στις στηρίξεις σε υποστυλώματα.
a στηρίξεις σε εξωτερικά υποστυλώματα, εάν υπάρχει εγκάρσια δοκός παρόμοιου ύψους.
b στηρίξεις σε εξωτερικά υποστυλώματα, εάν δεν υπάρχει εγκάρσια δοκός.
c στηρίξεις σε εσωτερικά υποστυλώματα, εάν υπάρχει εγκάρσια δοκός παρόμοιου ύψους.
d στηρίξεις σε εξωτερικά υποστυλώματα, εάν δεν υπάρχει εγκάρσια δοκός.
Ικανοτικός σχεδιασμός υποστυλωμάτων σε κάμψη δεν απαιτείται:

–

στον ανώτατο όροφο,

–

στο ισόγειο διορόφων κτιρίων, αν όλα τα υποστυλώματα έχουν ανηγμένη αξονική νd ≤ 0.3,

–

αν τοιχώματα αναλαμβάνουν τουλάχιστον 50% σεισμικής τέμνουσας βάσης στην υπόψη
οριζόντια διεύθυνση, και

–

σε

ένα

στα

4

υποστυλώματα

επιπέδων

πλαισίων

με

παρόμοιες

διαστάσεις

υποστυλωμάτων.
Στον έλεγχο της ικανοποίησης της Εξ. (4.10), αγνοείται η επιρροή των ροπών κάμψης του
υποστυλώματος στο επίπεδο που είναι κάθετο στο κατακόρυφο επίπεδο όπου ελέγχεται
εκάστοτε η Εξ. (4.10).

4.7 Σχεδιασμός της θεμελίωσης
Το έδαφος και το σύστημα των στοιχείων θεμελίωσης σχεδιάζονται ώστε να παραμείνουν
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ελαστικά, όταν η ανωδομή αναπτύσσει μετελαστική συμπεριφορά Για το σκοπό αυτό ο ΕΚ8
δίνει τις εξής εναλλακτικές:
1. Το έδαφος και τα στοιχεία θεμελίωσης σχεδιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της
ανάλυσης με χρήση συντελεστή συμπεριφοράς q = 1.5 (ενδεχομένως αντιοικονομική λύση,
ενόψει των κατωτέρω).
2. Το έδαφος και τα στοιχεία θεμελίωσης σχεδιάζονται ικανοτικά, δηλαδή με βάση τα
αποτελέσματα της ανάλυσης για τη σεισμική δράση με χρήση της τιμής του q της
ανωδομής, πολλαπλασιασμένα όμως επί γRd(Rdi/Edi) ≤ q, με γRd =1.2, όπου:

–

Rdi : η τιμή σχεδιασμού της αντοχής της πλαστικής ζώνης (άρθρωσης) του στοιχείου
που καθορίζει το μέγεθος σχεδιασμού που μας ενδιαφέρει,

–

Edi : το αντίστοιχο εντατικό μέγεθος από την ελαστική ανάλυση για τη σεισμική δράση.

Για μεμονωμένα πέδιλα υποστυλωμάτων ή τοιχωμάτων, ως Rdi/Edi λαμβάνεται: η ελάχιστη
τιμή του MRd/MEd ανάμεσα στις δύο κύριες οριζόντιες διευθύνσεις του κατακόρυφου
στοιχείου, στην κατώτατη διατομή του όπου σχηματίζεται πλαστική άρθρωση (υπό τη
σεισμική δράση σχεδιασμού μαζί με τα κατακόρυφα φορτία που δρούν ταυτόχρονα). Η
διαστασιολόγηση γίνεται και για τις δύο φορές (θετική και αρνητική) της σεισμικής δράσης
και το πλήρες εύρος διακύμανσης των αξονικών δυνάμεων των υποστυλωμάτων ή
τοιχωμάτων για τη σεισμική δράση σχεδιασμού μαζί με τα ταυτόχρονα κατακόρυφα φορτία.
Για από κοινού θεμελίωση περισσοτέρων στοιχείων (κοινό πέδιλο περισσοτέρων του ενός
κατακόρυφων στοιχείων, πεδιλοδοκοί, γενικές κοιτοστρώσεις, θεμελίωση τύπου κιβωτίου)
επιτρέπεται να λαμβάνεται: γRd(Rdi/Edi) =1.4.
3. Εναλλακτικά του ανωτέρω 2: Το 2 εφαρμόζεται μόνον για το έδαφος, ενώ η
διαστασιολόγηση και η κατασκευαστική διαμόρφωση των στοιχείων θεμελίωσης γίνεται
κατά τις διατάξεις του ΕΚ8 για πλαστιμότητα και ικανοτικό σχεδιασμό, αλλά με βάση τα
αποτελέσματα της ανάλυσης για τη σεισμική δράση με χρήση της τιμής του q της
ανωδομής (δηλαδή, όπως ακριβώς στην ανωδομή).
Στις ανωτέρω περιπτώσεις 1 και 2, αγνοούνται στη διαστασιολόγηση και κατασκευαστική
διαμόρφωση των στοιχείων θεμελίωσης οι διατάξεις του ΕΚ8 για πλαστιμότητα και ικανοτικό
σχεδιασμό, και εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΕΚ2 (όπως δηλαδή στην Κατηγορία
Πλαστιμότητας Χαμηλή). Και τούτο διότι η υπεραντοχή τους προστατεύει τα στοιχεία
θεμελίωσης από το σχηματισμό πλαστικών αρθρώσεων.
Εννοείται ότι για τη διαστασιολόγηση εδάφους και σύστηματος θεμελίωσης, στα
(επαυξημένα κατά τα ανωτέρω) αποτελέσματα της ανάλυσης για τη σεισμική δράση
επαλληλίζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης για τα κατακόρυφα φορτία που δρούν
ταυτόχρονα μ’αυτήν.
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4.8 Περιορισμός της σχετικής μετακίνησης ορόφων για περιορισμό βλαβών
Η σχετική μετακίνηση ορόφων υπολογίζεται για τη «σεισμική δράση περιορισμού βλαβών», με
ελαστική δυσκαμψία το 50% της δυσκαμψίας των αρηγμάτωτων διατομών. Δεδομένου ότι το
ελαστικό φάσμα για τη δράση αυτή είναι το ελαστικό φάσμα της σεισμικής δράσης σχεδιασμού
επί το μειωτικό συντελεστή ν του Πίνακα 2.1 στην παρ. 2.1., οι μετακινήσεις λόγω της
«σεισμικής δράσης περιορισμού βλαβών» λαμβάνονται ίσες με αυτές από την ελαστική
ανάλυση για τη «σεισμική δράση σχεδιασμού» με το φάσμα σχεδιασμού, επί το συντελεστή
συμπεριφοράς q (αλλά όχι μεγαλύτερες απλο τις ελαστικές) και επί το μειωτικό συντελεστή ν.
Η ανηγμένη στο ύψος ορόφου σχετική μετακίνηση ορόφων πρέπει να περιορίζεται σε:

–

< 0.5%, για ψαθυρά μη-φέροντα στοιχεία (τοιχοπληρώσεις) που συνδέονται με το φορέα,

–

< 0.75%, για πλάστιμα μη-φέροντα στοιχεία που συνδέονται με το φορέα,

–

< 1%, αν τα μη-φέροντα στοιχεία δεν επηρεάζονται από τη σεισμική απόκριση (π.χ. δεν
συνδέονται με το φορέα) ή αν δεν υπάρχουν.
Σε πλαισιακούς φορείς, ο περιορισμός της σχετικής μετακίνησης ορόφων καθορίζει τις

διαστάσεις των διατομών των στοιχείων.

4.9 Σεισμικός αρμός
Πρέπει να αποφεύγεται η πρόσκρουση κτιρίων με γειτονικά φορείς, ή μεταξύ στατικά
ανεξάρτητων μονάδων του ίδιου κτιρίου, μέσω της πρόβλεψης μεταξύ τους σεισμικού αρμού
κατάλληλου πλάτους. Προς τούτο:
1. Άν τα δύο κτίρια ή στατικά ανεξάρτητες μονάδες δεν ανήκουν στην ίδια ιδιοκτησία, πρέπει
η απόσταση από τη γραμμή ιδιοκτησίας στα πιθανά σημεία πρόσκρουσης να είναι
μεγαλύτερη από την μέγιστη σεισμική οριζόντια μετακίνηση του κτιρίου στην αντίστοιχη
στάθμη.
2. Άν τα κτίρια, ή στατικά ανεξάρτητες μονάδες ανήκουν στην ίδια ιδιοκτησία, η μεταξύ τους
απόσταση πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την τετραγωνική ρίζα του αθροίσματος των
τετραγώνων (SRSS) των μέγιστων σεισμικών οριζόντιων μετακινήσεων των δύο κτιρίων ή
μονάδων στην αντίστοιχη στάθμη.
Εάν οι στάθμες των ορόφων του κτιρίου ή της ανεξάρτητης μονάδας που μελετάται είναι οι
ίδιες με εκείνες του παρακείμενου κτιρίου ή μονάδας, η παραπάνω ελάχιστη απόσταση μπορεί
να πολλαπλασιασθεί επί 0.7.
Στα ανωτέρω 1 και 2, οι σεισμικές μετακινήσεις λαμβάνονται ίσες με αυτές από την
ελαστική ανάλυση για τη σεισμική δράση σχεδιασμού με το φάσμα σχεδιασμού, επί το
συντελεστή συμπεριφοράς q (με βάση «κανόνα των ίσων μετακινήσεων»), αλλά όχι
μεγαλύτερες απλο τις ελαστικές.

25

4.10 Σχεδιασμός των προσαρτημάτων
Προσαρτήματα κτιρίων είναι δευτερεύοντα στοιχεία (στατικά συστήματα) που στηρίζονται στον
φέροντα οργανισμό του κτιρίου, η δυσκαμψία των οποίων δεν επηρεάζει ουσιαστικά την
δυναμική απόκριση του κτιρίου. Τέτοια στοιχεία, όπως στηθαία, αετώματα, κεραίες, μηχανικά
προσαρτήματα και εξοπλισμός, τοίχοι, κιγκλιδώματα, η πτώση των οποίων θέτει σε κίνδυνο
ανθρώπινες ζωές,, ή που η αστοχία τους μπορεί να επηρεάσει τον κύριο φορέα του κτιρίου, ή
δίκτυα και κρίσιμες εγκαταστάσεις, εφόσον δεν γίνει ακριβέστερη ανάλυση, πρέπει να
ελέγχονται, όπως και οι στηρίξεις ή αγκυρώσεις τους, για αντοχή στη σεισμική δράση
σχεδιασμού, ως εξής:
Πίνακας 4.1 Συντελεστής συμπεριφοράς qa προσαρτημάτων
Τύπος προσαρτήματος

qa

Στηθαία-πρόβολοι η διακοσμητικά στοιχεία
Σήματα και πίνακες διαφημίσεων

1.0

Καπνοδόχοι, ιστοί και δεξαμενές σε πόδια που είναι ελεύθεροι πρόβολοι σε ύψος
περισσότερο από το 50% του ολικού ύψους τους
Τοίχοι
Καπνοδόχοι, ιστοί και δεξαμενές σε πόδια που είναι ελεύθεροι πρόβολοι σε ύψος
περισσότερο από το 50% του ολικού ύψους τους, ή με αντιστηρίξεις ή προσδέσεις
(επιτόνους) στο φορέα στο ή πάνω από το κέντρο μάζας τους

2.0

Αγκύρωση μονίμων ερμαρίων και βιβλιοθηκών που εδράζονται στο δάπεδο
Αγκύρωση ψευδοροφών και φωτιστικών

Η οριζόντια σεισμική δύναμη στο κέντρο μάζας του προσαρτήματος στην δυσμενέστερη
διεύθυνση είναι:

Fa = S a m a γ a / q a

(4.11)

όπου:
ma: η μάζα του προσαρτήματος,

γa: ο συντελεστής σπουδαιότητας του προσαρτήματος, ίσος με γa = 1.0, εκτός των στοιχείων
αγκύρωσης μηχανημάτων και εξοπλισμού συστημάτων ασφαλείας, και δεξαμενών ήι
δοχείων με επικίνδυνες για την ασφάλεια τοξικές ή εκρηκτικές ουσίες, όπου ισούται με γa =
1.5
qa: ο συντελεστής συμπεριφοράς του προσαρτήματος κατά τον Πίνακα 4.1.
Sa: η σεισμική επιτάχυνση στο προσάρτημα:
Sa = agS⋅max[1.0, 3(1+z/H)/(1+(1–Ta/T1)2)-0.5]
όπου:

–

Ta: η θεμελιώδης περίοδος του προσαρτήματος,

–

T1: η θεμελιώδης περίοδος του κτιρίου στην σχετική διεύθυνση,

26

–

Z, H: το ύψος του προσαρτήματος ή του κτιρίου, αντίστοιχα, από τη στάθμη εφαρμογής
της σεισμικής δράσης.

