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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στην εργασία εξετάζεται πειραµατικά η συµπεριφορά πλακών
πολυώροφου κτιρίου οπλισµένου σκυροδέµατος µετά την απότοµη απώλεια
περιµετρικού υποστυλώµατος λόγω τυχηµατικής δράσης. Οι δοκιµές αφορούν
δύο συνεχείς πλάκες µιας διεύθυνσης, σε κλίµακα 1:1.5. Στο πρώτο δοκίµιο, οι
κάτω ράβδοι οπλισµού ήταν µη-συνεχείς στην κεντρική στήριξη και ο άνω
οπλισµός εκτείνονταν µόνο στις στηρίξεις, ενώ στο δεύτερο οι ράβδοι οπλισµού
ήταν συνεχείς από τη µία εξωτερική στήριξη έως την άλλη και στα δύο πέλµατα
της πλάκας. Λόγω µεµβρανικής δράσης και τα δύο δοκίµια – ιδιαίτερα εκείνο µε
τις συνεχείς ράβδους στο άνω πέλµα – παρουσίασαν αυξηµένη φέρουσα
ικανότητα. Τα κύρια χαρακτηριστικά της απόκρισης των δοκιµίων σε όρους
δύναµης – µετακίνησης αποδόθηκαν ικανοποιητικά µε ένα απλό προσοµοίωµα
στο οποίο λαµβάνονται υπόψη γεωµετρικές µη-γραµµικότητες και µεγάλες
µετατοπίσεις.
ABSTRACT: Tests were carried out on two continuous one-way slab specimens,
representing, at a scale of 1:1.5, the floor slabs of a multistory building most
affected by a postulated instant loss of a perimeter column owing to accidental
loading. Bottom bars in the first specimen were discontinuous over the central
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support and top reinforcement extended only over the supports. In the second
specimen, reinforcing bars were continuous from one outer support to the other on
both faces of the slab. Thanks to the membrane action due to the horizontal
restraint by the rest of the floor system, both specimens sustained without collapse
the distributed load of the slab plus a line load along the sinking outer support.
The main features of the force - deformation behavior can be captured by a simple
model, considering geometric nonlinearities, including large deformations.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην πρόσφατη πειραµατική έρευνα σχετικά µε την προοδευτική κατάρρευση
κτιρίων έχει δοθεί περιορισµένη προσοχή στη συνεισφορά των πλακών.
Ενδεικτικά οι Kai and Li (2012), διερεύνησαν πειραµατικά την επιρροή των
πλακών στην περίπτωση απώλειας ενός γωνιακού υποστυλώµατος. Επίσης,
περιπτώσεις πλαισιακού συστήµατος µε µυκητοειδείς πλάκες έχουν µελετηθεί
πρόσφατα (Kai and Li, 2013a, 2013b, Yi et al, 2014, Peng et al, 2016, Liu et al
2015a, 2015b). Η µεµβρανική δράση καθώς και η δράση αλυσοειδούς σε
δεσµευµένη πλακολωρίδα τριών ανοιγµάτων στην οποία αφαιρείται µια στήριξη,
µελετήθηκε από τους Gouverneur et al (2013). Οι Dat and Hai (2013) µελέτησαν
συστήµατα υπό κλίµακα 1:4, συνεχών πλακών δυο ανοιγµάτων επί δοκών, στα
οποία αστοχεί το εσωτερικό υποστύλωµα. Η σηµαντική αύξηση της φέρουσας
ικανότητας των πλακών λόγω των εντός επιπέδου µεµβρανικών δράσεων - δράση
θόλου και δράση αλυσοειδούς - έχει µελετηθεί και επιβεβαιωθεί σε πλήθος
µελετών (π.χ. Vecchio and Tang, 1990, Peng et al, 2016).
Το µικρό ενδιαφέρον στη συµπεριφορά των πλακών στις περιπτώσεις που µπορεί
να οδηγήσουν σε σταδιακή κατάρρευση οφείλεται ίσως στην υποεκτίµηση του
ρόλου τους και στην υπερεκτίµηση της συνεισφοράς των δοκών. Στην
πραγµατικότητα, υφίσταται µια αρκετά συνηθισµένη παρανόηση από αυτή την
άποψη: πιστεύεται ότι µετά την τυχαία απώλεια ενός υποστυλώµατος – π.χ. στο
ισόγειο – η υπερκείµενη δοκός καλείται να αναλάβει ένα σηµειακό φορτίο ίσο µε
το αξονικό φορτίο του υποστυλώµατος που αστόχησε. Ωστόσο, αυτό συµβαίνει
µόνο στην περίπτωση που η δοκός είναι πολύ πιο δύσκαµπτη από τις δοκούς των
υπερκείµενων ορόφων. Αντίθετα, στην περίπτωση στην οποία όλοι οι όροφοι
διαθέτουν την ίδια γεωµετρία και φόρτιση, τα υπερκείµενα υποστυλώµατα
εκείνου του υποστυλώµατος που αστόχησε, απενεργοποιούνται. Σε κάθε όροφο οι
δοκοί που συντρέχουν σε αυτά τα υποστυλώµατα θα πρέπει να αναλάβουν να
µεταφέρουν στα γειτονικά υποστυλώµατα της κάτοψης τα φορτία που θα
αναλάµβαναν αυτά τα υποστυλώµατα. Εποµένως, οι δοκοί που συντρέχουν στο
υποστύλωµα που αστόχησε επηρεάζονται εξίσου µε τις αντίστοιχες δοκούς των
υπερκείµενων ορόφων. Σε κάθε όροφο οι δοκοί θα πρέπει να µεταφέρουν τα
κατακόρυφα φορτία των ορόφων χωρίς στήριξη από το υποστύλωµα που
βρίσκεται στην ίδια θέση στη κάτοψη µε το υποστύλωµα που αστόχησε. Σε αυτή
ακριβώς την περίπτωση ο ρόλος των πλακών γίνεται σηµαντικός: εάν είναι ικανές
να αναδιανείµουν µέρος των φορτίων των δοκών που επηρεάζονται από την

