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Εισαγωγή
Στην ανελαστική ανάλυση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις σύγχρονες
απαιτήσεις (ACI SP-17M-09, ASCE7-05,
EN 1998-3, ΚΑΝΕΠΕ) προτείνονται από τους
κανονισμούς εμπειρικές εκφράσεις για τον προσδιορισμό της καμπυλότητας διαρροής και αστοχίας
διατομών, όπως και για τη συνολική ικανότητα στροφής χορδής μελών στην οριακή κατάσταση
αστοχίας. Αυτές οι εκφράσεις έχουν βαθμονομηθεί βάσει πληθώρας πειραματικών αποτελεσμάτων,
ενώ δεν έχουν αναπτυχθεί αντίστοιχα θεωρητικά μοντέλα. Αυτά τα πειραματικά αποτελέσματα,
ωστόσο, βασίζονται, κατά κανόνα, σε μονοαξονική καταπόνηση (Panagiotakos and Fardis, 2001).
Έτσι, ενώ σε επίπεδο αντοχής, έχουν αναπτυχθεί προσομοιώματα και λογισμικό για διαξονική
καταπόνηση (Bonet et al, 2004, Charalampakis and Koumousis, 2008, Fossetti and Papia, 2012,
Papanikolaou and Sextos, 2016), δεν έχει υπάρξει αντίστοιχη ανάπτυξη σε επίπεδο
παραμορφώσεων.Στην παρούσα εργασία αναπτύσσεται μια μέθοδος για την εκτίμηση της επιρροή της
διαξονικότητας στην παραμορφωσιμότητα και στην αντοχή των δομικών μελών από οπλισμένο
σκυρόδεμα.
Μαθηματικό προσομοίωμα
Θεωρούμε μια διατομή ορθογωνικής μορφής, η οποία υπόκειται ταυτόχρονα στις καμπτικές ροπές Μx,
My και την αξονική δύναμη Ν (θεωρούμενη θλιπτική). Ο ουδέτερος άξονας της διατομής
(πλαγιογώνιος) σχηματίζει τότε γωνία φ με την μία παρειά της διατομής, ώστε tan(φ)= My/ Μx (Σχ.1).
Ως πρώτη θεώρηση, οι εξεταζόμενες διατομές διαθέτουν ίδιο οπλισμό στις απέναντι παρειές τους
(συμμετρία και ως προς τους δύο άξονες). Η αξονική δύναμη και οι καμπτικές ροπές που
αντιστοιχούν στη διαρροή της διατομής προκύπτουν τότε στο σκυρόδεμα(co) και στον χάλυβα (st) ως:

Σχ. 1. Ανηγμένες παραμορφώσεις και εσωτερικές δυνάμεις
σε ορθογωνική διατομή οπλισμένου σκυροδέματος υπό διαξονική κάμψη.
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N = N co + N st = ∫∫ σ ( x, y )dxdy + ∑ σ ( xi , y i )πd i4 / 4

M x,co + M x,st = ∫∫ yσ ( x, y )dxdy + ∑ y i σ ( xi , y i )πd i4 / 4

(1)

M y,co + My, st = ∫∫ xσ ( x, y )dxdy + ∑ xi σ ( xi , y i )πd / 4
4
i

Τα διπλά ολοκληρώματα υπολογίζονται με αριθμητική μέθοδο (των λωρίδων). Το μήκος κάθε
λωρίδας εξαρτάται από τη γωνία φ και την απόστασή της από τον ουδέτερο άξονα (y's). Οι
συντεταγμένες των 4 κορυφών ως προς τον πλαγιογώνιο άξονα υπολογίζονται ως:



t = (cosφosinφ) , n = (− sinφicosφ)

 
 
v = (x j , y j ) , x' j = v ⋅ t , y' j = v ⋅ n

(2)

