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Εισαγωγή.
Από τα πολλά σχήματα επέμβασης – ενίσχυσης κτιριακών πλαισιακών κατασκευών από Ο/Σ,
ειδικότερα αυτών που έχουν σχεδιαστεί με παλαιότερους κανονισμούς και ως εκ τούτου χρήζουν
αναβάθμισης, εξετάζεται στην παρούσα εργασία η κατασκευή εμφατνωμάτων Ο/Σ εντός των
ανοιγμάτων των πλαισίων, όπως προβλέπεται και από τον Κανονισμός Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ., δες
βιβλιογραφία 4, 5). Η τεχνική μπορεί να εφαρμοστεί σχετικά εύκολα στην πυλωτή πολυωρόφων
κτιριακών κατασκευών και να συνδυαστεί με αυτή των μανδυών των δομικών στοιχείων του
περιβάλλοντος πλαισίου (σχήμα 1). Η προσθήκη εμφατνωμάτων Ο/Σ μπορεί να προσδώσει σημαντική
επαύξηση της δυσκαμψίας, της φέρουσας ικανότητας και της απορρόφησης ενέργειας, πέραν αυτής
των μανδυών, μέσα από την συνδυασμένη μετελαστική συμπεριφορά του συνόλου των μανδυωμένων
πλαισίων και εμφατνωμάτων συνδεδεμένων με αυτά.

Σχήμα 1. Μονώροφο πλαίσιο Ο/Σ με εμφάτνωμα

Αυτό το σχήμα επέμβασης/ενίσχυσης διερευνάται στην παρούσα εργασία. Τέτοιο σχήμα ενίσχυσης
έχει διερευνηθεί στο παρελθόν και από άλλους ερευνητές (δες βιβλιογραφία 7, 8). Εδώ η
προτεινόμενη διερεύνηση εστιάζεται στους μηχανισμούς αλληλεπίδρασης των επί-μέρους τμημάτων

ΕΠΕΣ

Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ) – ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος «Κατασκευές από Σκυρόδεμα»
Σκυρόδεμα»
Θεσσαλονίκη, 10-12 Νοεμβρίου 2016

του εν λόγω σχήματος ενίσχυσης, δηλαδή του περιβάλλοντος πλαισίου και του εμφατνώματος μέσω
των λεπτομερειών σύνδεσης. Το εν λόγω πρόβλημα αλληλεπίδρασης έχει αρκετά κοινά στοιχεία με
την αλληλεπίδραση πλαισίωνμε τοιχοπληρώσεις, που έχει διερευνηθεί σε βάθος από την ερευνητική
ομάδα του εργαστηρίου Πειραματικής Αντοχής των Υλικών και των Κατασκευών του Α.Π.Θ. στο
παρελθόν (δες βιβλιογραφία 1, 2, 3 και 9). Η συνεργασία του δομικού στοιχείου του υπάρχοντος
πλαισίου (αρχικού ή μανδυωμένου) με το νέο στοιχείο Ο/Σ (εμφάτνωμα) που τοποθετείται ως
ενίσχυση αποτελεί έναν πολύ σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει τόσο τον τελικό μηχανισμό
αστοχίας όσο και την αρχική δυσκαμψία και την μέγιστη τιμή της φέρουσας ικανότητα.ς Η
συνεργασία αυτή που διερευνάται εδώ επιτυγχάνεται μέσω μεταλλικών συνδέσμων εν είδη βλήτρων /
αγκυρίων των οποίων η συμπεριφορά διερευνάται αφενός μέσω σειράς κατάλληλων πειραματικών
δοκιμίων (σχήμα 2) αφετέρου μέσω κατάλληλων αριθμητικών προσομοιώσεων (σχήμα 3).

Σχήμα 2. Απεικόνιση της φορτιστικής διάταξης και του δοκιμίου που διερευνάται πειραματικά

Σχήμα 3. Δυσδιάστατη αριθμητική προσομοίωση της φορτιστικής διάταξης και του δοκιμίου

ΕΠΕΣ

Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ) – ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος «Κατασκευές από Σκυρόδεμα»
Σκυρόδεμα»
Θεσσαλονίκη, 10-12 Νοεμβρίου 2016