απώλεια στήριξης στις γειτονικές δοκούς χωρίς να καταρρεύσουν, τότε οι δοκοί
ανακουφίζονται εν µέρει και είναι πολύ πιθανό να διασωθούν.
Πλάκες µιας διεύθυνσης είναι πιο ευάλωτες από αυτές των δύο διευθύνσεων σε
περίπτωση βυθιζόµενης στήριξης επειδή δεν έχουν τη δυνατότητα αναδιανοµής
των φορτίων από την µια διεύθυνση κάµψης στην άλλη. Επιπλέον, η πιο κρίσιµη
κατάσταση είναι επίσης και η πιο πιθανή: οι περιµετρικές δοκοί είναι πιο πιθανό
να απωλέσουν την στήριξη σε ένα υποστύλωµα λόγω ενός εξωτερικού γεγονότος
(έκρηξη ή πρόσκρουση), ενώ παράλληλα είναι η βύθιση της εξωτερικής στήριξης
η οποία αυξάνει περισσότερο τη ροπή στις πλάκες µιας διεύθυνσης, συχνά κατά
µια τάξη µεγέθους. Τέτοια απαίτηση αύξησης ροπής δεν µπορεί να αναληφθεί
µόνο µέσω της κάµψης από πλάκα µιας διεύθυνσης και για να επιβιώσει η πλάκα
από την ανεξέλεγκτη βύθιση της εξωτερικής στήριξης θα πρέπει να
ενεργοποιηθούν άλλοι µηχανισµοί: η µεµβρανική δράση. Θα πρέπει να σηµειωθεί
ότι όσο περισσότερο βυθίζεται µια περιµετρική δοκός, τόσο λιγότερη η
αντίδραση που µεταβιβάζεται σε αυτή από πλάκα µιας διεύθυνσης η οποία
στηρίζεται στη δοκό. Η εργασία ποσοτικοποιεί την σχέση µεταξύ της βύθισης της
εξωτερικής στήριξης µιας συνεχούς πλάκας µιας διεύθυνσης υπό τα πλήρη φορτία
και της αντίδρασης που µεταβιβάζεται από την πλάκα στην στήριξη αυτή.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
Τα δοκίµια που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν προσοµοίωναν, σε κλίµακα
1:1.5, τµήµα της πλάκας ορόφου κτιρίου, τα χαρακτηριστικά του οποίου (σε
πλήρη κλίµακα) απεικονίζονται στο Σχήµα 1. Το κτίριο σχεδιάστηκε µε βάση
τους Ευρωκώδικες, για κυλινδρική θλιπτική αντοχή σκυροδέµατος 20 MPa, τάση
διαρροής των ράβδων οπλισµού 500 MPa, µόνιµο φορτίο λόγω επικαλύψεων 1
kN/m2, βάρος εξωτερικής τοιχοποιίας 1.25 kN/m ανά όροφο και ωφέλιµο φορτίο
2 kN/m2 (30% του οποίου θεωρείται ως οιονεί-µόνιµο και ότι δρά τη στιγµή της
τυχηµατικής απώλειας ενός υποστυλώµατος).
Η επιλογή των τµηµάτων του κτιρίου που θα δοκιµασθούν έγινε µε κριτήριο την
κρισιµότητα τους µετά από απώλεια εξωτερικού περιµετρικού υποστυλώµατος
στο ισόγειο. Οι πιθανότητες που εξετάστηκαν ήταν η απώλεια: (α) γωνιακού
εξωτερικού υποστυλώµατος, (β) κεντρικού εξωτερικού περιµετρικού
υποστυλώµατος σε µία από τις µεγάλες πλευρές του κτιρίου, το οποίο φέρει
δοκούς εκατέρωθεν της κορυφής του, µόνο παράλληλα στη µεγάλη διάσταση του
κτιρίου και (γ) εξωτερικού περιµετρικού υποστυλώµατος δίπλα σε αυτό που µόλις
αναφέρθηκε στο σηµείο (β), το οποίο φέρει δοκούς παράλληλα και στις δύο
διαστάσεις του κτιρίου. Από προκαταρκτικές αναλύσεις προέκυψε ότι η
περίπτωση (β) είναι η πιο πιθανή να οδηγήσει σε σταδιακή κατάρρευση.
Τα φορτία που φέρει η περιµετρική δοκός (Σχήµα 1) οφείλονται στην αντίδραση
της πλάκας µιας διεύθυνσης που στηρίζεται σε αυτή, στο ίδιο βάρος της και το
βάρος της εξωτερικής τοιχοποιίας. Η µεγάλη αύξηση της παραµόρφωσης της
δοκού που ακολουθεί την απώλεια της κεντρικής στήριξης µειώνει την αντίδραση