4.11 Ειδικοί κανόνες για πλαίσια με τοιχοπληρώσεις
4.11.1 Η θέση του ΕΚ8 για τις τοιχοπληρώσεις
Σε τοιχοπληρωμένα πλαίσια η τοιχοπλήρωση είναι συχνά καθοριστική της σεισμικής
συμπεριφοράς, ακόμη και σε περιπτώσεις αστοχίας του φορέα. Η εμπειρία από σεισμούς είναι
ότι ισχυρές τοιχοπληρώσεις συχνά αποτελούν το κύριο στοιχείο ανάληψης της σεισμικής
δράσης, αποτρέποντας την αστοχία σχετικά εύκαμπτων και μικρής αντοχής κτιρίων. Όμως
επειδή η αστοχία των τοιχοπληρώσεων είναι ψαθυρή και μπορεί να οδηγήσει σε σχηματισμό
μαλακού ορόφου, οι Κανονισμοί αγνοούν συνήθως τις τοιχοπληρώσεις ως στοιχείο ανάληψης
της σεισμικής δράσης, ή ακόμη και τις αντιμετωπίζουν δυσμενώς.
Τονίζετατι ότι, αν η τοιχοπλήρωση έχει ενεργό σύνδεση με το περιβάλλον πλαίσιο ή
κατασκευάζεται πριν από τη σκλήρυνση του σκυροδέματος πλαισίων από οπλισμένο
σκυρόδεμα, ο φορέας θεωρείται ότι είναι από περισφιγμένη φέρουσα τοιχοποιΐα.
Ο ΕΚ8 δεν επιτρέπει μείωση των σεισμικών δυνάμεων που αναλαμβάνει ο φορέας, για να
ληφθεί υπόψη η ευεργετική επιρροή των τοιχοπληρώσεων. Επιπλέον, αναφέρει τις δυσμενείς
επιρροές των τοιχοπληρώσεων και απαιτεί μέτρα για την αντιμετώπισή τους. Τα μέτρα αυτά
καταγράφονται στις παρακάτω παραγράφους. Από αυτές, οι παρ. 4.11.3 και 4.11.4 αφορούν
τοιχοπληρωμένα πλαίσια από οποιοδήποτε υλικό. Οι διατάξεις αυτές του ΕΚ8 είναι
υποχρεωτικές μόνον για φορείς Κατηγορίας Πλαστιμότητας Υψηλής (Υ). Για τις Κατηγορίες
Πλαστιμότητας Μέση (Μ) και Χαμηλή (Χ), απλώς αναφέρει ότι παρέχουν κριτήρια για ορθή
πρακτική που προσφέρει πλεονεκτήματα για τη συμπεριφορά.
Η καλύτερη προστασία φορέων οπλισμένου σκυροδέματος από τις τυχόν δυσμενείς
επιρροές τοιχοπληρώσεων, είναι τα ισχυρά και δύσκαμπτα τοιχώματα, που να επισκιάζουν τις
τοιχοπληρώσεις. Γι’αυτό, ο ΕΚ8 απαλλάσει τα κτίρια οπλισμένου σκυροδέματος με τοιχώματα
που αναλαμβάνουν τουλάχιστον το 50% της σεισμικής τέμνουσας βάσης από τις ειδικές
διατάξεις των παρακάτω παραγράφων 4.11.3 και 4.11.4 προς αντιμετώπιση των δυσμενών
επιρροών των τοιχοπληρώσεων. Αντίστοιχη απαλλαγή ισχύει για μεταλλικά ή σύμμικτα
πλαίσια με δικτυωτούς συνδέσμους.
Η παρακάτω παρ. 4.11.5 αφορά μόνον κτίρια οπλισμένου σκυροδέματος, Κατηγορίας
Πλαστιμότητας Υψηλής (Υ) ή Μέσης (Μ).
4.11.2 Δυνητικές δυσμενείς επιρροές τοιχοπλήρωσεων
Αν οι τοιχοπληρώσεις είναι πολύ πιο ισχυρές και δύσκαμπτες από το φορέα, μπορεί να
ακυρώσουν το σεισμικό σχεδιασμό του και την προσπάθεια μελετητή και ΕΚ8 να διασπείρουν
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τις ανελαστικές παραμορφώσεις καθύψος του φορέα (π.χ. αν αστοχήσουν οι τοιχοπληρώσεις
ισογείου, δημιουργείται μαλακός όροφος).
Επίσης οι τοιχοπληρώσεις μπορεί να έχουν δυσμενείς τοπικές συνέπειες στο φορέα,
προκαλώντας πρόωρη διατμητική αστοχία κάποιων μελών του.
Τοιχοπληρώσεις με μη-κανονική κατανομή καθύψος ή σε κάτοψη μπορεί να προκαλέσουν
συγκέντρωση ανελαστικών παραμορφώσεων σε τμήμα του φορέα: σ’εναν όροφο, για μηκανονική κατανομή καθύψος, ή σε μια πλευρά, για μη-κανονική κατανομή σε κάτοψη.
Μάλιστα, η δυσμενέστερη δυνατή επίδραση των τοιχοπληρώσεων είναι η δημιουργία μαλακού
ορόφου σ’έναν ελλιπώς τοιχοπληρωμένο (σε σύγκριση με τους υπόλοιπους) όροφο.
4.11.3 Διατάξεις ΕΚ8 για μη-κανονική καθύψος κατανομή τοιχοπληρώσεων
Στους ορόφους όπου υπάρχουν, οι τοιχοπληρώσεις προστατεύουν τα μέλη του φορέα από
την ανάπτυξη υψηλών εσωτερικών δυνάμεων και παραμορφώσεων. Το ίδιο ισχύει και για τις
δοκούς ενός ορόφου με ελλιπή ή καθόλου τοιχοπλήρωση. Όμως στις κολώνες του ορόφου
αυτού συγκεντρώνεται μεγάλο μέρος της συνολικής οριζόντιας μετάθεσης του κτιρίου. Για το
λόγο αυτό, οι διατάξεις του ΕΚ8 για τη μη-κανονική καθύψος κατανομή των τοιχοπληρώσεων
στοχεύουν στο σχεδιασμό των υποστυλωμάτων ενός ελλιπώς τοιχοπληρωμένου ορόφου
ώστε να παραμείνουν ελαστικά, μέχρις ότου οι τοιχοπληρώσεις του υπερκείμενου ορόφου
φθάσουν την αντοχή του στην υπόψη οριζόντια διεύθυνση. Προς τούτο, το έλλειμα διατμητικής
αντοχής των (ελλειπών) τοιχοπληρώσεων του ορόφου αντισταθμίζεται με αύξηση της αντοχής
των κατακορύφων στοιχείων του φορέα στον όροφο αυτό. Συγκεκριμένα:
Οι σεισμικές εσωτερικές δυνάμεις (ροπές, Μ, και τέμνουσες, V) των κατακορύφων
στοιχείων από την ανάλυση για τη σεισμική δράση σχεδιασμού θα πολλαπλασιάζονται επί:
η = (1 + ΔVRw / ΣVEd ) ≤ q

(4.12)

όπου

–

ΔVRw : η συνολική μείωση της διατμητικής αντοχής των τοιχοπληρώσεων στον όροφο, ως
προς τον υπερκείμενο, όπως αυτή υπολογίζεται, π.χ., από την οριζόντια επιφάνεια των
τοιχοπληρώσεων επί τη διατμητική αντοχή (τάση) των οριζοντίων αρμών, και

–

ΣVEd : η σεισμική τέμνουσα ορόφου (άθροισμα τεμνουσών κατακορύφων στοιχείων από
την ανάλυση).
Αν η < 1.1, δεν χρειάζεται πολλαπλασιασμός των Μ και V των κατακόρυφων στοιχείων του

φορέα επί η .
4.11.4 Διατάξεις ΕΚ8 για μη-κανονική σε κάτοψη κατανομή τοιχοπληρώσεων
Ασύμμετρες σε κάτοψη τοιχοπληρώσεις μπορεί να προκαλέσουν στροφή του κτιρίου λόγω
των οριζοντίων συνιστωσών σεισμικής δράσης. Ως αποτέλεσμα, τα μέλη του φορέα στην
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πλευρά με τις λιγότερες τοιχοπληρώσεις υπόκεινται σε μεγαλύτερες παραμορφώσεις απ’τα
απέναντι. Τονίζετατι όμως ότι, η συμβολή των τοιχοπληρώσεων στην οριζόντια αντοχή και
δυσκαμψία μείωνει τις συνολικές σεισμικές μετακινήσεις, αντισταθμίζοντας σε μεγάλο βαθμό
τη μονομερή συγκέντρωση των παραμορφώσεων σε μέρος της κάτοψης του ορόφου.
Σε περίπτωση ασύμμετρης κατανομής τοιχοπληρώσεων στην κάτοψη, ο ΕΚ8 επιβάλλει
διπλασιασμό της τυχηματικής εκκεντρότητας (από 5 σε 10%). Όμως, αν η κατανομή των
τοιχοπληρώσεων είναι εξαιρετικά ασύμμετρη (π.χ., για τοιχοπληρώσεις κυρίως κατά μήκος
δύο διαδοχικών όψεων του κτιρίου), δεν επαρκεί ο διπλασιασμός αυτός και ο ΕΚ8 απαιτεί:

–

Ανάλυση του κτιρίου στο χώρο, περιλαμβάνοντας τις τοιχοπληρώσεις στο προσομοίωμα,

–

Παραμετρική ανάλυση για τη δυσκαμψία κ.λ.π. των τοιχοπληρώσεων (π.χ. αφαιρώντας μια
τοιχοπλήρωση φατνώματος ανά 3 ή 4 φατνώματα, κυρίως στην εύκαμπτη πλευρά της
κάτοψης).

Όμως, ο ίδιος ο ΕΚ8 δεν δίνει κανόνες ή οδηγίες για την προσομοίωση τοιχοπληρώσεων.
4.11.5 Διατάξεις ΕΚ8 κατά των δυσμενών τοπικών επιρροών τοιχοπληρώσεων σε
υποστυλώματα οπλισμένου σκυροδέματος
Ο ΕΚ8 περιλαμβάνει διατάξεις για την αποτροπή διατμητικής αστοχίας (αδύνατων)
υποστυλωμάτων σε κτίρια οπλισμένου σκυροδέματος, λόγω της δύναμης που ασκείται σ’
αυτά από ισχυρές τοιχοπληρώσεις. Συγκεκριμένα:
Αν winf είναι το πλάτος του διαγωνίου θλιπτήρα του φατνώματος διαγωνίου του φατνώματος
της τοιχοπλήρωσης, απαιτείται έλεγχος σε διάτμηση τμήματος μήκους lc = winf/cosθ στην
κορυφή και τη βάση της κολώνας που είναι σε επαφή με την τοιχοπλήρωση (θ = κλίση
διαγωνίου του φατνώματος προς την οριζόντιο) για τη μικρότερη από τις δύο τιμές τέμνουσας:

–

Την οριζόντια συνιστώσα της διαγώνιας θλίψης στην τοιχοπλήρωση, θεωρούμενη ίση με
τη διατμητική αντοχή (τάση) των οριζοντίων αρμών επί την οριζόντια επιφάνεια της
τοιχοπλήρωσης, ή

–

Ικανοτική τέμνουσα που ισούται με 2 x (τιμή σχεδιασμού της καμπτικής αντοχής της
κολώνας, MRd,c) δια του μήκους επαφής, lc

Το πλάτος winf του διαγωνίου θλιπτήρα μπορεί να λαμβάνεται ίσο με ένα ποσοστό (π.χ.15%)
του μήκους της διαγωνίου του φατνώματος, Lbn/cosθ
Ο ΕΚ8 περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για την αποτροπή διατμητικής αστοχίας
υποστυλωμάτων που λειτουργούν ως κοντά λόγω επαφής με τοιχοπλήρωση σε μέρος μόνον
του ύψους τους. Συγκεκριμένα, για τα υποστυλώματα αυτά:
1. Απαιτείται Ικανοτικός σχεδιασμός σε διάτμηση, με ικανοτική τέμνουσα που υπολογίζεται
με:

–

Καθαρό ύψος κολώνας, lcl, το ελεύθερο ύψος της πάνω από την τοιχοπλήρωση, και

–

Θεώρηση ότι σχηματίζεται πλαστική άρθρωση στη διατομή της κολώνας όπου
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τερματίζεται η τοιχοπλήρωση.
2. Ο οπλισμός διάτμησης που τοποθετείται στο ελεύθερο ύψος της κολώνας, lcl, συνεχίζεται
και παρακάτω, μέχρι μήκος ίσο με τη διάσταση διατομής της, hc, μέσα στο επίπεδο της
τοιχοπλήρωσης.
3. Όλη η κολώνα θεωρείται κρίσιμη περιοχή και τοποθετούνται σ’όλο το μήκος της οι
αντίστοιχοι συνδετήρες.
Τέλος, το σύνολο του ύψους του υποστυλώματος πρέπει να θεωρείται ως κρίσιμη περιοχή
με την αντίστοιχη περίσφιγξη:

–

Στο ισόγειο (επειδή εκεί είναι που οι τοιχοπληρώσεις υποβάλλονται στη μέγιστη διατμητική
καταπόνηση και μπορεί να αστοχήσουν).

–

Όταν η τοιχοπλήρωση εκτείνεται στο σύνολο του ύψους, αλλά μόνον στη μία πλευρά του
υποστυλώματος.

30

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
5.1 Kατηγορίες Πλαστιμότητας φορέων κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος
Ο ΕΚ8 ορίζει δύο Kατηγορίες Πλαστιμότητας (ΚΠ) φορέων που σχεδιάζονται για πλαστιμότητα
και απόδοση ενέργειας (δηλαδή με q >1.5):

–

Την Υψηλή (Y), η οποία γενικώς έχει q > 4

–

Τη Μέση (M), με 1.5< q < 4.

