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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στην παρούσα εργασία αναλύονται με τη μέθοδο των
πεπερασμένων στοιχείων πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος χωρίς δοκούς που
εδράζονται σε εσωτερικά υποστυλώματα. Ο υπολογισμός των τάσεων και των
παραμορφώσεων επιτυγχάνεται με τη χρήση του προγράμματος πεπερασμένων
στοιχείων ABAQUS, όπου το οπλισμένο σκυρόδεμα προσομοιώνεται με το
ελαστοπλαστικό μοντέλο Concrete Damaged Plasticity το οποίο λαμβάνει υπόψη
τις βλάβες του υλικού. Στη μελέτη προσομοίωσης των πλακών με τα πεπερασμένα
στοιχεία εξετάζονται ο τρόπος διακριτοποίησης και οι συνοριακές συνθήκες. Τα
αναλυτικά αποτελέσματα συγκρίνονται με τα πειραματικά αποτελέσματα
τεσσάρων πλακών οπλισμένου σκυροδέματος, εκ των οποίων μία πλάκα αποτελεί
την πλάκα αναφοράς (χωρίς οπλισμό διάτρησης) ενώ οι άλλες τρεις πλάκες έχουν
ως οπλισμό διάτρησης μεταλλικά καρφιά (shear bolts) τα οποία τοποθετούνται
περιμετρικά του υποστυλώματος μετά τη σκυροδέτηση. Η σύγκριση των
αποτελεσμάτων γίνεται με την παρουσίαση της καμπύλης κατακόρυφου φορτίουπαραμόρφωσης και της ρηγμάτωσης, όπου η πλάκα αναφοράς αστοχεί σε
διάτρηση, ενώ οι άλλες πλάκες αστοχούν σε κάμψη. Δεδομένης της καλής
συσχέτισης μεταξύ πειραματικών και αναλυτικών αποτελεσμάτων, η εργασία
ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των κανονιστικών διατάξεων που προτείνει ο
Ευρωκώδικας 2 για τον υπολογισμό της τέμνουσας διάτρησης και της σύγκρισής
της με τις πειραματικές και αναλυτικές τιμές.
ABSTRACT: Nonlinear Finite Element Analysis (NFEA) of reinforced concrete
slab-column connections using the commercial FEA software ABAQUS are
presented. Four previously tested interior reinforced concrete slabs are simulated

