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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της συμπεριφοράς
των πλαστικών αρθρώσεων, χρησιμοποιώντας χωρικά πεπερασμένα στοιχεία
οπλισμένου σκυροδέματος. Αφού ελεγχθεί η ορθότητα των αριθμητικών
αποτελεσμάτων σε σχέση με τα πειραματικά αποτελέσματα, το λογισμικό
χρησιμοποιείται για τη μελέτη των περιοχών των πλαστικών αρθρώσεων, που
αποτελεί και το αντικείμενο της εργασίας. Τα τρισδιάστατα πεπερασμένα στοιχεία
χρησιμοποιούνται για τη διερεύνηση της συμπεριφοράς των περιοχών των πλαστικών
αρθρώσεων σε μία σειρά δοκών που υποβάλλονται σε μονοτονική φόρτιση.
Παράλληλα, πραγματοποιείται και η διερεύνηση της συμπεριφοράς της περιοχής της
πλαστικής άρθρωσης υπό διαξονική κάμψη που επιτυγχάνεται με την εφαρμογή
διαξονικής καταπόνησης (με τη ροπή του δευτερεύοντα άξονα να αποτελεί ποσοστό
της εφαρμοζόμενης ροπής του κύριου άξονα). Από τη σύγκριση των εξαγομένων,
συμπεραίνεται η επιρροή της κάθε παραμέτρου, που εξετάζεται, και ταυτόχρονα η
επιρροή της διαξονικής καταπόνησης στη περιοχή της πλαστικής άρθρωσης, όπου
λαμβάνει χώρα μεγάλο μέρος κατανάλωσης ενέργειας.
1

Υποψήφια Διδάκτωρ, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, e-mail:
marikard@hotmail.gr
2
Καθηγητής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, e-mail:
kvspilio@central.ntua.gr

1

ABSTRACT : The aim of this work is to investigate the properties of the plastic
zones in reinforced concrete (RC) structural elements subjected to uniaxial and
biaxial bending with the use of 3D nonlinear finite element analysis. The analyses are
performed with the use of the software RC3DFEA, which is a three dimensional
finite element code. After the results of the software have been validated with
experimental ones, an attempt is performed for the determination of the length of the
plastic hinge and its behaviour, through a parametric study, carried out on beams
subjected to monotonic loading. At the same time, the investigation of the plastic
hinge region in beams subjected to biaxial bending is performed. Through the
comparison of the results of the study, useful conclusions are drawn, concerning the
effect of each parameter on the plastic hinge length and the effect of the biaxial
bending on the plastic hinge region.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η πλαστική άρθρωση, η περιοχή της κατανάλωσης της σεισμικής ενέργειας, αποτελεί
ενδιαφέρον αντικείμενο μελέτης και έρευνας για τα στοιχεία οπλισμένου
σκυροδέματος τις τελευταίες δεκαετίες.
Μέσα από αυτή την εργασία γίνεται η προσπάθεια αποτίμησης της συμπεριφοράς
των πλαστικών αρθρώσεων σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος, υποβαλλόμενα
σε μονοτονική φόρτιση, με τη χρήση τρισδιάστατων πεπερασμένων στοιχείων. Το
λογισμικό που χρησιμοποιείται για τις αναλύσεις είναι το RC3DFEA (Spiliopoulos &
Lykidis, 2006, Lykidis & Spiliopoulos, 2008), του οποίου τα αποτελέσματα
ελέγχονται με βάση πειραματικά. Η διερεύνηση της συμπεριφοράς των πλαστικών
αρθρώσεων περιλαμβάνει αρχικά την παραμετρική μελέτη σε δοκό οπλισμένου
σκυροδέματος υπό μονοαξονική κάμψη από την οποία και εξάγονται συμπεράσματα
για την επιρροή της κάθε παραμέτρου στη συμπεριφορά της πλαστικής άρθρωσης. Η
διερεύνηση συνεχίζεται με την επιβολή διαξονικής κάμψης στη δοκό με στόχο την
εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν την αντοχή αλλά και το μήκος της πλαστικής
άρθρωσης.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ RC3DFEA
Πρόκειται για λογισμικό που έχει ενσωματώσει μη γραμμικά στοιχεία οπλισμένου
σκυροδέματος σε προϋπάρχον πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων. Η
διακριτοποίηση των φορέων οπλισμένου σκυροδέματος έγινε με τρισδιάστατα
πρισματικά ισοπαραμετρικά στοιχεία Lagrange 27 κόμβων διανεμημένης
ρηγμάτωσης με 3x3x3 σημεία ολοκλήρωσης. Η συμπεριφορά του σκυροδέματος
είναι αρκετά απλή αφού η μόνη παράμετρος που απαιτείται για την περιγραφή του
είναι η μοναξονική θλιπτική αντοχή του. Στοιχεία δικτυώματος τριών κόμβων
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χρησιμοποιούνται για την προσομοίωση των ράβδων οπλισμού. Η καταστατική
συμπεριφορά του χάλυβα θεωρείται ότι ακολουθεί το προσομοίωμα MenegottoPinto.
Το καταστατικό προσομοίωμα των Kotsovos – Pavlovic
Το αριθμητικό προσομοίωμα των Kotsovos & Pavlovic (1995) που υιοθετείται στο
λογισμικό βασίζεται σε πειραματικές δοκιμές. Πρόκειται για πειράματα σε
κυλινδρικά δοκίμια διαφόρων ποιοτήτων σκυροδέματος (μονοαξονική αντοχή από 15
MPa έως 65 MPa). Ενδεικτικές πειραματικές καμπύλες φαίνονται στο Σχήμα 1(α) για
διάφορους τύπους σκυροδέματος υπό μονοαξονική θλίψη και στο Σχήμα 1(β) για την
περίπτωση ενός τύπου σκυροδέματος, με θλιπτική αντοχή κυλίνδρου fc = 31.7 MPa,
το οποίο έχει υποβληθεί σε διάφορους τύπους τριαξονικής θλίψης.