Αρχικά, γίνεται μια αριθμητική διερεύνηση της εντατικής κατάστασης που αναπτύσσεται στο σύνολο
του φορέα (πλαίσιο + εμφάτνωμα) όταν μεταβάλλονται οι συνθήκες επαφής που θεωρείται ότι
αναπτύσσονται ανάμεσα στους στύλους ή το ζύγωμα του εμφατνωμένου πλαισίου και στο εμφάτνωμα
στην διεπιφάνεια επαφής τους. Στην συνέχεια, γίνεται μια πειραματική διερεύνηση της συμπεριφοράς
δοκιμίων που αντιπροσωπεύουν τμήματα τόσο των δομικών στοιχείων του περιβάλλοντος πλαισίου
όσο και του εμφατνώματος καθώς και την διεπιφάνεια επαφής τους. Τα δοκίμια αυτά υποβάλλονται
στο εργαστήριο σε μια ποικιλία δυναμικών φορτίσεων στην προσπάθεια νε μελετηθεί η συμπεριφορά
και η φέρουσα ικανότητας της λεπτομέρειας επαφής/σύνδεσης του περιβάλλοντος πλαισίου και του
εμφατνώματος.
2. Αρχική αριθμητική διερεύνηση.
Η παρούσα αρχική αριθμητική διερεύνηση περιορίζεται να εξετάσει ένα μονώροφο δίστηλο πλαίσιο
από οπλισμένο σκυρόδεμα (Ο.Σ.) που μορφοποιείται από δύο στύλους (αριστερό και δεξιό) και δύο
οριζόντια δομικά στοιχεία που αντιπροσωπεύουν το ζύγωμα (άνω) και την θεμελίωση ή υποκείμενο
ζύγωμα (κάτω). Οι διαστάσεις του εν λόγω φορέα, που προσομοιώνεται αριθμητικά, είναι σχετικά
αυθαίρετες και έχουν ως εξής: Το οριζόντιο μήκος ανάμεσα στους κεντροβαρικούς άξονες των δύο
στύλων είναι 6m ενώ το ύψος, δηλαδή η κατακόρυφη απόσταση ανάμεσα στα δύο ζυγώματα είναι
3m. Η διατομή των στύλων είναι 340mm x 340mm ενώ του άνω ζυγώματος 300mm x 600mm. Στο
κάτω οριζόντιο δομικό στοιχείο δόθηκε αυξημένη αξονική και καμπτική δυσκαμψία ώστε να
αντιπροσωπεύει την αυξημένη δυσκαμψία δομικού στοιχείου θεμελίωσης. Αυτό τo αριθμητικό
προσομοίωμα του πλαισίου Ο.Σ. συμπεριλαμβάνει τρισδιάστατα ανελαστικά ελατηριακά στοιχεία που
βρίσκονται σε όλες τις περιοχές των ενώσεων των στύλων με τα οριζόντια στοιχεία (άνω και κάτω)
καθώς και στα άκρα του ζυγώματος (αριστερά και δεξιά). Με τον τρόπο αυτό καλύπτεται η
δυνατότητα εμφάνισης πλαστικών αρθρώσεων στα δομικά στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος στις
συγκεκριμένες θέσεις. Οι ελαστικές και μετελαστικές ιδιότητες αυτών των στοιχείων έχουν
προσδιορισθεί θεωρώντας ότι οι διατομές των στύλων είναι αντιπροσωπευτικές για δομικά στοιχεία
του ισογείου ενός κτιρίου που έχει τρεις υπερκείμενους ορόφους πέραν του ισογείου. Με βάση το ίδιο
σκεπτικό οι στύλοι του πλαισίου που εξετάζεται φέρουν αξονικό φορτίο από τους υπερκείμενους
ορόφους ίσο με 510ΚΝ για τον κάθε στύλο. Υποτιθέτοντας μια τυπική όπλιση των διατομών των
στύλων και του ζυγώματος και με βάση τις σχετικές παραδοχές για τις μηχανικές ιδιότητες του
σκυροδέματος και του χάλυβα προκύπτουν διαγράμματα ροπών-στροφών που εισάγονται στο
αριθμητικό προσομοίωμα, χάριν απλοποίησης, ως υπακούοντα σε έναν τρι-γραμμικό νόμο. Πέραν
των περιοχών που τοποθετούνται αυτά τα τρισδιάστατα μετελαστικά στοιχεία για να προσομοιώσουν
τις περιοχές των πλαστικών αρθρώσεων, οι περιοχές των κόμβων αυτών κάθε αυτών θεωρείται ότι
είναι απαραμόρφωτες. Αυτή η αριθμητική προσομοίωση, που υιοθετήθηκε για το περιβάλλον πλαίσιο,
δεν δύναται να καλύψει την τυχόν ανάπτυξη μηχανισμού διατμητικής αστοχίας. Αναφορικά με το
εμφάτνωμα εξετάσθηκαν οι εξής δύο περιπτώσεις. Αρχικά, έγινε η υπόθεση ότι το εμφάτνωμα θα
συμπεριφερθεί ελαστικά σε όλη την διάρκεια της φόρτισης έχοντας ένα πάχος ίσο με 150mm και ένα
μέτρο ελαστικότητας ίσο με E=7GPa, υποθέτοντας μια ελαφρώς ρηγματωμένη κατάσταση. Σε ένα
επόμενο αριθμητικό προσομοίωμα, δόθηκε η δυνατότητα στο εμφάτνωμα να αναπτύξει ρεαλιστική
μετελαστική συμπεριφορά.
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2.1. Τα αριθμητικά προσομοιώματα
Στην παρούσα αριθμητική διερεύνηση χρησιμοποιήθηκαν τα εξής τέσσερα αριθμητικά
προσομοιώματα, ως παραλαγές του προβλήματος του εμφατνωμένου πλασίου, του οποίου η
συμπεριφορά διερευνάται εδώ.
Αρχικά χρησιμοποιείται το αριθμητικό προσομοίωμα του περιβάλλοντος πλαισίου Ο.Σ. χωρίς
εμφάτνωμα, που ονομάζεται «γυμνό» πλαίσιο.
Όλα τα υπόλοιπα αριθμητικά προσομοιώματα περιλαμβάνουν ένα εμφάτνωμα πάχους 150mm που
συμπεριφέρεται ελαστικά αλλά συνδέεται με ανελαστικούς συνδέσμους με το παριβάλλον πλαίσιο
Ο.Σ. όπως θα περιγραφεί κατωτέρω. Σε όλες τις περιπτώσεις αυτών των συνδέσεων
χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικά ανελαστικά στοιχεία ελατηριακού τύπου (δες βιβλιογραφία 1, 3 ,
9). Το πρώτο από αυτά τα στοιχεία αντιπροσωπεύει τον μηχανισμό επαφής (μεταβίβασης θλίψης) ή
αποκόλλησης (αδυναμίας μεταβίβασης εφελκυσμού) ανάμεσα στο εμφάτνωμα και το περιβάλλον
πλαίσιο κατά την διεύθυνση την κάθετη στον αντίστοιχο διαμήκη άξονα του δομικού στοιχείου Ο.Σ.
Το ίδιο στοιχείο περιλαμβάνει τον ελαστοπλαστικό μηχανισμό τριβής-ολισθησης κατά την διεύθυνση
την παράλληλη προς τον αντίστοιχο διαμήκη άξονα του δομικού στοιχείου Ο.Σ. Το δεύτερο από