using the Concrete Damaged Plasticity model offered in ABAQUS, where first the
calibration process takes place. In this study, different mesh elements and support
conditions are examined. One slab is considered as the reference specimen since
does not have shear reinforcement, while the other three specimens were tested with
a post-installed shear bolt system. Numerical and test results are compared in terms
of ultimate load and cracking at failure and indicate the effectiveness of the FEA
model to capture the behavior of the real slabs. Finally, both numerical and test
results are compared to the current design provisions of punching shear that EC-2
proposes.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος χωρίς δοκούς αποτελούν ένα διαδεδομένο
δομικό σύστημα που συναντάται κυρίως σε πολυώροφα κτίρια. Στην Ελλάδα
τέτοια κτίσματα απουσιάζουν λόγω των γνωστών τους προβλημάτων που μπορεί
να οδηγήσουν σε ψαθυρού τύπου αστοχία. Οι συνδέσεις πλάκας-υποστυλώματος
χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής διότι πιθανή αστοχία μπορεί να οδηγήσει ακόμα και
σε προοδευτική κατάρρευση του κτιρίου χωρίς προειδοποιητικές ενδείξεις. Η
διατρητική τέμνουσα αντιμετωπίζεται μεταξύ άλλων με κατάλληλο οπλισμό ο
οποίος τοποθετείται περιμετρικά του υποστυλώματος. Ο σχεδιασμός και η
τοποθέτηση του οπλισμού διάτρησης εμπίπτει σε ειδικές κανονιστικές διατάξεις.
Όσον αφορά τα πλεονεκτήματα που προσφέρει ένα κτιριακό έργο με συνδέσεις
πλάκας-υποστυλώματος έναντι των συμβατικών κατασκευών, αυτά είναι πολλά
και πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Ένα κτίριο με πλάκες χωρίς δοκούς
κατασκευάζεται γρηγορότερα, προσφέρει ελευθερία αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης,
οδηγεί σε μείωση του ύψους από όροφο σε όροφο, είναι οικονομικότερο (μείωση
κόστους) και τέλος παρέχει ελευθερία για τη διέλευση σωληνώσεων και
αεραγωγών. Πειραματικά οι πλάκες χωρίς δοκούς άρχισαν να εξετάζονται στη
Βόρεια Αμερική από τις δεκαετίες των 1950 και 1960 με πειράματα των Elstner
και Hognestad (1956) και του Moe (1961) που οδήγησαν στην καθιέρωση των
εξισώσεων για διάτρηση πλακών στον κανονισμό ACI 318 (2014). Στην Ευρώπη,
τα αποτελέσματα της έρευνας του Regan (1974) και των Regan και Braestrup
(1985) χρησιμοποιήθηκαν με τη μορφή εμπειρικών εξισώσεων και αποτέλεσαν τη
βάση και για τον Ευρωκώδικα 2 (2004). Σχετικά με την διερεύνηση πλακών με
οπλισμό διάτρησης υπάρχουν πολλά πειραματικά δεδομένα όπου
χρησιμοποιούνται διαφορετικές διατάξεις και διαφορετικοί οπλισμοί, όπως
συνδετήρες, καμπτόμενες ράβδοι (bent-up bars), shear studs, και shear heads. Στη
συγκεκριμένη εργασία, θα πραγματοποιηθούν η προσομοίωση και η ανάλυση των
συνδέσεων πλάκας-υποστυλώματος με μεταλλικά καρφιά (shear bolts), το
πλεονέκτημα των οποίων είναι ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως οπλισμός
ενίσχυσης (Adetifa and Polak, 2005) σε συνδέσεις που παρουσιάζουν ελλιπή

αντοχή έναντι διάτρησης διότι είτε είχαν κατασκευαστεί με παλαιότερους
κανονισμούς, είτε εμφάνισαν σχεδιαστικά ή κατασκευαστικά λάθη.
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ, ΦΟΡΤΙΣΗ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ
Οι υπό διερεύνηση πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος αποτελούν εσωτερικές
συνδέσεις πλάκας-υποστυλώματος και η κατασκευή καθώς και η πειραματική
εξέτασή τους υπό κατακόρυφη φόρτιση έγιναν στο εργαστήριο του Πανεπιστημίου
Waterloo από τους Adetifa και Polak (2005). Όλες οι εξεταζόμενες συνδέσεις
αποτελούνται από τετραγωνικές πλάκες (1800x1800 mm) πάχους 120 mm με
υποστύλωμα διατομής 150x150 mm. Το στατικό ύψος των πλακών (d) είναι ίσο με
90 mm και το ποσοστό του εφελκυόμενου οπλισμού είναι ίσο με 1.1%. Οι ιδιότητες
των υλικών αναγράφονται στον Πίνακα 1. Η διάμετρος των μεταλλικών καρφιών
(shear bolts) είναι 9.5 mm, η απόσταση της πρώτης περιμέτρου από το υποστύλωμα
είναι ίση με 45 mm και η απόσταση μεταξύ των επόμενων περιμέτρων των
οπλισμών είναι ίση με 80 mm. Η πλάκα SB1 δεν έχει οπλισμό διάτρησης, ενώ οι
άλλες τρεις πλάκες διαφέρουν στην ποσότητα του οπλισμού διάτρησης, όπου η
πλάκα SB2 έχει περιμετρικά του υποστυλώματος δυο σειρές από μεταλλικά
καρφιά, η πλάκα SB3 έχει τρεις σειρές και αντίστοιχα η πλάκα SB4 έχει τέσσερις
περιμέτρους. Η σχηματική απεικόνιση των πλακών και ο τρόπος φόρτισής του
παρουσιάζονται στο Σχήμα 1. Να σημειωθεί ότι ο τρόπος τοποθέτησης των
οπλισμών διάτρησης ακολούθησε τις κανονιστικές διατάξεις του ACI 318. Το
Σχήμα 2 παρουσιάζει τον οπλισμό διάτρησης (shear bolt) και τη διατομή της
πλάκας SB4 με τη λεπτομέρεια όπλισης.
Πίνακας 1. Ιδιότητες υλικών-Σκυρόδεμα και οπλισμός.
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Σχήμα 1. Σχηματική απεικόνιση των πλακών.