Σχήμα 1. (α) Πειραματικές καμπύλες τάσης – παραμόρφωσης για διάφορες ποιότητες
σκυροδέματος (β) Πειραματικές καμπύλες τάσης – παραμόρφωσης για σκυρόδεμα αντοχής
fc=31.7 MPa, για διάφορους τύπους τριαξονικής καταπόνησης.

Σε πολλά πειραματικά αποτελέσματα δοκιμών με σκυρόδεμα παρατηρούνται
φθίνοντες κλάδοι στα διαγράμματα τάσεων–παραμορφώσεων. Αυτή η εικόνα
ερμηνεύεται από πολλούς ερευνητές ως ιδιότητα του υλικού του σκυροδέματος, κάτι
όμως που φαίνεται να μην ισχύει στην πραγματικότητα τουλάχιστον όσον αφορά
στην θλιπτική συμπεριφορά. Έχει διαπιστωθεί ότι ο φθιτός κλάδος σε θλίψη δεν
περιγράφει τη συμπεριφορά του υλικού, όπως γενικά πιστεύεται, αλλά την
αλληλεπίδραση του δοκιμίου και της διάταξης φόρτισης. Λόγω του ασυμβίβαστου
των μηχανικών ιδιοτήτων χαρακτηριστικών σκυροδέματος και χάλυβα των πλακών
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φόρτισης αναπτύσσονται αγνώστου μεγέθους δυνάμεις τριβής στη διεπιφάνεια. Η
επίδραση των δυνάμεων αυτών στη μορφή των καμπυλών τάσεων–παραμορφώσεων
έχει διερευνηθεί πειραματικά χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους για τη μείωση
των δυνάμεων τριβής. Ενδεικτικά αποτελέσματα της διερεύνησης αυτής δίδονται στο
σχήμα 2(α). Από το σχήμα αυτό φαίνεται ότι όσο αποτελεσματικότερη είναι η
μέθοδος μείωσης των τριβών, τόσο μεγαλύτερη είναι η κλίση του φθιτού κλάδου,
γεγονός που αποδεικνύει ότι για μηδενικές δυνάμεις τριβών η συμπεριφορά του
δοκιμίου είναι ψαθυρή, δηλαδή χαρακτηρίζεται από απότομη και πλήρη απώλεια της
φέρουσας ικανότητας.
Η μη γραμμικότητα του υλικού θεωρήθηκε ότι οφείλεται μόνο σε μεταβολές του
φορέα οι οποίες εκδηλώνονται υπό τη μορφή θραύσης και επέκτασης της
ρηγμάτωσης. Συγκεκριμένα έχουμε: (α) Ρηγμάτωση που προκαλεί μείωση των
υψηλών εφελκυστικών τάσεων στις άκρες των ρωγμών. Η μείωση αυτή μπορεί να
θεωρηθεί ότι γίνεται με την εφαρμογή μιας ισοδύναμης θλιπτικής τάσης που τείνει να
μειώσει τον όγκο του σκυροδέματος. (β) Η ρηγμάτωση προκαλεί κενά που τείνουν
να αυξήσουν τον όγκο του υλικού. Η εξέλιξη της ρηγμάτωσης όσον αφορά στα (α)
και (β) μπορεί να χωριστεί σε τρία στάδια: Στάδιο Ι: Η επιρροή του (α) είναι πολύ πιο
σημαντική από του (β), Στάδιο ΙΙ: Τα (α) και (β) είναι και τα δύο σημαντικά αλλά το
(α) εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερο από το (β) και κατά συνέπεια ο όγκος συνεχίζει
να μειώνεται, Στάδιο ΙΙΙ: Εδώ το (β) είναι πια μεγαλύτερο από το (α), με συνέπεια
την αύξηση του όγκου.