Για την εύρεση του μήκους bs και του κέντρου βάρους xg, yg κάθε λωρίδας τα σημεία τομής (xs1, ys1)
και (xs2, ys2) κάθε λωρίδας με τις πλευρές της διατομής υπολογίζονται ως:

bs ( y' s ) =

(xs 2 − xs1 )2 + ( y s 2 − y s1 )2

, x g ( y' s ) =

xs 2 + xs1
2

, y g ( y' s ) =

y s 2 + y s1
2

Τότε, η διπλή ολοκλήρωση της (1) δίνει:

N co = ∫

y' b
y' a

M x ,co = ∫

M y,co =

A b s ( y ' s) σ ( y ' s) dy '
y 'b
y 'a

y g ( y ' s) b s ( y ' s ) σ ( y ' s ) dy '

∫ x ( y' )b ( y' )σ ( y' )dy'
g

s

s

s

(3)

s

Τα ολοκληρώματα (3) υπολογίζονται με τον κανόνα του τραπεζίου.
Ως διαρροή της διατομής ορίζεται είτε όταν η μέγιστη τροπή στο θλιβόμενο σκυρόδεμα φτάνει την
τιμή εup=εyield,C= 0,20%, είτε όταν η τροπή της ράβδου χάλυβα με τη μεγαλύτερη παραμόρφωση
φτάνει την τάση διαρροής του χάλυβα εdown=εyield, ενώ, βάσει μεθόδου αριθμητικής σύγκλισης έχει
εξασφαλισθεί η ισορροπία όσο αφορά τις αξονικές δυνάμεις.
Αντίστοιχος υπολογισμός γίνεται για την ροπή αντοχής, με την αντικατάσταση στις προηγούμενες
σχέσεις, των τροπών διαρροής με τις τροπές αστοχίας. Οι τροπές αστοχίας αντιστοιχούν στην οριακή
κατάσταση αστοχίας σε κάμψη με αξονική δύναμη, όπου εup=εcd= 0,35% και εdown=εs ≤ 7,5%.
Για τον υπολογισμό της γωνίας χορδής κατά τη διαρροή ή την αστοχία του μέλους, θεωρείται
συμμετρικός οπλισμός και στα δύο άκρα του, οπότε υφίσταται ένα σημείο καμπής στο μέσον του . Η
καμπυλότητα σε καθένα από τα άκρα του ισούται με:

|ε down | + |εup |
1
= v' ' =
R
d

(4)

Όπου d η απόσταση κατά τον άξονα των y' μεταξύ των δύο ακραίων σημείων. Η καμπυλότητα
μεταβάλλεται γραμμικά καταμήκος του μέλους, οπότε η διαφορική εγκάρσια μετακίνηση στα άκρα
του προκύπται με τη διπλή ολοκλήρωση της εξ. (2) από το μέσον (L/2) ως το άκρο του μέλους. Η
διεύθυνση του βέλους κάμψης είναι παράλληλη στον άξονα y’, οπότε η συνιστώσα του κατά y (η
οποία συνήθως λαμβάνεται υπόψη κατά τις ανελαστικές αναλύσεις τύπου pushover, πρέπει να
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πολλαπλασιασθεί με cosφ. Τελικώς, διαιρώντας με το αντίστοιχο μήκος L/2 η γωνία στροφής χορδής
προκύπτει ως:

θchord =

v' ' L
6 2

(5)

Ο υπολογισμός των γωνιών χορδής και των αντίστοιχων ροπών στη διαρροή και την αστοχία ορίζουν
το σκελετικό διάγραμμα κάθε διατομής, απαραίτητο στην ανελαστική ανάλυση των κατασκευών,
τόσο στο στάδιο της αποτίμησης, όσο και σε αυτό του ανασχεδιασμού. Τόσο ο ΕC8 (Part 1.3) όσο και
ο ΚΑΝΕΠΕ προβλέπουν εμπειρικές σχέσεις για το σκελετικό διάγραμμα διατομών υπό μονοαξονική
κάμψη, οι οποίες έχουν εξαχθεί από επεξεργασία αντίστοιχων πειραματικών δοκιμών. Οι εμπειρικές
αυτές σχέσεις συμπεριλαμβάνουν τη συμβολή των καμπτικών και των διατμητικών παραμορφώσεων, αλλά
και την επιρροή της εξόλκευσης του τμήματος των ράβδων πέραν της ακραίας διατομής του στοιχείου. Ωστόσο,
σαφώς μεγαλύτερη είναι η συμβολή του πρώτου όρου (των καμπτικών παραμορφώσεων). Ελλείψει
πειραματικών αποτελεσμάτων για σκελετικό διάγραμμα υπό διαξονική κάμψη, γίνεται η σύγκριση του μόνο
όρου αυτού, για διάφορες γωνίες του ουδέτερου άξονα της διατομής.

