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1. Ειζαγωγή
Σε πνιιέο ηερληθέο επηζθεπήο ή/θαη ελίζρπζεο θαηαζθεπώλ Ωπιηζκέλνπ Σθπξνδέκαηνο, όηαλ
πξνζηίζεηαη έλα λέν ηκήκα σπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, είηε λέα ζηνηρεία σπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο
ζηα ππάξρνληα κέιε ηεο θαηαζθεπήο, ε ζύλδεζε κεηαμύ παιηνύ θαη λένπ ζθπξνδέκαηνο, ζα πξέπεη λα
κειεηεζεί θαηαιιήισο. Πνιιέο ηερληθέο, νη νπνίεο πξνηείλνληαη θαη ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ
θαηαζθεπή, έρνπλ σο ζηόρν ηελ επίηεπμε θαιύηεξεο ζύλδεζεο κεηαμύ ησλ δύν δηαθνξεηηθώλ
ζηνηρείσλ, έηζη ώζηε ην ζύλζεην ζηνηρείν λα ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ κνλνιηζηθό. Ζ κεηαθνξά ηέκλνπζαο
θαηά κήθνο ηεο δηεπηθάλεηαο εμαξηάηαη από ηνλ ηξόπν ζύλδεζεο ηνπ παιηνύ θαη ηνπ πξνζηηζέκελνπ
ζθπξνδέκαηνο (ρξήζε ξάβδσλ νπιηζκνύ, έκπεμε βιήηξσλ, ηξάρπλζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ παιηνύ
ζθπξνδέκαηνο πξηλ από ηελ ζθπξνδέηεζε ηνπ λένπ) θαη είλαη ζπλάξηεζε ηεο δηαηκεηηθήο νιίζζεζεο
θαηά κήθνο ηεο δηεπηθάλεηαο, ε νπνία απνηειεί πξναπαηηνύκελν γηα ηελ επηζηξάηεπζε ηεο αληίζηαζεο
ηεο δηεπηθάλεηαο. Σηελ πεξίπησζε θαηαζθεπώλ ππνθείκελσλ ζε ζεηζκηθέο δξάζεηο, ε ζπκπεξηθνξά
ησλ δηεπηθαλεηώλ κπνξεί λα είλαη θξίζηκε γηα ηελ ζπλνιηθή ζπκπεξηθνξά ηεο θαηαζθεπήο, ιόγσ ηεο
(πξνθαινύκελεο από ηελ αλαθύθιηζε) ζεκαληηθήο απνκείσζεο ηεο αληίζηαζεο ηεο δηεπηθάλεηαο.
Δμ άιινπ, θαηά ηνλ ζρεδηαζκό κίαο δηεπηθάλεηαο ε νπνία νπιίδεηαη κε ξάβδνπο νπιηζκνύ ή κε
αγθύξηα, δελ κπνξεί λα γίλεη απιή πξόζζεζε ηεο κέγηζηεο αληίζηαζεο ησλ δύν θύξησλ κεραληζκώλ
(ηεο δξάζεο βιήηξνπ θαη ηεο ηξηβήο). Θα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε ε αιιειεπίδξαζε ησλ δύν
κεραληζκώλ, θαζώο θαη ην όηη ην κέγηζην ηεο αληίζηαζεο ηνπ θαζελόο κεραληζκνύ δελ επηζηξαηεύεηαη
γηα ηελ ίδηα ηηκή ηεο επηβαιιόκελεο νιίζζεζεο.
Αλ θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ δηεπηθαλεηώλ έρεη κειεηεζεί πεηξακαηηθά ζε πιήζνο εξγαζηώλ, ηα
δηαζέζηκα ζηνηρεία δελ είλαη επαξθή γηα ηνλ ζρεδηαζκό ησλ δηεπηθαλεηώλ, ζηελ πεξίπησζε
θαηαζθεπώλ Ωπιηζκέλνπ Σθπξνδέκαηνο, ππό ζεηζκηθή δξάζε. Σην Δξγαζηήξην Ωπιηζκέλνπ
Σθπξνδέκαηνο ΔΜΠ (ΔΩΣ/ΔΜΠ), πξαγκαηνπνηήζεθαλ δνθηκέο γηα ηελ ζπζηεκαηηθή κειέηε ηεο
ζπκπεξηθνξάο σπιηζκέλσλ δηεπηθαλεηώλ ζθπξνδέκαηνο, ζε εληζρπκέλα ή επηζθεπαζκέλα ζηνηρεία
(Vintzileou & Palieraki, 2007, Palieraki & Vintzileou, 2009, Εέξεο et al., 2011, Παιηεξάθε, 2014).
Μεηαμύ ησλ ζηόρσλ ηεο πεηξακαηηθήο δηεξεύλεζεο είλαη θαη ε δηακόξθσζε θαηαζηαηηθώλ λόκσλ γηα
ηελ αμηόπηζηε πξόβιεςε ηεο αληίζηαζεο θαη ηεο ελ γέλεη ζπκπεξηθνξάο ησλ δηεπηθαλεηώλ. Σηελ
παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη κία ζύλνςε ησλ δηαζέζηκσλ πεηξακαηηθώλ απνηειεζκάησλ ηεο
Βηβιηνγξαθίαο, ησλ δνθηκώλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ΔΩΣ/ΔΜΠ, θαζώο θαη ηα απνηειέζκαηα
κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζθνπό ηελ πξόβιεςε ηεο κέγηζηεο αληίζηαζεο σπιηζκέλσλ
δηεπηθαλεηώλ ζθπξνδέκαηνο, νη νπνίεο ππνβάιινληαη ζε κνλνηνληθή ή αλαθπθιηδόκελε θόξηηζε.
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2. Αναδπομή ζηεν Βιβλιογπαθία
2.1 Κατηγοριοποίηση αποτελεσμάτων της Βιβλιογραυίας
Σηελ δηεζλή Βηβιηνγξαθία, θαζώο θαη ζε Καλνληζκνύο πεξηιακβάλνληαη πνιιέο δνθηκέο, θαζώο θαη
ζρέζεηο, γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο αληίζηαζεο δηεπηθαλεηώλ ζθπξνδέκαηνο. Πνιύ ζπρλά, απηέο νη
ζρέζεηο (νη νπνίεο είλαη εκπεηξηθέο), είηε πξνβιέπνπλ κόλνλ ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ζηα νπνία
βαζίζζεθε ε κόξθσζή ηνπο, είηε δελ είλαη θαηάιιειεο γηα λα πεξηγξάςνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά
δηεπηθαλεηώλ παιαηνύ θαη λένπ ζθπξνδέκαηνο.
Οη δηεπηθάλεηεο απηέο παξνπζηάδνπλ νξηζκέλα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά. Καζώο πξόθεηηαη γηα
επηθάλεηεο κεηαμύ παιαηνύ θαη λένπ ζθπξνδέκαηνο, ηα δηαθνξεηηθά ζθπξνδέκαηα ζπρλά
παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή δηαθνξά ζηα κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Ζ επηθάλεηα ηνπ παιαηνύ
ζθπξνδέκαηνο κπνξεί λα παξακέλεη ιεία, ή λα ηξαρύλεηαη, κε δηάθνξνπο ηξόπνπο πξηλ από ηελ
εθαξκνγή ηνπ λένπ ζθπξνδέκαηνο. Έηζη, πξνθύπηνπλ δηεπηθάλεηεο κε δηάθνξεο ηξαρύηεηεο. Ο
νπιηζκόο ηεο δηεπηθάλεηαο αγθπξώλεηαη ζην παιηό ζθπξόδεκα εθ ησλ πζηέξσλ, κε ρξήζε ξεηίλεο,
είηε κε άιιν ηξόπν (π.ρ. κεραληθό), ελώ ζην λέν ζθπξόδεκα ε αγθύξσζε γίλεηαη κέζσ ζπλάθεηαο. Οη
δηαζηάζεηο ηόζν ηνπ παιαηνύ, όζν θαη ηνπ πξνζηηζέκελνπ ηκήκαηνο ζθπξνδέκαηνο, είλαη ζπρλά
κηθξέο, θαη δελ επηηξέπνπλ ηελ πιήξε αγθύξσζε ησλ νπιηζκώλ ή/θαη δελ εμαζθαιίδνπλ επαξθείο
απνζηάζεηο ησλ νπιηζκώλ από ηα άθξα ηεο δηαηνκήο.
Γηα ηελ κειέηε ηέηνησλ δηεπηθαλεηώλ ππό ζεηζκηθέο δξάζεηο θαη, κάιηζηα, γηα ηνλ ζρεδηαζκό ηνπο
αλάινγα κε ηελ ζηάζκε επηηειεζηηθόηεηαο ζηελ νπνία εληάζζεηαη ην δόκεκα, απαηηείηαη ε γλώζε
πνιιώλ ραξαθηεξηζηηθώλ. Γελ αξθεί ε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ζε κνλνηνληθή θόξηηζε θαη ε
εύξεζε ηεο κέγηζηεο απόθξηζεο ηεο δηεπηθάλεηαο. Αληηζέησο, είλαη αλαγθαία ε πξόβιεςε ηνπ πιήξνπο
δηαγξάκκαηνο δηαηκεηηθώλ ηάζεσλ-νιηζζήζεσλ. Ζ αλάγθε γηα κηα θαηά ην δπλαηόλ αμηόπηζηε
πξόβιεςε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ δηεπηθαλεηώλ θαζίζηαηαη θαλεξή, αλ ιάβεη θαλείο ππόςε όηη θαηά
ηνλ αλαζρεδηαζκό ηνπο αλαηίζεηαη ε αζθαιήο κεηαθνξά δπλάκεσλ από ην παιαηό ζην λέν
ζθπξόδεκα, ππό θαζνξηζκέλν κέγεζνο παξακνξθώζεσλ. Δπί πιένλ, νη δηεπηθάλεηεο δελ πξέπεη λα
αζηνρνύλ πξνώξσο, έηζη ώζηε ην επηζθεπαζκέλν/ εληζρπκέλν ζηνηρείν λα είλαη ζε ζέζε λα αλαιάβεη
ηηο δξάζεηο γηα ηηο νπνίεο κειεηάηαη.
Σηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη ε πξνζπάζεηα ππνινγηζηηθήο πξόβιεςεο ηεο ζπκπεξηθνξάο
ησλ δηεπηθαλεηώλ θαη, κάιηζηα, ππό αλαθπθιηδόκελεο δξάζεηο. Απηή ε πξνζπάζεηα πεξηιακβάλεη ηελ
ζπζηεκαηηθή αμηνπνίεζε όισλ ησλ πεηξακαηηθώλ απνηειεζκάησλ ηεο βηβιηνγξαθίαο, ώζηε λα
ειεγρζεί ε ηθαλόηεηα πθηζηάκελσλ ζρέζεσλ λα πξνβιέπνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά δηεπηθαλεηώλ.
Σεκεηώλεηαη όηη ην πιήζνο ησλ δνθηκώλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ΔΩΣ/ΔΜΠ είλαη επαξθέο
πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνύλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ δηεπηθαλεηώλ ζε αλαθπθιηδόκελε