(α)
(β)
Σχήμα 2. (α) Επίδραση μεθόδων μείωσης δυνάμεων τριβής στις καμπύλες τάσης–
παραμόρφωσης (β) Στάδια μηχανισμών θραύσης και επιδράσεις στην σχέση τάσεων–
παραμορφώσεων στο σκυρόδεμα (Kotsovos & Pavlovic, 1995).
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Για την ορθότητα των αναλυτικών αποτελεσμάτων πραγματοποιείται σύγκριση των
εξαγόμενων από το λογισμικό αποτελεσμάτων με πειραματικά. Η προσομοίωση των
δοκιμών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που χρησιμοποιήθηκαν στην πειραματική
διαδικασία. Τα δομικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των
αποτελεσμάτων του λογισμικού είναι οι αμφιέρειστες δοκοί Β1(σχήμα 3) και Β2 των
Au & Bai (2007). Η δοκός υποβάλλεται σε μονοτονική φόρτιση με ένα
συγκεντρωμένο φορτίο στο μέσο της, το οποίο επιβάλλεται με τη μορφή
ομοιόμορφου γραμμικού φορτίου κατά πλάτος της μεσαίας διατομής. Στον πίνακα 1
παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της δοκού Β1.
Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά δοκού Β1.

l (m)= 3.00
b (m)= 0.20
h (m)= 0.30

fc (MPa)=
fyl (MPa)=
fys (MPa)=
El (GPa)=
Es (GPa)=

εφελκυόμενος οπλισμός 3 Φ16
θλιβόμενος οπλισμός 2 Φ12
συνδετήρες Φ12/175

52
488
328
200
186

Τα διαγράμματα φορτίου-μετατόπισης των δοκών παρουσιάζονται στο σχήμα 4 και
περιλαμβάνουν τα πειραματικά αποτελέσματα καθώς και τα αποτελέσματα του
λογισμικού RC3DFEA.