Σχήμα 2 α) Οπλισμός διάτρησης (Shear bolt) (Adetifa και Polak, 2005), β) Διατομή της
πλάκας SB4.

Πίνακας 2. Πειραματικά αποτελέσματα.
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Τα πειραματικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 2, όπου αναφέρονται
το φορτίο αστοχίας και η μετατόπιση της πλάκας στο κάτω μέρος του
υποστυλώματος. Η πλάκα SB1 αστόχησε σε διάτρηση, ενώ οι πλάκες SB2, SB3
και SB4 αστόχησαν σε κάμψη έχοντας διαρροή του εφελκυόμενου οπλισμού και
συνεχίζοντας να ασκείται φορτίο αστόχησαν σε διάτρηση εξωτερικά της περιοχής
του οπλισμού διάτρησης. Το Σχήμα 3 παρουσιάζει τις καμπύλες φορτίουμετατόπισης για όλες τις πειραματικά εξεταζόμενες πλάκες.
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Σχήμα 3. Πειραματικές καμπύλες φορτίου-μετακίνησης (Adetifa και Polak, 2005).

ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ-ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΛΑΚΩΝ
Για την προσομοίωση των πλακών χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό πεπερασμένων
στοιχείων ABAQUS όπου το σκυρόδεμα περιγράφεται με το ελαστοπλαστικό
μοντέλο Concrete Damaged Plasticity (ABAQUS, 2012). Το συγκεκριμένο

μοντέλο περιγράφει τη συμπεριφορά του σκυροδέματος λαμβάνοντας υπόψη τις
βλάβες του υλικού στη θλίψη καθώς και στον εφελκυσμό (Σχήμα 4). Οι τιμές των
βλαβών προκύπτουν μέσω μαθηματικών σχέσεων μεταξύ ανελαστικών και
πλαστικών παραμορφώσεων που προκύπτουν κατά τη διαδικασία βελτιστοποίησης
του μοντέλου χρησιμοποιώντας τα πειραματικά αποτελέσματα. Οι δοθείσες τιμές
στους συντελεστές θραύσης παρουσιάζουν τις απώλειες του υλικού σε ελαστική
δυσκαμψία. Κατά την μοντελοποίηση των πλακών στο ABAQUS λήφθηκε υπόψη
η συμμετρία ώστε να ελαττωθεί ο χρόνος που απαιτείται για την πραγματοποίηση
των αναλύσεων. Σχετικά με τη διακριτοποίηση των πλακών χρησιμοποιήθηκαν: 1)
πεπερασμένα στοιχεία τριών διαστάσεων (τετράεδρα δέκα κόμβων - C3D10M
tetrahedral elements και εξάεδρα οκτώ κόμβων - C3D8R hexahedral elements) για
τη διακριτοποίηση της πλάκας σκυροδέματος, και 2) στοιχεία ραβδών δύο κόμβων
(T3D2 truss elements) για τη διακριτοποίηση του οπλισμού κάμψης και του
οπλισμός διάτρησης. Για την περιγραφή του οπλισμού ως υλικό χρησιμοποιήθηκαν
πλαστικά μοντέλα και σχετικά με την ολίσθηση οπλισμού-σκυροδέματος εισήχθη
μερική εφελκυστική αύξηση της δυσκαμψίας ώστε να προσομοιωθεί η μεταφορά
φορτίου κατά το μήκος των ρωγμών διαμέσου του οπλισμού.

Σχήμα 4. Καμπύλες τάσης-παραμόρφωσης του σκυροδέματος σε μονοαξονική θλίψη και
εφελκυσμό.