Εκτός από το διαφορετικό q, οι δύο Kατηγορίες Πλαστιμότητας αντιστοιχούν σε:

–

διαφορετικούς γεωμετρικούς περιορισμούς και υλικά (ολκιμότητα χάλυβα)

–

διαφορετικά εντατικά μεγέθη σχεδιασμού

–

διαφορετικούς κανόνες ικανοτικού σχεδιασμού και τοπικής πλαστιμότητας (διαμόρφωσης
λεπτομερειών).
Η ΚΠ Χαμηλή (Χ) είναι ανάλογη με σχεδιασμό “χωρίς αυξημένες απαιτήσεις

πλαστιμότητας” κατά ΕΑΚ/ΕΚΟΣ 2000. Προβλέπει: διαστασιολόγηση των μελών για την
ένταση που προκύπτει από το σεισμό σχεδιασμού με συντελεστή συμπεριφοράς q = 1.5 και
κατασκευαστική διαμόρφωση και λεπτομέρειες όπλισης όπως για το σχεδιασμό έναντι
συνήθων, μη-σεισμικών δράσεων (απλώς κατά ΕΚ2), με κάποιους περιορισμούς στα υλικά
(≥C16/20 και αποφυγή ψαθυρών χαλύβων).
Στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται να σχεδιάζονται φορείς κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος
για ΚΠ Χ (Χαμηλή). Επιπλέον, σε κτίρια Σπουδαιότητας ΙΙΙ ή ΙV (άνω της συνήθους) στις
Σεισμικές

Ζώνες

Ζ2

ή

Ζ3

επιτρέπεται

μόνον

ΚΠ

Υ

(Υψηλή),

με

εξαίρεση

τα

προκατασκευασμένα κτίρια με τοιχώματα ή κυψελωτούς φορείς, όπου επιτρέπεται και η ΚΠ Μ.
Οι ελάχιστες απαιτήσεις που θέτει ο ΕΚ8 για τα υλικά κυρίων στοιχείων οπλισμένου
σκυροδέματος φαίνονται στον Πίνακα 5.1. Οι παραγόμενοι σήμερα στην Ελλάδα χάλυβες
γενικώς πληρούν τις – κατά τα άλλα αυστηρές απαιτήσεις του ΕΚ8 για ΚΠ Υ (Υψηλή).
Πίνακας 5.1 Απαιτήσεις για τα υλικά κυρίων στοιχείων
Κατηγορία Πλαστιμότητας ΚΠ Χ (Χαμηλή) και δευτερεύοντα ΚΠ Μ (Μέση) ΚΠ Υ (Υψηλή)
(ΚΠ)

στοιχεία

Σκυρόδεμα
Κατηγορία χάλυβα κατά

BήC

≥ C16/20

≥ C16/20

BήC

μόνο C

Πίνακα C1 ΕΚ2
Διαμήκεις ράβδοι
Υπεραντοχή χάλυβα:

Με νευρώσεις Με νευρώσεις
fyk,0.95 ≤ 1.25fyk
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5.2 Συστήματα φορέων κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος
Ο ΕΚ8 ορίζει τους εξής βασικούς τύπους στατικού συστήματος φορέων κτιρίων οπλισμένου
σκυροδέματος:
1. «Τοιχωματικό» σύστημα: Είναι αυτό όπου τοιχώματα (που ορίζονται κατά ΕΚ2 ως
κατακόρυφα στοιχεία με λόγο πλευρών διατομής μεαλύτερο του 4.0) αναλαμβάνουν
περισσότερο από 65% της σεισμικής τέμνουσας βάσης κατά την ελαστική ανάλυση, Vb
2. «Πλαισιακό» σύστημα: Είναι αυτό όπου πλαίσια δοκών-υποστυλωμάτων αναλαμβάνουν
περισσότερο από 65% της Vb.
3. «Δυαδικό» (ή «διπλό») σύστημα: Είναι αυτό όπου τοιχώματα και πλαίσια αναλαμβάνουν
από 35 % έως 65% της Vb.
Ένα δυαδικό σύστημα μπορεί να είναι:
(a) «Δυαδικό» σύστημα ισοδύναμο με τοιχωματικό: αυτό όπου τοιχώματα αναλαμβάνουν
μεταξύ 50 % και 65% της Vb.
(b) Δυαδικό

σύστημα

«ισοδύναμο

με

πλαισιακό»:

αυτό

όπου

πλαίσια

δοκών-

υποστυλωμάτων αναλαμβάνουν μεταξύ 50 % και 65%της Vb, ή
Η διάκριση μεταξύ τύπων 1 και 3(a) αφενός και 2 και 3(b) αφετέρου, είναι από πρακτική
άποψη ιδιαίτερα σημαντική, καθότι στην 1η ομάδα δεν χρειάζεται ικανοτικός σχεδιασμός τωω
υποστυλωμάτων κατά την Εξ. (4.10) για αποτροπή μαλακού ορόφου, ούτε απαιτείται από τον
ΕΚ8 να εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις των παραπάνω παραγράφων 4.11.3 και 4.11.4 για
την αντιμετώπιση των δυσμενών επιρροών των τοιχοπληρώσεων.
Για τους σκοπούς του καθορισμού του συντελεστή συμπεριφοράς φορέων κτιρίων
οπλισμένου σκυροδέματος, ο ΕΚ8 ορίζει δύο ακόμη «ειδικούς» τύπους στατικού συστήματος
4. «Στρεπτικά εύκαμπτο» σύστημα: Είναι αυτό όπου η ελάχιστη ακτίνα δυστρεψίας μεταξύ
των δύο οριζοντίων διευθύνσεων είναι σε κάποιον όροφο μικρότερη από την ακτίνα
αδράνειας της μάζας ορόφου, δηλαδή παραβιάζεται η Εξ. (4.7) και η βασική αρχή (d) της
παραπάνω παραγράφου 4.2, με ενδεχόμενο αποτέλεσμα κυρίαρχες περί κατακόρυφο
άξονα στρεπτικές ταλαντώσεις αντί μεταφορικές. Στον ΕΑΚ 2000 ονομάζεται στρεπτικά
ευαίσθητο σύστημα.
5. «Ανεστραμμένο εκκρεμές»: Είναι αυτό του οποίου τουλάχιστον η μισή μάζα βρίσκεται
συγκεντρωμένη στα πάνω τρίτα του ύψους, ή η ανελαστική παραμόρφωση και η
απορρόφηση σεισμικής ενέργειας συγκεντρώνονται στη βάση ενός μόνον κατακορύφου
στοιχείου. Ο ΕΚ8 δεν θεωρεί ως ανεστραμμένα εκκρεμή μονόροφα πλαισιακά συστήματα
με δοκούς και κατά τις δύο οριζόντιες διευθύνσεις, αν η ανηγμένη αξονική δύναμη
νd=Nd/Acfcd είναι μικρότερη από 0.3 σ’όλα τα υποστυλώματα.
Συζευγμένα θεωρούνται τοιχώματα, που συνδέονται – ανά δύο ή περισσότερα – μέσω
πλάστιμων “δοκών σύζευξης”, έτσι ώστε το άθροισμα των σεισμικών ροπών στη βάση των
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συζευγμένων τοιχωμάτων να μειώνεται κατά 25% τουλάχιστον, σε σχέση με το αν δεν υπήρχε
σύζευξη.

5.3 Τιμές του συντελεστή
σκυροδέματος

συμπεριφοράς

φορέων

κτιρίων

οπλισμένου

Για κανονικά καθύψος κτίρια ο ΕΚ8 δίνει τις «βασικές τιμές», qo, του συντελεστή
συμπεριφοράς φορέων κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος του Πίνακα 5.2. Για τα μη-κανονικά
καθύψος, ο συντελεστής συμπεριφοράς είναι μειωμένος κατά 20%:
(5.1)

q = 0.8qo

Πίνακας 5.2 Βασική τιμή, qo, συντελεστή συμπεριφοράς κανονικών καθύψος κτιρίων
οπλισμένου σκυροδέματος
ΚΠ Μ

ΚΠ Υ

(Μέση)

(Υψηλή)

1.5

2

Στρεπτικά εύκαμπτο σύστημα (βλ. ορισμό 4 παρ. 5.1)

2

3

Τοιχωματικό σύστημα (βλ. ορισμό 1 παρ. 5.1) ασύζευκτων

3

4au/a1

3au/a1

4.5au/a1

ΤΥΠΟΣ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Σύστημα ανεστραμμένου εκκρεμούς (βλ. ορισμό 5 παρ. 5.1)

τοιχωμάτων (>50% τέμνουσας τοιχωμάτων: ασύζευκτα τοιχώματα)
Πλαισιακό ή δυαδικό σύστημα (βλ. ορισμό 2 και 3, παρ. 5.1),
Σύστημα συζευγμένων τοιχωμάτων (>50% τέμνουσας τοιχωμάτων
αναλαμβάνεται από συζευγμένα τοιχώματα)
au/a1 στον Πίνακα 5.2 είναι ο λόγος της σεισμικής δράσης που μετατρέπει τον φορέα σε
μηχανισμό, προς αυτην στην 1η καμπτική διαρροή στο φορέα, εκφράζει δε την
υπερστατικότητά του. Θεωρητικά, τα au και a1 προκύπτουν από την καμπύλη τέμνουσας
βάσης – μετάθεσης κορυφής του φορέα από ανελαστική στατική ανάλυση:

–

au: Η τέμνουσα όπου η καμπύλη οριζοντιώνεται

–

a1: Η τέμνουσα στη 1η διαρροή στο φορέα.

Ανεξαρτητα από το αποτέλεσμα της ανελαστικής στατικής ανάλυσης, λαμβάνεται:
au/a1≤ 1.5

(5.2)

Για να τον διευκολύνει, ο ΕΚ8 επιτρέπει στο μελετητή να χρησιμοποιήσει τις εξής,
αντιπροσωπευτικές τιμές του au/a1 για κανονικά σε κάτοψη κτίρια, χωρίς ανελαστική στατική
ανάλυση:

–

Για πλαισιακά` συστήματα ή ισοδύναμα προς πλαισιακά δυαδικά:


μονώροφα κτίρια:

au/a1 = 1.1



πολυώροφα δίστυλα πλαισιακά κτίρια:

au/a1 = 1.2
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πολυώροφα πολύστυλα πλαισιακά κτίρια, ή ισοδύναμα προς πλαισιακά δυαδικά:
au/a1 = 1.3

–

Συστήματα τοιχωμάτων ή ισοδύναμα προς αυτά δυαδικά συστήματα


Συστήματα τοιχωμάτων με μόνο δυο ασύζευκτα τοιχώματα ανά οριζόντια διεύθυνση:
au/a1 = 1.0



–

au/a1 = 1.1

Άλλα συστήματα ασύζευκτων τοιχωμάτων:

ισοδύναμα προς τοιχώματα δυαδικά συστήματα ή συστήματα συζευγμένων τοιχωμάτων:
au/a1 = 1,3
Για μη-κανονικά σε κάτοψη κτίρια, μπορεί να χρησιμοποιείται ο μέσος όρος των ανωτέρω

αντιπροσωπευτικών τιμών του au/a1 και του 1.0. Η μείωση όμως αυτή δεν είναι υποχρεωτική.
Αν το au/a1 υπολογίζεται με ανελαστική στατική ανάλυση, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί γιά
το τμήμα αυτό η τιμή που προκύπτει, μέχρι τη μέγιστη τιμή της Εξ. (5.2).
Πίνακας 5.3 Τιμές συντελεστή συμπεριφοράς κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος που
σχεδιάζονται για (αυξημένη) πλαστιμότητα κατά ΕΑΚ ή ΕΚ8

Δομικό σύστημα

κανονικό

κανονικό

καθύψος και

καθύψος,

σε κάτοψη
ΕΑΚ

ΕΚ8
ΚΠΜ ΚΠΥ

κανονικό σε μη-κανονικό σε
κάτοψη,

όχι σε κάτοψη όχι καθύψος
ΕΑΚ

ΕΚ8
ΚΠΜ ΚΠΥ

ΕΑΚ

ΕΚ8
ΚΠΜ ΚΠΥ

κάτοψη και
καθύψος
ΕΑΚ

ΕΚ8
ΚΠΜ ΚΠΥ

Στρεπτικά εύκαμπτο

3.5 2.0 3.0 3.5 2.0

3.0

3.5 1.6

2.4 3.5

1.6

2.4

Ανεστραμμένο εκκρεμές

2.0 1.5 2.0 2.0 1.5

2.0

2.0 1.5

1.6 2.0

1.5

1.6

3.0 3.0 4.4 3.0 3.0

4.2

3.0 2.4

3.5 3.0

2.4 3.35

3.0 3.0 4.0 3.0 3.0

4.0

3.0 2.4

3.2 3.0

2.4

3.5 3.6 5.4 3.5 3.3

4.95 3.5 2.9

4.3 3.5 2.65 3.95

3.5 3.9 5.85 3.5 3.45

5.2

3.5 3.1

4.7 3.5 2.75 4.15

3.5 3.3 4.95 3.5 3.15

4.7

3.5 2.65 3.95 3.5

Τοιχωματικό με > 2 ασύζευκτα
τοιχώματα/διεύθυνση (1)
Τοιχωματικό με μόνο 2 ασύζευκτα
τοιχώματα/διεύθυνση (1)

3.2

Τοιχωματικό συζευγμένων τοιχωμάτων.
Δυαδικό ισοδύναμο με τοιχωματικό.
Πολύοροφο πλαισιακό (ή δυαδικό ισοδύναμο
με πλαισιακό) και ένα άνοιγμα (1)
Πολυόροφο πλαισιακό (ή δυαδικό
ισοδύναμο με πλαισιακό) (1)
Πλαισιακό (ή δυαδικό ισοδύναμο με
πλαισιακό) με έναν όροφο (1)
(1)

2.5

3.8

Εφόσον δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις ανεστραμμένου εκκρεμούς ή (γιά τον ΕΚ8) στρεπτικά
εύκαμπτου σύστηματος

Ο Πίνακας 5.3 συγκρίνει τις τιμές του συντελεστή συμπεριφοράς κτιρίων οπλισμένου
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σκυροδέματος με αυξημένη πλαστιμότητα κατά ΕΑΚ, με τις αντίστοιχες του ΕΚ8 για τις δύο
Kατηγορίες

Πλαστιμότητας

ή

ΕΚ8.