Σχήμα 3. Προσομοίωμα δοκού Β1 στο λογισμικό RC3DFEA.
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Σχήμα 4. Διαγράμματα φορτίου–μετατόπισης των δοκών B1 και Β2.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΔΟΚΟ ΥΠΟ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΚΑΙ
ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΗ ΚΑΜΨΗ
Παραμετρική Μελέτη
Η αποτίμηση της συμπεριφοράς των περιοχών των πλαστικών αρθρώσεων
περιλαμβάνει την παραμετρική ανάλυση στη δοκό Β1 των Au & Bai (2007).
Εξετάζονται κάποιες από τις βασικότερες παραμέτρους που μεταβάλλουν την αντοχή
και την πλαστιμότητα της δοκού (Καραγιάννης, 2013). Οι παράμετροι αυτές είναι οι
εξής: το ποσοστό εφελκυόμενου οπλισμού, η αντοχή σκυροδέματος και το ποσοστό
θλιβόμενου οπλισμού.
Οι αναλύσεις πραγματοποιούνται με βήμα προς βήμα αύξηση του φορτίου. Εξάγεται
το διάγραμμα φορτίου μετατόπισης και καταγράφονται τα βήματα της ανάλυσης
όπου παρατηρούνται η διαρροή του εφελκυόμενου χάλυβα, η διαρροή του
σκυροδέματος και η αστοχία. Από την ολοκλήρωση των τάσεων στα σημεία
ολοκλήρωσης υπολογίζονται οι δυνάμεις της θλιβόμενης και της εφελκυόμενης
περιοχής των διατομών καθώς και οι ροπές. Κατά τη διαδικασία της ολοκλήρωσης
παρατηρήθηκε η απώλεια ισορροπίας κατά τη διαμήκη διάσταση (1D) στις διατομές
των πλαστικών αρθρώσεων, στις οποίες οι τάσεις του σκυροδέματος της θλιβόμενης
περιοχής είχαν πολύ μεγάλες τιμές, σχεδόν ίσες με το διπλάσιο της αντοχής του
σκυροδέματος. Αυτό το βήμα κατά το οποίο συνέβη αυτή η κατάσταση συμβολίζεται
με f* και θεωρείται ως το βήμα αστοχίας του δομικού στοιχείου.
Ο δείκτης πλαστιμότητας του δομικού στοιχείου εκτιμάται ως το πηλίκο των
μετατοπίσεων δ*/δy όπου δ* η μετατόπιση του κόμβου ελέγχου κατά το βήμα της
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αστοχίας και δy η μετατόπιση του κόμβου ελέγχου κατά το βήμα της διαρροής.
Παράλληλα, εξετάζεται το μήκος της πλαστικής άρθρωσης μέσα από τρία μήκη:
•
•
•

το μήκος μέσα στο οποίο η τάση του εφελκυόμενου χάλυβα ξεπερνά την τάση
της διαρροής Lplsy,
το μήκος μέσα στο οποίο η τάση του σκυροδέματος ξεπερνά τη μονοαξονική
αντοχή του Lplcy και
το μήκος μέσα στο οποίο η ροπή που προκύπτει από την ολοκλήρωση των
τάσεων ξεπερνά τη ροπή διαρροής Lplm, η οποία είναι η μέγιστη ροπή κατά τη
στγμή της διαρροής.

Στο σχήμα 5 παρουσιάζονται (α) τα διαγράμματα ροπών για καθένα από τα βήματα
της ανάλυσης που προαναφέρθηκαν και (β) τα διαγράμματα των μέγιστων θλιπτικών
τάσεων που παρατηρούνται στις διατομές της δοκού Β1.

(α)
(β)
Σχήμα 5. Διαγράμματα ροπών και μέγιστων θλιπτικών τάσεων της δοκού Β1 για διάφορα
βήματα της ανάλυσης.

Επιρροή του ποσοστού εφελκυόμενου οπλισμού ρs
Η πρώτη παράμετρος που εξετάζεται είναι το ποσοστό εφελκυόμενου οπλισμού ρs.
Από τα διαγράμματα που παρουσιάζονται στο σχήμα 6, παρατηρείται η μεγάλη
μείωση του δείκτη πλαστιμότητας με την αύξηση του ποσοστού εφελκυόμενου
οπλισμού. Σημειώνεται ότι για ποσοστά μεγαλύτερα του 20‰ τείνει να γίνει ίση με
τη μονάδα.
Όσον αφορά τα μήκη που εξετάζονται παρατηρείται τάση πολύ μικρής μείωσης του
Lplm με την αύξηση του ρs. Για ποσοστά μικρότερα του 18‰, παρατηρείται τάση
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αύξησης του Lplcy ενώ το Lplsy είναι σχεδόν σταθερό. Για μεγαλύτερα ποσοστά του
18‰ παρατηρείται τάση μείωσης του Lplcy και του Lplsy.
Στο διάγραμμα του σχήματος 7 παρουσιάζεται η επιρροή του ποσοστού
εφελκυόμενου οπλισμού ρs για διάφορες αντοχές σκυροδέματος fc. Η τάση αύξησης
του δείκτη πλαστιμότητας με τη μείωση του ποσοστού ρs που καταγράφηκε
παραπάνω, παρατηρείται και εδώ και είναι πολύ πιο έντονη καθώς η αντοχή του
σκυροδέματος αυξάνεται. Όσον αφορά στη συμπεριφορά των δομικών στοιχείων
πρέπει να σημειωθεί ότι ψαθυρές συμπεριφορές με αστοχία του σκυροδέματος της
θλιβόμενης ζώνης πριν συμβεί διαρροή του χάλυβα περιορίζονται σε ολοένα και
υψηλότερα ποσοστά οπλισμού καθώς αυξάνεται η αντοχή του σκυροδέματος