Στις παρούσες αναλύσεις η εφελκυστική αύξηση της δυσκαμψίας
μοντελοποιήθηκε με το κριτήριο ενέργειας θραύσης (Hillerborg et al., 1976). To
μοντέλο Concrete Damaged Plasticity δεν παρουσιάζει την ανάπτυξη των ρωγμών
στο σημείο αριθμητικής ολοκλήρωσης του υλικού, αλλά χρησιμοποιεί την ιδέα της
κατεύθυνσης της διάδοσης της ρηγμάτωσης για τη γραφική απεικόνιση των
μικρορωγμών. Σύμφωνα με τους Lubliner et al. (1989) η ρηγμάτωση ξεκινάει από

σημεία όπου η ισοδύναμη εφελκυστική πλαστική παραμόρφωση είναι μεγαλύτερη
του μηδενός. Δύο διαφορετικές συνοριακές συνθήκες εξετάστηκαν: 1) απλές
στηρίξεις που εφαρμόστηκαν απευθείας στην πλάκα και 2) απλές στηρίξεις που
εφαρμόστηκαν στο ελαστομερές νεοπρένιο.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Καμπύλες φορτίου-μετακίνησης, ρηγμάτωση
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Πρώτα διεξήχθησαν παραμετρικές αναλύσεις με σκοπό την εξέταση των ιδιοτήτων
του μοντέλου του σκυροδέματος ώστε να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των
πειραματικών και των αναλυτικών αποτελεσμάτων (Genikomsou and Polak, 2015).
Ως πλάκα αναφοράς θεωρήθηκε η πλάκα SB1 (χωρίς οπλισμό διάτρησης) και
κατόπιν το βελτιστοποιημένο μοντέλο χρησιμοποιήθηκε για την προσομοίωση των
πλακών με οπλισμό διάτρησης (Genikomsou and Polak, 2016). Στη συγκεκριμένη
εργασία ερευνάται η συμπεριφορά της πλάκας αναφοράς SB1, χρησιμοποιώντας
διαφορετικά στοιχεία διακριτοποίησης και πιο λεπτομερή προσομοίωση των
συνοριακών συνθηκών ώστε να είναι μεγαλύτερη η ακρίβεια των αποτελεσμάτων
των αναλύσεων σε σύγκριση με τα πειραματικά αποτελέσματα. Το Σχήμα 5 δείχνει
τη σύγκριση μεταξύ πειραματικών και αναλυτικών αποτελεσμάτων (φορτίομετακίνηση) της πλάκας SB1 και το Σχήμα 6 παρουσιάζει τη ρηγμάτωση της
πλάκας κατά την αστοχία.
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Σχήμα 5. Σύγκριση πειραματικών και αριθμητικών αποτελεσμάτων (κατακόρυφο φορτίομετακίνηση) για την πλάκα SB1: α) στηρίξεις σε νεοπρένιο, β) απλές στηρίξεις στην
πλάκα.

α)

β)

γ)

δ)

Σχήμα 6. Ισοδύναμη εφελκυστική πλαστική παραμόρφωση πλάκας SB1: α) C3D10M
στοιχεία με νεοπρένιο στις στηρίξεις β) C3D8R στοιχεία με νεοπρένιο στις στηρίξεις γ)
C3D10M στοιχεία με απλές στηρίξεις δ) C3D8R στοιχεία με απλές στηρίξεις.

Σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των συνοριακών συνθηκών, τα αποτελέσματα
τόσο από τα διαγράμματα φορτίου-μετακίνησης όσο και από την παρουσίαση των
ρηγματώσεων μέσω των ισοδύναμων εφελκυστικών πλαστικών παραμορφώσεων
αποδεικνύουν ότι μια πιο λεπτομερής προσομοίωση των στηρίξεων δίνει
αποτελέσματα πιο κοντά στις πραγματικές συνθήκες του πειράματος. Σχετικά με
τα στοιχεία διακριτοποίησης, τα τετράεδρα C3M10M λόγω του σχήματος τους
παρουσιάζουν πιο ρεαλιστικά την ανάπτυξη των ρηγματώσεων, αλλά τα
συγκεκριμένα στοιχεία απαιτούν αρκετά περισσότερο υπολογιστικό χρόνο για την
ολοκλήρωση της ανάλυσης. Για το λόγο αυτό, στην ανάλυση των πλακών με
οπλισμό διάτρησης χρησιμοποιήθηκαν μόνο εξάεδρα C3D8R στοιχεία. Τα
αποτελέσματα αυτών των αναλύσεων (καμπύλες φορτίου-μετακίνησης)
παρουσιάζονται στο Σχήμα 7 όπου συγκρίνονται με τα πειραματικά αποτελέσματα
και παρατηρείται σχετικά καλή συμφωνία μεταξύ τους.
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Σχήμα 7. Σύγκριση πειραματικών και αριθμητικών αποτελεσμάτων (κατακόρυφο φορτίομετακίνηση) για τις πλάκες με τον οπλισμό διάτρησης.