Οι

αντιπροσωπευτικές τιμές του συντελεστή

τιμές

για

ΕΚ8

βασίζονται

στις

ανωτέρω

υπεραντοχής λόγω υπερστατικότητας του

συστήματος, au/a1, που προκαθορίζει ο ΕΚ8 για την περίπτωση που ο συντελεστής αυτός δεν
υπολογίζεται με ανελαστική στατική ανάλυση. Σημειώνεται ότι ο ΕΑΚ δεν έχει ειδική πρόβλεψη
γιά το συντελεστή συμπεριφοράς στρεπτικά εύκαμπτου σύστηματος.
Ο

ΕΑΚ

έχει

απαιτήσεις

διαστασιολόγησης,

κατασκευαστικής

διαμόρφωσης

και

λεπτομερειών όπλισης μελών χονδρικώς ενδιάμεσες αυτών των ΚΠ Μ και Υ του ΕΚ8 αλλά
πλησιέστερες σ’αυτές της ΚΠ Μ. Από τον Πίνακα 5.3 προκύπτει ότι, για κτίρια με αναμενόμενη
ευνοϊκή σεισμική συμπεριφορά (τα κανονικά), ο ΕΑΚ έχει γενικώς μικρότερες τιμές συντελεστή
συμπεριφοράς απ’ότι ο ΕΚ8. Αντίθετα, για τα κτίρια με κατά τεκμήριο δυσμενέστερη σεισμική
συμπεριφορά (τα μη-κανονικά, τα σρεπτικά εύκαμπτα, τα ανεστραμμένα εκκρεμή), έχει γενικώς
μεγαλύτερες τιμές q απ’τον ΕΚ8.

5.4 Ικανοτικός Σχεδιασμός μελών σε διάτμηση
Η συμπεριφορά μελών οπλισμένου σκυροδέματος υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση είναι
πλάστιμη, μόνον αν καθοριστικός της ανελαστικότητας είναι ο εφελκυόμενος χάλυβας. Αυτό
συμβαίνει μόνο σε καμπτόμενα μέλη με χαμηλό ποσοστό εφελκυόμενου οπλισμού (οπότε
αυτός διαρρέει προτού αστοχήσει το σκυρόδεμα σε θλίψη) και με θλιβόμενη ζώνη που
προστατεύεται, μέσω πυκνών συνδετήρων, από θλιπτική αστοχία του πυρήνα του
σκυροδέματος και από λυγισμό των ράβδων.
Η μεταφορά δυνάμεων με διάτμηση δεν προσφέρεται για πλάστιμη συμπεριφορά υπό
ανακυκλιζόμενη φόρτιση, καθότι: α) μετά τη διαρροή των συνδετήρων η πλαστική τους
μήκυνση συσσωρεύεται σε κάθε ημικύκλο της φόρτισης, οι λοξές ρωγμές ανοίγουν συνεχώς
και

οι

διατμητικές

παραμορφώσεις

συνοδεύονται

από

ολίσθηση

χωρίς

σημαντική

απορρόφηση ενέργειας, και β) η διάτμηση προκαλεί τελικώς ψαθυρή και καταστροφική
αστοχία του σκυροδέματος της θλιβόμενης ζώνης από συνδυασμό λοξού εφελκυσμού και
θλιπτικών τάσεων. Επειδή λοιπόν σε γραμμικά μέλη οπλισμένου σκυροδέματος, όπως οι
δοκοί και τα υποστυλώματα, η μεταφορά δυνάμεων με κάμψη και με τέμνουσα είναι εν σειρά
και όχι εν παραλλήλω ο ΕΚ8, όπως και οι ΕΑΚ/ΕΚΟΣ, υιοθετεί τον ικανοτικό σχεδιασμό σε
διάτμηση, προκειμένου να επιβάλλει (πλάστιμο) σχηματισμό πλαστικών αρθρώσεων στα άκρα
των μελών, προτού αυτά αστοχήσουν (ψαθυρά) σε τέμνουσα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω
διαστασιολόγησης των μελών αυτών σε διάτμηση για τέμνουσα δύναμη με τιμή πάνω απ’
αυτήν που αντιστοιχεί σε ταυτόχρονο σχηματισμό πλαστικών αρθρώσεων γύρω απ΄τους
κόμβους στα δύο άκρα του μέλους, όταν αυτά είναι σε αντίθετη κάμψη. Η τέμνουσα αυτή είναι
η μέγιστη δυνατή που μπορεί να αναπτυχθεί στο μέλος.
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Η μέγιστες θετικές ή αρνητικές τιμές της τέμνουσας συμβαίνουν όταν η ροπή στο ένα άκρο
πάρει τη μέγιστη δυνατή θετική τιμή της και στο άλλο τη μέγιστη δυνατή αρνητική. Οι μέγιστες
θετικές ή αρνητικές τιμές των ροπών ισούνται με τις αντίστοιχες προσημασμένες ροπές
αντοχής, οι οποίες λαμβάνονται ίσες με τις ροπές αντοχής σχεδιασμού MRd, επί ένα
+
συντελεστή υπεραντοχής γRd με τιμή μεγαλύτερη του 1.0. Ετσι, στο ένα άκρο M 1 = γ Rd M Rd
1

−
και στο άλλο M 2 = −γ Rd M Rd
2 και οι ικανοτικές τέμνουσες σχεδιασμού στα άκρα 1 και 2 δοκού

είναι:

VCD ,1 = V g +ψq ,o1 + γ Rd
VCD , 2 = V g +ψq ,o 2 + γ Rd

−
+
M Rd
1 + M Rd 2
Lcl

(5.3a)

+
−
M Rd
1 + M Rd 2
Lcl

(5.3b)

όπου Vg+ψq,ο1 και Vg+ψq,ο2 είναι οι ροπές του ενδιάμεσου εγκάρσιου φορτίου ως προς το άκρο 2
και 1 αντίστοιχα, διαιρεμένες δια του καθαρού μήκους Lcl, δηλ. οι αντιδράσεις αμφιέρειστης
δοκού για το ενδιάμεσο εγκάρσιο φορτίο g+ψq.
Στα υποστυλώματα ο πρώτος όρος στο δεξιά μέλος των Eξ. (5.3), δηλ. οι τέμνουσες λόγω
ενδιάμεσου εγκάρσιου φορτίου, είναι μηδέν.
Ο ανωτέρω υπολογισμός της τέμνουσας για τον ικανοτικό σχεδιασμό σε διάτμηση είναι
συντηρητικός ως προς το ότι υποθέτει πάντοτε σχηματισμό πλαστικών αρθρώσεων και στα
δύο στα άκρα μιάς ισχυρής δοκού που συνδέεται με αδύνατα υποστυλώματα, ή και στα δύο
στα άκρα ενός ισχυρού υποστυλώματος που συνδέεται με αδύνατες δοκούς. Για να αρθεί αυτό
το παράλογο, οι ροπές στα άκρα των μελών τροποιούνται στον ΕΚ8 όπως φαίνεται στα
Σχήματα 5.1, 5.2 και οι τελικές εξισώσεις υπολογισμού της τέμνουσας για τον ικανοτικό
σχεδιασμό σε διάτμηση γίνονται:
a) Σε δοκούς, στη διατομή x κοντά στο άκρο i (j είναι το άλλο άκρο, δηλ. για i = 1, j = 2):

⎡

⎛ ∑ M Rd,c
⎜ ∑ M Rd,b
⎝

γ Rd ⎢ M Rd,bi − min⎜1;
⎢
⎣

max Vi,d ( x) =

⎞
⎛ ∑ M Rd,c
⎟ + M Rd,bj + min⎜1;
⎟
⎜ ∑ M Rd,b
⎠i
⎝

⎞ ⎤
⎟ ⎥
⎟ ⎥
⎠j⎦

l cl
⎡

⎛ ∑ M Rd,c
⎜ ∑M
Rd, b
⎝

γ Rd ⎢ M Rd,bi + min⎜1;
min Vi,d ( x) = −

⎢
⎣

⎞
⎛ ∑ M Rd,c
⎟ + M Rd,bj − min⎜1;
⎟
⎜ ∑M
Rd, b
⎠i
⎝
l cl

+ Vg +ψq,o ( x)

⎞ ⎤
⎟ ⎥
⎟ ⎥
⎠j⎦

(5.4a)

+ Vg +ψq,o ( x) (5.4b)

όπου γRd=1.0 για ΚΠ M, γRd =1.2 για ΚΠ Y.
Ο λόγος

ζi =

minVi,d ( xi )
maxVi,d ( xi )

(5.5)
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χρησιμοποιείται στον υπολογισμό της απαίτησης (δισ-)διαγώνιου οπλισμού στις στηρίξεις
δοκών ΚΠ Υ (Υψηλής).

Σχήμα 5.1 Ροπές στα άκρα δοκού για τον ικανοτικό σχεδιασμό σε διάτμηση.
b) Σε υποστυλώματα στα άκρα 1 και 2:

⎡

⎛
⎜
⎝

γ Rd ⎢ M Rd,c1 min⎜1;
VCD,c =

⎢⎣

⎛ ∑ M Rd,b ⎞ ⎤
∑ M Rd,b ⎞⎟
⎟ ⎥
+ M Rd,c2 min⎜1;
⎟
⎜ ∑M
∑ M Rd,c ⎟⎠1
Rd,c ⎠ 2 ⎥
⎝
⎦
hcl

(5.6)

όπου γRd=1.1 για ΚΠ M, γRd =1.3 για ΚΠ Υ.

Σχήμα 5.2 Ροπές στα άκρα υποστυλώματος για τον ικανοτικό σχεδιασμό σε διάτμηση

37

περιβάλλουσα
VE από
ανάλυση

VE πολλαπλασιασμένη
επί ε

Σχήμα 5.3: Περιβάλλουσα διατμητικών δυνάμεων σε τοιχώματα δυαδικού συστήματος
Στα τοιχώματα δεν είναι δυνατός ο καθορισμός της ικανοτικής τέμνουσας με βάση μόνον
την ισορροπία και τις καμπτικές αντοχές στις θέσεις των πλαστικών αρθρώσεων, καθότι
γενικώς δημιουργείται μόνο μία πλαστική άρθρωση, στη βάση του τοιχώματος, και οι δυνάμεις
που μεταβιβάζονται στις στάθμες πατωμάτων του τοιχώματος είναι άγνωστες. Ετσι οι
ικανοτικές τέμνουσες στους ορόφους του τοιχώματος, VΕd, προκύπτουν με επαύξηση των
τεμνουσών από την ανάλυση για το σεισμό σχεδιασμού, V’Εd.
'
VEd = ε ⋅ VEd

(5.7)

όπου o συντελεστής μεγέθυνσης ε είναι:

–

για ΚΠ Μ (Μέση)

ε = 1.5
–

(5.8a)

για ΚΠ Υ (Υψηλή)
Η επαύξηση εξαρτάται πόσο η ροπής αντοχής, MRd, στη βάση του τοιχώματος ξεπερνάει
την αντίστοιχη ροπή από την ανάλυση, MΕd:


Σε τοιχώματα με λόγο ύψους προς μήκος hw/lw ≤ 2.0:
1.5 ≤ ε = γ Rd ⋅ (



M Rd
)≤q
M Ed

(5.8b)

Σε τοιχώματα με hw/lw > 2.0:

⎛γ
M
1.5 ≤ ε = q ⋅ ⎜⎜ Rd ⋅ Rd
⎝ q M Ed

⎞
⎛ S (T ) ⎞
⎟⎟ + 0 ,1 ⎜⎜ e C ⎟⎟ ≤ q
⎠
⎝ S e (T1 ) ⎠
2

2

(5.8c)
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όπου

γRd = 1.2;
T1 η θεμελιώδης ιδιοπερίοδος του κτιρίου στην διεύθυνση των τεμνουσών δυνάμεων VEd,
TC το πάνω όριο της περιοχής περιόδων σταθερής φασματικής επιτάχυνσης του φάσματος.
Se(T) η τετμημένη του ελαστικού φάσματος.
Μετά την κατά τις Εξ. (5.6)-(5.8) μεγέθυνσή τους, οι ικανοτικές τέμνουσες στους ορόφους
τοιχώματων σε δυαδικό σύστημα τροποποιούνται κατά το Σχήμα 5.3.

5.5 Συσχέτιση συντελεστή συμπεριφοράς με λεπτομέρειες όπλισης μελών
μέσω του δείκτη πλαστιμότητας καμπυλοτήτων
Στις ΚΠ Μ και Y ο σχεδιασμός επιδιώκει τον έλεγχο της μετελαστικής σεισμικής συμπεριφοράς
του δομήματος μέσω της δημιουργίας μιάς άκαμπτης και ισχυρής σπονδυλικής στήλης
κατακορύφων στοιχείων ώστε οι ανελαστικές παραμορφώσεις (πλαστικές αρθρώσεις) να
συγκεντρωθούν στα άκρα των δοκών και στη βάση των κατακορύφων στοιχείων, και της
διαμόρφωσης των περιοχών πλαστικών αρθρώσεων, ώστε να μπορούν να αναπτύξουν
πλαστικές γωνίες στροφής συμβατές με την τιμή του δείκτη συμπεριφοράς q που
χρησιμοποιείται στο σχεδιασμό. Συγκεκριμένα, οι περιοχές αυτές διαμορφώνονται ώστε να
διαθέτουν δείκτη πλαστιμότητας γωνιών στροφής χορδής (ή μετακινήσεων μέλους) ίσο με το
δείκτη πλαστιμότητας μετακινήσεων του κτιρίου ως σύνολο, μδ.
Επιπλέον, ο ΕΚ8 υιοθετεί την εξής σχέση μεταξύ δείκτη πλαστιμότητας καμπυλοτήτων, μφ,
στο άκρο μέλους και αυτού των γωνιών στροφής χορδής εκεί (ή μετακινήσεων του μέλους), μδ:
μφ=2μδ-1

(5.9)

δίνοντας τελικώς, συναρτήσει της βασικής τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς, qo, πριν την
τυχόν μείωση κατά 20% λόγω μη-κανονικότητας καθ’ ύψος:

μφ=2qο-1

εάν

T1 ≥ TC

(5.10a)

μφ=1+2(qο-1)TC/T1

εάν

T1 < TC

(5.10b)

Με βάση την απαιτούμενη τιμή του δείκτη πλαστιμότητας καμπυλοτήτων, μφ, από τις Εξ.
(5.10), προκύπτουν
1. Το μέγιστο ποσοστό εφελκυόμενου οπλισμού στα άκρα κυρίων δοκών στις στηρίξεις σε
κατακόρυφα στοιχεία, ρmax, (βλ. Πίνακα 5.4)