Σχήμα 6. Διαγράμματα δ*/δy και Lpl συναρτήσει ποσοστού εφελκυόμενου οπλισμού.

Σχήμα 7. Διάγραμμα δ*/δy συναρτήσει του ποσοστού εφελκυόμενου οπλισμού για διάφορες
αντοχές σκυροδέματος.
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Επιρροή αντοχής σκυροδέματος fc
Από τα διαγράμματα που παρουσιάζονται στο σχήμα 8, παρατηρείται η τάση
αύξησης του δείκτη πλαστιμότητας με την αύξηση της αντοχής του σκυροδέματος.
Επίσης, παρατηρείται τάση αύξησης του Lplsy, ενώ το Lplm είναι σχεδόν σταθερό. Για
αντοχές έως και 40 MPa, το Lplcy αυξάνεται ενώ έπειτα μειώνεται.

Σχήμα 8. Διαγράμματα δ*/δy και Lpl συναρτήσει της αντοχής σκυροδέματος.

Επιρροή του ποσοστού θλιβόμενου οπλισμού ρs`
Από τα διαγράμματα που παρουσιάζονται στο σχήμα 9, παρατηρείται ότι ο δείκτης
πλαστιμότητας φαίνεται να μην επηρεάζεται και να παραμένει σταθερός και περίπου
ίσος με 1.5. Επίσης, καταγράφεται τάση αύξησης και των τριών μηκών πλαστικής
άρθρωσης που εξετάζονται με την αύξηση του ποσοστού θλιβόμενου οπλισμού.

Σχήμα 9. Διαγράμματα δ*/δy και Lpl συναρτήσει του ποσοστού θλιβόμενου οπλισμού.
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΔΟΚΟ ΥΠΟ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΞΟΝΙΚΗ ΚΑΜΨΗ
Η διαξονική κάμψη δοκών έχει αρχικά μελετηθεί από τους Park & Paulay (1975). Η
αποτίμηση της συμπεριφοράς των περιοχών των πλαστικών αρθρώσεων σε στοιχεία
υπό διαξονική κάμψη περιλαμβάνει την ανάλυση στη δοκό Β1 των Au & Bai (2007),
που χρησιμοποιήθηκε και για τις αναλύσεις παραπάνω. Για την επίτευξη της
διαξονικής κάμψης, επιβάλλεται στο μέσον της δοκού φορτίο που προκαλεί ροπή
κατά τον ασθενή άξονα. Το φορτίο επιλέγεται να αποτελεί κάθε φορά ποσοστό του
φορτίου που προκαλεί κάμψη περί τον ισχυρό άξονα. Για κάθε ανάλυση
ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφηκε προηγουμένως, με στόχο την εξαγωγή
συμπερασμάτων για την επιρροή της διαξονικής κάμψης στην περιοχή της πλαστικής
άρθρωσης.
Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα φορτία και οι μετατοπίσεις στα στάδια της
διαρροής του εφελκυόμενου χάλυβα (s.y.), της διαρροής του σκυροδέματος (c.y.) και
της αστοχίας (f*) για μονοαξονική κάμψη και για διαξονική κάμψη.
Πίνακας 2. Φορτία και οι μετατοπίσεις σε διάφορα στάδια της νάλυσης για μονοαξονική και
διαξονική κάμψη.
Μονοαξονική
P (kN) d (mm)
s.y. 102.45
8.31
c.y. 112.85 11.12
f* 114.35 12.58