αυτά τα στοιχεία αντιπρόσωπεύει την μεταφορά δυνάμεων ανάμεσα στο εμφάτνωμα και το
περιβάλλον πλαίσιο από την παρουσία χαλύβδινων μεταλλικών συνδέσμων με διεύθυνση κάθετη στον
αντίστοιχο διαμήκη άξονα του δομικού στοιχείου Ο.Σ. που έχουν διάμετρο 12mm και τάση διαροής
500MPa και μπορούν να αναπτύξουν λειτουργία αγκυρίου η βλήτρου, μεταφέροντας δυνάμεις
αντίστοιχα κατά την κάθετη ή παράλληλη διεύθυνση του άξονα του δομικού στοιχείου Ο.Σ., ανάμεσα
στο εμφάτνωμα και το περιβάλλον πλαίσιο. Η συμπεριφορά των δεύτερων αυτών ανελαστικών
ελατηριακών συνδέσμων υπακούουν σε έναν ελαστοπλαστικό νόμο συμπεριφοράς τόσο στην διαμήκη
όσο και στην εγκάρσια έννοια. Κατά την διαμήκη έννοια η διατομή του μεταλλικού συνδέσμου και η
τάση διαρροής του χάλυβα καθορίζουν αυτόν τον ανελαστικό νόμο κατά την έννοια του αγκυρίου. Για
την ποσοτικοποίση της συμπεριφοράς βλήτρου του εν λόγω μεταλλικού συνδέσμου χρησιμοποιούνται
τα αποτελέσματα των πειραμάτων, που θα αναπτυχθούν συνοπτικά στην παράγραφο 3, για να
ποσοτικοποιηθεί ο ανελαστικός νόμος που διέπει την συμπεριφορά των ελατηρίων σε αυτήν την
έννοια. Τα ακόλουθα τρία αριθμητικά προσομοιώματα αντιπροσωπεύουν εμφατνωμένα πλαίσια με
τρείς διαφορετικές συνθήκες σύνδεσης του εμφατνώματος με το περιβάλλον πλάισιο.
Εμφατνωμένο πλαίσιο a. Σε αυτό το αριθμητικό προσωμοίωμα η σύνδεση του περιβάλλοντος
πλαισίο με το εμφάτνωμα τόσο για τους στύλους όσο και για το ζύγωμα γίνεται μέσω ελατηριακών
συνδέσμων επαφής-αποκόλλησης, όπως περιγράφηκαν προηγουμένως.
Εμφατνωμένο πλαίσιο b. Σε αυτό το αριθμητικό προσωμοίωμα η σύνδεση του εμφατνώματος με
τους στύλους του περιβάλλοντος πλαισίου εξακολουθεί να γίνεται όπως και προηγουμένως μέσω
ελατηριακών συνδέσμων επαφής-αποκόλλησης. Στην περίπτωση όμως αυτή η σύνδεση του
ζυγώματος και της θεμελίωσης του περιβάλλοντος πλαισίου με το εμφάτνωμα γίνεται μέσω τριάντα
δύο (32) ανελαστικών συνδέσμων τύπου αγκυρίου / βλήτρου που περιγράφηκαν προηγουμένως.
Εμφατνωμένο πλαίσιο c. Σε αυτό το αριθμητικό προσωμοίωμα η σύνδεση τόσο των στύλων όσο και
του ζυγώματος / θεμελίωσης του περιβάλλοντος πλαισίου με το εμφάτνωμα γίνεται μέσω των
ανελαστικών συνδέσμων τύπου αγκυρίου / βλήτρου που περιγράφηκαν προηγουμένως. Οι σύνδεσμοι
αυτοί είναι τριάντα δύο (32) για το ζύγωμα ή την θεμελίωση και είκοσι έξη (26) για κάθε στύλο..
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Η φόρτιση στην οποία υποβλήθηκαν όλα τα αριθμητικά προσομοιώματα που περιγράφηκαν
προηγουμένως ήταν η ίδια και αποτελούνταν από το κατακόρυφο φορτίο των 510ΚΝ για κάθε στύλο
που προαναφέρθηκε και στην συνέχεια από μια οριζόντια δύναμη κατά την έννοια του οριζόντιου
διαμήκους άξονα του ζυγώματος (σχήμα 2β). Η δύναμη αυτή επιβλήθηκε με έναν συνεχώς
αυξανόμενο τρόπο χρησομοποιώντας για τον σκοπό αυτό μια ανελαστική υπερωθητική ανάλυση βήμα
προς βήμα “push - over”. Μέσω αυτής της ανελαστικής ανάλυσης τα αριθμητικά προσομοιώματα που
περιγράφηκαν προηγουμένως μπορούσαν να αναπτύξουν τους εξής ανελαστικούς μηχανισμούς:
- Πλαστικές αρθρώσεις στα δομικά στοιχεία Ο.Σ. στις συγκεκριμένες προκαθορισμένες θέσεις.
Δηλαδή κορυφή και πόδα των στύλων και στο αριστερό και δεξί άκρο του ζυγώματος.
- Αποκόλληση του εμφατνώματος από το περιβάλλον πλαίσιο με την τοπική ενεργοποίση του
μηχανισμού επαφής αποκόλλησης των αντίστοιχων ελατηριακών συνδέσμων είτε στους στύλους είτε
στο ζύγωμα / θεμελίωση.
- Την ανελαστική συμπεριφορά των χαλύβδινων μεταλλικών συνδέσμων είτε στους στύλους είτε στο
ζύγωμα / θεμελίωση κατά την λειτουργία αγκυρίου η βλήτρου.
Στην παρούσα φάση η ανελαστική συμπεριφορά δεν επεκτάθηκε στο εμφατνωμα. Αυτό έγινε σε
περαιτέρω αριθμητική διερεύνηση, που δεν παρουσιάζεται εδώ.
Η συμπεριφορά του γυμνού ή εμφατνωμένου πλαισίου Ο.Σ. όπως προβλέβθηκε μέσω των τεσσάρων
αριθμητικών προσομοιωμάτων που περιγράφηκαν προηγουμένως παρουσιαζονται στην συνέχεια. . Τα
αριθμητικά αποτελέσματα περιλαμβάνουν: α) Την μεταβολή της επιβαλλομενης οριζόντιας φόρτισης
και της αντίστοιχης οριζόντιας μετατόπισης του ζυγώματος που προκύπτις ως αποτέλεσμα αυτής της
φόρτισης. β) Την εικόνα του παραμορφωμένου φορέα όταν η οριζόντια δύναμη που επιβάλλεται στο
ζύγωμα έχει την μέγιστη τιμή στο τέλος της υπερωθητικής ανάλυσης.. γ) Την εικόνα που
παρουσιάζουν οι δυνάμεις που μεταφέρονται από το εμφάτνωμα στο περιβάλλον πλαίσιο Ο.Σ. όταν η
οριζόντια δύναμη που επιβάλλεται στο ζύγωμα έχει την μέγιστη τιμή στο τέλος της υπερωθητικής
ανάλυσης..
2.2. Η συμπεριφορά του αριθμητικού προσομοιώματος του γυμνού πλαισίου.
Η συμπεριφορά του αριθμητικού προσμοιώματος του γυμνού πλαισίου σε όρους επιβαλλόμενης
οριζόντιας δύναμης στο ζύγωμα με την αντίστοιχη οριζόντια μετατόπισή του απεικονίζεται στα
σχήματα 4α και 4β.