θόξηηζε. Δίλαη, όκσο, πξνθαλέο όηη δελ θαιύπηνπλ ζε επαξθέο εύξνο ηηκώλ ην ζύλνιν ησλ
ππεηζεξρόκελσλ παξακέηξσλ, όπσο π.ρ. ηα κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ζθπξνδέκαηνο θαη ράιπβα.
Δπνκέλσο, ζηελ πξνζπάζεηα ζύληαμεο θαηαζηαηηθώλ λόκσλ αμηνπνηνύληαη θαηά ην δπλαηόλ θαη όια
ηα δηαηηζέκελα απνηειέζκαηα ηεο Βηβιηνγξαθίαο.
Σεκεηώλεηαη όηη ζηελ Βηβιηνγξαθία εληνπίδεηαη πιήζνο απνηειεζκάησλ από δηαθνξεηηθέο δνθηκέο ζε
δηεπηθάλεηεο, γηα ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη θαη δηαθνξεηηθέο δηαηάμεηο: (α) δνθηκέο ζε δνθνύο, ζηηο
νπνίεο πξαγκαηνπνηείηαη θάκςε θαη πξνθαιείηαη εκκέζσο δηάηκεζε ζηελ δηεπηθάλεηα, (β) δνθηκέο ζε
δνθίκηα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ζε κία θάζε, θαη δνθηκάζηεθαλ ρσξίο λα ζρεκαηηζζεί ξσγκή ζηελ
δηεπηθάλεηα, (γ) δνθηκέο ζε δνθίκηα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ζε κία θάζε, θαη ξεγκαηώζεθαλ πξηλ ηελ
δνθηκή, (δ) δνθηκέο ζε δνθίκηα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ζε δύν θάζεηο, θαη ε δηεπηθάλεηα παξέκεηλε
ιεία είηε ηξαρύλζεθε κε δηάθνξεο ηερληθέο, πξηλ ηελ ζθπξνδέηεζε ηνπ δεύηεξνπ ηκήκαηνο ηνπ
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δνθηκίνπ, (ε) δνθηκέο ζε δνθίκηα κε πάλσ από κία δηεπηθάλεηεο, κε κηθξή απόζηαζε κεηαμύ ηνπο, ζηηο
νπνίεο πξνζνκνηώλεηαη ε ζύλδεζε κεηαμύ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ. Σε νξηζκέλα από ηα
δνθίκηα αζθείηαη ζιηπηηθή ή εθειθπζηηθή δύλακε θάζεηε ζηελ δηεπηθάλεηα. Τν πνζνζηό ηνπ νπιηζκνύ
ηεο δηεπηθάλεηαο θπκαίλεηαη από 0.014% κέρξη 4%, ελώ νη ζπρλόηεξεο ηηκέο θπκαίλνληαη από 0.5%
έσο 2%.
Σηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα δνθηκώλ δηεπηθαλεηώλ κεηαμύ
ζθπξνδεκάησλ δηαθνξεηηθήο ειηθίαο, νη νπνίεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κε δηαηάμεηο παξόκνηεο κε
απηήλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο δνθηκέο ηνπ ΔΜΠ (Παιηεξάθε, 2014). Σπγθεληξώζεθαλ ζηνηρεία
από 18 εξγαζίεο, νη νπνίεο ρξνλνινγνύληαη από ην 1960 έσο ην 2012. Σε απηέο ηηο εξγαζίεο δίλνληαη
ζηνηρεία γηα δνθηκέο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε πεξίπνπ 580 δηεπηθάλεηεο, δηαθνξεηηθώλ
δηαζηάζεσλ θαη γεσκεηξίαο, κε κεγάιν εύξνο ηδηνηήησλ πιηθώλ.
2.2 Τρόπος Αστοτίας, Γημιοσργία ρωγμών
Καηάιιεια σπιηζκέλεο, ηξαρείεο ή ιείεο, δηεπηθάλεηεο κπνξνύλ λα θέξνπλ ζεκαληηθά θνξηία θαη λα
απνθξηζνύλ ζε ζεκαληηθνύ εύξνπο ηηκέο ηεο επηβαιιόκελεο νιίζζεζεο. Κξίλεηαη απαξαίηεην λα
δηεξεπλεζεί ε θαηάζηαζε ησλ δηεπηθαλεηώλ από πιεπξάο βιαβώλ θαηά ηελ εμέιημε ηεο δνθηκήο, κε
βάζε ηα ζηνηρεία πνπ δίλνληαη από ηνπο δηαθνξεηηθνύο εξεπλεηέο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν, είλαη δπλαηόλ
λα εθηηκεζεί θαη λα αμηνινγεζεί ην θαηά πόζνλ ε κέγηζηε απηή αληίζηαζε, θαζώο θαη νη ζεκαληηθνύ
κεγέζνπο νιηζζήζεηο είλαη δπλαηόλ λα αμηνπνηεζνύλ ζηελ πξάμε θαηά ηνλ ζρεδηαζκό ηεο
ελίζρπζεο/επηζθεπήο κίαο θαηαζθεπήο. Αλ θαηά ηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο αληίζηαζεο θαη ησλ
κέγηζησλ κεηαηνπίζεσλ, νη δηεπηθάλεηεο παξνπζηάδνπλ πνιύ ζεκαληηθέο βιάβεο, ηόηε ηίζεηαη ζέκα
επηζθεπαζηκόηεηαο ζε επόκελε θάζε. Ηδηαίηεξα δε, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ελίζρπζε πξαγκαηνπνηείηαη
πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνύλ νη λέεο αλάγθεο κίαο ππάξρνπζαο θαηαζθεπήο, κεγάιεο βιάβεο θαη νη
επί πιένλ απαξαίηεηεο επηζθεπέο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, κεηώλνπλ ηελ ηθαλόηεηα ηνπ ζπλόινπ ηεο
θαηαζθεπήο λα θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ιόγσ ησλ νπνίσλ εληζρύζεθε.
Αμηνπνηώληαο ηα ζηνηρεία ησλ εξγαζηώλ πνπ εληνπίδνληαη ζηελ Βηβιηνγξαθία, θαηέζηε δπλαηόλ λα
θαηεγνξηνπνηεζνύλ νη δηεπηθάλεηεο αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε βιαβώλ ηνπο θαηά ηελ επίηεπμε ηεο
κέγηζηεο αληίζηαζεο θαη ηελ επηβνιή ζεκαληηθώλ νιηζζήζεσλ.
Τν επίπεδν ησλ παξαηεξνύκελσλ βιαβώλ κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο. Σηελ
πξώηε θαηεγνξία βιαβώλ, δεκηνπξγείηαη ξσγκή, κηθξνύ ή ζεκαληηθόηεξνπ αλνίγκαηνο, θαηά κήθνο
ηεο δηεπηθάλεηαο, ρσξίο λα παξαηεξνύληαη άιια θαηλόκελα. Ζ δεύηεξε θαηεγνξία βιαβώλ
ραξαθηεξίδεηαη από ηελ εκθάληζε ξσγκώλ κε θιίζε σο πξνο ηελ δηεπηθάλεηα, νη νπνίεο ζπρλά
νδεγνύλ, ζε αδπλακία ζπλέρηζεο ηεο δνθηκήο. Τέινο, ε ηξίηε θαηεγνξία βιαβώλ αθνξά βιάβεο νη
νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ αζηνρία ησλ ξάβδσλ νπιηζκνύ ηεο δηεπηθάλεηαο (ζξαύζε είηε εμόιθεπζε
ησλ νπιηζκώλ), είηε κε αζηνρίεο όρη ζηηο ίδηεο ηηο ξάβδνπο, αιιά ζε αζηνρίεο πνπ πξνθαινύληαη από
απηέο (ζξαύζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ πεξηνρή ησλ ξάβδσλ). Γηα ηελ θαιύηεξε απνηύπσζε θαη
επεμήγεζε ησλ θαηεγνξηώλ ησλ βιαβώλ, παξνπζηάδνληαη ραξαθηεξηζηηθέο θσηνγξαθίεο δηεπηθαλεηώλ
από δνθηκέο ηεο βηβιηνγξαθίαο, ζε θάζε κία από ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο βιαβώλ (Σρ. 1, Σρ. 2).
Οη δηεπηθάλεηεο, αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, παξνπζίαζαλ δηαθνξεηηθνύ είδνπο βιάβεο. Οη
πεξηζζόηεξεο δηεπηθάλεηεο ρσξίο κεγάιν πνζνζηό νπιηζκνύ, θαη κε ζθπξόδεκα κεγάιεο αληνρήο,
παξνπζίαζαλ βιάβεο ηεο πξώηεο θαηεγνξίαο. Οη βιάβεο απηέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ
επηζθεπάζηκεο. Γηεπηθάλεηεο ζε δνθίκηα κε κεγάιν πνζνζηό νπιηζκνύ, είηε δηεπηθάλεηεο ζηηο νπνίεο
δξνύζε δύλακε ζεκαληηθνύ κεγέζνπο θάζεηα ζε απηέο, αζηόρεζαλ κε ηελ πξόθιεζε βιαβώλ ηεο
δεύηεξεο θαηεγνξίαο, νη νπνίεο ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο δελ είλαη επηζθεπάζηκεο. Τέινο,
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βιάβεο ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο, θαη απηέο, δπζρεξώο επηζθεπάζηκεο, πξνθιήζεθαλ ζε δνθίκηα ζηα
νπνία νη ξάβδνη νπιηζκνύ ηεο δηεπηθάλεηαο είραλ κηθξή επηθάιπςε (απνθινίσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο),
είηε κηθξό κήθνο αγθύξσζεο (εμόιθεπζε ησλ ξάβδσλ), είηε ην ζθπξόδεκα είρε κηθξή αληνρή
(απνθινίσζε θαη ζξαύζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ πεξηνρή ηεο ξάβδνπ- βιήηξνπ).
Με βάζε ηα παξαπάλσ, θαη παξόηη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ βιαβώλ ήηαλ ζρεηηθά αδξνκεξήο,
επηζεκαίλεηαη ην ζεκαληηθό γεγνλόο όηη νη πεξηζζόηεξεο δηεπηθάλεηεο είλαη ηθαλέο λα αλαπηύζζνπλ
ηελ κέγηζηε αληίζηαζή ηνπο ζε επηβαιιόκελεο νιηζζήζεηο κεγάινπ κεγέζνπο, ρσξίο πιήξε
απνδηνξγάλσζε ηεο δηεπηθάλεηαο.