που παραλαµβάνει από την πλάκα µιας διεύθυνσης που στηρίζει. Αυτή η µείωση
πρέπει να αντισταθµιστεί µε µια ανακατανοµή των δυνάµεων στην πλάκα. Για να
ποσοτικοποιηθούν αυτά τα φαινόµενα και να εκτιµηθεί κατά πόσο µια νέα
ευσταθής διάταξη της υποκατασκευής πλάκας-δοκών είναι εφικτή µετά την
απώλεια κεντρικού εξωτερικού περιµετρικού υποστυλώµατος, είναι απαραίτητη η
µη-γραµµική σχέση που συνδέει την παραµόρφωση της δοκού στη θέση του
υποστυλώµατος που αποµακρύνεται (η οποία είναι η ίδια µε αυτή της πλάκας στη
βυθιζόµενη εξωτερική στήριξη), καθώς επίσης και: (α) του καθαρού
κατακόρυφου φορτίου που εφαρµόζεται στη δοκό, (β) της αντίδρασης στην
εξωτερική στήριξη της πλάκας µίας διεύθυνσης. Προκειµένου να απαντηθεί το
ερώτηµα (β) πραγµατοποιήθηκε σειρά δοκιµών σε δοκίµια πλακών που
αντιστοιχούν στη σκιαγραφηµένη περιοχή του Σχήµατος 1.