ρ max = ρ' +

0.0018

μϕ ε sy,d

⋅

f cd
f yd

(5.11)

όπου εsy,d = fyd/Εs είναι η τιμή σχεδιασμού της ανηγμένης μήκυνσης του χάλυβα στην
διαρροή και τα ποσοστά οπλισμού της εφελκυόμενης και της θλιβόμενης ζώνης, ρ και ρ',
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είναι ανηγμένα σε bd, όπου b το πλάτος του θλιβόμενου πέλματος της δοκού. Εάν η
εφελκυόμενη ζώνη περιλαμβάνει πλάκα, ο οπλισμός των πλακών ο παράλληλος στη δοκό
μέσα στο συνεργαζόμενο πλάτος πέλματος κατά το Σχήμα 4.1 περιλαμβάνεται στο ρ.
2. Το ενεργό μηχανικό ογκομετρικό ποσοστό συνδετήρων αωwd στα άκρα κυρίων
κατακορύφων στοιχείων που σχεδιάζονται για σχηματισμό πλαστικών αρθρώσεων,,
δηλαδή:


Στην κρίσιμη περιοχή στη βάση κυρίων υποστυλωμάτων (βλ. Πίνακα 5.5) και
τοιχωμάτων (βλ. Πίνακα 5.6)



Στις κρίσιμες περιοχές των άκρων όσων κυρίων υποστυλωμάτων ΚΠ Υ (Υψηλής) δεν
ικανοποιούν τον ικανοτικό σχεδιασμό του υποστυλώματος σε κάμψη, Εξ. (4.10), επειδή
εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της ανωτέρω Παρ. 4.6. Στις κρίσιμες περιοχές των άκρων
όσων κυρίων υποστυλωμάτων ΚΠ Υ (Υψηλής) δεν ικανοποιούν τον ικανοτικό
σχεδιασμό του υποστυλώματος σε κάμψη, Εξ. (4.10), επειδή εμπίπτουν στις εξαιρέσεις
της ανωτέρω Παρ. 4.6. Όμως, και στις κρίσιμες περιοχές των άκρων όσων κυρίων
υποστυλωμάτων κτιρίων ΚΠ Υ (Υψηλής) ικανοποιείται ο ικανοτικός σχεδιασμός της Εξ.
(4.10), και πάλι τοποθετείται οπλισμός περίσφιγξης με ενεργό μηχανικό ογκομετρικό
ποσοστό αωwd που υπολογίζεται με βάση μειωμένη τιμή του δείκτη πλαστιμότητας
καμπυλοτήτων, που αντιστοιχεί κατά τις Εξ. (5.10) σε τιμή συντελεστή συμπεριφοράς
ίση με τα 2/3 της βασικής τιμής qo, αν ικανοποιείται ο ικανοτικός σχεδιασμός του
υποστυλώματος σε κάμψη (βλ. Πίνακα 5.5).

Το ενεργό μηχανικό ογκομετρικό ποσοστό συνδετήρων αωwd δίνεται από την ακόλουθη

αω wd ≥ 30μϕ (ν d + ων )ε sy,d
έκφραση:

bc
− 0,035
bo

(5.12)
όπου

νd = NEd/Acfcd η ανηγμένη αξονική δύναμη σχεδιασμού,
ων = ρνfyd,v/fcd το μηχανικό ποσοστό κατακόρυφου οπλισμού κορμού τοιχώματος (σε
υποστυλώματα αγνοείται, ων = 0).

εsy,d η τιμή σχεδιασμού της ανηγμένης μήκυνσης του χάλυβα στη διαρροή
hc το ύψος της συνολικής διατομής στην οριζόντια διεύθυνση όπου εφαρμόζεται η τιμή του

μφ που χρησιμοποιείται,
ho το ύψος του περισφιγμένου πυρήνα έως τον άξονα των συνδετήρων,
bc το πλάτος της συνολικής διατομής,
bo το πλάτος του περισφιγμένου πυρήνα έως τον άξονα των συνδετήρων,

α ο συντελεστής αποτελεσματικότητας της περίσφιγξης, α = αnαs, με:


Για ορθογωνικές διατομές:
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α n = 1 − ∑ bi2 / 6bo ho

(5.13a)

α s = (1 − s / 2bo )(1 − s / 2ho )

(5.13b)

n

όπου
n το συνολικό πλήθος διαμηκών ράβδων που συγκρατούνται από κλειστούς ή
σιγμοειδείς συνδετήρες, και
bi η απόσταση μεταξύ διαδοχικών ράβδων που συγκρατούνται με συνδετήρες (βλέπε
Σχήμα 5.4, επίσης για bo, ho, s).


Για κυκλικές διατομές με κυκλικούς συνδετήρες και διάμετρο περισφιγμένου πυρήνα Do
έως τον άξονα των συνδετήρων:



αn = 1

(5.14a)

α s = (1 − s / 2 Do )2

(5.14b)

Για κυκλικές διατομές με σπειροειδείς συνδετήρες:

αn = 1

(5.14c)

α s = (1 − s / 2 Do )

Σχήμα 5.4: Περίσφιγξη πυρήνα σκυροδέματος υποστυλώματος
Σε τοιχώματα, η περίσφιγξη της κρίσιμης περιοχής πρέπει να επεκτείνεται οριζόντια σε
μήκος από τον άξονα του συνδετήρα κοντά στην ακραία θλιβόμενη ίνα (βλ. Σχήμα 5.5):
lc = xu(1- εcu2/εcu2,c) αλλά lc ≥ 0.15lw, lc ≥ 1,50bw

(5.15)

με:


εcu2 = 0.0035

(5.16a)
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εcu2,c=0.0035+0.1αωwd



x u = (ν d + ων )

l w bc
bo

(5.16b)
(5.16c)

Σχήμα 5.5: Ανηγμένες παραμορφώσεις στην οριακή καμπυλότητα (πάνω) και περισφιγμένο
στοιχείο στο άκρο διατομής τοιχώματος (κάτω).

5.6 Διατάξεις κατασκευαστικής διαμόρφωσης, λεπτομερειών όπλισης και
διαστασιολόγησης κυρίων δοκών, υποστυλωμάτων και (πλάστιμων)
τοιχωμάτων κατά ΕΚ8 και σύγκριση με ΕΑΚ/ΕΚΟΣ
Οι Πίνακες 5.4 έως 5.6 συνοψίζουν τις βασικές διατάξεις των ΕΑΚ/ΕΚΟΣ αφενός και του ΕΚ8
αφετέρου για τη γεωμετρία και όπλιση κυρίων δοκών, υποστυλωμάτων και (πλάστιμων), και
τους ειδικούς κανόνες για τη διαστασιολόγησή τους σε κάμψη και διάτμηση.
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Πίνακας 5.4: Κανόνες διαστασιολόγησης δοκών με αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας κατά
ΕΑΚ/ΕΚΟΣ και κυρίων δοκών κατά ΕΚ8 (γιά δευτερεύουσες ισχύουν οι κανόνες EK2, δηλ. της
ΚΠ Χ)
EAK – ΕΚΟΣ

ΕΚ8 ΚΠ Y

2hw

1.5hw

μήκος κρίσιμ. περιοχής

ΕΚ8 ΚΠ M

ΕΚ8 ΚΠ X
hw

Διαμήκεις ράβδοι (L):
ρmin

0.5fctm/fyd

ρmax, κρίσιμες περιοχές

0.5fctm/fyk
ρ’+0.0018fcd/(μφεsy,dfyd)

0.65(fcd/fyd)ρ’/ρ+0.0015<7/fyd
2

2Φ12 (226mm )

2Φ14 (308mm )

As,min, άνω-άνοιγμα

0.25As,άνω-στηρίξεις

0.25As,άνω-στηρίξεις

0.5As,άνω

-

0.5As,άνω

As,min, στηρίξεις κάτω

(2)

-

0.25As,κάτω-άνοιγμα

dbL/hc - ράβδοι που
διαπερνούν εσωτ. κόμβο

4%

2

As,min, άνω & κάτω
As,min, κρισ. περ. κάτω

0.13%, 0.26fctm/fyk
(1)

-

≤

(3)

6.25(1 + 0.8ν d ) f ctm
ρ'
f
(1 + 0.75
) yd

≤

-

≤ 6.25(1 + 0.8ν d )

σε εξωτ. κόμβο (3)

-

f ctm
f yd

-

ρ max

ρ max

dbL/hc – αγκύρώση ράβδων

7.5(1 + 0.8ν d ) f ctm
ρ'
f
(1 + 0.5
) yd

f ctm
f yd

≤ 7.5(1 + 0.8ν d )

Εγκάρσιες ράβδοι (w):
Εκτός κρισίμων περιοχών
απόσταση sw

Αν VΕd<VRd2/5: sw≤0.8d, 0.3m

0.75d

αν VRd2/5<VΕd<2VRd2/3:
sw≤0.6d, 0.3m
αν 2VRd2/3<VΕd: sw≤0.3d, 0.2m
ποσοστό ρw≥

0.08√fck(MPa)/fyk(MPa)

0.0011 (S500, C25-C35)

Κρίσιμη περιοχή:
διάμετρος dbw≥
απόσταση sw≤

8mm
10dbL,

6mm

hw
, 20dbw, 200mm
3

6dbL,

-

hw
h
, 24dbw, 175mm 8dbL, w , 24dbw, 225mm
4
4

Διαστασιολόγηση έναντι τέμνουσας:
VEd, για σεισμό:

VRd εκτός κρισίμων

1.2

lc

±Vo, g +ψ 2q

1.2

Vcd=VRd1

προς άξονα δοκού, με
διατομή As /κατεύθυνση

Από την ανάλυση

∑MRb ±V
lc

o, g +ψ2q

(4)

Vcd=0

(5)

VRd=0.9bwdρwfywd+Vcd (θ=45o) VRd=0.9bwdρwfywd (θ=45o)
(5)

(6)
Αν ζ≡VEmin/VEmax<-0.5: σε (i) αν

ράβδοι υπό γωνία ±α ως

lc

± Vo, g +ψ 2q (4)

Ως σε ΕΚ2: VRd=0.9bwdρwfywdcotθ, με 22o≤θ≤45o

VRd=0.9bwdρwfywd+Vcd (θ=45 )

Vcd=0.3VRd1
κρίσ. περιοχές λοξές

∑ M Rb

o

περιοχών
VRd σε κρίσ. περιοχές:

∑ M Rb

Vcd=0
Αν

Ως σε ΕΚ2:
VRd=0.9bwdρwfywdcotθ

(6)

με 22o≤θ≤45o Vcd=0

-

2.25>VEmax/(2+ζ)fctdbwd>1.125 VEmax/(2+ζ)fctdbwd> 1:
As= 0.5VEmax/fydsinα
& συνδετήρες για 0.5VEmax.

As= 0.5VEmax/fydsinα,
συνδετήρες για 0.5VEmax

(ii) αν VEmax/(2+ζ)fctdbwd>2.25
As= VEmax/fydsinα

(1)

μφ = δείκτης πλαστιμότητας καμπυλοτήτων που αντιστοιχεί στη βασική τιμή συντελεστή
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συμπεριφοράς qo κατά τις Εξ.(5.10).
(2)

ΕΚ8: επιπρόσθετα θλιβόμενου οπλισμού στη στήριξη για την οριακή κατάσταση αστοχίας σε κάμψη

(3)

dbL = διάμετρος ράβδου, hc = ύψος διατομής υποστυλώματος, νd =ανηγμένο αξονικό φορτίο.

(4)

ΕΚ8: Σε άκρο όπου στον κόμβο είναι ∑MRb > ∑MRc, η MRb αντικαθίσταται με MRb(∑MRc/∑MRb)

(5)

ΕΚΟΣ: VRd1 = τRd max(1, 1.6-d(m))min(2, 1.2+40ρL)bwd, τRd = 0.25fctd=0.25fctk,0.05/γc

(6)

VEmax, VE,min = αλγεβρικά μέγιστη και ελάχιστη τιμή τέμνουσας VEd όπως προκύπτει από ±.
VEmax= η απολύτως μεγαλύτερη των VEmax, VE,min, θεωρούμενη θετική.
Το πρόσημο της VEmin καθορίζεται ανάλογα με το αν είναι ομόσημη ή όχι με τη VEmax.