(α)
(β)
Σρήκα 1 (α) Καηεγνξία βιάβεο 1: Γεκηνπξγία ξσγκήο θαηά κήθνο ηεο δηεπηθάλεηαο (Valluvan et al.,
1999, Παιηεξάθε, 2014), (β) Καηεγνξία βιάβεο 2: Δκθάληζε ξσγκώλ κε θιίζε σο πξνο ηελ
δηεπηθάλεηα (Παιηεξάθε, 2014).

(α)
(β)
Σρήκα 2 Καηεγνξία βιάβεο 3: (α) Απνθινίσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο γύξσ από ηηο ξάβδνπο νπιηζκνύ,
κηθξή επηθάιπςε (Kann & Mitchell, 2002), (β) Δμόιθεπζε ηνπ νπιηζκνύ από ην πξνζηηζέκελν
ζθπξόδεκα, ζξαύζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο θάησ από ην βιήηξν (Choi et al., 1999, Randl, 2007).
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2.3 Μέγιστη αντίσταση των Γιεπιυανειών- Δπιρροή των σημαντικών παραμέτρων
Τα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ηεο Βηβιηνγξαθίαο εμεηάζηεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ σο πξνο
νξηζκέλεο από ηηο παξακέηξνπο νη νπνίεο, όπσο θάλεθε ζην πιαίζην ησλ δνθηκώλ πνπ έγηλαλ ζην
ΔΜΠ (Παιηεξάθε, 2014), επεξεάδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ δηεπηθαλεηώλ.
Βαζηθέο παξάκεηξνη είλαη ε αληνρή ηνπ ζθπξνδέκαηνο ησλ δνθηκίσλ, ην πιήζνο θαη ε δηάκεηξνο ησλ
ξάβδσλ νπιηζκνύ ηεο δηεπηθάλεηαο, ην κήθνο αγθύξσζεο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνύ εθαηέξσζελ ηεο
δηεπηθάλεηαο, ε παξνπζία ζιηπηηθήο ηάζεο θάζεηεο ζηελ δηεπηθάλεηα. Οη παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηνλ νπιηζκό ηεο δηεπηθάλεηαο, κπνξνύλ λα ζπγθεληξσζνύλ ζηελ παξάκεηξν ρfy, ε νπνία εθθξάδεη
ηελ κέγηζηε ζιηπηηθή ηάζε ε νπνία κπνξεί λα αζθεζεί ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο ιόγσ ηεο
δξάζεσο ζθηγθηήξα ηνπ νπιηζκνύ. Καηά ηελ αμηνιόγεζε, νη ηηκέο απηήο ηεο παξακέηξνπ
δηνξζώλνληαη, ιακβάλνληαο ππόςε ην κήθνο αγθύξσζεο ησλ ξάβδσλ, θαζώο γηα κεησκέλν κήθνο
αγθύξσζεο ζεσξείηαη κεησκέλε ε ηάζε πνπ κπνξνύλ λα θέξνπλ νη νπιηζκνί. Δπίζεο, ζην ρfy
πξνζηίζεηαη θαη ε εμσηεξηθή ζιηπηηθή ηάζε, ε νπνία είλαη θαηαλεκεκέλε ζηελ δηεπηθάλεηα, όπνπ απηή
ππάξρεη.
Όζνλ αθνξά ην κήθνο αγθύξσζεο, απηό ιακβάλεηαη ππόςε σο εμήο: Τα πεξηζζόηεξα δνθίκηα
νπιίδνληαη ζηελ δηεπηθάλεηα κε ξάβδνπο κνξθήο ζπλδεηήξα. Δπνκέλσο, γηα ηα δνθίκηα απηά νη ξάβδνη
ζεσξνύληαη επαξθώο αγθπξσκέλεο. Γηα ηελ πεξίπησζε ξάβδσλ ησλ νπνίσλ ε αγθύξσζε γίλεηαη κε
ξεηίλεο, ην κήθνο αγθύξσζεο ζεσξείηαη επαξθέο πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ νη ξάβδνη νπιηζκνύ λα
αλαπηύμνπλ ηελ ηάζε δηαξξνήο ηνπο. Σηελ πεξίπησζε ξάβδσλ κηθξνύ κήθνπο, νη νπνίεο
αγθπξώλνληαη απεπζείαο ζην ζθπξόδεκα, κέζσ ζπλάθεηαο, ε ηάζε πνπ αλαπηύζζεηαη ζηηο ξάβδνπο
είλαη κηθξόηεξε από ηελ ηάζε δηαξξνήο. Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ε ζιηπηηθή ηάζε ζηελ
δηεπηθάλεηα ζc, ρξεζηκνπνηείηαη ε εμίζσζε (1):
(N, mm)
(1)
Σηελ Σρέζε (1), ην κήθνο (lemb) ησλ ξάβδσλ αλάγεηαη ζην κήθνο (lb) πνπ πξνηείλεηαη από ηνλ ΔΚΩΣ,
2000 θαη από ηνλ EC2, 2009, γηα ηελ πιήξε αγθύξσζε ησλ ξάβδσλ ζε εμόιθεπζε-θάκςε, ζρέζε (2):
(N, mm)
(2)
Όπνπ: lemb: Τν κήθνο αγθύξσζεο-έκπεμεο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνύ
fy: Ζ ηάζε δηαξξνήο ηνπ νπιηζκνύ
Avf: Τν εκβαδόλ ηνπ νπιηζκνύ ηεο δηεπηθάλεηαο
Ac: Τν εκβαδόλ ηεο δηαηνκήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο
Φ: Ζ δηάκεηξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνύ ηεο δηεπηθάλεηαο
fbu: Ζ ηάζε ζπλάθεηαο ράιπβα-ζθπξνδέκαηνο.
Σεκεηώλεηαη όηη ζηηο δνθηκέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ΔΜΠ (Παιηεξάθε, 2014) βξέζεθε όηη γηα
κήθνο αγθύξσζεο ίζν κε 0.8lb αλαπηύζζεηαη αληίζηαζε δηεπηθάλεηαο ζρεδόλ ίζε κε ηελ αληίζηαζε
δηεπηθάλεηαο σπιηζκέλεο κε ξάβδνπο πιήξνπο (θαηά ηνπο Καλνληζκνύο) κήθνπο αγθύξσζεο.
Πξνθεηκέλνπ λα εξεπλεζεί ε επηξξνή ησλ βαζηθώλ παξακέηξσλ ζηελ κέγηζηε αληίζηαζε ησλ
δηεπηθαλεηώλ, ραξάρζεθαλ δηαγξάκκαηα ηεο κέγηζηεο αληίζηαζεο ηεο δηεπηθάλεηαο ζπλαξηήζεη ηεο
αληνρήο ηνπ αζζελέζηεξνπ ζθπξνδέκαηνο ηνπ δνθηκίνπ, θαζώο θαη ζπλαξηήζεη ηεο παξακέηξνπ ξfy,
γηα ηα δηαθνξεηηθά είδε δνθηκίσλ πνπ εμεηάδνληαη. Πξνθεηκέλνπ λα αλαηξεζεί ε επηξξνή ηεο κίαο εθ
ησλ δύν παξακέηξσλ, θαη λα θαλεί ζαθέζηεξα ε επηξξνή ηεο άιιεο παξακέηξνπ, ραξάρζεθαλ ηα
δηαγξάκκαηα “Αληνρή ηεο δηεπηθάλεηαο, αλεγκέλε ζηελ ηξνπνπνηεκέλε παξάκεηξν ρfy - Αληνρή ηνπ
αζζελέζηεξνπ ζθπξνδέκαηνο” (Σρ. 3).
Από ηα δηαγξάκκαηα γηα όινπο ηνπο ηύπνπο δνθηκίσλ, θαζίζηαηαη ζαθέο όηη ε παξάκεηξνο πνπ έρεη
ηελ ζεκαληηθόηεξε επηξξνή ζην κέγεζνο ηεο αληνρήο ηεο δηεπηθάλεηαο είλαη ε παξάκεηξνο ηνπ
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νπιηζκνύ. Αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ ηνπ νπιηζκνύ νδεγεί ζε αύμεζε ηεο αληνρήο ηεο δηεπηθάλεηαο, κε
ζρεδόλ γξακκηθή ζρέζε. Αλάινγα κε ηελ αληνρή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ε ηάζε αύμεζεο ηεο αληνρήο
ζπλαξηήζεη ηνπ πνζνζηνύ ηνπ νπιηζκνύ, παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθή θιίζε. Ζ επηξξνή ηεο ζιηπηηθήο
αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ αληνρή ηεο δηεπηθάλεηαο δελ είλαη ηόζν ζαθήο. Φαίλεηαη όηη ελ γέλεη,
γηα ηηκέο ηεο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο κέρξη 60.00MPa, ε αύμεζε ηεο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο
νδεγεί ζε αύμεζε ηεο αληνρήο ηεο δηεπηθάλεηαο. Όηαλ ε αληνρή ηνπ ζθπξνδέκαηνο ιακβάλεη αθόκε
κεγαιύηεξεο ηηκέο, ε αληνρή ηεο δηεπηθάλεηαο δελ απμάλεηαη αλαιόγσο. Δπηζεκαίλεηαη, όηη ζιηπηηθή
αληνρή ζθπξνδέκαηνο κεγαιύηεξε από 80MPa, κπνξεί λα νδεγήζεη αθόκε θαη ζε κείσζε ηεο αληνρήο
ηεο δηεπηθάλεηαο, θαζώο ε δηεπηθάλεηα πνπ δεκηνπξγείηαη πεξλά θαη κέζα από αδξαλή, θαη επνκέλσο
έρεη κηθξόηεξε ηξαρύηεηα. Απηή ε ηάζε παξαηεξείηαη, κε κηθξή έληαζε ζε δνθίκηα ηα νπνία έρνπλ
θαηαζθεπαζηεί ζε δύν θάζεηο (Σρ. 3).
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Σρήκα 3 Γηαγξάκκαηα ηεο επηξξνήο ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο ηνπ αζζελέζηεξνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ηεο
παξακέηξνπ ξfy (νπιηζκόο) ζηελ αληίζηαζε δηεπηθαλεηώλ κεηαμύ παιηνύ θαη λένπ ζθπξνδέκαηνο.
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Δπηζεκαίλεηαη όηη ηδηαίηεξα βαζηθέο παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ δηεπηθαλεηώλ,
αιιά δελ εμεηάδνληαη εδώ, είλαη ην κέγεζνο ηεο επηβαιιόκελεο νιίζζεζεο, ηδίσο θαηά ηνλ πξώην
θύθιν θόξηηζεο, ην είδνο ηεο θόξηηζεο (κνλνηνληθή ή αλαθπθιηδόκελε), θαζώο θαη ε ηξαρύηεηα ηεο
δηεπηθάλεηαο, γηα ηα δνθίκηα πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζε δύν θάζεηο. Παξά ηαύηα, δελ εληνπίδνληαη ζηελ
Βηβιηνγξαθία αμηνπνηήζηκα ζηνηρεία γηα δνθίκηα ζηα νπνία επηβιήζεθε αλαθπθιηδόκελε θόξηηζε, ελώ
θαη ε ηξαρύηεηα δελ είλαη πάληνηε κεηξήζηκε, θαη επνκέλσο δελ ήηαλ δπλαηόλ λα γίλνπλ ζπγθξίζεηο
κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ δνθηκώλ.
3. Πποηεινόμενερ Σσέζειρ, Αξιολόγεζε ηων Σσέζεων
Γηα ηελ πξόβιεςε ηεο αληίζηαζεο ησλ σπιηζκέλσλ δηεπηθαλεηώλ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλνιηθά πέληε
(5) ζρέζεηο ππνινγηζκνύ από ηελ Βηβιηνγξαθία.
Οη ζρέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη έρνπλ πξνηαζεί είηε από εξεπλεηέο (Mattock, 2001, Tassios &
Vassilopoulou, 2003, Harries et al., 2012), είηε εληνπίδνληαη ζε ηξέρνληεο Καλνληζκνύο (ACI 318,
2011, θαη CEB-fib Model Code 10, 2012).
Σεκεηώλεηαη πσο δελ ρξεζηκνπνηνύληαη όιεο νη ζρέζεηο πνπ πξνηείλνληαη ζηελ Βηβιηνγξαθία
(Παιηεξάθε, 2014), θαζώο πνιιέο από απηέο δελ έρνπλ γεληθή ηζρύ, θαη επί πιένλ δελ δηαηίζεληαη γηα
όιεο ηηο δνθηκέο όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηείηαη λα εηζαρζνύλ ζηηο δηαθνξεηηθέο ζρέζεηο ηεο
Βηβιηνγξαθίαο. Σε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, νη ζρέζεηο πνπ πξνηείλνληαη είλαη ηδηαηηέξσο πνιύπινθεο,
θαη πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ απαηηείηαη ε εηζαγσγή ηνπο ζε πξόγξακκα πεπεξαζκέλσλ
ζηνηρείσλ (Bujadham et al., 1992, Soltani et al., 2003, Soltani & Maekawa, 2008, Moradi et al., 2012).
Οη ζρέζεηο πνπ ηειηθά ρξεζηκνπνηνύληαη, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζύγθξηζε ησλ πξνβιέςεώλ ηνπο κε ηα
πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα, δίλνληαη ζηα επόκελα:
Mattock, 2001 (3)-(5):
(α) Όηαλ ε δύλακε πνπ δξα θάζεηα ζηελ δηεπηθάλεηα ιακβάλεη ηηκέο (Avffy+Nx)<K1Ac/6.45Ν, ε
δηαηκεηηθή ηάζε αληνρήο ζηελ δηεπηθάλεηα ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηελ ζρέζε (3):
, K3 (N, mm)
(3)
(β) Όηαλ ε δύλακε πνπ δξα θάζεηα ζηελ δηεπηθάλεηα ιακβάλεη ηηκέο (Avffy+Nx)≥K1Ac/6.45Ν, ε
δηαηκεηηθή ηάζε αληνρήο ζηελ δηεπηθάλεηα ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηελ ζρέζε (4):
(N, mm)
(4)
Όπνπ:

Αc: Τν εκβαδόλ ηεο δηαηνκήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο-δηεπηθάλεηαο
Avf: Τν εκβαδόλ ηνπ νπιηζκνύ ηεο δηεπηθάλεηαο
Nx: Ζ εμσηεξηθή δύλακε πνπ αζθείηαη θάζεηα ζηελ δηεπηθάλεηα
Κ1, K2, K3, εκπεηξηθέο ζηαζεξέο σο εμήο:
Γηα ζθπξόδεκα ζπλήζνπο ππθλόηεηαο: Κ1=2.76MPa, K2=0.3, K3=16.55MPa
Γηα ειαθξνζθπξόδεκα κε άκκν: Κ1=1.72MPa, K2=0.2, K3=8.27MPa
Γηα ειαθξνζθπξόδεκα κε όια ηα αδξαλή: Κ1=1.38MPa, K2=0.2, K3=8.27MPa
fc: ε ζιηπηηθή αληνρή ηππηθνύ θπιηλδξηθνύ δνθηκίνπ, ε κηθξόηεξε ηηκή γηα δηεπηθάλεηεο
ζθπξνδεκάησλ δηαθνξεηηθήο αληνρήο.
Οη παξαπάλσ ζρέζεηο πξνέθπςαλ από ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ δνθηκώλ ηεο
Βηβιηνγξαθίαο, θαη ηζρύνπλ γηα δηεπηθάλεηεο κεηαμύ ζθπξνδεκάησλ δηαθνξεηηθήο ειηθίαο ζηηο νπνίεο
έρεη γίλεη ηξάρπλζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζθιεξπκέλνπ ζθπξνδέκαηνο. Γηα δηεπηθάλεηεο, νη νπνίεο δελ
έρνπλ ππνζηεί ηξάρπλζε, πξνηείλεηαη ε ζρέζε (5):
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(N, mm)