Σχήµα 1. Πρωτότυπος φορέας (αριστερά), υποκατασκευή πλάκας που δοκιµάσθηκε
πειραµατικά (δεξιά)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Ο πειραµατικός φορέας, πλάτους 1.75m, επελέγη ως υπό κλίµακα (1:1.5) τµήµα
της πλάκας της πρωτότυπης κατασκευής (Σχήµα 1) και εδράζεται σε τρεις
στηρίξεις. Η σύνδεση της πλάκας µε τη δοκό στην ενδιάµεση στήριξη ήταν
µονολιθική, µε δυνατότητα µετακίνησης στην οριζόντια διεύθυνση και
περιστροφής περί τον άξονά της (όπως ισχύει για τις πλάκες µίας διεύθυνσης).
Στην περίµετρο του κτιρίου η πλάκα συνδέονταν µονολιθικά µε δοκό ελεύθερη να
περιστραφεί περί τον άξονά της, ενώ συγχρόνως τα δύο άκρα του άξονα της
δοκού κινούνταν κατακόρυφα πάνω σε ειδικούς “οδηγούς”. Κατά συνέπεια, η
δοκός ήταν δεσµευµένη οριζόντια στη διεύθυνση της πλάκας. Στην προς το
εσωτερικό του κτιρίου στήριξή της όλοι οι βαθµοί ελευθερίας της πλάκας ήταν
πλήρως δεσµευµένοι (Σχήµα 2).

Σχήµα 2. Πειραµατική διάταξη (αριστερά), διαστάσεις δοκιµίων (δεξιά)

Οι παραπάνω υποθέσεις επιβεβαιώθηκαν από τα αποτελέσµατα µη-γραµµικών
(ως προς τη γεωµετρία και τα υλικά) τρισδιάστατων αναλύσεων της πρωτότυπης
εξωτερικής πλάκας, υποθέτοντας ότι η συνέχεια µε τις γειτονικές πλάκες
δεσµεύει την ελευθερία στροφής στις τρεις πλευρές της πλάκας και αγνοώντας
την µετατόπιση των δοκών σε αυτές τις τρεις πλευρές. Το οµοιόµορφο φορτίο της
πλάκας ήταν σταθερό, ενώ η εξωτερική δοκός φορτίστηκε µε ένα µονοτονικά
αυξανόµενο γραµµικό φορτίο. Πραγµατοποιήθηκαν δύο αναλύσεις: στην πρώτη
όλες οι κινηµατικές δεσµεύσεις στην εξωτερική δοκό αναπαριστούν τις
πραγµατικές συνθήκες (όλοι οι βαθµοί ελευθερίας είναι ελεύθεροι, πλην των
µετακινήσεων στις δύο στηρίξεις της δοκού στα δύο υποστυλώµατα εκατέρωθεν
του υποστυλώµατος που αστοχεί). Στη δεύτερη ανάλυση, δεσµεύονται οι
µετακινήσεις της δοκού κάθετα στον άξονά της, όπως υλοποιήθηκε στην
πειραµατική διάταξη. Από τα αποτελέσµατα των αναλύσεων (Σχήµα 3,
αριστερά), φαίνεται ότι η δέσµευση της δοκού στην οριζόντια διεύθυνση, όπως
υιοθετήθηκε στην πειραµατική διάταξη, προσεγγίζει ικανοποιητικά την
κινηµατική της πλάκας του κτιρίου, όπως αυτή καθορίζεται από την εντός
επιπέδου δυσκαµψία της πλάκας και τις δεσµεύσεις στις εσωτερικές πλευρές της.
Η πλήρης πάκτωση της προς το εσωτερικό του κτιρίου στήριξης του δοκιµίου
αντικατοπτρίζει τη συµµετρία της γεωµετρίας και των κατακόρυφων φορτίων της
συνεχούς πλάκας µίας διεύθυνσης, τεσσάρων ανοιγµάτων, του πραγµατικού
κτιρίου. Σηµειώνεται ότι, όταν το ένα άκρο βυθίζεται, η πλάκα τεσσάρων
ανοιγµάτων περιστρέφεται γύρω από την κεντρική της στήριξη. Από ανάλυση της
δισδιάστατης πλάκας µίας διεύθυνσης, τεσσάρων ανοιγµάτων, στην οποία
λαµβανόταν υπόψη η µη γραµµικότητα της γεωµετρίας και των υλικών
επιβεβαιώθηκε ότι η θεώρηση πλήρους πάκτωσης της πλάκας στην κεντρική
στήριξη δεν επηρεάζει σηµαντικά την απόκριση κατακόρυφης δύναµης παραµόρφωσης στην εξωτερική της στήριξη, όταν αυτή αναγκάζεται να κινείται
κατακόρυφα ενώ είναι δεσµευµένη οριζόντια (Σχήµα 3, δεξιά)
Κατασκευάστηκαν και δοκιµάσθηκαν δύο δοκίµια (“Slab 1”, “Slab 2”) δύο
ανοιγµάτων, καθαρού ανοίγµατος 3.78m και πάχος της πλάκας 140 mm. Σε
αµφότερα δοκίµια τοποθετήθηκε η ίδια ποσότητα οπλισµού κάτω πέλµατος, µε
µη συνεχείς ράβδους στην κεντρική στήριξη για το δοκίµιο “Slab 1” και συνεχείς