Σχήμα 4α. Απόκριση γυμνού πλαισίου σε
όρους οριζόντιας δύναμης – οριζόντιας
μετακίνησης στο ζύγωμα

Σχήμα 4β. Απόκριση γυμνού πλαισίου , χωρίς το εμφάτνωμα,
σε όρους οριζόντιας δύναμης – οριζόντιας μετακίνησης στο
ζύγωμα

ΕΠΕΣ

Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ) – ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος «Κατασκευές από Σκυρόδεμα»
Σκυρόδεμα»
Θεσσαλονίκη, 10-12 Νοεμβρίου 2016

Όπως φαίνεται στο σχήμα 4α η απόκριση του πλαισίου Ο.Σ μετά από ένα ορισμένο επίπεδο
οριζόντιου φορτίου, που αντιστοιχεί σε μια οριζόντια μεταόπιση του ζυγώματος περίπου 15mm,
γίνεται εμφανώς μη γραμμική. Όταν η οριζόντια μετατόπιση του ζυγώματος φθάνει στο επίπεδο των
24.5mm, πλαστικές αρθρώσεις αναπτύσσονται σε θέσεις των στύλων και του ζυγώματος που
απεικονίζονται ενδεικτικά στο σχήμα 4β. Η τιμή της οριζόντιας δύναμης στην περίπτωση αυτή είναι
ίση με 174KN και πλησιάζει το όριο της καμπτικής φέρουσας ικανότητας του εν λόγω γυμνού
πλασίου. Από το σχήμα 2α συνάγεται ότι η δυσκαμψία του φορέα αυτού είναι της τάξεως των
10KN/mm
2.3. Η συμπεριφορά του αριθμητικού προσομοιώματος του εμφατνωμένου πλαισίου τύπου a.
Η συμπεριφορά του αριθμητικού προσμοιώματος του εμφατνωμένου πλαισίου τύπου a σε όρους
επιβαλλόμενης οριζόντιας δύναμης στο ζύγωμα με την αντίστοιχη οριζόντια μετατόπισή του
απεικονίζεται στα σχήματα 5α και 5β.Η μη γραμμική συμπεριφορά της καμπύλης απόκρισης
οριζόντιου φορτίου – οριζόντιας μετατόπισης του ζυγώματος γινεται φανερή για αυτό το
προσομοίωμα μέσω του σχήματος 5α για επίπεδο οριζόντιας μετατόπισης του ζυγώατος ίση με 10mm.
Η εν λόγω μη γραμμική συμπεριφορά είναι λιγότερη έντονη από την αντίστοιχη του γυμνού πλασίου
(δες σχήμα 4α). Όταν η οριζόντια μετατόπιση του ζυγώματος φθάνει στο επίπεδο των 19.92mm, η
τιμή της οριζόντιας δύναμης στην περίπτωση αυτή είναι ίση με 1950KN (σχήμα 5β).

Σχήμα 5α. Απόκριση εμφατνωμένου πλαισίου
τύπου a σε όρους οριζόντιας δύναμης –
οριζόντιας μετακίνησης στο ζύγωμα

Σχήμα 5β. Απόκριση εμφατνωμένου πλαισίου τύπου a σε
όρους οριζόντιας δύναμης – οριζόντιας μετακίνησης στο
ζύγωμα

Συγκρίνοντας αυτό το επίπεδο της οριζόντιας φόρτισης με την αντίστοιχη τιμή του γυμνού πλασίου
παρατηρούμε ότι υπάρχει μια αύξηση της τάξεως του 800%. Ομοίως η αντίστοιχη αύξηση της
δυσκαμψίας είναι ακόμη μεγαλύτερη από 10KN/mm σε 150KN/mm. Στα σχήματα 6α και 6β
απεικονίζεται η μεταφορά δυνάμεων στην διεπιφάνεια εμφατνώματος-πλαισίου. Στο σχήμα 6α
απεικονίζεται η κατανομή των μεταφερόμενων δυνάμεων μεταξύ ζυγώματος και εμφατνώματος
(παράλληλα στον άξονα του ζυγώματος ενώ στο σχήμα 6β η αντίστοιχη κατανομή μεταξύ
εμφατνώματος και αριστερού στύλου (καθετα στον άξονα του στύλου). Όπως γίνεται εμφανές από τα
σχήματα 6α και 6β η μεταφορά αυτή των δυνάμεων συγκεντρώνεται σε μια σχετικά στενή περιοχή
στην γωνία όπου το εμφάτνωμα είναι σε επαφή με την παρειά του αριστερού στύλου και το άνω
αριστερό άκρο του ζυγώματος. Το υπόλοιπο τμήμα της διεπιφάνειας του στύλου και του ζυγώματος
δεν συμμετέχει σε αυτήν την μεταφορά λόγω της απ αποκόλλησης του εμφατνώματος από την
διεπιφάνεια επαφής. Όπως επίσης μπορεί να παρατηρήσει κανείς σε αυτά τα σχήματα η δύναμη αυτή
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που μεταφέρεται κάθετα προς τον άξονα του στύλου και του ζυγώματος είναι θλιπτική και φθάνει σε
αρκετά μεγάλη τιμή. Εξ αυτού του λόγου είναι αναμενόμενο να αναπτυχθούν και πρόσθετοι
ανελαστικοί μηχανισμοί λόγω της μεγάλης θλιπτικής έντασης είτε στο εμφάτνωμα είτε στους στύλους
και στο ζύγωμα στις συγκεκριμένες περιοχές. Οι μηχανισμού αυτοί δεν εμφανίζονται εδώ γιατί δεν
έχουν εισαχθεί στην αριθμητική προσομοίωση στην παρούσα φάση.

Σχήμα 6a.

Σχήμα 6b.
Σχήμα 6. Μεταφορά δυνάμεων στην διεπιφάνεια εμφατνώματος-πλαισίου α) Μεταξύ ζυγώματος και
εμφατνώματος (παράλληλα στον άξονα του ζυγώματος β) Μεταξύ εμφατνώματος και αριστερού στύλου
(καθετα στον άξονα του στύλου).

