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Περίληψη
Η αναζήτηση μονολιθικών λύσεων χωρίς αρμούς και συνδέσμους αποτελεί σήμερα την αιχμή της
έρευνας επί των κατασκευών σκυροδέματος, όπως είναι οι οικοδομές και οι γέφυρες. Στο πλαίσιο
αυτής της προσπάθειας εντάσσεται το αντικείμενο αυτής της εργασίας, η οποία αφορά στην άρση της
πολυδιασπάσεως σε ένα είδος φορέα, ο οποίος αποτελεί ακραία περίπτωση, όχι χωρίς λόγο,
κατάχρησης χρησιμοποίησης αρμών και βλήτρων- συνδέσμων, με δυσάρεστες επιπτώσεις στη
λειτουργικότητα, την ανθεκτικότητα, την αισθητική και την οικονομία. Ειδικότερα επιχειρείται η
αντιμετώπιση των συνεπειών της κατάργησης των αρμών, δηλαδή των λειτουργικών καταπονήσεων
που προκαλούν οι παρεμποδιζόμενες παραμορφώσεις εξαιτίας των μεταβολών της θερμοκρασίας του
περιβάλλοντος και της ξήρανσης του σκυροδέματος και της διαφοράς των αντυσσομένων
θερμοκρασιών εντός του πάχους της πλάκας. Επίσης, εξετάζεται αναλυτικώς και πειραματικώς η
μηχανική απόκριση της πλάκας έναντι μοναχικών φορτίων, όταν αυτή εδράζεται επί
καλοσυμπιεσμένου στρώματος υπόβασης θραυστού υλικού. Κατασκευάστηκαν 9 δοκίμια πλακών
διαστάσεων 110x110 cm2 με διάφορες οπλίσεις πλεγμάτων στα δύο πέλματα των πλακών – δοκιμίων
και αξιολογήθηκαν οι παραμορφώσεις (βυθίσεις), οι ρηγματώσεις έναντι λειτουργικών, αλλά και
πολλαπλασίων ως προς αυτά φορτίων. Προέκυψαν ενδιαφέροντα συμπεράσματα και βάσει αυτών
διατυπώθηκαν προτάσεις που αφορούν στο κατάλληλο πάχος και την ενδεδειγμένη όπλιση μιας
μονολιθικής λύσης χωρίς αρμούς και βλήτρα.
Εισαγωγή
Η επιστροφή στη μονολιθικότητα αποτελεί για τις κατασκευές σκυροδέματος (οικοδομές, γέφυρες)
μία από τις κύριες προσπάθειες που γίνονται τις τελευταίες δεκαετίες στον τομέα του Πολιτικού
Μηχανικού. Για πολλά χρόνια είχαν απεμποληθεί τα πλεονεκτήματά της εξαιτίας των ανεξέλεγκτων
εντάσεων από τους καταναγκασμούς που τη συνοδεύουν, οπότε προέκυψαν ως φάρμακα
αντιμετώπισης των οι διαχωριστικοί αρμοί και οι κατά περίπτωση σύνδεσμοι (εφέδρανα και βλήτρα).
Στις πλάκες επί εδάφους αδιαφιλονίκητα γίνεται κατάχρηση στη χρησιμοποίηση των αρμών και των
βλήτρων και τούτο έχει σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργικότητα, στην ανθεκτικότητα και στην
οικονομία και συνεπώς η αναζήτηση βελτιωμένων λύσεων χωρίς αρμούς ή με αρμούς σε πιο μεγάλα
μεταξύ των διαστήματα είναι δικαιολογημένη.
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Μέχρι σήμερα λίγες έρευνες έχουν ασχοληθεί συστηματικά με το ευρύ φάσμα των μονολιθικών
κατασκευών και ως εκ τούτου γνώσεις στο αντικείμενο των κατασκευών χωρίς διαχωριστικούς
αρμούς και συνδέσμους είναι κυρίως εμπειρικές.
Πολύ χρήσιμα στοιχεία για τον κατασκευαστικό κλάδο (σχεδιασμός και διαστασιολόγηση γεφυρών
χωρίς εφέδρανα και χωρίς αρμούς (Engelsmann, 1998) καθώς και στιβαρών (robust) γεφυρών (Pötzl,
M., 1996) κατατίθενται σε ερευνητικές εργασίες. Όσον αφορά
τις συχνά εμφανιζόμενες
παραμορφώσεις και καταπονήσεις των θεμελιώσεων και μεταβατικών επιχωμάτων στις στηρίξεις,
εξαιτίας θερμοκρασιακών μεταβολών στις γέφυρες από οπλισμένο σκυρόδεμα με μονολιθική σύνδεση
μεταξύ ανωδομής, βάθρων και θεμελίωσης, υπάρχουν πειραματικές και αναλυτικές έρευνες από τους
England/Tsang/Bush (2000) και Burke (1993) μέσω των οποίων εξετάζονται οι αλληλεπιδράσεις
μεταξύ γέφυρας και έδρασής της εις το έδαφος.
Η ανάγκη για εξασφάλιση ενός φέροντος οργανισμού που θα λειτουργεί με ανθεκτικότητα στο χρόνο
και χωρίς συντήρηση ικανοποιείται με την αποφυγή των διαχωριστικών αρμών και συνδέσμων επί της
κατασκευής του. Ωστόσο, μολονότι πολλές από τις παλαιότερες κατασκευές από σκυρόδεμα
κατασκευάστηκαν μονολιθικά, πολλές από τις σημερινές γέφυρες εξακολουθούν να σχεδιάζονται