για το δοκίµιο “Slab 2”. Στο άνω πέλµα κάθε δοκιµίου υιοθετήθηκε διαφορετικός
οπλισµός (Σχήµα 4). Η κυλινδρική θλιπτική αντοχή του σκυροδέµατος κατά το
χρόνο της δοκιµής ήταν 25 MPa (“Slab 1”) και 28 MPa (“Slab 2”), ενώ οι ράβδοι
οπλισµού είχαν τάση διαρροής 542 MPa και 552 MPa για κάθε δοκίµιο,
αντίστοιχα.
Στην άνω επιφάνεια κάθε δοκιµίου τοποθετήθηκε οµοιόµορφα κατανεµηµένο
φορτίο 1.6kN/m2 για την προσοµοίωση των κατακόρυφων οιονεί-µόνιµων
φορτίων τα οποία δρούν συγχρόνως µε την τυχηµατική δράση (απώλεια
υποστυλώµατος).

Σχήµα 3. Κατακόρυφη και οριζόντια µετακίνηση του ελεύθερου άκρου εξωτερικής
πλάκας από τα δύο προσοµοιώµατα µη-γραµµικής ανάλυσης

Σχήµα 4. Οπλισµός δοκιµίου “Slab 1” (αριστερά) και “Slab 2” (δεξιά)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ
Η απόκριση των δοκιµίων καταγράφηκε µέσω δικτύου 84 αισθητήρων διαφόρων
τύπων. Η συνολική απόκριση των δύο δοκιµίων συνοψίζεται στο Σχήµα 5 σε
όρους εξέλιξης της οριζόντιας και της κατακόρυφης δύναµης που εφαρµόζεται
στο βυθιζόµενο άκρο συναρτήσει της βύθισης.

Από τις µετρήσεις ηλεκτροµηκυνσιοµέτρων σε διάφορες διατοµές των πλακών
προέκυψε και στα δύο δοκίµια ότι ο εφελκυσµός κυριαρχεί σε όλο το µήκος των
πλακών.

Σχήµα 5. Απόκριση δοκιµίων σε αυξανόµενη µετακίνηση στο βυθιζόµενο άκρο,
κατακόρυφη δύναµη (αριστερά), οριζόντια δύναµη (δεξιά)