2.4. Η συμπεριφορά του προσομοιώματος του εμφατνωμένου πλαισίου τύπου b.
Η συμπεριφορά του αριθμητικού προσμοιώματος του εμφατνωμένου πλαισίου τύπου b σε όρους
επιβαλλόμενης οριζόντιας δύναμης στο ζύγωμα με την αντίστοιχη οριζόντια μετατόπισή του
απεικονίζεται στα σχήματα 7α και 7β.Η μη γραμμική συμπεριφορά της καμπύλης απόκρισης
οριζόντιου φορτίου – οριζόντιας μετατόπισης του ζυγώματος γινεται φανερή για αυτό το
προσομοίωμα μέσω του σχήματος 7α για επίπεδο οριζόντιας μετατόπισης του ζυγώματος ίση με 8mm.
Η εν λόγω μη γραμμική συμπεριφορά είναι περισσότερο έντονη από την αντίστοιχη του
εμφατνωμένου πλαισίου τύπου a (δες σχήμα 5α).

Σχήμα 7α. Απόκριση εμφατνωμένου
πλαισίου τύπου b σε όρους οριζόντιας
δύναμης – οριζόντιας μετακίνησης στο
ζύγωμα

Σχήμα 7β. Απόκριση εμφατνωμένου πλαισίου τύπου b σε
όρους οριζόντιας δύναμης – οριζόντιας μετακίνησης στο
ζύγωμα
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Όταν η οριζόντια μετατόπιση του ζυγώματος φθάνει στο επίπεδο των 30.00mm, η τιμή της οριζόντιας
δύναμης στην περίπτωση αυτή είναι ίση με 2028KN (σχήμα 7β). Η παρουσία των χαλύβδινων
μεταλλικών συνδέσμων που συνδέουν το εμφάτνωμα με το ζύγωμα συμβάλει στην αύξηση της
φέρουσας ικανότητας και της δυσκαμψίας, που αυτήν την φορά φθάνει την τιμή του 250KN/mm. Η
ανελαστική συμπεριφορά των μεταλλικών συνδέσμων κατά την λειτουργία βλήτρου η αγκυρίου θα
πρέπει να μελετηθεί ποιο λεπτομεριακά από ότι γίνεται στην παρούσα σχετικά απλοποιημένη
αριθμητική προσομοίωση.

Σχήμα 8. Μεταφορά δυνάμεων στην διεπιφάνεια εμφατνώματος- ζυγώματος. Άνω καθετα στον άξονα του
ζυγώματος και κάτω παράλληλα στον άξονα του ζυγώματος για το αριθμητικό προσομοίωμα τύπου b.

Στο σχήμα 8 (άνω και κάτω) απεικονίζεται η μεταφορά δυνάμεων στην διεπιφάνεια εμφατνώματοςκαι ζυγώματος του πλαισίου μέσω των μεταλλικών συνδέσμων που υπάρχουν εκεί. Το διάγραμμα
στο άνω μέρος του σχήματος 8 απεικονίζει την λειτουργία αγκυρίου των εν λόγω μεταλλικών
συνδέσμων ενώ το κάτω μέρος του σχήματος 8 την λειτουργία βλήτρου των εν λόγω μεταλλικών
συνδέσμων. Επίπρόσθετα, στο άνω μέρος του σχήματος 8 απεικονίζεται η περιοχή μεταφοράς
δυνάμεων μεταξύ εμφατνώματος και ζυγώματος κατά την κάθετη διεύθυνση προς τον διαμήκη άξονα
του ζυγώματος. Όπως φαίνεται στο σχήμα αυτό ή θλιπτική ένταση είναι μικρότερου εύρους
συγκριτικά με την αντίστοιχη θλιπτική ένταση του αριθμητικού προσομοιώματος a (δες σχήμα 6α).
Από την αλληλεπίδραση εμφατνώματος και πλασίου Ο.Σ. σημαντικές δυνάμες αναπτύσσονται στους
μεταλλικούς συνδέσμους που συνδέσουν το ζύγωμα του πλασίου με το εμφάτνωμα με λειτουργία
βλήτρου (κάτω μέρος σχήματος 8).
2.5. Η συμπεριφορά του προσομοιώματος του εμφατνωμένου πλαισίου τύπου c.
Η συμπεριφορά του αριθμητικού προσμοιώματος του εμφατνωμένου πλαισίου τύπου c σε όρους
επιβαλλόμενης οριζόντιας δύναμης στο ζύγωμα με την αντίστοιχη οριζόντια μετατόπισή του
απεικονίζεται στα σχήματα 9α και 9β. Η μη γραμμική συμπεριφορά της καμπύλης απόκρισης
οριζόντιου φορτίου – οριζόντιας μετατόπισης του ζυγώματος γινεται φανερή για αυτό το
προσομοίωμα μέσω του σχήματος 9α για επίπεδο οριζόντιας μετατόπισης του ζυγώματος ίση με
7.5mm. Όταν η οριζόντια μετατόπιση του ζυγώματος φθάνει στο επίπεδο των 24.95mm, η τιμή της
οριζόντιας δύναμης στην περίπτωση αυτή είναι ίση με 4880KN (σχήμα 9β). Η μέγιστη αυτή τιμή της
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φέρουσας ικανότητας του αριθμητικού προσομοιώματος c είναι σχεδόν 2.5 φορές μαγαλύτερη από
αυτήν του προσομοιώματος b και οφείλεται στην συνεισφορά της μεταφοράς δυνάμεων τόσο των
μεταλλικών συνδέσμων που συνδέουν το ζύγωμα με το εμφάτνωμα όσο και αυτών που συνδέουν τους
στύλους με το εμφάτνωμα και εμφανίζουν λειτουργία βλήτρου και αγκυρίου (δες σχήματα 10 και 11).
Η παρουσία των χαλύβδινων μεταλλικών συνδέσμων που συνδέουν το εμφάτνωμα με το ζύγωμα και
τους στύλους συμβάλει επιπρόσθετα και στην αύξηση της δυσκαμψίας που αυτήν την φορά φθάνει
την τιμή του 300KN/mm.