Χαρακτηριστικές επιλύσεις
Για δομήματα που είχαν μελετηθεί με τον αντισεισμικό κανονισμό του 1959, ήταν θεσπισμένες
ελάχιστες διατομές κατακορύφων στοιχείων οι 300/300, 250/550, 200/1000 (mm). Αποτέλεσμα ήταν
οι διατομές αυτές να παρουσιάζονται σε μεγάλη αναλογία. Για τον λόγο αυτό επιλέχθηκαν ως
χαρακτηριστικές διατομές (μαζί με τις αντίστοιχες διατάξεις οπλισμών) για τις επιλύσεις που
ακολουθούν.
Η διατομή 300/300 θεωρήθηκε με τον ελάχιστο οπλισμό 4Φ14 στις γωνίες (συναντάται και με
ελάχιστο οπλισμό 4Φ20, στις περιπτώσεις γωνιακών υποστυλωμάτων).
Η διατομή 250/550 θεωρήθηκε με δύο διατάξεις οπλισμών, μία με τον ελάχιστο οπλισμό 4Φ20 στις
γωνίες και άλλα 2Φ14 στο μέσον των μεγαλύτερων πλευρών και μια δεύτερη με 4Φ14 στις γωνίες και
άλλα 2Φ14 στο μέσον των μεγαλυτέρων πλευρών (όταν γινόταν χρήση, από τους μελετητές, της
διάταξης για υπολογισμό του ελάχιστου οπλισμού ως ποσοστό όχι της συνολικής διατομής, αλλά της
«στατικώς απαιτουμένης» διατομής.
Η διατομή 200/1000 θεωρήθηκε με τον ελάχιστο οπλισμό 8Φ18 (από 2 Φ18 στις μικρότερες πλευρές
και από άλλα 2Φ18 κατανεμημένα στις μεγάλες πλευρές).
Κάθε μια από τις διατομές επιλύθηκε για δύο περιπτώσεις αξονικού φορτίου.
Στα Σχήματα (2)-(5) που ακολουθούν απεικονίζονται για κάθε διατομή και για κάθε επίπεδο
φόρτισης: (α) Η ποσοστιαία μεταβολή της Myield(x) ως συνάρτηση του λόγου Μ(y)/M(x), (b) η
ποσοστιαία μεταβολή της MR(x) ως συνάρτηση του λόγου Μ(y)/M(x) και (c) το διάγραμμα Μ(x)/θ
(Ροπής/Γωνίας Χορδής) διάφορες τιμές του λόγου Μ(y)/M(x) (ανηγμένη ως προς την τιμή Μ(x) για
M(y)=0).
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N=150 kN (θλιπτική)

N=750 kN (θλιπτική)

(a) Ποσοστιαία μεταβολή της Myield(x) ως συνάρτηση του λόγου Μ(y)/M(x)

(b) Ποσοστιαία μεταβολή της MR(x) ως συνάρτηση του λόγου Μ(y)/M(x)

(c) Διάγραμμα Μ(x)/θ (Ροπής/Γωνίας Χορδής) διάφορες τιμές του λόγου Μ(y)/M(x)
(ανηγμένη ως προς την τιμή Μ(x) για M(y)=0)
Σχ. 2. Ανηγμένες παραμορφώσεις και εσωτερικές δυνάμεις σε διατομή 300/300 (mm), 4Φ14
υπό διαξονική κάμψη για δύο επίπεδα αξονικής φόρτισης (C25/30, B500C, γc=1,50, γs=1,15)