Στο δοκίµιο “Slab 1” δηµιουργήθηκε µια κρίσιµη ρωγµή ακριβώς στη διατοµή
τερµατισµού των άνω ράβδων οπλισµού της κεντρικής στήριξης (Σχήµα 6). Ο
σχηµατισµός αυτής της ρωγµής αποτυπώνεται στο Σχήµα 5 (αριστερά) µε την
απότοµη αύξηση της κατακόρυφης δύναµης. Από αυτό το σηµείο και εφεξής το
προς το βυθιζόµενο άκρο τµήµα της πλάκας συµπεριφέρεται ως απλά εδραζόµενο
στοιχείο υπό µεµβρανική δύναµη. Η µικρού ύψους θλιβόµενη ζώνη στην περιοχή
της ρωγµής δεν αστόχησε κατά την διάρκεια της δοκιµής, αλλά, δεδοµένου ότι
αφενός φέρει όλη τη διατµητική δύναµη της διατοµής αφετέρου ο οπλισµός κάτω
πέλµατος έχει ήδη διαρρεύσει και συνεπώς δεν συνεισφέρει πια µέσω της δράσης
βλήτρου, αποτελεί σηµείο αδυναµίας κατά τα τελευταία στάδια του συστήµατος.
Το δοκίµιο “Slab 2” διέρρευσε και πλαστικές αρθρώσεις αναπτύχθηκαν στις δυο
διατοµές εκατέρωθεν της κεντρικής στήριξης (Σχήµα 7). Από αυτό το σηµείο, οι
δύο αυτές διατοµές παρείχαν την απαιτούµενη ικανότητα στροφής έτσι ώστε η
πλάκα να µπορέσει να φέρει τη σηµαντικού µεγέθους βύθιση που επιβλήθηκε στο
βυθιζόµενο άκρο, χωρίς να καταρρεύσει.

Σχήµα 6. Σχηµατισµός ρωγµής στο δοκίµιο “Slab 1”

Σχήµα 7. Σχηµατισµός ρωγµών στο δοκίµιο “Slab 2” εκατέρωθεν της κεντρικής
στήριξης

ΑΠΛΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΠΛΑΚΩΝ ΜΕ
ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Αναπτύχθηκε ένα απλό αναλυτικό προσοµοίωµα το οποίο λαµβάνει υπόψη τόσο
τη µεµβρανική λειτουργία όσο και µεγάλες µετακινήσεις και το οποίο µπορεί να
αποδώσει τα κύρια χαρακτηριστικά της µετά τη διαρροή µη-γραµµικής
συµπεριφοράς των δοκιµίων πλακών όταν η µία στήριξη βυθίζεται. Σε αντίθεση
µε τα εξελιγµένα αριθµητικά προσοµοιώµατα που είναι διαθέσιµα στη
βιβλιογραφία για τη µεµβρανική λειτουργία σε πλάκες, το απλό αυτό
προσοµοίωµα δεν είναι πολύ ακριβές. Ωστόσο, χάρη στην απλότητα και τη
διαφάνεια που το χαρακτηρίζει, είναι ένας καλός τρόπος για να µελετηθεί η
συµπεριφορά και να πραγµατοποιηθούν παραµετρικές αναλύσεις.
Οι παράµετροι του προσοµοιώµατος φαίνονται στο Σχήµα 8. Συγκεκριµένα, q
είναι το οµοιόµορφα κατανεµηµένο φορτίο, d η κατακόρυφη µετακίνηση στο
σηµείο της βυθιζόµενης στήριξης, Fh, Fv η οριζόντια και η κατακόρυφη δύναµη,
αντίστοιχα, οι οποίες εφαρµόζονται στο βυθιζόµενο άκρο προκειµένου αυτό να
έχει κατακόρυφη µετακίνηση d και µηδενική οριζόντια µετακίνηση, X η κρίσιµη
διατοµή στο άνοιγµα όπου η πλάκα διαρρέει πρώτα σε αρνητική κάµψη υπό
φορτίο q και υπό την κατακόρυφη δύναµη στο βυθιζόµενο άκρο Fv. , As, As', η
επιφάνεια διατοµής άνω και κάτω οπλισµού στη διατοµή X, z ο µοχλοβραχίονας
εσωτερικών δυνάµεων της διατοµής X, d1 η οριζόντια µετακίνηση της διατοµής X
λόγω µήκυνσης της πλάκας αριστερά της διατοµής X, (EA)eff,1, (EA)eff,2 οι ενεργές