Σύγκριση με τον Eυρωκώδικα 2
Η αντοχή σε τέμνουσα διάτρησης πρέπει να ελέγχεται στην εξωτερική παρειά του
υποστυλώματος και στη βασική περίμετρο ελέγχου. Η βασική περίμετρος ελέγχου
u1, λαμβάνεται σε απόσταση 2d από το υποστύλωμα, όπου d είναι το στατικό ύψος

της πλάκας. Στην περίπτωση που υπάρχει οπλισμός διάτρησης πρέπει να
υπολογίζεται και η περίμετρος uout,ef, όπου δεν απαιτείται πλέον οπλισμός (Σχήμα
8). Να τονιστεί στο συγκεκριμένο σημείο ότι η διάταξη οπλισμού διάτρησης του
Σχήματος 8 είναι με βάση τη διάταξη που χρησιμοποιήθηκε στα πειράματα (ACI
318) και όχι με βάση αυτή που προτείνει ο Ευρωκώδικας 2. Η αντοχή σε διάτρηση
ορίζεται στη βασική διατομή ελέγχου και υπολογίζεται από την Εξίσωση 1.

Σχήμα 8. Βασική περίμετρος ελέγχου.

1

3

1
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όπου, 𝐶𝑅𝑑,𝑐 = 0.18/𝛾𝑐 , 𝛾𝑐 είναι μερικός συντελεστής ασφαλείας για το σκυρόδεμα,
𝑢1 είναι η βασική περίμετρος σε απόσταση 2𝑑 από το υποστύλωμα, 𝑑 είναι το
στατικό ύψος της πλάκας, 𝜌𝑙 είναι το ποσοστό του εφελκυόμενου οπλισμού που
πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με 0.02, 𝑓𝑐𝑘 είναι η χαρακτηριστική θλιπτική
αντοχή σκυροδέματος και 𝑘 είναι ένας συντελεστής, η τιμή του οποίου
υπολογίζεται από την Εξίσωση 2:
𝑘 =1+√

200
≤2
𝑑

(𝑑 𝜎𝜀 𝑚𝑚)

(2)

Όταν υπάρχει οπλισμός διάτρησης, η αντοχή της πλάκας σε διάτρηση υπολογίζεται
από την παρακάτω εξίσωση:

(3)

𝑉𝑅𝑑,𝑐𝑠 = 0.75𝑉𝑅𝑑,𝑐 + 1.5(𝑑/𝑠𝑟 )𝐴𝑠𝑤 𝑓𝑦𝑤𝑑,𝑒𝑓

όπου, 𝐴𝑠𝑤 είναι το εμβαδόν του οπλισμού διάτρησης κατά μήκος μιας περιμέτρου
γύρω από το υποστύλωμα, 𝑠𝑟 είναι η αξονική απόσταση των περιμέτρων του
οπλισμού διάτρησης και 𝑓𝑦𝑤𝑑,𝑒𝑓 είναι η δρώσα τιμή σχεδιασμού της αντοχής του
οπλισμού διάτρησης και υπολογίζεται σύμφωνα με την Εξίσωση 4:
𝑓𝑦𝑤𝑑,𝑒𝑓 = (250 + 0.25𝑑) ≤ 𝑓𝑦𝑤𝑑 (𝑀𝑃𝑎)

(4)