(5)

Όπνπ: ι: ζηαζεξά ε νπνία εμαξηάηαη από ηελ ππθλόηεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα: ι=1.0
γηα ζθπξόδεκα ζπλήζνπο ππθλόηεηαο, θαη ι=0.75 ή ι=0.85 γηα ειαθξνζθπξνδέκαηα (ηηκέο πνπ
πξνηείλνληαη από ηνλ Καλνληζκό ACI 138, 2011).
Tassios & Vassilopoulou, 2003 (6)-(8):
(6)
Όπνπ: βd θαη βf: ζπληειεζηέο ζπκκεηνρήο ησλ κεραληζκώλ, νη νπνίνη δξνπλ ζηελ δηεπηθάλεηα,
δειαδή, ζπκκεηνρή ηνπ κεραληζκνύ ηεο ηξηβήο (ηf), ε νπνία ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηελ Σρέζε (7),
πνπ είρε πξνηαζεί από ηνπο Tassios & Vintzileou, 1987, θαη ηεο δξάζεο βιήηξνπ (ηd), ε νπνία
ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηελ Σρέζε (8), πνπ είρε πξνηαζεί από ηνλ Rasmussen, 1962. Ζ Σρέζε (8)
ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ε επηθάιπςε ησλ ξάβδσλ είλαη επαξθήο, ώζηε λα απνθεπρζεί ν ζρεκαηηζκόο
ξσγκώλ απόζρηζεο ζην ζθπξόδεκα.
(N, mm)

(7)

Όπνπ: ζc: ε ζιηπηηθή ηάζε θάζεηα ζηελ δηεπηθάλεηα. Ζ ηάζε πξνθαιείηαη από εμσηεξηθή ζιηπηηθή
δύλακε, θάζεηε ζηελ δηεπηθάλεηα, θαη από ηνλ εθειθπζκό ησλ ξάβδσλ νπιηζκνύ ηεο δηεπηθάλεηαο
(=fsAvf/Ac, fs ε εθειθπζηηθή ηάζε ησλ ξάβδσλ). Σεκεηώλεηαη όηη fs≤fy, δεδνκέλνπ όηη ην κήθνο
αγθύξσζεο ησλ ξάβδσλ κπνξεί λα είλαη πεξηνξηζκέλν.
(N, mm)

(8)

Όπνπ: n θαη db: ην πιήζνο θαη ε δηάκεηξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνύ πνπ ηέκλνπλ ηελ δηεπηθάλεηα.
Οη ζπληειεζηέο ζπκκεηνρήο ησλ κεραληζκώλ ζηελ αλάιεςε ηέκλνπζαο (βd και βf), νξίζηεθαλ από
ηνπο Tassios & Vassilopoulou, 2003, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακαηηθώλ δηεξεπλήζεσλ γηα
ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θάζε κεραληζκνύ μερσξηζηά (Vintzeleou & Tassios, 1987, Tassios &
Vintzileou, 1987), θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ δύν κεραληζκώλ. Σεκεηώλεηαη όηη
ηα ηόηε δηαζέζηκα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα γηα αλαθπθιηδόκελε δηαηκεηηθή δξάζε, θαζώο θαη γηα
ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ δύν κεραληζκώλ, ήηαλ πεξηνξηζκέλα, ελώ θαη ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα
γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θάζε κεραληζκνύ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αθνξνύλ θπζηθέο ξσγκέο, θαη όρη
δηεπηθάλεηεο κεηαμύ ζθπξνδεκάησλ δηαθνξεηηθήο ειηθίαο. Οη Tassios & Vassilopoulou, 2003,
θαηέιεμαλ όηη, γηα ηηκέο ηεο νιίζζεζεο νη νπνίεο δελ μεπεξλνύλ ηα 0.40mm, ν ζπληειεζηήο
ζπλεηζθνξάο γηα ηνλ κεραληζκό ηξηβήο (βf) είλαη ίζνο κε 0.40, ελώ ν ζπληειεζηήο γηα ηελ δξάζε
βιήηξνπ (βd) είλαη ίζνο κε 0.70. Γηα κεγαιύηεξεο ηηκέο ηεο επηβαιιόκελεο νιίζζεζεο (s>2.00mm),
πξνηείλεηαη λα ιακβάλνληαη νη ηηκέο βf=0.80 θαη βd=0.70. Όηαλ ε ηηκή ηεο επηβαιιόκελεο νιίζζεζεο
δελ είλαη γλσζηή, γηα πνιύ κηθξέο ή κεδεληθέο ηηκέο ηεο εμσηεξηθά επηβαιιόκελεο θάζεηεο ζιηπηηθήο
δύλακεο, ή γηα ζιηπηηθή αληνρή ζθπξνδέκαηνο κεγαιύηεξε από 40.00MPa, πξνηείλεηαη λα
ρξεζηκνπνηνύληαη κεησκέλνη ζπληειεζηέο βf=0.70 θαη βd=0.60. Γεδνκέλνπ όηη νη ηηκέο ηεο
επηβαιιόκελεο νιίζζεζεο δελ είλαη γλσζηέο γηα όια ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα, ελώ γηα πνιιέο
δνθηκέο ε ζιηπηηθή αληνρή ηνπ ζθπξνδέκαηνο είλαη κεγαιύηεξε από 40.00MPa, ζηελ παξνύζα
εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα όιεο ηηο δνθηκέο νη ζπληειεζηέο βf=0.70 θαη βd=0.60.
Harries et al., 2012 (9):
(N, mm)
Όπνπ: Es: ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο ηνπ ράιπβα ησλ ξάβδσλ νπιηζκνύ ηεο δηεπηθάλεηαο