αξονικές δυσκαµψίες των τµηµάτων της πλάκας δεξιά της διατοµής X έως το
βυθιζόµενο άκρο και αριστερά της διατοµής X έως το πακτωµένο άκρο,
αντίστοιχα, N1, N2 οι αξονικές δυνάµεις στα τµήµατα της πλάκας που ορίζονται
πιο πάνω µε βάση τη διατοµή X, NTS1, NTS2 οι αξονικές δυνάµεις που
προσεγγίζουν τη δυσκαµψία λόγω εφελκυσµού µεταξύ των ρωγµών στα δύο
τµήµατα της πλάκας που ορίστηκαν παραπάνω, Mx η καµπτική ροπή στη διατοµή
X, (θετική εάν η κάµψη είναι αρνητική) και θ η µέση γωνία που σχηµατίζεται
µεταξύ της οριζοντίου του τµήµατος της πλάκας στα δεξιά της διατοµής Χ και του
βυθιζόµενου άκρου.

Σχήµα 8. Παράµετροι προσοµοιώµατος πλακών για βυθιζόµενη εξωτερική στήριξη.

Από ισορροπία δυνάµεων στον παραµορφωµένο φορέα (Σχήµα 8) υπολογίζονται
οι αξονικές δυνάµεις N1 και N2, στα δύο τµήµατα της πλάκας. Οι αξονικές
παραµορφώσες των δύο τµηµάτων της πλάκας δίνονται από την Εξίσωση 1 (για
το τµήµα από τη διατοµή Χ έως το βυθιζόµενο άκρο) και την Εξίσωση 2 (για το
τµήµα από τη διατοµή Χ έως το πακτωµένο άκρο):
(L1-X)[Fhcosθ+(Fv+q(L1-X)/2)sinθ-NTS1]/(EA)eff,1 = √[d2+(L1-X-d1)2]/(L1-X)-1

(1)

d1=(L2+X)(Fh-NTS2)/(EA)eff,2

(2)

Από ισορροπία ροπών στη διατοµή Χ και θέτοντας ως άνω όριο στις δυνάµεις Fh
και Fv τη δύναµη διαρροής των ράβδων οπλισµού, υπολογίζεται η ροπή στη
διατοµή:
Mx= zAsfy - Fhz/2 ≤ z(As - As')fy/2

(3)

Εάν ληφθεί υπόψη η κράτυνση του άνω οπλισµού έως την εφελκυστική αντοχή
του, ft, τότε η ροπή µπορεί να αυξηθεί έως την τιµή αστοχίας του:
Mx,u= z(Asft - Asfy)/2

(4)

Οι δυνάµεις NTS1 και NTS2 στις Εξισώσεις 1 και 2 µπορούν να υπολογιστούν µε
βάση µια µέση µείωση της τάσης του χάλυβα χάρη στη δυσκαµψία λόγω
εφελκυσµού µεταξύ των ρωγµών, η οποία είναι σταθερή και – προσεγγιστικά –
µπορεί να ληφθεί ίση µε την ελάφρυνση της τάσης του χάλυβα λόγω µέσης
εφελκυστικής τάσης ίσης µε 40% της µέσης εφελκυστικής αντοχής του