ΕΠΕΣ

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

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

N=229,2 kN (θλιπτική)

N=1145,8 kN (θλιπτική)

(a) Ποσοστιαία μεταβολή της Myield(x) ως συνάρτηση του λόγου Μ(y)/M(x)

(b) Ποσοστιαία μεταβολή της MR(x) ως συνάρτηση του λόγου Μ(y)/M(x)

(c) Διάγραμμα Μ(x)/θ (Ροπής/Γωνίας Χορδής) διάφορες τιμές του λόγου Μ(y)/M(x)
(ανηγμένη ως προς την τιμή Μ(x) για M(y)=0)
Σχ. 3. Ανηγμένες παραμορφώσεις και εσωτερικές δυνάμεις σε διατομή 250/550 (mm) , 4Φ14+2Φ14
υπό διαξονική κάμψη για δύο για δύο επίπεδα αξονικής φόρτισης (C25/30, B500C, γc=1,50, γs=1,15)
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N=229,2 kN (θλιπτική)

N=1145,8 kN (θλιπτική)

(a) Ποσοστιαία μεταβολή της Myield(x) ως συνάρτηση του λόγου Μ(y)/M(x)

(b) Ποσοστιαία μεταβολή της MR(x) ως συνάρτηση του λόγου Μ(y)/M(x)

(c) Διάγραμμα Μ(x)/θ (Ροπής/Γωνίας Χορδής) διάφορες τιμές του λόγου Μ(y)/M(x)
(ανηγμένη ως προς την τιμή Μ(x) για M(y)=0)
Σχ. 4. Ανηγμένες παραμορφώσεις και εσωτερικές δυνάμεις σε διατομή 250/550 (mm) , 4Φ20+2Φ14
υπό διαξονική κάμψη για δύο για δύο επίπεδα αξονικής φόρτισης (C25/30, B500C, γc=1,50, γs=1,15)
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N=333,3 kN (θλιπτική)

N=1666,7 kN (θλιπτική)

(a) Ποσοστιαία μεταβολή της Myield(x) ως συνάρτηση του λόγου Μ(y)/M(x)

(b) Ποσοστιαία μεταβολή της MR(x) ως συνάρτηση του λόγου Μ(y)/M(x)