Σχήμα 9α. Απόκριση εμφατνωμένου πλαισίου
τύπου c σε όρους οριζόντιας δύναμης –
οριζόντιας μετακίνησης στο ζύγωμα

Σχήμα 9β. Απόκριση εμφατνωμένου πλαισίου τύπου c σε όρους
οριζόντιας δύναμης – οριζόντιας μετακίνησης στο ζύγωμα

Σχήμα 10. Μεταφορά δυνάμεων στην διεπιφάνεια εμφατνώματος- ζυγώματος. Άνω καθετα στον άξονα του
ζυγώματος και κάτω παράλληλα στον άξονα του ζυγώματος για το αριθμητικό προσομοίωμα τύπου c.

Στο σχήμα 10 (άνω και κάτω) απεικονίζεται η μεταφορά δυνάμεων στην διεπιφάνεια εμφατνώματοςκαι ζυγώματος του πλαισίου μέσω των μεταλλικών συνδέσμων που υπάρχουν εκεί για το
προσομοίωμα c. Το διάγραμμα στο άνω μέρος του σχήματος 10 απεικονίζει την λειτουργία αγκυρίου
των εν λόγω μεταλλικών συνδέσμων ενώ το κάτω μέρος του σχήματος 10 την λειτουργία βλήτρου
των εν λόγω μεταλλικών συνδέσμων. Επίπρόσθετα, στο άνω μέρος του σχήματος 10 απεικονίζεται η

ΕΠΕΣ

Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ) – ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος «Κατασκευές από Σκυρόδεμα»
Σκυρόδεμα»
Θεσσαλονίκη, 10-12 Νοεμβρίου 2016

περιοχή μεταφοράς δυνάμεων μεταξύ εμφατνώματος και ζυγώματος κατά την κάθετη διεύθυνση προς
τον διαμήκη άξονα του ζυγώματος. Από την αλληλεπίδραση εμφατνώματος και πλασίου Ο.Σ.
σημαντικές δυνάμες αναπτύσσονται στους μεταλλικούς συνδέσμους που συνδέσουν το ζύγωμα του
πλασίου με το εμφάτνωμα με λειτουργία βλήτρου (κάτω μέρος σχήματος 10).Λόγω της μεγάλης τιμής
της φέρουσας ικανότητας η θλιπτική ένταση που συγκεντρώνεται στις γωνίες στύλων-ζυγώματος έχει
και αυτή σχετικά μεγάλη τιμή. Επιπρόσθετα, οι μεταλλικοί σύνδεσμοι σε λειτουργία βλήτρου
αναπτύσσουν επίσης μεγάλη ένταση. Στα σχήματα 11 απεικονίζεται η ένταση των μεταλλικών
συνδέσμων που συνδέουν τους στύλους (δεξιό και αριστερό) του πλαισίου με το εμφάτνωμα σε
λειτουργία τόσο αγκυρίου όσο και βλήτρου. Η ανελαστική συμπεριφορά των μεταλλικών συνδέσμων
κατά την λειτουργία βλήτρου η αγκυρίου θα πρέπει να μελετηθεί ποιο λεπτομεριακά από ότι γίνεται
στην παρούσα σχετικά απλοποιημένη αριθμητική προσομοίωση.

Σχήμα 11. Μεταφορά δυνάμεων στην διεπιφάνεια εμφατνώματος- στύλων (αριστερό στύλο και δεξιό στύλο).
Κάθετα στον άξονα του στύλου (λειτουργία αγκυρίου) και παράλληλα στον άξονα του στύλου (λειτουργία
βλήτρου), για το αριθμητικό προσομοίωμα τύπου c.