Σχήμα 5.6: Εγκάρσιος οπλισμός σε κρίσιμες περιοχές των δοκών
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Πίνακας 5.5: Κανόνες διαστασιολόγησης υποστυλωμάτων με αυξημένες απαιτήσεις
πλαστιμότητας κατά ΕΑΚ/ΕΚΟΣ και κυρίων κατά ΕΚ8 (γιά τα δευτερεύοντα ισχύει η ΚΠ Χ)
διάσταση διατομής, hc, bc ≥
μήκος κρίσιμης περιοχής≥

EAK – ΕΚΟΣ

ΕΚ8 ΚΠ Υ

0.25m

0.25m; 0.1hv (1) αν θ≡Pδ/Vh>0.1

hc, bc, 0.6m, lc/5

(1)

ΕΚ8 ΚΠ M

1.5hc, 1.5bc, 0.6m, lc/5

(1)

ΕΚ8 ΚΠ Χ
-

hc, bc, 0.45m, lc/5 (1)

-

Διαμήκεις ράβδοι (L):
ελάχιστο ποσοστό ρmin

1% (0.8%, αν ≥75% τέμνουσας
βάσης αναλαμβάνουν τοιχώματα)

μέγιστο ποσοστό ρmax

4%

διάμετρος dbL≥

14mm

ράβδοι ανά πλευρά ≥

2

απόσταση μεταξύ ράβδων
με εγκάρσια συγκράτηση ≤

0.1Nd/Acfyd,

1%

0.2%

4%

4%
8mm

3

200mm

2

150mm

200mm

απόσταση από ράβδο που

-

150mm

συγκρατείται εγκάρσια ≤
Εγκάρσιες ράβδοι (w):
Εκτός κρισίμων περιοχών:
διάμετρος dbw≥

6mm, dbL/4

6mm, dbL/4

απόσταση sw ≤

12dbL, hc, bc, 300mm

min(20dbL, hc, bc, 400mm)

απόσταση sw σε ματίσεις ≤

6dbL

0.6min(20dbL, hc, bc, 400mm)

Κρίσιμη περιοχή:

(2)

διάμετρος dbw≥ (3)

1/2
8mm, (fyd/fywd)) dbL/3

6mm, 0.4(fyd/fywd)1/2dbL

απόσταση sw≤ (3), (4)

8dbL, 0.5min(hc, bc), 100mm

6dbL, bo/3, 125mm

ωwd≥
αωwd≥

(5), (6)

(4), (5), (6), (7), (8)

6mm, dbL/4
8dbL, bo/2, 175mm

0.10

0.08

-

0.85νd(0.15+0.35Ac/Ao)-0.035

30μφ*νdεsy,dbc/bo-0.035

-

0.10

0.12

-

Κρίσ. περιοχή βάση κτιρίου
ωwd≥ (5), (6)
αωwd≥

(4), (5), (6), (7), (9)

0.08

-

30μφνdεsy,d bc/bo-0.035

0.85νd(0.15+0.35Ac/Ao)-0.035

-

Διαστασιολόγηση έναντι μεγεθών ορθής έντασης:
Ικανοτικός σχεδιασμός
υποστυλ. σε κάμψη:

(10),(11)

1.4∑MRb≤∑MRc - Εγκάρσια

1.3∑MRb≤∑MRc - Εγκάρσια διεύθυνση
(10)

διεύθυνση: ροπή από ανάλυση

Ελεγχος για Mx-My-N:

Διαξονικός

ανηγμ αξονική νd=NEd/Acfcd

≤ 0.65

υποστυλώματος: ροπή = 0

-

(11)

Διαξονικός, ή μονοαξονικός χωριστά για (Mx/0.7, N), (My/0.7, N)
≤ 0.55

≤ 0.65

-

Διαστασιολόγηση έναντι τέμνουσας:
VEd, για σεισμό:
VRd για σεισμό, εκτός
κρισίμων περιοχών
VRd για σεισμό, στις
κρίσιμες περιοχές:

1. 4

∑ M Rc
lc

o
VRd=0.9bwdρwfywd+Vcd (θ=45 )

Vcd=VRd1

(13)

VRd=0.9bwdρwfywd+Vcd (θ=45o)
- αν νd≤0.1:

Vcd=0.3VRd1 (13)

- αν νd>0.1:

Vcd=0.9VRd1 (13)

1.3

∑ M Rc
lc

(12)

1.1

∑ M Rc
lc

(12)

Από ανάλυση

Ως σε ΕΚ2:
VRd=0.9bwdρwfywdcotθ με 22o≤θ≤45o, Vcd=0
Ως σε ΕΚ2:
o
o
VRd=0.9bwdρwfywdcotθ με 22 ≤θ≤45 , Vcd=0
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(1)

hv = η μεγαλύτερη απόσταση άκρου από το σημείο καμπής. lc = καθαρό ύψος υποστυλώματος.

(2)

ΕΚ8 - ΚΠ M: O εγκάρσιος οπλισμός σε κρίσιμες περιοχές μπορεί να υπολογίζεται με τους κανόνες
της ΚΠ Χ, όταν νd ≤ 0.2 και q ≤ 2.

(3)

ΕΚ8 - ΚΠ Υ: Στους δύο κατώτατους ορόφους οι απαιτήσεις γιά τα dbw και sw εφαρμόζονται σε 1.5
φορά το μήκος κρίσιμης περιοχής.

(4)

Ο δείκτης c είναι γιά την πλήρη διατομή. Ο δείκτης o γιά περισφιγμένο πυρήνα μέχρι περίγραμμα
συνδετήρα. bo = ελάχιστη διάσταση πυρήνα.

(5)

ωwd = ογκομετρικό ποσοστό εγκάρσιου οπλισμού επί fyd/fcd.

(6)

ΕΚΟΣ: Το ογκομετρικό μηχανικό ποσοστό εγκάρσιου οπλισμού ωwd δεν απαιτείται, αν τοιχώματα
αναλαμβάνουν ≥75% της σεισμικής τέμνουσας βάσης και στις δύο οριζόντιες διευθύνσεις.

(7)

α (αποδοτικότητα περίσφιγξης)=αsαn. αs=(1-s/2bo)(1-s/2ho) για συνδετήρες, αs=(1-s/2bo) για σπείρα.
αn=1 για κυκλικούς συνδετήρες, αn=1-{bo/[(nh-1)ho]+ho/[(nb-1)bo]}/3 για ορθογωνικούς με nb σκέλη
παράλληλα στο bo και nh σκέλη παράλληλα στο ho.

(8)

ΕΚ8: εsy,d = fyd/Εs. μφ* = δείκτης πλαστιμότητας καμπυλοτήτων που αντιστοιχεί κατά τις Εξ. (5.10) σε
τιμή συντελεστή συμπεριφοράς ίση με τα 2/3 της βασικής τιμής qo, αν ικανοποιείται ο ικανοτικός
σχεδιασμός του υποστυλώματος σε κάμψη (βλ. πιο κάτω), ή στην πλήρη βασική τιμή qo αν ο
ικανοτικός σχεδιασμός δεν ικανοποιείται επειδή εμπίπτει στις εξαιρέσεις κατά υποσημείωση (11).

(9)

ΕΚ8: μφ = δείκτης πλαστιμότητας καμπυλοτήτων που αντιστοιχεί κατά τις Εξ. (5.10) στη βασική τιμή
του συντελεστή συμπεριφοράς, qo

(10)

ΕΑΚ: Ικανοτικός σχεδιασμός υποστυλωμάτων σε κάμψη δεν απαιτείται:
(α) στον ανώτατο όροφο,
(β) σε κανονικά διόροφα κτίρια, ή
(γ) αν ο φορέας διαθέτει τοιχώματα που αναλαμβάνουν ≥60% της σεισμικής τέμνουσας βάσης στην
υπόψη οριζόντια διεύθυνση.

(11)

ΕΚ8: Ικανοτικός σχεδιασμός υποστυλωμάτων σε κάμψη δεν απαιτείται:
(α) στον ανώτατο όροφο,
(β) στο ισόγειο διορόφων κτιρίων αν όλα τα υποστυλώματα έχουν ανηγμένη αξονική νd ≤0.3,
(γ) αν τοιχώματα αναλαμβάνουν ≥50% σεισμικής τέμνουσας βάσης στην υπόψη οριζόντια
διεύθυνση, ή
(δ) σε ένα σε κάθε 4 παρομοίων διαστάσεων υποστυλώματα επιπέδων πλαισίων.

(12)

ΕΚ8: Σε άκρο όπου στον κόμβο είναι ∑MRb <∑MRc, η MRc αντικαθίσταται με MRc(∑MRb/∑MRc).

(13)

ΕΚΟΣ: VRd1 = [τRdmax(1, 1.6-d(m))min(2, 1.2+40ρL)+0.15NEd/Ac]bwd, τRd = 0.25fctd=0.25fctk,0.05/γc
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Πίνακας 5.6 Κανόνες διαστασιολόγησης τοιχωμάτων με αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας
του ΕΑΚ/ΕΚΟΣ και κυρίων πλάστιμων του ΕΚ8 (γιά δευτερεύοντα ισχύουν οι κανόνες ΕΚ2
δηλ. της ΚΠ Χ)
EAK – ΕΚΟΣ
Πάχος κορμού, bwo ≥

ΕΚ8 ΚΠ Υ

150mm, hορόφου/20

Υψος κρίσιμης περιοχής (1)

ΕΚ8 ΚΠ M

ΕΚ8 ΚΠ Χ

150mm, hορόφου/20
≥ max(lw, Hw/6)

≥ max(lw, Hw/6, hορόφου)

≤ min(2lw, hορόφου) γιά ≤6-όροφο

-

≤ min(2lw, 2hορόφου) γιά >6-όροφο
Ενισχυμένες περιοχές άκρων
(i) Κρίσιμη περιοχή:
μήκος lc από άκρο διατομής ≥
πάχος στο μήκος lc ≥

0.15lw, 1.5bw, μήκος όπου εc>0.2%
250mm

0.15lw, 1.5bw, μήκος όπου εc> 0.35%

μόνο όπου ρL>2%

max(200mm, hst/15) αν lc ≤ max(2bw, lw/5)

-

max(200mm, hst/10) αν lc > max(2bw, lw/5)

Διαμήκεις ράβδοι (L):
ρmin στο Ac = lcbw

1%

ρmax στο Ac = lcbw

4%

4%

διάμετρος dbL ≥

14mm

-

ράβδοι ανά πλευρά ≥

2

2

200mm

-

απόσταση ράβδων που
συγκρατούνται εγκάρσια ≤

0.5%

0.2%

Εγκάρσιες ράβδοι (w):(2)
διάμετρος dbw ≥

8mm, (fyd/fywd))1/2dbL/3

8mm

απόσταση sw ≤ (3)

8dbL, 0.5min(hc, bc), 100mm

min(25dbh, 250mm)

ωwd ≥ (3)

0.10

0.12

0.85νd(0.15+0.35Ac/Ao)-0.035, με

αωwd ≥ (3),(4)

30μφ(νd+ωvd)εsy,d

νd=[NEd/2+ΜEd/(lw-lc)]/(1.5lcbwfcd)

(ii) Οροφος πάνω από κρίσ.

6mm, dbL/4

ρL>2%, ισχύει ότι σε
20dbL, bwo 400mm
ΚΠ Χ για ρL >2%
0.08

-

bw
-0.035 (4)
bo

Ισχύουν οι παρακάτω κανόνες γιά Οπως σε κρίσιμη περιοχή αλλά ρv ≥0.2%, ρv≥0.5%
με αωwd, ωwd μειωμένα στο 50%

το λοιπό ύψος του τοιχώματος

περιοχή

Αν στο Ac=lcbw είνα

-

όπου εc>0.2%

(iii) Λοιπό ύψος τοιχώματος
Συνιστάται εφαρμογή των

Διαμήκεις ράβδοι (L):

κανόνων της κρίσιμης περιοχής

ρv≥0.2%, αλλά ρv≥0.5% όπου εc>0.2%

-

Εγκάρσιες ράβδοι (w):
διάμετρος dbw ≥
απόσταση sw ≤

(3)

6mm, dbL/4

-

12dbL, min(hc, bc), 300mm

Κορμός

(i) Κρίσιμη περιοχή:
Κατακόρυφες ράβδοι (v):
ελάχιστο ποσοστό ρv,min

0.25%

μέγιστο ποσοστό ρv,max

-

διάμετρος dbv ≥

10mm

0.2%

0.2%
4%

8mm

-
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διάμετρος dbv ≤

bwo/10

bwo/8

-

απόσταση sv≤

200mm

25dbv, 250mm

3bwo, 400mm

ελάχιστο ποσοστό ρh,min

0.25%

0.2%

max(0.1%, 0.25ρv)

διάμετρος dbh≥

8mm

8mm

-

διάμετρος dbh≤

bwo/10

bwo/8

-

απόσταση sh≤

200mm

25dbh, 250mm

400mm

Οριζόντιες ράβδοι (h):

(ii) Eκτός κρίσιμης περιοχής
Κατακόρυφες ράβδοι (v):
ελάχιστο ποσοστό ρv,min

0.15%

διάμετρος dbv≥

10mm

διάμετρος dbv≤

bwo/10

απόσταση sv≤

300mm

Οπως στην κρίσιμη περιοχή

Οριζόντιες ράβδοι (h):
ελάχιστο ποσοστό ρh,min

0.15%

διάμετρος dbh≥

8mm

διάμετρος dbh≤

bwo/10

απόσταση sh≤

300mm

Οπως στην κρίσιμη περιοχή

Διαστασιολόγηση έναντι μεγεθών ορθής έντασης:
Ροπές σχεδιασμού: (5)

ροπή MEd από ανάλυση επί

Αν Hw/lw≥2: γραμμική περιβάλλουσα των ροπών

1.4MRdο/MEdο ≤q, αλλά ≥MRdο/3

MEd της ανάλυσης

Ανηγμ. αξονική νd = NEd/Acfcd

≤ 0.35

-

Από την ανάλυση

≤ 0.40

-

ε = 1.5

ε = 1.0

Διαστασιολόγηση έναντι τέμνουσας:
(i) αν Hw/lw≤2, ε=1.2MRd/MEd≤q
Πολλαπλασιαστικός
συντελεστής ε σε VEd από
ανάλυση για σεισμό:

ε = 1.4MRd/MEd ≤ q

(6)

(5)

Tέμνουσα σχεδιασμού
τοιχωμάτων δυαδικών
ύψος z από Hw/3 έως Hw:

⎛ MRd ⎞
⎛ S (T ) ⎞
⎜1.2
⎟ + 0.1⎜q e C ⎟ ≤ q
⎜ M ⎟
⎜ S (T ) ⎟
Ed ⎠
⎝
⎝ e 1 ⎠
2

2

⎛ 0.75z 1 ⎞
⎛
1.5z ⎞
⎛H ⎞
⎟⎟εVEd ⎜ w
− ⎟⎟εVEd (0) + ⎜⎜1.5 −
VEd ( z) = ⎜⎜
Hw ⎠
⎝ 3 ⎠
⎝ Hw 4 ⎠
⎝

Ως άνω

συστημάτων με Hw/lw >2, σε

(ιi) αν Hw/lw>2, ε (7) =

(8)

VRd εκτός κρισίμων περιοχών

VRd = 0.8bwolwρhfyhd+Vcd (θ=45o)
Vcd = VRd1

(9)