(c) Διάγραμμα Μ(x)/θ (Ροπής/Γωνίας Χορδής) διάφορες τιμές του λόγου Μ(y)/M(x)
(ανηγμένη ως προς την τιμή Μ(x) για M(y)=0)
Σχ. 5. Ανηγμένες παραμορφώσεις και εσωτερικές δυνάμεις σε διατομή 200/1000 (mm) , 2 x 4Φ18
υπό διαξονική κάμψη για δύο για δύο επίπεδα αξονικής φόρτισης (C25/30, B500C, γc=1,50, γs=1,15)
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Συμπεράσματα
Τόσο η ροπή διαρροής Myield(x), όσο και η ροπή αστοχίας MR(x) επηρεάζονται από την ύπαρξη μιας
εγκάρσιας ροπής M(y). H τελευταία δεν οφείλεται τόσο στο 30% του εγκάρσιου σεισμικού φορτίου
που συμμετέχει στο σεισμικό συνδυασμό, όσο, πολλές φορές, στα υφιστάμενα κατακόρυφα φορτία
(κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στον ίδιο συνδυασμό). Επομένως είναι μια μάλλον συνήθης
περίπτωση.
Από τις χαρακτηριστικές επιλύσεις, των οποίων τα αποτελέσματα απεικονίζονται στα Σχ. 2-5
γίνονται φανερά τα εξής:
(1) Υπάρχει αξιοσημείωτη μείωση της MR, (επίσης και της Myield) όταν υφίσταται αξιόλογη
εγκάρσια ροπή. Αν θεωρηθεί ότι ένα χαρακτηριστικό ποσοστό διατήρησης της ικανότητας
αντίστασης είναι το 85% της αρχικής τιμής (κατά αναλογία αντίστοιχης θεώρησης, αυτό
αντιστοιχεί σε τιμές της ροπής Μ(y) της τάξεως του 25-40% της τιμής της M(x) για τα
υποστυλώματα 300/300 και 250/550, ενώ είναι της τάξεως του 5%-10% για το τοιχίο
200/1000. Ωστόσο υφίσταται λογισμικό για τον έλεγχο σε διαξονική κάμψη, ενώ επίσης οι
προσεγγιστικοί τρόποι ελέγχου που προβλέπονται από τους κανονισμούς (πχ επαύξηση της
M(x) κατά ένα ποσοστό, για να αντισταθμισθεί η αγνόηση της Μ(y)) φαίνεται ότι είναι υπέρ
της ασφαλείας.
(2) Εκεί όμως που η μείωση είναι ιδιαίτερα αξιόλογη, είναι οι διαθέσιμες γωνίες θ chord που
αντιστοιχούν σε Myield και MR. Για το τετραγωνικό υποστύλωμα (300/300), η ροπή ΜR που
αντιστοιχεί στο 85% της αρχικής τιμής (αυτής χωρίς εγκάρσια ροπή) περιορίζει τις διαθέσιμες
μετακινήσεις στο 70% των αρχικών, για μεγάλες, σχετικά, τιμές της αξονικής δύναμης,
περιορισμός όμως που φτάνει στο 40% των αρχικών για μικρότερες τιμές της αξονικής.
(Σχήμα 2). Ανάλογα, για τη διατομή του τοιχίου (200/1000) οι διαθέσιμες μετακινήσεις
περιορίζονται περίπου στο 50% των αρχικών, όταν η εγκάρσια ροπή έχει περιορίσει την κύρια
ροπή στο 85% της αρχικής της τιμής (Σχήμα 5). Ενδιάμεσα αποτελέσματα ισχύουν για την
ενδιάμεση διατομή (250/550), ανεξαρτήτως οπλισμού (Σχήματα 3,4).
(3) Ο περιορισμός των διαθέσιμων μετακινήσεων φαίνεται σε όλες τις περιπτώσεις να αυξάνεται
όταν το αξονικό φορτίο είναι μικρότερο (Σύγκριση μεταξύ των υποσχημάτων (c), αριστερά
και δεξιά, για όλα τα Σχήματα).
Συνοψίζοντας, προκύπτει ότι η διαθέσιμη γωνία ροπής – χορδής μειώνεται σημαντικά, όταν
συνυπολογισθεί η ύπαρξη μιας εγκάρσιας Μy (η οποία μπορεί να υφίσταται και από τα μη σεισμικά
φορτία). Η παράμετρος αυτή επηρεάζει σημαντικότατα τις ανελαστικές αναλύσεις δομημάτων και η
αγνόησή της μπορεί να οδηγήσει σε υπερεκτίμηση των διαθέσιμων παραμορφώσεων, ιδιαίτερα σε
περιπτώσεις όπου, λόγω στροφής, υφίστανται σημαντικές εγκάρσιες στη διεύθυνση του σειεμικού
φορτίου μετακινήσεις.
Η μείωση είναι μεγαλύτερη όσο ο λόγος των πλευρών τής διατομής απομακρύνεται από το
τετράγωνο, επιβαρύνονται δηλαδή πιο πολύ τα τοιχία. Η μείωση είναι επίσης μεγαλύτερη όσο η
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ανηγμένη αξονική είναι μικρότερη, κάτι που, κατά σύμπτωση, επιβαρύνει επίσης περισσότερο τα
τοιχία.
Η παράμετρος αυτή πρέπει να αντιμετωπισθεί διεξοδικότερα από τους κανονισμούς, ενώ πρέπει να
πραγματοποιηθούν σχετικά πειράματα για τη βαθμονόμηση των προτεινόμενων σχετικών
μαθηματικών σχάσεων, κατ’ αναλογία των υπαρχουσών για τη μονοαξονική θεώρηση.
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