όπου, 𝑓𝑦𝑤𝑑 είναι η αντοχή του οπλισμού διάτρησης.
Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει τα αποτελέσματα της αντοχής σε διάτρηση όπως
προκύπτουν από τις εξισώσεις του Ευρωκώδικα 2 και επίσης συγκρίνει τις
θεωρητικές τιμές με τις αντοχές των πλακών που προέκυψαν από τις πειραματικές
και τις αναλυτικές μεθόδους. Η τιμή της θεωρητικής αντοχής σε τέμνουσα λόγω
διάτρησης που προβλέπει ο κανονισμός (202 kN) παρουσιάζει σχετικά μικρή
απόκλιση από τα πειραματικά (253 kN) και αναλυτικά (243 kN) αποτελέσματα για
την πλάκα SB1 η οποία δεν έχει οπλισμό διάτρησης και μπορεί κανείς να οδηγηθεί
στο συμπέρασμα ότι για τη συγκεκριμένη πλάκα ο Ευρωκώδικας 2 δεν μπορεί να
θεωρηθεί συντηρητικός. Παρόλα αυτά, η διαφορά των τιμών των θεωρητικών με
των πειραματικών και των αναλυτικών αντοχών για τις πλάκες με οπλισμό
διάτρησης είναι μεγαλύτερη. Να σημειωθεί ότι οι θεωρητικές προβλέψεις
προέκυψαν αγνοώντας το συντελεστή ασφαλείας για το σκυρόδεμα.
Πίνακας 3. Προβλέψεις αντοχής σε διάτρηση-Ευρωκώδικας 2, Πειράματα,
Αναλύσεις.
Πλάκες

𝑽𝑬𝑪𝟐
(kN)

𝑽𝒕𝒆𝒔𝒕
(kN)

𝑽𝑭𝑬𝑨
(kN)

SB1
SB2
SB3
SB4

202
232
243
251

253
366
378
360

243
317
350
365

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ο τρόπος αστοχίας των πλακών χωρίς δοκούς σε συνδυασμό με την
λειτουργικότητα που επιφέρουν επιτάσσουν την περαιτέρω διερεύνηση της
συμπεριφοράς τους. Οι σύγχρονες κανονιστικές διατάξεις έναντι διάτρησης (π.χ.,
ACI 318, EC2) βασίζονται σε εμπειρικές σχέσεις και παρουσιάζουν πολλές
διαφορές. Περισσότερα πειράματα θα βοηθήσουν στο να κατανοηθεί η διατρητική
συμπεριφορά αυτών των πλακών, αλλά στη σύγχρονη έρευνα τα μοντέλα
πεπερασμένων στοιχείων μπορούν να προσφέρουν παραμετρικές αναλύσεις με
λιγότερο χρόνο και κόστος σε σχέση με τα πειράματα. Με τα αποτελέσματα των
σωστά επιλεγμένων παραμετρικών αναλύσεων μπορούν να προκύψουν οδηγίες για
τη δημιουργία των μελλοντικών κανονιστικών διατάξεων.
Στις αναλύσεις που παρουσιάστηκαν στην παρούσα εργασία, συμπεραίνουμε ότι
το ελαστοπλαστικό μοντέλο (Concrete Damaged Plasticity) που προσφέρει το
πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων ABAQUS μπορεί να προσομοιώσει
ικανοποιητικά τη συμπεριφορά των πειραματικών πλακών, εφόσον παρατηρήθηκε
συμφωνία μεταξύ πειραματικών και αναλυτικών αποτελεσμάτων τόσο στις
καμπύλες φορτίου-μετακίνησης όσο και στη ρηγμάτωση. Ιδιαίτερη προσοχή
πρέπει να δοθεί κατά τη διάρκεια που το μοντέλο καλιμπράρεται ώστε να
επιτευχθεί συμφωνία με τα πειραματικά αποτελέσματα και εν συνεχεία το
καλιμπραρισμένο μοντέλο να χρησιμοποιηθεί για παραμετρικές αναλύσεις. Οι
θεωρητικές τιμές της αντοχής των συγκεκριμένων πλακών σε τέμνουσα λόγω
διάτρησης που προβλέπει ο Ευρωκώδικας 2 είναι σχετικά κοντά στις πειραματικές
και αναλυτικές τιμές.
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