Ως σε ΕΚ2: VRd = 0.8bwolwρh fywdcotθ με 22o≤θ≤45o Vcd=0

VRd κρισ. περιοχών - Οριζ. Και
κατ. οπλισμός κορμού, ρh, ρv
(i) αν αs = MEd/VEdlw ≥2 :

VRd=0.8bwolwρhfyhd+Vcd (θ=45o)

ρv = ρv,min και ρh από VRd: - αν νd≤0.1:
- αν νd>0.1:
(ii) αν αs<2 : ρh από VRd (10)

Vcd = 0.25VRd1(9)

Ως σε ΕΚ2: VRd = 0.8bwolwρhfywdcotθ με 22o≤θ≤45o Vcd=0

Vcd = 0.7VRd1(9)
VRd ως άνω

VRd = VRd,c+0.75bwoαslwρhfyhd

VRd ως σε ΕΚ2:
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ρv από: (11)

VRd=0.8bwolwρhfywdcotθ

- αν 2>αs>1.3 :
ρvfyvd ≥ ρhfyhd - NEd/(0.8bwolw)

ρvfyvd≥ρhfyhd-NEd/(0.8bwolw)

με 22o≤θ≤45o, Vcd=0

- αν αs≤1.3 : ρvfyvd=ρhfyhd
VRd,max εκτός κρίσ. περιοχής

VRd,2 =0.4(0.7-fck(MPa)/200)bwolwfcd

VRd,max σε κρίσιμη περιοχή

Ως άνω

Αντοχή σε διατμητική ολίσθηση

(1)

40% της τιμής κατά ΕΚ2

Αγνοείται

(11), (13)

Ως σε ΕΚ2

Asvmin(0.25fyd, 1.3√(fydfcd))

(12)

-

+0.3(1-fck(MPa)/250)bwoxfcd

ποσοστό κατακ. οπλισμού σε
αρμό διακοπής εργασίας

Ως σε ΕΚ2: VRd,max = 0.24(1-fck(MPa)/250)bwolwfcdsin2θ 22o≤θ≤45o
VRd,s =Asifydcosφ+

(Asi συνολική διατομή ράβδων
με γωνία ±φ προς οριζόντιο

ρv=ρv,min

2.8 f ctd −
≥ 0.25%,

0.7 N Ed
Ac

1.3 f ctd −
≥ 0.25%,

f yd

N Ed
Ac

-

f yd + 1.5 f cd f yd

lw = μεγάλη πλευρά διατομής ορθογωνικού τοιχώματος ή τμήματος τοιχώματος, Hw = ολικό ύψος
τοιχώματος, hορόφου = ύψος ορόφου.

(2)

ΕΚ8 - ΚΠM: Ο εγκάρσιος οπλισμός ενισχυμένων περιοχών άκρων στην κρίσιμη περιοχή μπορεί να
υπολογίζεται με κανόνες της ΚΠ Χ αν (α) νd ≤ 0.15 ή (β) νd ≤ 0.2 και μειωθεί η τιμή του q κατά 15%

(3)

Οι υποσημειώσεις (4), (5), (7) του Πίνακα 5.5 ισχύουν και γιά τον περισφιγμένο πυρήνα των
ενισχυμένων περιοχών άκρων.

(4)

μφ = δείκτης πλαστιμότητας καμπυλοτήτων που αντιστοιχεί κατά τις Εξ. (5.10) στο γινόμενο της
βασικής τιμή του συντελεστή συμπεριφοράς qo επί το λόγο MEd/MRd στη βάση του τοιχώματος (βλ.
υποσημείωση (5)), εsy,d = fyd/Εs, ωvd = μηχανικό ποσοστό κατακόρυφου οπλισμού κορμού.

(5)

MEd = ροπή στη βάση του τοιχώματος από την ανάλυση για το σεισμό σχεδιασμού, MRd = τιμή
σχεδιασμού καμπτικής αντοχής στη βάση του τοιχώματος γιά την αξονική δύναμη NΕd από την
ανάλυση για το συνδυασμό του σεισμού σχεδιασμού.

(6)

ΕΑΚ: Tελική τέμνουσα σχεδιασμού εVEd ≥ VEdο/3.

(7)

ΕΚ8: Se(T1) = τιμή ελαστικού φάσματος στη θεμελιώδη ιδιοπερίοδο; Se(TC) = τιμή ελαστικού
φάσματος στην αρχή του φθιτού κλάδου (σε περίοδο TC).

(8)

ΕΚ8: Για δυαδικό σύστημα. z = απόσταση από βάση τοιχώματος

(9)

ΕΚΟΣ: VRd1 = [τRdmax(1, 1.6-d(m))min(2, 1.2+40ρL)+0.15NEd/Ac]bwd, τRd = 0.25fctd = 0.25fctκ,0.05/γc

(10)

ΕΚ8: με bw, d σε m, fck σε MPa, ρL= ποσοστό διαμήκους οπλισμού εφελκυόμενου πέλματος, VRd,c και
NΕd σε kN, είναι:
⎧
⎫
⎤⎛
⎡180
⎞
⎪
(100ρ L )1 / 3 , 35 1 + 0.2 f ck1 / 6 ⎥⎜⎜1 + 0.2 ⎟⎟ f ck1 / 3 + 0.15 N Ed ⎪⎬bwd
VRd , c = ⎨max⎢
d
d ⎠
Ac ⎪
⎥⎝
⎢ γc
⎪⎩
⎦
⎣
⎭

(11)

NEd = αξονική δύναμη (ελάχιστη τιμή) από ανάλυση για σεισμικό συνδυασμό δράσεων (θλίψη: >0).

(12)

ΕΚ8: Asv = συνολική διατομή κατακόρυφου οπλισμού κορμού και τυχόν πρόσθετων κατακόρυφων
ράβδων που τοποθετούνται στις ενισχυμένες περιοχές άκρων γιά αντίσταση σε διατμητική
ολίσθηση, x = ύψος θλιβόμενης ζώνης διατομής τοιχώματος που ελέγχεται.

(13)

fctd = fctκ,0.05/γc: τιμή σχεδιασμού (κάτω χαρακτηριστική τιμή) εφελκυστικής αντοχής σκυροδέματος.
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5.7 Kόμβοι δοκών-υποστυλωμάτων
5.7.1 Αγκύρωση και συνάφεια διαμήκους οπλισμού
Για λόγους συνάφειας, η μέγιστη διάμετρος dbL διαμήκων ράβδων δοκών που διέρχονται από
εσωτερικούς κόμβους είναι:

d bL 7.5 f ctm
1 + 0.8ν d
≤
⋅
hc
γ Rd f yd 1 + 0.75k D ρ' / ρ max

(5.17a)

και αυτή των ράβδων που αγκυρώνονται (με καμπύλη 90ο) σε εξωτερικούς (ακραίους)
κόμβους:

d bL
7.5 f ctm
≤
⋅ (1 + 0.8ν d )
hc
γ Rd ⋅ f yd

(5.17b)

όπου:

–

hc: πλάτος του υποστυλώματος παράλληλα στις ράβδους,

–

fctm: μέση τιμή της εφελκυστικής αντοχής σκυροδέματος,

–

νd = NEd/fcdAc: ελάχιστη τιμή της ανηγμένης αξονικής δύναμης στο υποστύλωμα από την
ανάλυση για τη σεισμική δράση σχεδιασμού με τα ταυτόχρονα κατακόρυφα φορτία,

–

kD = 1 για ΚΠ Υ, kD = 2/3 για ΚΠ Μ,

–

ρ': ποσοστό θλιβόμενου οπλισμού της δοκού,

–

ρmax: μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό εφελκυόμενου οπλισμού της δοκού κατά την Εξ.
(5.11),

–

γRd = 1.2 για ΚΠ Υ, γRd = 1.0 για ΚΠ Μ.
Τονίζεται ότι οι Εξ. (5.17) είναι καθοριστικές της διαμέτρου του διαμήκους οπλισμού των

δοκών, ή (για ρεαλιστικές διαμέτρους ράβδων) των διαστάσεων των υποστυλωμάτων.
Οι οπλισμοί δοκών που αγκυρώνονται με καμπύλη σε ακραίους κόμβους πρέπει να
τοποθετούνται μέσα στους συνδετήρες του υποστυλώματος.
Σε κτίρια ΚΠ Υ το μήκος αγκύρωσης του διαμήκους οπλισμού μέσα στον κόμβο αρχίζει να
μετράται από απόσταση 5dbL από την παρειά του κόμβου. Αυτό πάντως δεν επηρεάζει τη
εφαρμογή της Εξ. (5.17).
5.7.2 Έλεγχος σε διάτμηση κόμβων δοκών-υποστυλωμάτων για ΚΠ Υ
Σε κτίρια ΚΠ Υ ο οριζόντιος οπλισμός (συνδετήρες κατ΄επέκτασην του εγκάρσιου οπλισμού
του υποστυλώματος) μέσα σε κόμβους προκύπτει από υπολογισμό και συγκεκριμένα, από
έλεγχο του κόμβου σε διάτμηση. Ο υπολογισμός γίνεται ικανοτικά, με βάση τη μέγιστη δυνατή
τέμνουσα δύναμη που μπορεί να αναπτυχθεί στον κόμβο με βάση τους διαμήκεις οπλισμούς
της δοκού:

V jh = ( Asb1 + Asb 2 ) f y d − VC

(5.18)
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όπου:

–

Asb2: η διατομή του πάνω οπλισμού της δοκού,

–

Asb2: η διατομή του κάτω οπλισμού της δοκού (Asb2 = 0, σε εξωτερικούς κόμβους)

–

VC: η τέμνουσα του υπερκειμένου υποστυλώματος από την ανάλυση για τη σεισμική
δράση σχεδιασμού,

–

γRd = 1.2.
Η τέμνουσα δύναμη από την Εξ. (5.19) μεταφράζεται σε διατμητική τάση μέσα στον

πυρήνα του κόμβου:
vj =

V jh

(5.19)

b j h jc

όπου:

–

hjc: απόσταση μεταξύ των ακραίων στρώσεων οπλισμού του υποστυλώματος

–

bj: ενεργό πλάτος κόμβου:


Αν bc ≤ bw→ b j = min {bw ; (bc + 0.5hc )}

(5.20a)



Αν bc > bw→ b j = min {bc ; (bw + 0.5hc )}

(5.20b)

Ο υπολογισμός της αντοχής των κόμβων γίνεται με βάση τις κύριες τάσεις. Συγκεκριμένα, η
οριακή διατμητική αντοχή του κόμβου, vju, προκύπτει όταν η κύρια θλιπτική τάση στον κόμβο
λόγω:

–

διατμητικής τάσης, vj και

–

μέσης κατακόρυφης ορθής τασης από υπερκείμενη κολώνα, -νtopfcd,

ξεπεράσει το ηfcd, όπου η = 0.6(1-fck(MPa)/250): μειωτικός συντελεστής λόγω εγκάρσιας
εφελκυστικής τάσης. ‘Eτσι, λοιπόν, οι διαστάσεις εσωτερικού κόμβου δοκών-υποστυλωμάτων
πρέπει να είναι τέτοιες ώστε:
v j < v ju = ηf cd 1 −

ν top

(5.21a)

η

και οι διαστάσεις εξωτερικού κόμβου τέτοιες ώστε:
v j < v ju = 0.8ηf cd 1 −

ν top
η

(5.21b)

Διαγώνια ρηγμάτωση οπλισμένων κόμβων θα συμβεί αν η κύρια εφελκυστική τάση λόγω:

–

διατμητικής τάσης στον κόμβο, vj και

–

μέσης κατακόρυφης ορθής τάσης από την υπερκείμενη κολώνα, -νtopfcd, και

–

οριζόντιας ορθής τάσης λόγω περίσφιγξης από οριζόντιο οπλισμό κόμβου, -ρjhfywd:

ξεπεράσει την εφελκυστική αντοχή σκυροδέματος, fctd. Για να αποτραπεί η διαγώνια
ρηγμάτωση χρειάζεται οριζόντιος οπλισμός στον κόμβο με ποσοστό (ανηγμένο στο γινόμενο
του ενεργού πλάτους κόμβου, bj, επί την απόσταση πάνω και κάτω οπλισμού της δοκού, hjw):
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ρ jh f ywd ≥

v 2j
f ctd + ν top f cd

− f ctd

(5.22)

Ο ΕΚ8 δίνει και εναλλακτική μέθοδο για τον υπολογισμό του οπλισμού κόμβων. Αυτός
προκύπτει από το προσομοίωμα του κόμβου ως συνδυασμό διαγώνιου θλιπτήρα και
δικτυώματος από οριζόντιες και κατακόρυφες ράβδους με διαγώνιο θλιπτικό πεδίο, που δίνει
συνολική διατομή οριζόντιων κλειστών συνδετήρων.

–

Σε εσωτερικούς κόμβους: Ashfywd ≥ γRd(As1+As2)fyd(1-0.8νd)

(5.23a)

–

Σε εξωτερικούς κόμβους: Ashfywd ≥ γRdAs2 fyd(1-0.8νd)

(5.23b)

με γRd = 1.2 και νd που αφορά την υπερκείμενη κολώνα στην Εξ. (5.23a) ή την υποκείμενη
στην Εξ. (5.23b).
Επιπλέον των οριζόντιων συνδετήρων με απαιτούμενη συνολική διατομή Ash πρέπει να
τοποθετείται συνολική διατομή διαμπερών κατακόρυφων ράβδων, Asv,i, ανάμεσα στις
γωνιακές ράβδους στις αντίστοιχες παρειές των υποστυλωμάτων (που συνεισφέρουν στο
διαμήκη τους οπλισμό):

(

Asv, i ≥ (2/3)Ash h jc / h jw

)

(5.23)

5.7.3 Ελάχιστος οπλισμός κόμβων δοκών-υποστυλωμάτων ΚΠ Μ ή Υ
Χρειάζεται πάντοτε, για τη διατμητική αντοχή του κόμβου, τουλάχιστον μία ενδιάμεση
κατακόρυφη ράβδος σε κάθε πλευρά κόμβου υποστυλώματος με κύρια δοκό.
Ο οριζόντιος οπλισμός σε κόμβο υποστυλώματος με κύρια δοκό πρέπει να είναι
τουλάχιστον ο ελάχιστος στην κρίσιμη περιοχή των άκρων του υποστυλώματος, εκτός εάν και
στις τέσσερις πλευρές του κόμβου συμβάλουν δοκοί πλάτους τουλάχιστον ίσου με το 75% του
πλάτους του υποστυλώματος, οπότε η μέγιστη απόσταση των οριζόντιων οπλισμών στον
κόμβο μπορεί να αυξηθεί στο διπλάσιο αλλά όχι μικρότερη των 150 mm.