2.6. Συμπερασματικές παρατηρήσεις επί τη βάσει των αριθμητικών αποτελεσμάτων.
Από την παρουσίαση της συμπεριφοράς των διαφόρων αριθμητικών προσομοιώμάτων που
προσεγγίζουν αριθμητικά την αλληλεπίδραση εμφατνώματος – πλασίου Ο.Σ. μπορούν να εξαχθούν οι
ακόλουθες συμπερασματικές παρατηρήσεις.
- Η παρουσία του εμφατνώματος αυξάνει σημαντικά την δσκαμψία και την φέρουσα ικανότητα σε
οριζόντιες σεισμικού τύπου φορτίσεις που επιβάλλονται στο ζύγωμα του πλασίου και που με αυτόν
τον τρόπο προσομοίωνουν σεισμικές φορτίσεις.
- Όταν δεν υπάρχει σύνδεση εμφατνώματος – πλασίου με την χρήση κάποιου είδους συνδέσμων αλλά
αυτή επαφίεται στην απλή επαφή τότε κατά την αλληλεπίδραση εμφατνώνατος – πλαισίου κάτω από
οριζόντιες σεισμικού τύπου φορτίσεις μεγάλο τμήμα της διεπιφάνειας επαφής αποκολλάται και η
μεταφορά των δυνάμεων γίνεται μέσω περιροσμένων περιοχών στις γωνίες του εμφατνώματος και του
πλασίου όπου αναπτύσσεται μεγάλη θλιπτική ένταση με κίνδυνο σύνθλιψης του σκυροδέματος τόσο
του εμφατνώματος όσο και του πλαισίου σε αυτές τις περιοχές (δες βιβλιογραφία 4, 9).
- Η παρουσία μεταλλικών συνδέσμων, που μπορούν να αναπτύξουν λειτουργία βλήτρου και αγκυρίου
και να συμμετέχουν με αυτόν τον τρόπο στην μεταφορά δυνάμεων μεταξύ εμφατνώματος και
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πλαισίου κατά την αλληλεπίδρασή τους, όταν αυτός ο φορέας υποβάλλεται σε οριζόντιες σεισμικού
τύπου φορτίσεις, συμβάλλουν σε πολύ μεγάλη αύξηση της δυσκαμψίας και της φέρουσας ικανότητας.
Η ανελαστική συμπεριφορά των μεταλλικών συνδέσμων κατά την λειτουργία βλήτρου η αγκυρίου θα
πρέπει να μελετηθεί ποιο λεπτομεριακά από ότι γίνεται στην παρούσα σχετικά απλοποιημένη
αριθμητική προσομοίωση, όπως θα γινει στην παράγραφο 3 που ακολουθεί. Ταυτόχρονα πρέπει να
ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή τοπικών αστοχιών από την σύνθλιψη του
σκυροδέματος τόσο στις γωνίες του εμφατνώματος όσο και του πλαισίου όπου συγκεντρώνεται
μεγάλη θλιπτική ένταση (δες βιβλιογραφία 4, 9).
3. Πειραματική διερεύνηση
Κατασκευάστηκε ένας αριθμός δοκιμίων που αντιπροσωπέυουν την σύνδεση τμήματος μανδυωμένου
υποστυλώματος/δοκού με τμήμα εμφατνώματος μέσω μεταλλικών συνδέσμων βλήτρου/αγκυρίου. Τα
δοκίμια αυτά κατασκευάστηκαν όλα με τις ίδιες διαστάσεις και ποιότητα σκυροδέματος. Η μόνη
παράμετρος που μεταβλήθηκε ήταν αυτή των μεταλλικών συνδέσμων ως προς τον αριθμό τους, την
διάμετρό τους και την λεπτομέρεια σύνδεσης τους. Η ποιότητα των χαλύβδινων αυτών συνδέσμων
παρέμεινε σταθερή για όλα τα δοκίμια (S500). Στην συνέχεια, τα δοκίμια αυτά αφού στηρίχθηκαν
κατάλληλα στο μεταλλικό πλαίσιο/πάτωμα αντίδρασης του εργαστηρίου Πειραματικής Αντοχής των
Υλικών και των Κατασκευών του Α.Π.Θ. υποβλήθηκαν σε συνδυασμένη φόρτιση που απεικονίζεται
στο σχήμα 2. Η φόρτιση αυτή αποτελείται αφενός από ένα φορτίο (αξονικό για το τμήμα του
εμφατνώματος) κάθετο στην επιφάνεια σύνδεσης εμφατνώματος περιβάλλοντος πλαισίου αφετέρου
σε ένα εγκάρσιο διατμητικό φορτίο παράλληλο προς την εν λόγω επιφάνεια σύνδεσης, όπως φαίνεται
και στο σχήμα 12. Το εγκάρσιο αυτό διατμητικό φορτίο ήταν ένα ανακυκλιζόμενο συνεχώς
αυξανόμενο φορτίο μέχρι την αστοχία του δοκιμίου. Η εν λόγω αστοχία ήταν συγκεντρωμένη στην
περιοχή σύνδεσης του εμφατνώματος με το περιβάλλον πλαισίο τόσο στους μεταλλικούς συνδέσμους
όσο και στο περιβάλλον σκυρόδεμα. Πέραν των μορφών αστοχίας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η
αναπτυσσόμενη κατά περίπτωση φέρουσα ικανότητα αναφορικά με την μέγιστη τιμή του εγκάρσιου
διατμητικού φορτίου καθώς και ο συνακόλουθος βαθμός παραμορφωσιμότητας της σύνδεσης.

Σχήμα 12 Σχηματική απεικόνιση της σύνδεσης εμφατνώματος μα μανδυωμένο δομικό στοιχείο Ο.Σ. στύλου σε
ένα τμήμα αυτής της σύνδεσης. Σημειώνεται η επιβαλλόμενη φόρτιση.

Μέσω των αισθητηρίων που συνοδεύουν την φορτιστική διάταξη του σχήματος 12 έγινε δυνατόν να
καταγραφεί η μεταβολή της εν λόγω φέρουσας ικανότητας σε συνδυασμό με την αντίστοιχη
παραμορφωσιμότητα της σύνδεσης που εξετάζονταν κατά
περίπτωση. Μέσα από τις
καταγεγραμμένες αυτές μεταβολές έγινε προσπάθεια να εξαχθούν γενικότερα συμπεράσματα για την
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συμπεριφορά αυτού του είδους των συνδέσεων. Στην συνέχεια, και επί τη βάση των πειραματικών
αυτών αποτελεσμάτων, έγινε αντίστοιχη προσπάθεια της δυσδιάστατης αριθμητικής προσομοίωσης
της συμπεριφοράς αυτού του είδους της σύνδεσης (δες σχήμα 3).
Οι διαστάσεις των δοκιμίων που εξετάσθηκαν σημειώνονται στο σχήμα 12. Στο ίδιο σχήμα γίνεται η
σχηματική απεικόνιση της σύνδεσης εμφατνώματος με το μανδυωμένο δομικό στοιχείο Ο.Σ. στύλου
σε ένα τμήμα.αυτής της σύνδεσης, και σημειώνεται επίσης η επιβαλλόμενη φόρτιση. Στο σχήμα 13
γίνεται εμφανής η παρουσία δύο μεταλλικών συνδέσμων καθ΄ύψος, που ενώνουν το τμήμα του
εμφατνώματος με το τμήμα του δομικού στοιχείου του περιβάλλοντος στοιχείου.

Σχήμα 13. Κατασκευαστικά σχέδια δοκιμίων που ενισχύθηκαν με 2 βλήτρα

Η στήριξη του δοκιμίου απεικονίζεται στο σχήμα 12 και στα σχήματα 14α και 14β. Θεωρώντας
στροφή του δοκιμίου και της φορτιστικής διτάταξης στήριξης και φόρτισης που το συνοδέυουν κατά
90o μπορεί να γίνει αντιληπτό ότι το ίδιο δοκίμιο αντιπροσωπεύει επίσης τμήμα της σύνδεσης του
εμφατνώματος με το ζύγωμα.
Το φορτίο, που στα σχήματα 12 και 14 επιβάλλεται στα δοκίμια παράλληλα προς την διεπιφάνεια
εμφατνώματος-στύλου και αναγκάζει τους ενσωματωμένους μεταλλικού σύνδεσμους (δες σχήμα 13)
να λειτουργήσουν ως βλήτρα, ήταν δυναμικού τύπου ημιτονοειδούς μορφής και συχνότητας 0.1Hz.
Το φορτίο που επιβάλλεται κάθετα προς αυτήν την διεπιφάνεια, και επομένως αναγκάζει τους
ενσωματωμένους μεταλλικού σύνδεσμους (δες σχήμα 13) να λειτουργήσουν ως αγκύρια είχε την
ακόλουθει μορφή. Σε μια σειρά δοκιμών ήταν σταθερό, δηλαδή είτε θλίψη είτε εφελκυσμός
προκαθορισμένης τιμής. Σε συμπληρωματική σειρά δοκιμών το φορτίο αυτό είχε την ίδια δυναμική
μορφή όπως το φορτίο που επιβάλλονταν κάθετα στην διεπιφάνεια επαφής.
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Σχήμα 14α.Η στήριξη και η φόρτιση των
δοκιμίων που εξετάσθηκαν.