συχνά έτσι, ώστε να διαχωρίζονται τα μέλη της γέφυρας μεταξύ τους. Ακόμα και στα κτήρια
επιδιώκεται περιορισμός των οριζόντιων παραμορφώσεων με την τοποθέτηση διαχωριστικών αρμών,
ώστε τα μήκη των διαχωριζομένων τμημάτων να μην ξεπερνούν τα 30 με 40 μέτρα. Οι διαχωριστικοί
αρμοί που χρησιμοποιούνται στις μέρες μας θα μπορούσαν να καταργηθούν ή να τοποθετηθούν σε πιο
μεγάλα μεταξύ τους διαστήματα, εάν γνωρίζαμε σε μεγαλύτερο βαθμό την αλληλεπίδραση μεταξύ του
φέροντα οργανισμού και των καταναγκασμένων παραμορφώσεων του. Επίσης υπάρχουν και έχουν
γίνει απόπειρες κατάργησης των αρμών πέρα των κτιριακών και της γεφυροποιίας και σε ειδικές
κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Συγγενές προηγούμενο με το εξεταζόμενο πρόβλημα των πλακών αποτελούν οι συγκολλημένες
διαμήκεις ράγες των τρένων. Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που οι ράγες κατασκευάζονταν
με αρμούς διαστολής τοποθετημένους ανά 30 cm περίπου. Αργότερα διαπιστώθηκε ότι οι ράγες
μπορούν να συνδεθούν με συγκόλληση. Πώς έγινε, όμως, δυνατόν; Παλαιότερα η χρήση αρμών
διαστολής για την συνέχεια των ραγών ήταν αναμφισβήτητη για την παραλαβή της θερμοκρασιακής
διαστολής. Παρατηρήσεις όμως συμπέραναν ότι οι παραμορφώσεις του αρμού διαστολής βασίζονταν
σε εσφαλμένη κατανόηση του στατικού τους συστήματος. Μελετώντας εις βάθος το πρόβλημα
διαπιστώθηκε ότι ο κάθε στρωτήρας λειτουργεί ως άρθρωση και εμποδίζει την ελεύθερη
παραμόρφωση της σιδηροτροχιάς με επακόλουθο να παραμορφώνεται μόνο το κομμάτι της
σιδηροτροχιάς μεταξύ του τελευταίου στρωτήρα και του αρμού. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα της
σιδηροτροχιάς χωρίς αρμούς διαστολής, δηλαδή αυτής με συγκόλληση. Προφανώς έπρεπε να
τεκμηριωθεί και υπολογιστικά η μη υπέρβαση των συνθηκών ισορροπίας και του ορίου των τάσεων
σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες, καθώς και η ασφαλής και λειτουργική χρήση των ραγών του
σιδηροδρόμου. Διαπιστώθηκε ότι κύριος παράγοντας για την αστοχία της σιδηροτροχιάς αποτελεί η
υποχώρηση των στρωτήρων, γιατί για μεγαλύτερο πλέον μήκος λυγισμού, με την υποχώρηση ενός
στρωτήρα, γίνεται μεγαλύτερη η θλιπτική δύναμη που πρέπει να παραληφθεί από τους υπόλοιπους
στρωτήρες. Οι αναπτυσσόμενες τάσεις μπορούν σε αρκετά δύσκαμπτους στρωτήρες να παραληφθούν
από τον χάλυβα. Με επιβαλλόμενο εφελκυστικό καταναγκασμό και τα αναπτυσσόμενα με αυτόν τον
τρόπο φορτία διατομής είναι εφικτή η αύξηση του διαστήματος μεταξύ των αρμών σε τέτοιο βαθμό,
ώστε να αποφευχθεί ακόμα και η τοποθέτησή τους.
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Βεβαίως, ενώ ο χάλυβας του σιδηροδρόμου χωρίς αρμό διαστολής διαθέτει επαρκή αντοχή ακόμα και
στην κατάσταση θλίψης, το οπλισμένο σκυρόδεμα απ' τη μεριά του εμφανίζει προβλήματα όταν
βρίσκεται σε εφελκυσμό. Ο χάλυβας σαν υλικό συμπεριφέρεται ως γραμμικά ελαστικό σώμα τόσο
υπό θλίψη, όσο και υπό εφελκυσμό. Το οπλισμένο σκυρόδεμα λειτουργεί ως γραμμικά ελαστικό μόνο
όταν βρίσκεται σε θλίψη, ενώ υπό εφελκυσμό λόγω δημιουργίας ρηγματώσεων η σχέση τάσεωνπαραμορφώσεων δεν παραμένει γραμμική. Σκοπός, λοιπόν, των σωστά μελετημένων και
κατασκευασμένων φορέων είναι, η ελαχιστοποίηση του εύρους των ρωγμών για να καταστεί
αποδεκτή η εφελκυστική παραμόρφωση καθώς και η υπό συνθήκες θλίψεως αποτροπή του λυγισμού
για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας και της ανθεκτικότητας.
Καταπονήσεις και αστοχίες πλακών με αρμούς
Πολλές είναι οι αιτίες αστοχίας των συμβατικώς κατασκευαζομένων πλακών επί εδάφους με
κυριότερες τις οφειλόμενες στην παρουσία των αρμών. Και δεν αποτελεί υπερβολή να λεχθεί, ότι το
φάρμακο που προβλέφθηκε για την εξουδετέρωση των αστάθμητων εκ των καταναγκασμών
καταπονήσεων, αποδεικνύεται χειρότερο της προς θεραπείαν ασθενείας.