(9)
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α: εκπεηξηθή ζηαζεξά. Ζ ζηαζεξά απηή εμαξηάηαη από ην είδνο ηνπ δνθηκίνπ, θαη ιακβάλεη ηηο
ηηκέο α=0.075 γηα κνλνιηζηθά, κε ξεγκαησκέλα δνθίκηα, α=0.040 γηα δηεπηθάλεηεο κεηαμύ παιηνύ θαη
λένπ ζθπξνδέκαηνο, θαη α=0.00 γηα κνλνιηζηθά δνθίκηα ηα νπνία ξεγκαηώλνληαη πξηλ ηελ δνθηκή.
Ζ Σρέζε (9) είλαη ζρέζε ζρεδηαζκνύ. Γεδνκέλνπ όηη ζηελ παξνύζα εξγαζία ε ζρέζε ρξεζηκνπνηείηαη
γηα ηελ πξόβιεςε ησλ απνηειεζκάησλ δνθηκώλ, δελ ρξεζηκνπνηνύληαη επηκέξνπο ζπληειεζηέο
αζθαιείαο γηα ηα πιηθά, ηνλ ράιπβα θαη ην ζθπξόδεκα. Ζ κε ρξήζε ζπληειεζηώλ αζθαιείαο ζε κία
ζρέζε ζρεδηαζκνύ (ε νπνία αλακέλεηαη λα δίλεη ζπληεξεηηθέο ηηκέο) ελδέρεηαη λα κελ είλαη επαξθήο.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηελ ζρέζε ππεηζέξρεηαη ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο ηνπ νπιηζκνύ, θαη όρη ε ηάζε
δηαξξνήο: Οη Harries et al., 2012, κε βάζε ηηο πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο ηεο παξακόξθσζεο ησλ
νπιηζκώλ, ππνζηεξίδνπλ όηη νη ξάβδνη νπιηζκνύ αληνρήο fy>400.00MPa δελ θζάλνπλ ζηελ δηαξξνή.
Σρέζεηο Καλνληζκώλ:
ACI 318, 2011, Σρέζε (10):
(N, mm)

(10)

Όπνπ: κ: ν ζπληειεζηήο ηξηβήο ζηελ δηεπηθάλεηα. Λακβάλεη δηαθνξεηηθέο ηηκέο αλάινγα κε ην είδνο
ηνπ δνθηκίνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα: κ=1.40 γηα θπζηθέο ξσγκέο (κνλνιηζηθά δνθίκηα), κ=1.00 θαη κ=0.60
γηα δηεπηθάλεηεο ζθπξνδεκάησλ δηαθνξεηηθήο ειηθίαο, ηξαρείεο, θαη ιείεο, αληηζηνίρσο.
Ζ Σρέζε (10) είλαη κία από ηηο βαζηθόηεξεο ζρέζεηο ππνινγηζκνύ ηεο αληνρήο δηεπηθαλεηώλ.
Δπηζεκαίλεηαη όηη έρεη δηαπηζησζεί από πνιινύο εξεπλεηέο, θαζώο θαη από ηνπο ζπγγξαθείο, όηη ηα
άλσ όξηα πνπ ηίζεληαη από ηνλ Καλνληζκό ηνπ ACI, δειαδή ην όξην ηνπ 0.20fc ή 5.515MPa είλαη
εμαηξεηηθά ζπληεξεηηθά. Με βάζε απηή ηελ δηαπίζησζε, απνθαζίζηεθε λα κελ ιεθζεί ππόςε ην όξην
ησλ 5.515MPa, θαη αληί γηα 0.20fc λα ιακβάλεηαη σο άλσ όξην ε ηηκή 0.25fc, ε νπνία είλαη ιηγόηεξν
ζπληεξεηηθή, ελώ εμαθνινπζεί λα είλαη πξνο ηελ κεξηά ηεο αζθαιείαο. Σεκεηώλεηαη όηη θαη ζε απηή
ηελ ζρέζε, δελ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπληειεζηέο αζθαιείαο γηα ηα πιηθά.
CEB-fib Model Code 10, 2012, Σρέζε (11):
(N, mm)

(11)

Όπνπ: fck, fcd: ε ραξαθηεξηζηηθή ηηκή θαη ε ηηκή ζρεδηαζκνύ ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο
fyd: Ζ ηηκή ζρεδηαζκνύ γηα ηελ ηάζε δηαξξνήο ηνπ ράιπβα νπιηζκνύ ηεο δηεπηθάλεηαο
kc, θ, αF, βc: εκπεηξηθνί ζπληειεζηέο, νη ηηκέο ησλ νπνίσλ ιακβάλνπλ ηηο ηηκέο ηνπ Πίλαθα 1.
Οη ζπληειεζηέο αιιειεπίδξαζεο θ θαη αF ρξεζηκνπνηνύληαη πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ππόςε όηη νη
ξάβδνη νπιηζκνύ ή ηα αγθύξηα ηεο δηεπηθάλεηαο ππνβάιινληαη ηαπηνρξόλσο ζε θάκςε θαη ζε αμνληθή
δύλακε, κε ηα κέγηζηα λα πινπνηνύληαη γηα δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο επηβαιιόκελεο νιίζζεζεο. Ο
ζπληειεζηήο kc επηιέγεηαη αλάινγα κε ηελ ηξαρύηεηα ηεο δηεπηθάλεηαο. Τέινο, ν ζπληειεζηήο βc
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κείσζε ηεο ζιηπηηθέο αληνρήο ησλ ζιηπηήξσλ ζθπξνδέκαηνο.
Πίλαθαο 1 Σπληειεζηέο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο αληνρήο δηεπηθάλεηαο σπιηζκέλεο κε βιήηξα. Οη
ζπληειεζηέο εμαξηώληαη από ηελ ηξαρύηεηα ηεο δηεπηθάλεηαο (CEB-fib Model Code 10, 2012).
Τπασύηεηα διεπιθάνειαρ

kc

κ

αF

βc

Τξάρπλζε κε λεξό πςειήο πίεζεο, R≥2.5mm
Τξάρπλζε κε ακκνβνιή, R≥0.5mm
Λεία

2.3
0
0

0.5
0.5
0

0.9
1.0
1.4

0.5
0.4
0.4

μ
fck≥20
0.8
0.7
0.5

fck≥35
1.1
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Όπσο είλαη αλακελόκελν, ζηηο πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ππεηζέξρνληαη νη ίδηεο βαζηθέο παξάκεηξνη: Τν
πνζνζηό νπιηζκνύ ηεο δηεπηθάλεηαο, ε ηάζε δηαξξνήο ηνπ νπιηζκνύ, θαζώο θαη ν ζπληειεζηήο ηξηβήο,
ν νπνίνο εμαξηάηαη από ηελ ηξαρύηεηα ηεο δηεπηθάλεηαο. Σε νξηζκέλεο ζρέζεηο ππεηζέξρεηαη ε αληνρή
ηνπ ζθπξνδέκαηνο, είηε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ζπληειεζηή ηξηβήο, είηε σο πξόζζεηνο όξνο ζηελ
εμίζσζε, ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζηελ ζπλάθεηα. Σεκεηώλεηαη όηη ζηηο πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο
ππνινγηζκνύ, εθηόο από απηέο πνπ πξνηείλνληαη από ηνπο Tassios & Vassilopoulou, 2003 θαη CEBfib Model Code 10, 2012), ιακβάλεηαη ππόςε κόλνλ ν κεραληζκόο ηξηβήο, ελώ αγλνείηαη ε
ζπλεηζθνξά ηνπ κεραληζκνύ βιήηξνπ θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ηνλ κεραληζκό ηεο ηξηβήο.
Τνλίδεηαη όηη ζε όιεο ηηο ζρέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνύζα εξγαζία, δελ ιακβάλνληαη
ππόςε νη επί κέξνπο ζπληειεζηέο αζθαιείαο γηα ην ζθπξόδεκα θαη ηνλ ράιπβα, δεδνκέλνπ όηη νη
ζρέζεηο ρξεζηκνπνηνύληαη πξνθεηκέλνπ λα πξνβιεθζεί ε πεηξακαηηθή αληνρή δηεπηθαλεηώλ.
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Σρήκα 4 Σύγθξηζε πεηξακαηηθώλ ηηκώλ αληνρήο δηεπηθαλεηώλ κεηαμύ παιηνύ θαη λένπ ζθπξνδέκαηνο,
κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ εμεηαδόκελσλ ζρέζεσλ ηεο βηβιηνγξαθίαο.