Σχήμα 14β.Η στήριξη και η φόρτιση των δοκιμίων που
εξετάσθηκαν.

Με κάθε δοκίμιο εκτελούνταν μια σειρά επάλληλων φορτίσεων με συνεχή επαύξηση της μέγιστης
τιμής του φορτίου που επιβάλλονταν κάθετα στην διεπιφάνεια μέχρι να εμφανισθεί ο κυρίαρχος
μηχανισμός αστοχίας που οδηγούσε σε μείωση της φέρουσας ικανότητα. Αυτό απεικονίζεται στο
σχήμα 15α για σύνδεση του εμφατνώματος με τέσσερεις (4) χαλύβδινους συνδέσμους που έχουν
διάμετρο 12mm ο καθένας.Η μορφή των συνδέσμων αυτών μετά το τέλος της φορτιστικής
ακολουθίας απεικονίζεται στο σχήμα 15β. Ο άξονας των x-x στο διάγραμμα του σχήματος 15α
αντιπροσωπεύει την μετατόπιση του εμφατνώματος σε σχέση με το τμήμα του στύλου που συνδέεται
με τους μεταλλικούς συνδέσμους. Ο άξονας των y-y αντιπροσωπεύει το μέγεθος του επιβαλλόμενου
δυναμικο φορτίου κατά την ένοια την κάθετη προς τον άξονα των μεταλλικών συνδέσμων (λειτουργία
βλήτρου). Ήταν αναμενόμενο ότι, λόγω της έντασης που θα αναπτυχθεί στην περιοχή της
διεπιφάνειας σύνδεσης του τμήματος του εμφατνώματος με το τμήμα του στύλου, η κυρίαρχη μορφή
αστοχίας θα περιελάμβανε θραύση τμημάτων του σκυροδέματος στην περιοχή αυτή και πλαστική
παραμόρφωση των μεταλλικών συνδέσμων, όπως φαίνεται στο σχήμα 15β. Η μελέτη του
διαγράμματος του σχήματος 15α αποκαλύπτει την ύπαρξη τριών σταδίων. Στο πρώτο στάδιο, η
φέρουσα ικανότητα της εξεταζόμενης σύνδεσης βαίνει αυξανόμενη μέχρι η σχετική μετατόπιση να
φθέσει την τιμή του 1.0mm, με μεταβολή φορτίου-μετατόπισης περίπου γραμμική.

Σχήμα 15α. Μετρηθείσα συμπεριφορά φορτίου-μετατόπισης για το
δοκίμιο με 4 μεταλλικούς συνδέσμους διαμέτρου 14mm.

Σχήμα 15β. Παραμορφωμένη εικόνα
των μεταλλικών συνδέσμων..
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Μετά το πρώτο αυτό στάδιο διακρίνεται ένα δεύτερο στάδιο όπου σημειώνεται η μέγιστη τιμή της
φέρουσας ικανότητας της σύνδεσης με σχετικά μικρού εύρους πλαστικές παραμορφώσεις που
αυξάνονται με αρχικά μικρή πτώση της φέρουσας ικανότητας. Στο τελευταίο και τρίτο στάδιο
σημειώνονται μεγάλες παραμένουσες παραμορφώσεις με ταυτόχρονα μεγάλη πτώση της φέρουσας
ικανότητας. Στο στάδιο αυτό εμφανίζεται έντονη ρηγμάτωση της διεπιφάνειας σύνδεσης
εμφατνώματος-δομικού στοιχείου Ο.Σ. που θα οδηγεί σταδιακά στην αποσάθρωση της περιοχής και
στην μεγάλη παραμόρφωση των μεταλλικών συνδέσμων, όπως απεικονίζεται στο σχήμα 15β.
4. Συμπεράσματα
• Από την αριθμητική διερεύνηση καταδείχθηκε ότι η προσθήκη κατάλληλα σχεδιασμένου
εμφατνώματος που χρησιμοποιεί μεταλλικούς συνδέσμους για την σύνδεσή του με το περιβάλλον
πλαίσιο έχει σαν αποτέλεσμα την πολύ σημαντική επαύξηση της δυσμαμψίας και της φέρουσας
ικανότητας του συνολικού φορέα σε οριζόντιες σεισμικού τύπου φορτίσεις
• Όταν αυτός ο φορέας υποβάλλεται σε οριζόντιες σεισμικού τύπου φορτίσεις, η παρουσία
μεταλλικών συνδέσμων, που μπορούν να αναπτύξουν λειτουργία βλήτρου και αγκυρίου και να
συμμετέχουν με αυτόν τον τρόπο στην μεταφορά δυνάμεων μεταξύ εμφατνώματος και πλαισίου κατά
την αλληλεπίδρασή τους, συμβάλλει ποιο αποτελεσματικά στην μεγάλη επαύξηση της δυσκαμψίας
και της φέρουσας ικανότητας του συνόλου του φορέα.
• Η ανελαστική συμπεριφορά των μεταλλικών συνδέσμων κατά την λειτουργία βλήτρου η αγκυρίου
θα πρέπει να μελετάται σε βάθος, λαμβάνοντας υπόψη τον δυναμικό χαρακτήρα της σεισμικής
φόρτισης, όπως έγινε στα πλαίσια της παρούσας πειραματικής διερεύνησης. Επιπρόσθετα, μεσα από
κατασκευαστικές διατάξεις θα πρέπει να αποφευχθούν οι ανεπιθύμητες μορφές αστοχίας από την
λειτουργία βλήτρου ή αγκυρίου.
• Ταυτόχρονα, θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή τοπικών αστοχιών από
την σύνθλιψη του σκυροδέματος τόσο στις γωνίες του εμφατνώματος όσο και του πλαισίου όπου
συγκεντρώνεται μεγάλη θλιπτική ένταση.
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