α) Ρωγμές στις γωνίες

β) άντληση

γ) Ανωμαλίες κατά την διαμόρφωση των χειλέων
αρμού

δ) Τοπικές θραύσεις στα χείλη του αρμού

ε) Ανισοσταθμία

στ) Αστοχία βλήτρων

ζ) Ρωγμές από θλίψη

η) Ήβωση από θλίψη

Σχ. 1, Διάφορα είδη αστοχίας πλακών με αρμούς
Στο Σχ. 1 παρέχεται ένα ανθολόγιο των συνηθεστέρων βλαβών σε πλάκα με αρμούς, που συνίστανται
σε τοπικές θραύσεις που οφείλονται: (α) Σε φορτία ασκούμενα στις γωνίες, (β) Στο φαινόμενο της
άντλησης, (γ), (δ) Σε ακατάλληλη ποιότητα σκυροδέματος, (ε) Σε κακή συμπύκνωση και σύνθεση της
υπόβασης θεμελίωσης, (στ) Στην αστοχία βλήτρων και, (ζ), (η) Σε υποτίμηση του εύρους των αρμών
με αποτέλεσμα, είτε ρωγμές διαρρήξεως λόγω τοπικής θλίψεως, είτε εκδήλωση ήβωσης από λυγισμό.
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Στα Σχ. 2 και 3 δίνονται αντιστοίχως, η συνηθέστερη περίπτωση θραύσης σε γωνία από εξωτερική
φόρτιση σε πλάκα με βλήτρα και η ερμηνεία του φαινομένου και του τύπου της αστοχίας της
«άντλησης» (pumping).

Σχ. 2, Αστοχία σε γωνία πλάκας με βλήτρα

Σχ. 3, Ερμηνεία του φαινομένου της «άντλησης»
Γενικά
Τα αναφυόμενα προβλήματα της κατάργησης των αρμών
Οι πολλές δεκαετίες των εφαρμογών των αρμών προς αντιμετώπιση των αστάθμητων συνεπειών των
καταναγκασμών, αποκαλύπτουν έμμεσα τη δυσκολία της κατάργησής των χωρίς να βλάπτεται η
επιθυμητή μηχανική συμπεριφορά της πλάκας – φορέα.
Η πρόβλεψη των αρμών, ως γνωστόν, αποτελεί το μέσον της εξουδετέρωσης των επιπτώσεων των εκ
των καταναγκασμών αστάθμητων εν πολλοίς καταπονήσεων και δεν προέκυψε τυχαία, ούτε αφορά
μόνον στις πλάκες επί εδάφους. Ειδικότερα μέσω των αρμών εξαλείφονται πρακτικώς οι συνέπειες
των εική και ως έτυχε ρηγματώσεων της πλάκας και αποτρέπονται τα φαινόμενα κύρτωσης
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προερχόμενα από υψηλές τιμές της διαφοράς θερμοκρασίας στην πλάκα κατά το πάχος της. Και είναι
αληθές ότι σε μία χωρίς αρμούς κατάσταση, αυτά τα φαινόμενα, εάν δεν ληφθούν ειδικά μέτρα, είναι
δυνατόν να βλάψουν κυρίως τη λειτουργικότητα, την ανθεκτικότητα, την αισθητική και την οικονομία
του έργου. Συνεπώς είναι ανάγκη αυτά τα απευκταία φαινόμενα να αποσοβηθούν και όχι μόνον να
μην εμφανισθούν αλλά και να προκύψουν και συγκριτικά πλεονεκτήματα της λύσης αποφυγής των
αρμών αναφορικώς με τα προηγουμένως εκτεθέντα κριτήρια συμμόρφωσης.
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε αντιπαραβολή
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕ ΑΡΜΟΥΣ
1. Αυξημένο πάχος πλάκας
2. Αναγκαία βλήτρα, ίνες χάλυβα και αρμοί
κατασκευαστικοί
3. Οι αρμοί «κερκόπορτες» διάβρωσης της
υπόβασης θεμελίωσης
4. Η παρουσία ινών, κατ’ ανάγκην μόνον 25
kp/m3, ινών ανά m3 σκυροδέματος για να
προκύψει
μία
αποδεκτή
ταχύτητα
συμπύκνωσης, ελάχιστα επηρεάζει τις
μηχανικές ιδιότητές του. Η σχετική μήκυνση
αστοχίας έναντι εφελκυσμού είναι της
τάξεως του 0.15 ‰
5. Η παρουσία των διαχωριστικών αρμών,
μολονότι τακτοποιεί οιονεί, το πρόβλημα των
καταναγκασμών,
ωστόσο
μειονεκτεί
αισθητικώς ως προς την ανάληψη των
φορτίων κυκλοφορίας, καθόσον συνοδεύεται
από σημαντικές τοπικές διαφορές στη
φέρουσα ικανότητα δεδομένου ότι αυτή
διαφοροποιείται από θέσεως εις θέση, οπότε
ο καθορισμός του απαιτούμενου πάχους
γίνεται βάσει της ελαχίστης τιμής. Η
τοποθέτηση των βλήτρων αναιρεί εν μέρει το
πρόβλημα, αλλά όχι ικανοποιητικώς, Σχ. 2