τu,calc,ACI (N/mm2)

Σην Σρήκα 4, νη ηηκέο ηεο δηαηκεηηθήο αληίζηαζεο νη νπνίεο ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ηηο παξαπάλσ
ζρέζεηο, δίλνληαη ζπλαξηήζεη ησλ πεηξακαηηθώλ ηηκώλ ηεο αληίζηαζεο, γηα δηεπηθάλεηεο κεηαμύ
παιηνύ θαη λένπ ζθπξνδέκαηνο. Παξαηεξείηαη όηη ππάξρεη ζεκαληηθή δηαζπνξά ησλ απνηειεζκάησλ.
Οη πξνβιέςεηο ζύκθσλα κε ηηο Σρέζεηο (3)-(5) (Mattock, 2001) θαη (9) (Harries et al., 2012)
παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή δηαζπνξά, αλ θαη ε πξόβιεςε ηεο αληίζηαζεο είλαη αξθεηά αθξηβήο. Ζ
πξόβιεςε ηεο αληίζηαζεο ζύκθσλα κε ηηο Σρέζεηο (6)-(8) (Tassios & Vassilopoulou, 2003), δελ είλαη
πξνο ηελ πιεπξά ηεο αζθαιείαο, θαζώο ππνινγίδνληαη ζπζηεκαηηθά ηηκέο ηεο αληίζηαζεο
κεγαιύηεξεο από ηηο πεηξακαηηθέο. Απηό ζα κπνξνύζε λα απνδνζεί ζην γεγνλόο όηη ε ζρέζε έρεη
πξνηαζεί γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο αληνρήο θπζηθώλ ξσγκώλ, θαη επνκέλσο δελ δίλεη αθξηβή
απνηειέζκαηα ζηελ πεξίπησζε δηεπηθαλεηώλ κε κηθξόηεξε ηξαρύηεηα. Αληηζέησο, ε Σρέζε (10), πνπ
πξνηείλεηαη από ηνλ θαλνληζκό ηνπ ACI (ππελζπκίδεηαη όηη έρεη ιεθζεί ππόςε δηαθνξεηηθό άλσ όξην)
νδεγεί ζε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα, δειαδή ζρεδόλ όια ηα απνηειέζκαηα είλαη αζθαιή, ρσξίο
σζηόζν νη πξνβιέςεηο λα είλαη πνιύ ζπληεξεηηθέο. Αλ θαη δελ ζπλππνινγίδεηαη ε δξάζε βιήηξνπ,
ππνινγίδεηαη κεγαιύηεξνο ζπληειεζηήο ηξηβήο, κε απνηέιεζκα ηα δύν ζθάικαηα λα
αιιειναλαηξνύληαη. Τέινο, ε Σρέζε (11) πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαλνληζκό fib Model Code 10
(2012), παξνπζηάδεη ζεκαληηθή δηαζπνξά. Υπελζπκίδεηαη όηη νη ηηκέο ηεο δηαηκεηηθήο αληίζηαζεο
ππνινγίδνληαη ρσξίο λα ιεθζνύλ ππόςε νη επί κέξνπο ζπληειεζηέο αζθαιείαο γηα ηα πιηθά
(πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε ζύγθξηζε κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ ζρέζεσλ), θαη γηα ηνλ ιόγν απηό
ελδέρεηαη νη πξνβιέςεηο λα κελ είλαη αζθαιείο.
5. Βεληίωζε Σσέζερ ηερ Βιβλιογπαθίαρ
Από ηηο ζρέζεηο πνπ πξνηείλνληαη ζηελ Βηβιηνγξαθία, επηιέγεηαη ε ζρέζε πνπ πξνηείλεηαη από ηνπο
Tassios&Vassilopoulou, 2003. Τν πιενλέθηεκα ηεο ζρέζεο απηήο, είλαη όηη πεξηιακβάλεη δύν όξνπο,
εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο αθνξά ηελ ηξηβή-αιιειεκπινθή αδξαλώλ θαη ν άιινο ηελ δξάζε βιήηξνπ. Δπί
πιένλ, δίλεη ηελ ειεπζεξία επηινγήο ησλ ζπληειεζηώλ ζπκκεηνρήο ησλ κεραληζκώλ ηξηβήο θαη
βιήηξνπ ζηελ αλάιεςε ηεο ηέκλνπζαο. Ο ζπληειεζηήο ζπκκεηνρήο εμαξηάηαη από ην κέγεζνο ηεο
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επηβαιιόκελεο νιίζζεζεο. Ο ζρεδηαζκόο ησλ δηεπηθαλεηώλ ζε επηζθεπαζκέλα ή εληζρπκέλα ζηνηρεία
σπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο Καλνληζκνύο (EC8, Μέξνο
3, 2009, ΚΑΝ.ΔΠΔ., 2013), γηα ζπγθεθξηκέλε ζηάζκε επηηειεζηηθόηεηαο. Τν εύξνο ηεο νιίζζεζεο
πνπ αλακέλεηαη λα επηβιεζεί ζηελ δηεπηθάλεηα είλαη ζπλάξηεζε ηεο ζηάζκεο επηηειεζηηθόηεηαο. Γηα
ηνλ ιόγν απηόλ είλαη απαξαίηεην λα δνζεί ζηνπο Μειεηεηέο κία ζρέζε, κέζσ ηεο νπνίαο ζα κπνξνύλ
λα ιακβάλνπλ ππόςε ηελ ζπλεηζθνξά ηνπ θάζε κεραληζκνύ (σο ζπλάξηεζε ηεο επηβαιιόκελεο
νιίζζεζεο), θαζώο θαη ηελ ηξαρύηεηα ηεο δηεπηθάλεηαο, ηελ δξάζε εμσηεξηθήο ζιηπηηθήο δύλακεο
θάζεηα ζηελ δηεπηθάλεηα, θ.η.ι. Ζ ζρέζε πνπ επηιέρζεθε πξνζθέξεη απηήλ ηελ δπλαηόηεηα.
Με βάζε ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα, πξνηείλνληαη νη αθόινπζεο αιιαγέο ζηελ ζρέζε (6):
Μεραληζκόο δξάζεο βιήηξνπ: Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ αλάιεςε ηέκλνπζαο ιακβάλεηαη ίζε κε ην 70%
ηεο κέγηζηεο απόθξηζήο ηνπ (βd=0.70). Γηα ξάβδνπο κε κήθνο έκπεμεο-αγθύξσζεο κηθξόηεξν από 6Φ,
ε ζπλεηζθνξά ηνπ κεραληζκνύ βιήηξνπ ιακβάλεηαη κεησκέλε (ην κήθνο αγθύξσζεο ζπγθξίλεηαη κε
ην κήθνο 8Φ, πνπ ζεσξείηαη απαξαίηεην γηα ηελ αλάπηπμε ηεο κέγηζηεο απόθξηζεο ηνπ κεραληζκνύ).
Γηα ξάβδνπο κηθξνύ κήθνπο ρξεζηκνπνηείηαη κεησηηθόο ζπληειεζηήο ίζνο κε 75%. Δπηζεκαίλεηαη όηη
ε ζπκκεηνρή ηνπ κεραληζκνύ βιήηξνπ ζηελ ζπλνιηθή αληνρή είλαη ζρεηηθά κηθξή, θαη δελ επεξεάδεη
ζεκαληηθά ην ηειηθό απνηέιεζκα, παξά κόλνλ όηαλ ε ζπκκεηνρή ηνπ κεραληζκνύ ηξηβήο είλαη κηθξή.
Μεραληζκόο ηξηβήο: Οη βαζηθόηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ηεο Σρέζεο ησλ Tassios & Vassilopoulou, 2003,
αθνξνύλ ηνλ κεραληζκό ηξηβήο. Όπσο δηαπηζηώζεθε από ηελ ζύγθξηζε ησλ πεηξακαηηθώλ
απνηειεζκάησλ κε ηηο ζεσξεηηθέο πξνβιέςεηο ηεο αληνρήο ηεο δηεπηθάλεηαο, ε ζπκκεηνρή ηνπ
κεραληζκνύ ηξηβήο ζηελ αλάιεςε ηεο ηέκλνπζαο δελ κπνξεί λα ιακβάλεηαη ζηαζεξή, αιιά ζα πξέπεη
θάζε θνξά λα ιακβάλνληαη ππόςε ζεκαληηθέο παξάκεηξνη: ε ηξαρύηεηα ηεο δηεπηθάλεηαο, ε παξνπζία
εμσηεξηθήο δύλακεο, θαη ην είδνο θόξηηζεο (κνλνηνληθή, αλαθπθιηδόκελε, επαλαιακβαλόκελε).
Ζ Σρέζε (7), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο κέγηζηεο αληίζηαζεο ηνπ κεραληζκνύ
ηξηβήο ηξνπνπνηείηαη: Λόγσ ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ δύν κεραληζκώλ, θαη ηνπ γεγνλόηνο όηη ε
ηξαρύηεηα ηεο δηεπηθάλεηαο κεηαμύ δύν ζθπξνδεκάησλ είλαη κηθξόηεξε από ηελ ηξαρύηεηα θπζηθήο
ξσγκήο, ε ζπλεηζθνξά ηνπ κεραληζκνύ ηξηβήο ιακβάλεηαη ππόςε κεησκέλε. Ο ζπληειεζηήο 0.44
αληηθαζίζηαηαη από ηνλ ζπληειεζηή 0.33. Ζ ηξνπνπνίεζε νδεγεί ζε κείσζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ
κεραληζκνύ ηξηβήο θαηά 25%, ε νπνία ππνινγίδεηαη κέζσ ηεο Σρέζε (11):
(N,mm)