σκυροδέµατος, fctm, στην περιοχή του σκυροδέµατος όπου οι ράβδοι θεωρούνται
εγκιβωτισµένες. Σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα 2 (CEN 2004), αυτή η περιοχή
µπορεί να θεωρηθεί ότι εκτείνεται από την επιφάνεια σε βάθος έως και 2.5 φορές
την απόσταση από το κέντρο της ράβδου ως την επιφάνεια, c. Σύµφωνα µε το
CEB/FIP Model Code 1978 (CEB 1978) ο εγκιβωτισµός εκτείνεται στη
διεύθυνση παράλληλα στην επιφάνεια έως µια απόσταση από το κέντρο της
ράβδου ίση µε 7.5 φορές τη διάµετρο της ράβδου.
Η διατοµή X είναι εκείνη όπου η ελαστική ροπή για µικρές µετακινήσεις λόγω
του q και της µείωσης της κατακόρυφης αντίδρασης, Fv, στη βυθιζόµενη
στήριξη, η οποία συνοδεύει την κατακόρυφη µετακίνηση της στήριξης, φθάνει
πρώτα τη ροπή διαρροής σε αρνητική κάµψη του δοκιµίου “Slab 1” ή τη ροπή
ρηγµάτωσης του δοκιµίου “Slab 2”.
Στο Σχήµα 9 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του προσοµοιώµατος
λαµβάνοντας υπόψη τη δυσκαµψία λόγω εφελκυσµού µεταξύ των ρωγµών ή
παραβλέποντάς την (NTS1= NTS2= 0). Παρόλο που η δυσκαµψία λόγω εφελκυσµού
µεταξύ των ρωγµών δεν φαίνεται να επηρεάζει σηµαντικά την απόκριση σε
κατακόρυφα φορτία, επηρεάζει την απόκριση στην οριζόντια διεύθυνση µέσω της
επιβαλλόµενης µετακίνησης της εξωτερικής στήριξης. Με βάση τη σύγκριση της
προβλεπόµενης απόκρισης σε οριζόντια φορτία ως προς τα πειραµατικά
αποτελέσµατα, η δυσκαµψία λόγω εφελκυσµού µεταξύ των ρωγµών µπορεί να
αγνοηθεί.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην εργασία παρουσιάζονται δοκιµές σε δοκίµια συνεχών πλακών κλίµακας
1:1.5 οι οποίες αποτελούσαν τµήµα πολυώροφου κτιρίου στο οποίο σηµειώνεται
απότοµη απώλεια στήριξης κατόπιν έκρηξης ή άλλης τυχηµατικής φόρτισης σε
υποστύλωµα. Οι πλάκες είχαν: δύο ανοίγµατα µίας διεύθυνσης πάνω από
κεντρική στήριξη η οποία επιτρέπονταν να περιστραφεί και να µετακινηθεί
οριζόντια, µία εξωτερική στήριξη µε όλους τους βαθµούς ελευθερίας
δεσµευµένους και την άλλη στήριξη ελεύθερη να περιστραφεί και να µετακινηθεί
κατακόρυφα, αλλά πλήρως δεσµευµένη έναντι οριζόντιων µετακινήσεων. Οι
κάτω ράβδοι του οπλισµού ήταν σε αµφότερα δοκίµια συνεχείς από τη µία
εξωτερική στήριξη έως την άλλη. Οι ράβδοι του άνω οπλισµού επίσης, αλλά µόνο
στο ένα δοκίµιο˙ το άλλο δοκίµιο είχε άνω οπλισµό µόνο πάνω από τις τρεις
στηρίξεις της πλάκας και δίπλα σε αυτές. Χάρη στην µεµβρανική λειτουργία και
τα δύο δοκίµια πλακών –ειδικά αυτό µε τις συνεχείς άνω ράβδους– ανταπεξήλθαν
ικανοποιητικά στην µεγάλου µεγέθους
(επιβαλλόµενη) µετακίνηση του
βυθιζόµενου άκρου.
Τα κύρια χαρακτηριστικά της απόκρισης των δοκιµίων µπορούν να προβλεφθούν
από ένα απλό αναλυτικό προσοµοίωµα στο οποίο λαµβάνονται υπόψη
γεωµετρικές µη-γραµµικότητες και µεγάλες µετατοπίσεις. Τα αποτελέσµατα του
προσοµοιώµατος συγκλίνουν καλύτερα µε τα πειραµατικά όταν αγνοείται η

δυσκαµψία λόγω εφελκυσµού µεταξύ των ρωγµών, ενώ δεν παρουσιάζουν
ιδιαίτερη ευαισθησία από την ακριβή περιοχή όπου δηµιουργείται η πρώτη ρωγµή
και η κρίσιµη πλαστική άρθρωση.
β
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Σχήµα 9. Πειραµατική απόκριση έναντι αναλυτικών προβλέψεων για τα δοκίµια πλακών
ως συνάρτηση της κατακόρυφης µετακίνησης του βυθιζόµενου άκρου: (α) κατακόρυφη
αντίδραση στο βυθιζόµενο άκρο, “Slab 1”, (β) οριζόντια αντίδραση στο βυθιζόµενο
άκρο, “Slab 1”, (γ), (δ), το ίδιο για την “Slab 2”
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