ΧΩΡΙΣ ΑΡΜΟΥΣ
1. Μειωμένο από 75% έως 50%
2. Αναγκαίοι σχετικώς πυκνοί τύπου σχάρας
άνω και, κυρίως, κάτω οπλισμοί.
3. Καταργούνται
4. Η παρουσία ισχυρών οπλισμών μεταλλάσει
το σκυρόδεμα, το οποίον δύναται να
ανταπεξέλθει με όλες τις πιθανές
καταπονήσεις
από
φορτία
και
καταναγκασμούς. Η σχετική μήκυνση
υπέρβασης του ανεκτού εύρους ρωγμής
μπορεί να 10πλασιασθεί με κατάλληλη
όπλιση.
5. Η πλάκα διαθέτει σταθερή φέρουσα
ικανότητα εις όλη της την κάτοψη.

Διαστασιολόγηση πλάκας χωρίς αρμούς έναντι καταναγκασμών
Ομοιόμορφη μεταβολή της θερμοκρασίας
Οι τριβές της πλάκας με το στρώμα θραυστού υλικού της υπόβασης κατά τις αυξομειώσεις του
μήκους της πλάκας εξ αιτίας της αυξήσεως ή της μειώσεως της θερμοκρασίας παράγουν σύνθετες
καταπονήσεις ροπών και αξονικών δράσεων αποτέλεσμα των οποίων είναι η παρουσία στην πλάκα
ορθών τάσεων. Θεωρητικώς όλα τα σημεία της πλάκας μετακινούνται και το μόνο που μένει ακίνητο
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είναι το κέντρο της πλάκας. Εάν η διεπιφάνεια επαφής ήταν απολύτως λεία, ή η πλάκα ήταν αβαρής οι
τριβές θα ήταν μηδενικές και ως εκ τούτου δεν θα υπήρχαν καταπονήσεις στην πλάκα. Εάν το πάχος
της πλάκας είναι h, τότε η εκκεντρότης των δράσεων των τριβών είναι 0,5h, Σχ. 4, οπότε η ανά μέτρο
ασκούμενες αξονικές και καμπτικές δράσεις, στην περίπτωση μεμονωμένης λωρίδας μοναδιαίου
πλάτους είναι αντιστοίχως n και m. Οι εξ αυτών ορθές τάσεις κάτω σu και άνω σο είναι
n
m n
0.5hn n
n
σ u,o = ± 6 2 = ± 6 2 = ± 3
h
h
h
h
h
h

Σχ. 4, Καταπονήσεις πλάκας από διαστολή. Στη συστολή τα πρόσημα αλλάζουν
Για την περίπτωση αρνητικής θερμοκρασίας ts, οπότε έχομε συστολή της πλάκας, τότυε τα μεγέθη
ορθής έντασης n και m είναι αμφότερα θετικά και προκύπτουν
n
n
n
n
σ u = + 3 =4 και σ ο =−2
h
h
h
h
Ομοίως για την περίπτωση θετικής ts, ήτοι διαστολής προκύπτουν
n
n
σ u =−4 και σ ο =2
h
h
Η θέση του ουδέτερου άξονα είναι σταθερή και απέχει h/3 από το άνω πέλμα της πλάκας. Συνεπώς τα
2
εμβαδά act ανά μέτρο των εφελκυομένων ζωνών σκυροδέματος σταδίου Ι είναι h για τη συστολή και
3
h
για τη διαστολή.
3
Είναι γνωστόν, ότι σε περιοχές δομικών στοιχείων στις οποίες είναι δυνατόν να αναπτυχθούν υψηλές
εφελκυστικές τάσεις (βλ. 15.5 και 6.3.2.6 του ΚΩΣ) λόγω επιβαλλομένων και παρεμποδιζομένων
παραμορφώσεων (λόγω θερμοκρασίας, ξήρανσης, καθιζήσεων κ.ά.), πρέπει να τοποθετείται ένας
ελέχιστος οπλισμός με υψηλή συνάφεια, ώστε η τάση του οπλισμού κατά την ενδεχόμενη ρηγμάτωση
να παραμείνει μικρότερη από την τάση διαρροής. Η συνολική διατομή ανά μέτρο πλάτους της πλάκας
αs αυτού του οπλισμού για περιορισμό της ρηγμάτωσης καθορίζεται από τη σχέση
α
α s = k ⋅ f ctm ⋅ ct
ss
Όπου
σs Τάση χάλυβα που λαμβάνεται από τον Πίνακα 15.1 του ΚΩΣ συναρτήσει της επιλεγησομένης
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διαμέτρου ράβδων οπλισμού και της κατηγορίας συνθηκών περιβάλλοντος
k Συντελεστής εξαρτώμενος από το είδος της καταπονήσεως. Για κάμψη 0.5, αλλά για
προέχουσα κάμψη εν προκειμένω λαμβάνεται k=0.6
Για την περίπτωση, όπως η εξεταζομένη, με οπλισμούς δύο διευθύνσεων και με την παραδοχή ότι τα
μικρά επιτρεπόμενα εύρη των ρωγμών δεν επηρεάζουν τη διεύθυσνη των οπλισμών, τότε εις τη
μονάδα μήκους της τυχόν λοξής ρωγμής, Σχ. 5, αντιστοιχεί κατά x διατομή οπλισμών asxcosα, οπότε
λαμβανομένου υπόψιν και του οπλισμού αsy προκύπτει
α sx = α sx ⋅ cos 2 α + α sy ⋅ sin 2 α = α sx = α sy