5.8 Πρόσθετες διατάξεις για τοιχώματα
5.8.1 Πλάστιμα τοιχώματα
Ο ΕΚ8 προβλέπει δύο τύπους τοιχωμάτων με ικανότητα απόδοσης ενέργειας:

–

Τα ελαφρά οπλισμένα μεγάλα τοιχώματα, που είναι αντικείμενο της παρακάτω παρ. 5.8.2.

–

Τα πλάστιμα τοιχώματα, που ακολουθούν το σκεπτικό των ΕΑΚ/ΕΚΟΣ περί τοιχωμάτων,
και με τα οποία ασχολείται η παρούσα παράγραφος.
Η διαστασιολόγηση, η κατασκευαστική διαμόρφωση και η όπλιση των πλάστιμων

τοιχωμάτων γίνεται έτσι ώστε η ανελαστική συμπεριφορά και η απόδοση ενέργειας να
περιορίζεται σε καμπτική πλαστική άρθρωση (κρίσιμη περιοχή) στη βάση του τοιχώματος και
να η εφαρμόζεται η σχέση q - μφ που ισχύει για προβόλους. Προς τούτο:
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–

Επιδιώκεται πάκτωση του τοιχώματος στη βάση για την αποφυγή ή τον περιορισμό της
λίκνισης.

–

Για σχεδιασμό του τοιχώματος σε κάμψη ώστε η πλαστική άρθρωση να σχηματισθεί μόνο
στη βάση, το τοίχωμα υπερ-διαστασιολογείται σε κάμψη πάνω από τη βάση, με γραμμική
περιβάλλουσα των ροπών από την ανάλυση (Σχήμα 5.7), η οποία στη συνέχεια
μετατίθεται κατακόρυφα κατά το σύνηθες μήκος μετάθεσης κατά ΕΚ2.

–

Στην κρίσιμη περιοχή στη βάση του τοιχώματος, τοποθετείται οπλισμός περίσφιγξης με
(ενεργό) μηχανικό ογκομετρικό ποσοστό κατά την παρ. 5.5 και τις Εξ. (5.12)-(5.16), που
προκύπτει από την τιμή της μφ με χρήση στην Εξ. (5.10) του γινόμενου της βασικής τιμή
του συντελεστή συμπεριφοράς qo επί το λόγο MEd/MRd στη βάση του τοιχώματος (MEd =
ροπή στη βάση του τοιχώματος από την ανάλυση για το σεισμό σχεδιασμού, MRd = τιμή
σχεδιασμού καμπτικής αντοχής στη βάση του τοιχώματος γιά την αξονική δύναμη NΕd από
την ανάλυση για το συνδυασμό του σεισμού σχεδιασμού).

–

Η διαστασιολόγηση σε διάτμηση στοχεύει σε υπεραντοχή και γίνεται με τέμνουσα
σχεδιασμού αυξημένη σε σχέση με την τιμή από την ανάλυση κατά τις Εξ. (5.7), (5.8).

Περιβάλλουσα σχεδιασμού

από αναλυση

Σχήμα 5.7: Περιβάλλουσα σχεδιασμού ροπών κάμψης πλάστιμου τοιχώματος
5.8.2 Ελαφρά οπλισμένα μεγάλα τοιχώματα
Κατά την έννοια του ΕΚ8, μεγάλα τοιχώματα μπορεί να σχεδιασθούν ως ελαφρά οπλισμένα
(μήκος διατομής lw≥ 4m), βάσει των εξής χαρακτηριστικών της συμπεριφοράς τους υπό τη
σεισμική δράση σχεδιασμού:
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–

Η ρηγμάτωση και η ανελαστική συμπεριφορά αναμένεται να περιορίζονται σε έκταση και
θέση στις διατομές βάσης ορόφων (και όχι μόνον στη βάση του τοιχώματος),

–

Η σεισμική ενέργεια μετατρέπεται σε μεγάλο βαθμό σε δυναμική (με ανύψωση μαζών
στους ορόφους) και επιστρέφει μερικώς στο έδαφος με ακτινοβολία (κατά τη λίκνιση του
τοιχώματος ως στερεό σώμα).

–

Οι διαστάσεις τους, η περιορισμένη πάκτωση στη βάση τους, η τυχόν σύνδεση με
εγκάρσια τοιχώματα, κ.ά., δεν επιτρέπουν στη διαστασιολόγηση να εξασφαλίσει την
ανάπτυξη πλαστικής άρθρωσης στη βάση.
Κατά την έννοια του ΕΚ8, ένα τοίχωμα μπορεί να θεωρηθεί ως «μεγάλο», αν έχει οριζόντια

διάσταση lw ≥ 4m, ή ≥ των δύο-τρίτων του ύψους του τοιχώματος. Περαιτέρω, ο φορέας
μπορεί να θεωρηθεί ως σύστημα ελαφρά οπλισμένων μεγάλων τοιχωμάτων, αν στην
οριζόντια διεύθυνση των τοιχωμάτων:
1. Τουλάχιστον 65% της τέμνουσας βάσης αναλαμβάνεται από τοιχώματα (Τοιχωματικό»
σύστημα).
2. Τουλάχιστον δύο «μεγάλα» τοιχώματα αναλαμβάνουν τουλάχιστον 20% του κατακόρυφου
φορτίου του κτιρίου (για επαρκή τοιχώματα ανά επιφάνεια κάτοψης και σημαντική
ανύψωση της μάζας με τη λίκνιση).
3. Η ιδιοπερίοδος του κτιρίου για θεώρηση πάκτωσης στη βάση είναι Τ1 < 0.5 s (→ χαμηλός
λόγος ύψους-προς-οριζόντια διάσταση, επιστροφή ενέργειας στο έδαφος με ακτινοβολία
κατά τη λίκνιση).
Αν πληρούνται και οι τρεις παραπάνω προϋποθέσεις, ο φορέας μπορεί να σχεδιασθεί
στην υπόψη οριζόντια διεύθυνση ως σύστημα ελαφρά οπλισμένων μεγάλων τοιχωμάτων με q
= 3 (Κατηγορία Πλαστιμότητας Μέση - ΚΠ Μ). Ειδικώς αν υπάρχει μόνον ένα τοίχωμα στην
υπ’όψη οριζόντια διεύθυνση, ο φορέας μπορεί να σχεδιασθεί στην υπόψη οριζόντια διεύθυνση
ως σύστημα ελαφρά οπλισμένων μεγάλων τοιχωμάτων αλλά με q=2 αντί q=3.
Για τα συστήματα ελαφρά οπλισμένων μεγάλων τοιχωμάτων, ο ΕΚ8 επιτρέπει πολύ
οικονομική διαστασιολόγηση και κατασκευαστική διαμόρφωση, με το εξής σκεπτικό:
1. Αν το τοίχωμα είναι μεγάλο, ο ελάχιστος οπλισμός των πλάστιμων τοιχωμάτων


έχει πολύ υψηλό κόστος και



δίνει καμπτική υπεραντοχή που δύσκολα μεταφέρεται στο έδαφος.

2. Τα μεγάλα τοιχώματα, ανεξαρτήτως ποσότητας οπλισμού:


αποκλείουν κατάρρευση λόγω μαλακού ορόφου,



μειώνουν τις βλάβες στα μη-φέροντα στοιχεία,



έχουν δείξει πολύ καλή έως εξαιρετική συμπεριφορά σε ισχυρούς σεισμούς.

Αν φορέας δεν πληροί ανωτέρω συνθήκες 1+2+3, όλα τα τοιχώματα (και αυτά με lw ≥ 4m)
διαστασιολογούνται ως πλάστιμα.
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Η διαστασιολόγηση και η κατασκευαστική διαμόρφωση των κατά ΕΚ8 ελαφρά οπλισμένων
μεγάλων τοιχωμάτων περιλαμβάνει τα εξής:
(a) Κατακόρυφοι οπλισμοί προσαρμόζονται ακριβώς στην ένταση M και N από την ανάλυση.
Έτσι αποφεύγεται οπλισμός πέραν αυτού που προκύπτει από τις απαιτήσεις της
ανάλυσης (π.χ. ο ελάχιστος), και ελαχιστοποιείται η υπερβάλλουσα καμπτική αντοχή.
(b) Η διαστασιολόγηση σε διάτμηση γίνεται με τέμνουσα σχεδιασμού ίση με την τέμνουσα από
την ανάλυση πολλαπλασιασμένη επί (1+q)/2.
(c) Αν η τέμνουσα σχεδιασμού είναι μικρότερη της διατμητικής αντοχής στοιχείων χωρίς
οπλισμό διάτμησης, δεν τοποθετείται ούτε καν ο ελάχιστος οπλισμός διάτμησης.
Το σκεπτικό του ανωτέρω (c) είναι το εξής:

–

Με τη βοήθεια των ανωτέρω (a) και (b), η ρηγμάτωση και η διαρροή αναμένεται να
περιορισθούν στους αρμούς διακοπής στις διατομές βάσης των ορόφων,

–

Αν παρ’ ελπίδα σχηματισθούν λοξές ρωγμές, το εύρος τους θα περιορισθεί από το
γεγονός ότι η απόκριση ελέγχεται από τις παραμορφώσεις (και όχι από τις δυνάμεις, όπως
στις στατικές δράσεις τις οποίες αφορά ο ΕΚ2) και θα ξανακλείσουν, ακόμα και χωρίς τον
ελάχιστο οπλισμό διάτμησης.

–

Οι τυχόν λοξές ρωγμές θα τέμνουν τα πατώματα και θα ενεργοποιούν τον οπλισμό τους
στην ανάληψη της τέμνουσας.
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6.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΑΚ/ΕΚΟΣ2000 ΣΕ ΠΟΛΥΟΡΟΦΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

ΤΩΝ ΕΚ8 ΚΑΙ

Για κτίρια κανονικά καθύψος και σε κάτοψη, σχεδιασμός για τις ΚΠ Μ ή Υ με τον ΕΚ8 δίνει
πρακτικώς το ίδιο συνολικό κόστος υλικών και γενικώς εξίσου ικανοποιητική σεισμική
συμπεριφορά. Η ΚΠ Μ προκύπτει ελαφρώς πλεονεκτικότερη για το σχεδιασμό ολιγόροφων
κτιρίων σε μέση σεισμικότητα (π.χ., για εδαφική επιτάχυνση σχεδιασμού, μετά τον
πολλαπλασιασμό επί το συντελεστή σπουδαιότητας, της τάξεως του 0.2g). Η ΚΠ Υ είναι
πλεονεκτικότερη για υψηλή σεισμικότητα (εδαφική επιτάχυνση σχεδιασμού της τάξεως του
0.4g) καθώς και στα ψηλά κτίρια για μέση σεισμικότητα. Οι ΕΑΚ/ΕΚΟΣ2000 δίνουν αρκετά
μεγαλύτερη ποσότητα χάλυβα απ’ ότι ο ΕΚ8, χωρίς όμως να οδηγεί σε ουσιωδώς καλύτερη
σεισμική συμπεριφορά. Ο ΕΚ8 αξιοποιεί το χάλυβα οπλισμού ορθολογικότερα από τους
ΕΑΚ/ΕΚΟΣ2000.
Σχεδιασμός κατά ΕΚ8 με ΚΠ Χ απαιτεί πολύ μεγαλύτερη ποσότητα οπλισμού και (συχνά
και) διαστάσεις διατομών, σε σύγκριση με τις ΚΠ Μ ή Υ και τους ΕΑΚ/ΕΚΟΣ2000. Δίνει
καλύτερη συμπεριφορά υπό το σεισμό λειτουργικότητας (λόγω της μεγαλύτερης δυσκαμψίας
του φορέα), όχι όμως πάντοτε και υπό το σεισμό σχεδιασμού, όπου, τουλάχιστον για υψηλή
σεισμικότητα και κτίρια μέσου ή μεγάλου ύψους, η συμπεριφορά είναι σαφώς δυσμενέστερη
απ’αυτήν που προκύπτει για σχεδιασμό με ΕΚ8, ΚΠ Μ ή Υ, ή με ΕΑΚ/ΕΚΟΣ2000. Συνολικώς,
η ΚΠ Χ δεν αποτελεί οικονομοτεχνικώς δόκιμη λύση για μέση ή υψηλή σεισμικότητα και ορθώς
συνιστάται από τον ΕΚ8 να περιορίζεται η χρήση της μόνο σε περιοχές χαμηλής
σεισμικότητας (με μέγιστη εδαφική επιτάχυνση σχεδιασμού κάτω από 0.10g).
Τα ανωτέρω συμπεράσματα ισχύουν για κτίρια κανονικά καθύψος και σε κάτοψη. Η μηκανονικότητα οδηγεί σε επιβάρυνση του κόστους κτιρίων που σχεδιάζονται με ΕΚ8, ΚΠ Μ ή Υ,
χωρίς όμως συστηματική υποβάθμιση της σεισμικής τους συμπεριφοράς. Αντίθετα, ο
σχεδιασμός μη-κανονικών κτιρίων με ΕΑΚ/ΕΚΟΣ2000 δεν οδηγεί μεν σε συστηματική
επιβάρυνση του κόστους τους, δίνει όμως ενδεχομένως αρκετά δυσμενέστερη σεισμική
συμπεριφορά και υποβάθμιση της ασφάλειας.
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