Διαξονική 20%
P (kN) d (mm)
98.80
8.09
106.40
8.99
112.80 12.73

Διαξονική 30%
P (kN) d (mm)
92.00
7.46
98.00
8.09
107.20
9.41

Διαξονική 50%
P (kN) d (mm)
78.00
6.13
64.00
4.87
84.00
6.74

Από τα παραπάνω αποτελέσματα φαίνεται η μείωση του φορτίου και στα τρία στάδια
που εξετάζονται αλλά και της αντίστοιχης μετατόπισης.
Όσον αφορά στη συμπεριφορά των δομικών στοιχείων πρέπει να σημειωθεί ότι σε
όλες τις περιπτώσεις προηγείται η διαρροή του χάλυβα, ενώ στην περίπτωση της
διαξονικής κάμψης με φορτίο που προκαλεί κάμψη περί τον ασθενή άξονα ίσο με
50% του φορτίου που προκαλεί κάμψη περί τον ισχυρό άξονα, η διαρροή του
σκυροδέματος είναι αυτή που προηγείται.
Στο σχήμα 10 που ακολουθεί παρατηρείται ότι ο δείκτης πλαστιμότητας φαίνεται να
μην επηρεάζεται και να έχει τιμές περίπου ίσες με 1.5, σχεδόν ίσες με την περίπτωση
της μονοαξονικής κάμψης. Επίσης, παρουσιάζονται τα υπό διερεύνηση μήκη
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πλαστικής άρθρωσης κατά τη φάση της αστοχίας. Αξιοσημείωτη είναι η τάση
αύξησης του μήκους Lplsy, με την αύξηση του φορτίου που προκαλεί ροπή περί τον
ασθενή άξονα. Στο σχήμα 11 παρουσιάζεται η παραμορφωμένη κατάσταση της
δοκού για διαξονική καταπόνηση με το οριζόντιο φορτίο να είναι 30% του
κατακόρυφου, λίγο πριν την αστοχία. Φαίνεται η εκτεταμένη ρηγμάτωση της δοκού
που προκύπτει από τα αριθμητικά αποτελέσματα (α) εντός επιπέδου και (β) εκτός
επιπέδου.

Σχήμα 10. Διαγράμματα δ*/δy και Lpl συναρτήσει του ποσοστού διαξονικής καταπόνησης.

(α)
(β)
Σχήμα 11. Παραμορφωμένη δοκός υπό διαξονική κάμψη (α) κατακόρυφη μετατόπιση (β)
οριζόντια μετατόπιση.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα αφορούν διατομή σχεδιασμένη για μονοαξονική
κάμψη.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
•

Η αστοχία σε μια διατομή ορίζεται στο βήμα στο οποίο πρατηρείται απώλεια
της 1D ισορροπίας. Κατά το βήμα αυτό οι τάσεις του σκυροδέματος της
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θλιβόμενης ζώνης έχουν υψηλές τιμές και σχεδόν ίσες με το διπλάσιο της
αντοχής του σκυροδέματος.
•

Η κάθε παράμετερος φαίνεται να επηρεάζει διαφορετικά το κάθε μήκος
πλαστικής άρθρωσης που εξετάζεται.

•

Μείωση του δείκτη πλαστιμότητας με την αύξηση του ποσοστού του
εφελκυόμενου οπλισμού παρατηρήθηκε για όλες τις αντοχές σκυροδέματος που
λήφθηκαν υπόψη, με αυτή να είναι περισσότερο έντονη σε μεγαλύτερες
αντοχές σκυροδέματος.

•

Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση και των τριών μηκών πλαστικής άρθρωσης με
την άυξηση του ποσοστού θλιβόμενου οπλισμού. Παράλληλα, ο δείκτης
πλαστιμότητας δε φαίνεται να επηρεάζεται.

•

Η διαξονική καταπόνηση έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της αντοχής του
δομικού στοιχείου που εξετάστηκε, ενώ ο δείκτης πλαστιμότητα φαίνεται να
μην επηρεάζεται.

•

Η ερευνητική εργασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Περαιτέρω αποτελέσματα
αναμένεται να είναι διαθέσιμα κατά το χρόνο διεξαγωγής του συνεδρίου.
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