Σχ. 5, Απαίτηση οπλισμού σε τυχαία, λοξή ως προς τους κύριους άξονες, ρωγμή
Παράδειγμα
Για πάχος πλάκας 15 cm, διάμετρο οπλισμών Φ8, υλικά C30/37 και ΒC500 και ελάχιστα έως μετρίως
διαβρωτικές συνθήκες περιβάλλοντος
2
α su = 0.6 ⋅ 2.9 ⋅ ⋅ 15 ⋅ 100 / 425= 4.1 cm 2 /m → Φ8/125 κάτω
3
Ο οποίος καλύπτει τις ανάγκες της συστολής και
ο
α=
0.5 ⋅ α su → Φ6/140, ο οποίος καλύπτει τις ανάγκες τυχόν διαστολής και πλέον τούτου αποτελεί
s

επιδερμικό οπλισμό.
→ α su 5.0 cm 2 /m → Φ8/100
Για συνθήκες διαβρωτικές προκύπτουν σs=350 MPa=
Εάν επελέγετο πάχος 8 cm και Φ4.2 και ευμενείς συνθήκες
2
α su = 0.6 ⋅ 2.9 ⋅ ⋅ 8 ⋅ 100 / 475= 2.0 cm 2 /m → Φ4.2/60
3
Σημειώνεται ότι η κατάσταση των θερμοκρασιών είναι ασύμμετρη ως προς το πρόσημο καθόσον η
ξήρανση του σκυροδέματος, η οποία ισοδυναμεί κατά ΚΩΣ (§ 6.3.2.6) με μείωση θερμοκρασίας
ΔΤcd=0.5εcs/αΤ≈25οC, αφενός διπλασιάζει περίπου το μέγεθος της κανονιστικής θερμοκρασιακής
συστολής και αφετέρου εξουδετερώνει το αντίστοιχο της διαστολής, ενεργούσα οιονεί ως
θερμοκρασιακή «προένταση».
Επίσης, η παρουσία ροπών στην πλάκα λόγω της εκκεντρότητος των δράσεων των τριβών, Σχ. 4,
προκαλούν καμπυλώσεις (κυρτώσεις) κατά Mohr με τα κοίλα προς τα κάτω στην περίπτωση των
διαστολών και προς τα άνω στην περίπτωση των συστολών. Και οι μεν θερμοκρασιακές διαστολές
αμβλύνονται δραστικώς χάρη στην επιρροή της αρνητικού προσήμου ξήρανσης του σκυροδέματος,
όσον αφορά δε στις καμπυλότητες εκ των συστολών, παρεμποδίζεται η εκδήλωση τους από την
υπόβαση (θεμελίωση) της πλάκας. Σημειώνεται ότι η καμπύλωση των συστολών είναι παρομοίου
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αποτελέσματος με διαφορά θερμοκρασίας των πελμάτων Δt της πλάκας με θερμότερη την κάτω ίνα
και ως εκ τούτου αμβλύνει την επιρροή της κρίσιμης Δt, η οποία εκδηλώνεται με θερμότερη, εν γένει,
την άνω ίνα ως προς τα κάτω.
Ανομοιόμορφη μεταβολή της θερμοκρασίας Δt
Η αύξηση της θερμοκρασίας του άνω πέλματος συνοδεύεται από βραδύτητα στην πορεία της να
συναντήσει το κάτω πέλμα. Ήδη έχει αναφερθεί ότι η συστολή ξηράνσεως λειτουργεί ανασχετικώς
προς την κύρτωση, αλλά εκτός αυτής το φαινόμενο επηρεάζουν πλήν του μεγέθους του Δt και το
πάχος h της πλάκας. Κατά Westergaard η εφελκυστική τάση, που πρέπει να υπολογίζεται στην κάτω
ίνα του μη έχοντος επαφή με την υπόβαση κυρτωμένου τμήματος της πλάκας υπό την επενέργειαν του
ιδίου βάρους της είναι, Σχ. 6 (α) και (β):
h [ mm ]
1
u
σ
=
⋅ ∆t [ K / mm ]
αT Ec
, ∆t
1− m
2