(11)

Σπλεπώο, θαη κε βάζε ηελ επεμεξγαζία ησλ πεηξακαηηθώλ απνηειεζκάησλ ηεο Βηβιηνγξαθίαο,
πξνηείλνληαη νη αθόινπζεο ηηκέο γηα ηελ ζπλεηζθνξά ηνπ κεραληζκνύ ηξηβήο ζηελ ζπλνιηθή
δηαηκεηηθή αληίζηαζε ηεο δηεπηθάλεηαο (Πίλαθαο 2).
Πίλαθαο 2 Γηεπηθάλεηεο κεηαμύ παιηνύ θαη λένπ ζθπξνδέκαηνο: Σπληειεζηέο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ
κεραληζκνύ ηξηβήο.
Χαπακηεπιζηικά διεπιθάνειαρ
Τξαρεία δηεπηθάλεηα, κνλνηνληθή θόξηηζε
Λεία δηεπηθάλεηα κε ζιηπηηθή εμσηεξηθή δύλακε
Λεία δηεπηθάλεηα
Τξαρεία δηεπηθάλεηα, αλαθπθιηδόκελε θόξηηζε, επηβαιιόκελε νιίζζεζε s>1.00mm
Πνιύ ιεία δηεπηθάλεηα
Τξαρεία δηεπηθάλεηα, αλαθπθιηδόκελε θόξηηζε, επηβαιιόκελε νιίζζεζε s<0.20mm
Λεία δηεπηθάλεηα, ρσξίο ζπλάθεηα κεηαμύ παιηνύ θαη λένπ ζθπξνδέκαηνο
Τξαρεία δηεπηθάλεηα κε ζιηπηηθή εμσηεξηθή δύλακε ή κε δηαηκεηηθά θιεηδηά

βf
0.60
0.60
0.40
0.40
0.20
0.20
0.10
0.80
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(α)
(β)
Σρήκα 5 Σύγθξηζε πεηξακαηηθώλ ηηκώλ αληνρήο δηεπηθαλεηώλ κεηαμύ παιηνύ θαη λένπ ζθπξνδέκαηνο,
κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο πξνηεηλόκελεο ζρέζεο: (α) Φσξίο, (β) Με επί κέξνπο ζπληειεζηέο αζθαιείαο
γηα ηα πιηθά.
Πίλαθαο 3 Σηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηνλ ιόγν κεηαμύ πξόβιεςεο θαη πεηξακαηηθήο ηηκήο ηεο
δηαηκεηηθήο αληνρήο δηεπηθαλεηώλ (ηu,calc/ηu,exp).
Σρέζε
Μέζνο Όξνο
Τππηθή Απόθιηζε
Γηαζπνξά

Mattock
Tassios &
(2001) Vassilopoulou
(2003)
0.98
1.64
0.57
1.22
0.33
1.48

Harries
et al.
(2012)
0.90
0.62
0.38

ACI
Code
(2011)
0.60
0.36
0.13

fib Model Πξνηεηλόκελε
Code 10 ζρέζε
(2012)
0.78
0.91
0.51
0.28
0.26
0.08

Σην Σρήκα 5, νη ηηκέο ηεο δηαηκεηηθήο αληίζηαζεο νη νπνίεο ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ηελ
πξνηεηλόκελε ζρέζε, δίλνληαη ζπλαξηήζεη ησλ πεηξακαηηθώλ ηηκώλ ηεο αληίζηαζεο, γηα δηεπηθάλεηεο
κεηαμύ παιηνύ θαη λένπ ζθπξνδέκαηνο. Σηνλ Πίλαθα 3 δίλνληαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ
θαηαιιειόηεηα ησλ ζρέζεσλ πνπ εμεηάζηεθαλ, γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο αληίζηαζεο ηεο δηεπηθάλεηαο.
Τα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα πξνβιέπνληαη κε ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα, βάζεη ηεο πξνηεηλόκελεο
ζρέζεο, ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηνλ ζρεδηαζκό: Όπσο θαίλεηαη ζην Σρήκα 5(β),
όπνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί νη ζπληειεζηέο αζθαιείαο γηα ηα πιηθά (ζπληειεζηήο ίζνο κε 1.50 γηα ην
ζθπξόδεκα θαη 1.15 γηα ηνλ ράιπβα), νη κεησκέλεο πξνβιεπόκελεο ηηκέο ηεο δηαηκεηηθήο αληίζηαζεο
ησλ δηεπηθαλεηώλ είλαη θαηάιιειεο γηα ηνλ ζρεδηαζκό. Τέινο, ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 3,
απνδεηθλύνπλ όηη ε πξνβιεπόκελε ζρέζε είλαη ζεκαληηθά βειηησκέλε ζε ζρέζε κε ηηο ζρέζεηο ηεο
Βηβιηνγξαθίαο. Οη αιιαγέο πνπ πξνηάζεθαλ νδεγνύλ ζε θαιύηεξε ζύγθιηζε ησλ πεηξακαηηθώλ κε ηηο
αλαιπηηθέο ηηκέο, ηδίσο γηα ηηο αθξαίεο (κεγάιεο θαη κηθξέο) ηηκέο ηεο αληίζηαζεο ηεο δηεπηθάλεηαο.
Δπηζεκαίλεηαη, όπσο θαίλεηαη θαη από ηνπο πξνηεηλόκελνπο ζπληειεζηέο (Πίλαθαο 2), ν ζεκαληηθόο
ξόινο ηεο ύπαξμεο ζιηπηηθήο δύλακεο θάζεηα ζηελ δηεπηθάλεηα. Σηελ πεξίπησζε δξάζεο ζιηπηηθήο
δύλακεο θάζεηα ζηελ δηεπηθάλεηα, ιακβάλεηαη ππόςε απμεκέλνο ζπληειεζηήο γηα ηελ ζπλεηζθνξά
ηνπ κεραληζκνύ ηξηβήο, θαζώο ην άλνηγκα ηεο ξσγκήο θαηά κήθνο ηεο δηεπηθάλεηαο πεξηνξίδεηαη, θαη
ε επηζηξαηεπόκελε αληίζηαζε ηεο δηεπηθάλεηαο απμάλεηαη.
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Σςμπεπάζμαηα
Σηελ παξνύζα εξγαζία, αμηνινγνύληαη ηα απνηειέζκαηα δνθηκώλ από ηελ βηβιηνγξαθία, θαζώο θαη
ησλ δνθηκώλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ΔΩΣ/ΔΜΠ. Ζ αλάγθε θαηάζηξσζεο θαηαζηαηηθώλ λόκσλ
νδήγεζε ζηελ εμαληιεηηθή αμηνπνίεζε ησλ πεηξακαηηθώλ απνηειεζκάησλ ηεο βηβιηνγξαθίαο, ώζηε λα
ειεγρζεί ε ηθαλόηεηα πθηζηάκελσλ ζρέζεσλ λα πξνβιέπνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά δηεπηθαλεηώλ θαη ηελ
δηαηκεηηθή ηνπο αληνρή.
Παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πεηξακαηηθώλ
απνηειεζκάησλ. Μία ππάξρνπζα εκπεηξηθή ζρέζε από ηελ βηβιηνγξαθία (Tassios & Vassilopoulou,
2003) επηιέρζεθε θαη ηξνπνπνηήζεθε, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αμηόπηζηεο πξνβιέςεηο
ηεο κέγηζηεο αληίζηαζεο σπιηζκέλσλ δηεπηθαλεηώλ ζθπξνδέκαηνο. Ζ ζρέζε επηιέρζεθε θαζώο
ιακβάλεη ππόςε θαη ηνπο δύν κεραληζκνύο πνπ δξνπλ ζηελ δηεπηθάλεηα, ηελ ηξηβή θαη ηελ δξάζε
βιήηξνπ, θαζώο θαη ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο. Πξνηείλνληαη ηξνπνπνηεκέλνη ζπληειεζηέο ζπκκεηνρήο
ησλ κεραληζκώλ ζηελ αλάιεςε ηέκλνπζαο, κε βάζε ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ηεο
βηβιηνγξαθίαο. Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνηεκέλεο ζρέζεο ζε πάλσ από 500 πεηξακαηηθά
απνηειέζκαηα, απνδεηθλύεη ηελ θαηαιιειόηεηά ηεο γηα ηελ πξόβιεςε ηεο δηαηκεηηθήο αληίζηαζεο
δηεπηθαλεηώλ, ζηηο νπνίεο επηβάιινληαη κνλνηνληθέο θαη αλαθπθιηδόκελεο δηαηκεηηθέο νιηζζήζεηο.
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