Σχ. 6, Η επιρροή της ανομοιόμορφης μεταβολής της θερμοκρασίας.
(α) Κατανομή θερμοκρασιών στο πάχος της πλάκας και (β) Κύρτωση πλάκας
Από αυτή φαίνεται ότι τα μικρά πάχη πλακών ως επηρεάζοντα, πλήν της τιμής της Δt, και τη,
σημειωτέον, ρηγματωμένη, επι το έλαττον δυσκαμψία της οπλισμένης πλάκας, αμβλύνουν δραστικώς
τις επιπτώσεις του καταναγκασμού της κύρτωσης, η οποία εν προκειμένω συνιστά κίνδυνο δευτέρας
τάξεως συγκριτικώς με τις άοπλες πλάκες. Επίσης η δυνατότης, χάρη στους οπλισμούς, εκλέπτυνσης
του πάχους της πλάκας συντελεί και στη δραστική μείωση των δράσεων τριβής, οι οποίες είναι
ανάλογες του ιδίου βάρους της πλάκας.
Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα των οπλισμένων πλακών έναντι του αμβλυμένου καταναγκασμού
της κύρτωσης είναι ότι τυχόν εκδήλωση του φαινομένου, χάρη στους υπάρχοντες κάτω οπλισμούς, η
ασφάλεια της πλάκας όχι μόνο δεν επιδεινώνεται από τη διέλευση των κινητών φορτίων, αλλά χάρη
σε αυτά επανακτά την επιπεδότητά της.
Εξωτερικά φορτία (κυκλοφορίας, ραφιών, τοιχοποιιών)
Αναλυτική έρευνα
Εξετάστηκε αναλυτικώς και πειραματικώς η επιρροή των κυριοτέρων παραμέτρων επι των
κυριοτέρων μηχανικών ιδιοτήτων των πλακών, που εδράζονται στο έδαφος υπό συνήθεις συνθήκες
θεμελιώσεως αυτών (k=0.06 N/mm3).
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Στα μέχρι τούδε αναφερθέντα εν σχέσει με τους καταναγκασμούς πλεονεκτήματα της μείωσης του
πάχους, είναι δυνατόν να προστεθούν και τα εξής:
α) Η μείωση της δυσκαμψίας, η οποία προέρχεται όχι μόνον από τη μείωση του πάχους, αλλά και από
την αποδεκτού εύρους ρηγμάτωση των οπλισμένων πλακών. Είναι γνωστόν, ότι εκδηλούμενη
ενδοτικότητα της υπόβασης στις θέσεις που ασκούνται τα εξωτερικά φορτία ισοδυναμεί με οιονεί
καταναγκασμό του τύπου των διαφορικών καθιζήσεων για την πλάκα-φορέα. Ως εκ τούτου η
ευκαμψία της πλάκας αποτελεί αδιαφιλονίκητο πλεονέκτημα έναντι του υποβιβασμού των
καταπονήσεων που προέρχονται από τα εξωτερικά φορτία. Τα αυτά ισχύουν και για τις συμβατικές,
άοπλες πλάκες με διαχωριστικούς αρμούς, όπου μείωση το πάχους επιδιώκεται δια της επιλογής
σκυροδέματος ανωτέρας ποιότητος, οπότε μέσω της βελτιώσεως της έναντι του εφελκυσμού αντοχής
και καθώς το μέτρον ελαστικότητος δεν ματαβάλλεται αισθητώς, καθίσταται δυνατή η μείωση του
πάχους της πλάκας με τα ως άνω αποκομιζόμενα οφέλη συν, βεβαίως, την βελτίωση και της
ανθεκτικότητος, χωρίς μάλιστα αύξηση του κόστους, καθόσον το ακριβότερον του κυβικού του
σκυροδέματος, ισοσταθμίζεται περίπου από την επιτυγχανομένη μείωση του όγκου του, που
προέρχεται από την επιτυγχανομένη μείωση του πάχους της πλάκας.
β) Η μείωση του πάχους της πλάκας σύμφωνα με την αναλυτική προσέγγιση που απεικονίζεται στα
Σχ. 7 και 8, δεν συνεπάγεται αισθητή αύξηση των βυθίσεων έναντι ενός συνήθους μοναχικού φορτίου
50 kN, για διάφορα πάχη πλακών, από 80 έως 200 mm. Το ίδιο παρατηρείται και για τις καμπτικές
ροπές για το ίδιο φορτίο, Σχ. 9.
γ) Η λεπτότης του πάχους οδηγεί και στην αποδοχή λεπτοτέρας διαμέτρου ράβδων οπλισμού, γεγονός
που αναμφισβήτητα ευνοεί την οικονομία κατανάλωσης οπλισμού, καθόσον ο κρίσιμος έλέγχος είναι
αυτός του εύρους ρωγμής.
δ) Βάσει των προηγουμένων αναλυτικών αποτελεσμάτων, των Σχ. 7 και 8, η αντιμετώπιση των
καταναγκασμών απαιτεί μικρά πάχη πλακών, ενώ αυτή των εξωτερικών φορτίων επηρεάζεται, ως
αναμένεται, από το μέγεθος του φορτίου, ωστόσο για το ίδιο φορτίο οι αναπτυσσόμενες ροπές
ελάχιστα διαφέρουν μεταξύ των όταν μεταβάλλεται το πάχος της πλάκας, Σχ. 10.
1,4
1,2

Βύθιση
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Σχ. 7, Βυθίσεις πλακών με διάφορα πάχη υπό την επενέργεια μοναχικού φορτίου 50 kN για
k=0.06 N/mm3
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Σχ. 8, Οι μέγιστες βυθίσεις για πλάκες διαφόρων παχών υπό μοναχική φόρτιση και k=0.06 N/mm3
Παράδειγμα
Εξετάζεται η όπλιση πλάκας βιομηχανικού δαπέδου χωρίς αρμούς πάχους 120 mm, από σκυρόδεμα
C30/37, εδραζόμενης σε υπόβαση με k=0.06 N/mm3, διαβρωτικές συνθήκες, και φορτιζομένης με
μοναχικό φορτίο maxQ=50 kN:
Οπλισμοί για τους καταναγκασμούς: Για επιλογή διαμέτρου Φ8 (0.503)
2
2.9
u
α=
0.6 ⋅ ⋅ 12 ⋅ 100 ⋅ = 3.3 cm 2 / m → Φ8 / 150 κάτω
s
3
425
ο
u
α=
0.5 ⋅ α=
1.65 cm 2 / m → Φ8 / 300 πάνω και επειδή 300 2 1.5 h
s
s
επιλέγονται Φ6/170
9
8
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Σχ. 9, Ροπές κάμψης σε πλάκες διαφόρων παχών υπο την επενέργεια μοναχικού φορτίου 50 kN για
k=0.06 N/mm3
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Σχ. 10, Οι αναπτυσσόμενες ροπές κάμψεως από μοναχικό φορτίο για διάφορα πάχη πλακών
Οπλισμοί για την εξωτερική φόρτιση: Από το Σχ. 7, m=12.55 kNm/m→d=90 mm, z≈0.9d=80 mm
m
12.55
=
=3.3 cm 2 / m → Φ8 / 150 κάτω
α su
z ⋅ ss 0.09 ⋅ 42.5
Επαλληλία κάτω οπλισμών Φ8/150+Φ8/150→Φ8/75
Επαλληλία άνω οπλισμών Φ6/170+Φ6/45→Φ6/125
Βάρος χάλυβα ανά m3
 0.503 0.283 
2 ⋅ 7.85 ⋅ 
+
117 kg/m3
 / 0.12 ⋅ 10 =
 0.075 0.125 
Εάν η ανά kg τιμή του τοποθετημένου χάλυβα είναι 0.75 €/kg και του σκυροδέματος 100 €/m3, τότε
το κόστος του τοποθετημένου χάλυβα ανά m3 σκυροδέματος είναι 88 €.
Για πάχος πλάκας 160 mm και διάμετρο Φ10 (0.785)
2
2.9
u
α=
0.6 ⋅ ⋅ 16 ⋅ 100 ⋅
=4.65 cm 2 / m → Φ10 / 170 κάτω
s
3
400
Και άνω Φ8/230
12.7
=
m 12.7kNm
=
/ m → α su
=3.05 cm 2 / m
0.8 ⋅ 0.13 ⋅ 40.0
Επαλληλία κάτω οπλισμών Φ10/100 (7.85) και άνω Φ8/150
Βάρος χάλυβα ανά m3 σκυροδέματος 110 kg/m3
Για πάχος πλάκας 80 mm και διάμετρο Φ6 προκύπτουν κάτω
u
α=
2.06 + 4.57
= 6.65 cm 2 / m → # 2Φ 6 / 85 και άνω #2Φ6/100. Βάρος χάλυβα ανά m3 σκυρ/τος 186
s

kg/m3.
Εξετάζοντας την ανά m2 οικονομικότητα των λύσεων παρατηρούμε ότι για τις λύσεις των 80 και των
160 mm ισχύουν
(0.75∙186+100)∙0.08=19<(0.75∙110+100)∙0.16=29 €/m2
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Όπερ σημαίνει ότι οι οικονομικότερες λύσεις είναι εκείνες των λεπτών πλακών υπο τον όρον ότι
δύνανται να αντεπεξέλθουν στις πλήν της κάμψεως απαιτήσεις των φορτίων λειτουργικότητος.
Πειραματική έρευνα
Σκοπός της έρευνας
Είναι η επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων της αναλυτικής έρευνας και κυρίως ο ρόλος των οπλισμών
στην παραλαβή και στον περιορισμό της ρηγμάτωσης του κάτω πέλματος.
Παράμετροι της πειραματικής έρευνας
Κύρια παράμετρο της έρευνας απετέλεσε η όπλιση των πελμάτων της πλάκας
Δοκίμια
Κατασκευάστηκαν υπό κλίμακες 1:1 (για βιομηχανικά δάπεδα) και 1:2 (για οδοστρώματα
σκυροδέματος) στα πλαίσια της Πειραματικής έρευνας 9 δοκίμια πλακών πάχους 80 mm και
διαστάσεων κάτοψης 1100x1100 mm, τα οποία οπλίστηκαν με πλέγματα διαφόρων πυκνοτήτων στα
δύο πέλματα.
α/α

ΔΟΚΙΜΙΑ
Οπλισμοί
Κάτω πέλμα
Πάνω πέλμα

Δ1

-

-

Δ2

#Φ4.2/90

-

Δ3

#Φ4.2/90

#Φ4.2/90

Δ4

#Φ4.2/60

-

Δ5

#Φ4.2/60

#Φ4.2/60

Δ6

#Φ4.2/60/30

#Φ4.2/90

Δ7

#Φ4.2/60/30

#Φ4.2/90/60

Δ8

#Φ4.2/30

-

Δ9

#Φ4.2/30

#Φ4.2/30

Διάγραμμα Πειραματικών αποτελεσμάτων

Πίνακας 1, Χαρακτηριστικά Δοκιμίων και καμπύλες φόρτισης και αποφόρτισης αυτών υπό κεντρική
μοναχική φόρτιση
Τα δοκίμια φορτίστηκαν μέσω πλάκας – παρεμβλήματος με μοναχικό φορτίο μονότονης αύξουσας
έντασης και κατασκευάστηκαν οι σχετικές καμπύλες φόρτισης-αποφόρτισης με κύριο στόχο την
εξέταση της εικόνας ρηγμάτωσης αυτών, αλλά και των παραμενουσών παραμορφώσεων, έναντι της
ακραίας λειτουργικής φόρτισης, καθώς και πέραν αυτής με φορτίσεις που πλησίασαν την για μερικά
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από τα δοκίμια οριακή κατάσταση αστοχίας. Στον Πίνακα 1 δίνονται τα πλήρη χαρακτηριστικά των
εξετασθέντων δοκιμίων.
Διάταξη φόρτισης και μετρήσεις, Σχ. 11
Για τις ανάγκες της Εργασίας κατασκευάστηκε ειδική διάταξη φορτίσεως, περιλαμβάνουσα κιβώτιο
διαστάσεων βάσης 1.20x1.20 m2 και ύψους 0.60 m. Μέσω αυτού δημιουργήθηκαν συνήθεις συνθήκες
υποβάσεως εδράσεως των προς εξέταση πλακών δοκιμίων με τιμή k=0.06 N/mm3. Επί της εν λόγω
υποβάσεως εδράζονταν τα δοκίμια τα οποία εφορτίζοντο με κοινό γρύλλο μέγιστου φορτίου 200 kN
με την παρεμβολή κυβικού δοκιμίου 10∙10∙10 παρεμβαλλομένου μεταξύ του δοκιμίου και της
κεφαλής του γρύλλου, ο οποίος αντιστηρίζονταν σε ζύγωμα μεταλλικού πλαισίου.
Οι μετρήσεις παραμορφώσεων-βυθίσεων αφορούσαν στην υποχώρηση του σημείου φορτίσεως και
ελαμβάνοντο από ένα βελόμετρο. Τα αποτελέσματα φορτίσεων-βυθίσεων για τα 9 δοκίμια
αποτυπώθησαν με αντίστοιχα διαγράμματα τα οποία μεταφέρθηκαν χάριν συγκρίσεως σε ένα
διάγραμμα το οποίο είναι καταχωρισμένο σε ιδιαίτερη στήλη του Πίνακα 1. Εικόνες από τη
ρηγμάτωση των δοκιμίων δίνονται στο Σχ. 12.

Σχ. 11, Φωτογραφία διάταξης φόρτισης

Σχ. 12, Εικόνες ρηγμάτωσης των δοκιμίων
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Πειραματικά αποτελέσματα
Από τη διεξαχθείσα Πειραματική Έρευνα προέκυψαν τα κάτωθι αποτελέσματα:
•
•
•
•
•

Για τη λειτουργική φόρτιση (κλίμακα 1:1 για τα βιομηχανικά δάπεδα και 1:2 για τα
οδοστρώματα) δεν εμφανίστηκαν ορατές ρηγματώσεις στα δοκίμια, ούτε στο άοπλο.
Η εικόνα ρηγμάτωσης των δοκιμίων για φορτίο διπλάσιο του φορτίου λειτουργίας ήταν
αδιόρατη στα πυκνώς οπλισμένα δοκίμια.
Οι οπλισμοί του άνω πέλματος δεν επηρέασαν αισθητώς την αντοχή.
Η αντοχή επηρεάστηκε ισχυρώς από την όπλιση του κάτω πέλματος και, με εξαίρεση το
άοπλο δοκίμιο, σε όλα τα δοκίμια έφτασε και υπερέβη το διπλάσιο του λειτουργικού φορτίου
Υπάρχει ικανοποιητική σύγκλιση πειραματικών και αναλυτικών αποτελεσμάτων, Σχ. 13.
120

Αναλυτική διερεύνηση
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Σχ. 13 Διάγραμμα σύγκρισης αναλυτικών και πειραματικών αποτελεσμάτων φορτίσεων – βυθίσεων
Συμπεράσματα
Η Εργασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας της πλήρους κατάργησης των
αρμών σε δομικά έργα. Καταλήγει σε μια καλά υποστηριζόμενη πρόταση διαστασιολόγησης για
βιομηχανικά δάπεδα και οδοστρώματα χωρίς αρμούς από οπλισμένο σκυρόδεμα, ο σχεδιασμός των
οποίων βασίζεται σε εξωτερικά φορτία και καταναγκασμούς. Ως κύρια συμπεράσματα αυτής της
εργασίας αναφέρονται ως εξής:
• Υπάρχει μεγάλη δυνατότητα για τη μείωση του πάχους της πλάκας σε βιομηχανικά δάπεδα
και οδοστρώματα, σε σύγκριση με τα συμβατικά αντίστοιχα έργα με αρμούς.
• Απαίτηση υψηλής ποιότητας σκυροδέματος.
• Οι οπλίσεις πλεγμάτων χρησιμοποιούνται στο άνω και κάτω πέλμα της πλάκας
σκυροδέματος. Το κατώτερο πλέγμα είναι σημαντικά ισχυρότερο από το ανώτερο, το οποίο
παίζει περισσότερο το ρόλο του επιδερμικού οπλισμού.
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•

•

Οι κυρτώσεις που οφείλονται στη διαφορά θερμοκρασίας Δt, αντιμετωπίζονται κυρίως μέσω
της λεπτύνσεως του πάχους της πλάκας για τη μείωση του οποίου υπάρχουν πολλά περιθώρια
και αποτελεί εν γένει την οικονομικότερη λύση υπό την προϋπόθεση ότι είναι κανονιστικώς
αποδεκτή η παραλαβή των εξωτερικών φορτίων και πληρούνται οι απαιτήσεις έναντι
κάμψεως και διατρήσεως.
Το φαινόμενο της κόπωσης έναντι του οποίου εμφανίζουν ευαισθησία εξ αιτίας του
ιδιαιτέρως ευάλωτου έναντι της εφελκυστικής καταπόνησης σκυροδέματος οι άοπλες πλάκες
με αρμούς, εμφανίζεται χάρη στους οπλισμούς κατά πολύ ηπιότερο.
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