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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ
Τό παρόν σχέδιο είναι βασισμένο στά άποτελέσματα των τελευταίων
συνεδριάσεων της CEB VI ('Ελσίνκι, 8,9 Σεπτεμβρίου 1975) καί.της
συvτακτικης όμάδας τοϋ τόμου Ι τηζ Μικτης έπιτροπης γιά τήvάσφά
λεια των κατασκευωv (Λονδίνο, 29 καί 30 Σεπτεμβρίου. 1975) καίεχει
συμπεριλάβει άπόψεις-είσηγήσεις μελωv των παραπάνω έπιτροπωv,πού
έφθασαν στή Γραμματεία της CEB στό Παρίσι, μέχρι 15 'Οκτωβρίου
1975.
Πρέπει vά ύπογpαμμισθεί δτι τό δλο θέμα ε[vαι άκόμη ύπό συζήτηση
στίς παραπάνω έπιτροπές δπως καί στίς έπί μέρους όpγαvώσεις πού
�ποστηpίζουv τή Μικτή 'Επιτροπή.Μερικές παράγραφοι στό τμημα 3.4 είναι είδικά συνδεδεμένες μέ ήα
ρατηpήσεις των συντακτωv καί τό κείμενο η οί άpιθμητικές τιμές
δίνονται μόνο γιά προκαpαρκτική πληροφόρηση καί είδικά σχόλια.
Παρά ταϋτα φc.ίvεται δτι είναι χρήσιμο νά δοθεί άπό τώρα σ'αύτές
τίς φάσεις 'τό σχέδιο κειμένου τοϋ τόμου Ι μαζί μέ τό άντίστοιχο
τοϋ τόμου ΙΙ σέ δλα· τά μέλη της CEB ωστε vά είναι έvήμεpα γιά τίς
έξελίξεις μετά τήv έκδοση τοϋ Bulletin !09 καί γιά vά ζητηθοΟv
τά σχόλια καί οί προτάσεις τους πού πρόκειται vά συζητηθοΟv στίς
έπόμενες συνεδριάσεις των παρατιόvω έπιτpοπωv τό Φεβρουάριο τοϋ
1976.
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Σάν άρχc-κός σκοπός θεωρείταί, η άνάγχη νά δ�εC ενα έκ των προτέ

ρων συμφωνημένο δπόSαθρο γι..ά τίί, δι..άφορε� έeνι..κέ� έπι..τροπές καί

δι..ε 1 ιη Σώματα ωστε νά δι..αμορφώσουν τίς δι..κές τους προτάσει..ς.-

Ό

ορι,.ς "παραδεχτές πι..θανότητες" δποννοεί οτι λαμβάνονται.. ύπόψη

oL τεχνι..κές καί οtκονομι..κές συνθΠκες πού έπι..κρατοΟν στή δεδομέ

νη στι..γμή χαί τήν κάθε χώρα η όμάδα χωρων. 'Επίσης πρέπει.., ή θε

ώρηση της σχετι..κης καί χρησίμου ζωης των δι..αφόρων κατηγορι..ωv κα
τασκευων νά qντι..κατοπτρίζεται.. στ6 πιθανολογι..κό έπίπεδο.-

Ό ορος "Βαθμός άσφαλείας" δποννοεί τό έπίπεδο άξι..οπι..στίας της
κατασχευης οσον �φορα τήν άσφάλει..ά της.-

Σάν_�reοϋπόθεση αύτοϋ του κει..μένου έχει.. θεωρηθεί οτι,τά έργα δι..εκ

περαιώνονται.. άπό μηχαvι..χούς πού έχουν τά προσόντα, ή άπαι..τούμενη
�

έπίβλεψη εlναι.. πάντα έφικτή στά έργοστάσι..α καί στά έργοτάξι..α καί
�

οτι.. η κατασκευή γίνεται.. άπό προσωπι..κό πού έχει.. τήν άπαι..τούμενη
ικανότητα καί πείρα.-
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1. 'ΣΧΕΔΙΑΣ�10Σ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
1. 1. ΣΚΟΠΟΣ

.ύτό τό κείμενο άφορα τήv κοινή βάση καθορισμοϋ προδιαγραφωv γιά
j σχεδιασμό καί τήv κατασκευή κτιρίων καί έργων Πολιτικοϋ Μηχα
\ κοϋ s άvεξάρτητα άπό τή φύση του χρησιμοποιούμενου ύλικοϋ ωστε.
νι έξασφαλίζουv τήv έπαpκη καί κατάλληλη πραγμάτωση άσφάλειας
κr, λειτουργικότητας.1. 2. Σ" JXOI ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣ�10Υ

Ό , 1:όχος του σχεδισσμοϋ είναι ή έπίτευξη παραδεκτωv πιθανοτήτων
δτ1 ή κατασκευή δέv θά καταστεί άκατάλληλη στή διάρκεια του προ
βλεπόμενου χρόνου ζωης της γιά τή χρήση γιά τήv qποία σχεδιάζεται.
'Επομένως δλοι οί . φορείς η στοιχεία τους πρέπει vά σχεδιάζονται
γιά νά φέρουv s μέ κατάλληλο βαθμό άσφαλείας s δλα τά φορτία καί
τίς παραμορφώσεις πού πρόκειται νά έμφανισ.θοϋv κατά τή διάρκεια
της κατασκευης καί της χρήσης τους s γιά vά συμπεριφέρονται έπαρκως
σέ συνήθη χρήση καί vά έχουν έπαρκη άvτοχή κατά τή διάρκεια της
ζωης τους.
Γιά τήv έπίτευξη αύτοϋ του στόχου s ή μέθοδος σχεδιασμοϋ πρέπει νά
βασί�εται σέ έπιστημονικές θεωρίες καί πειραματικά δεδομένα πού
νά έπαληθεύονται δσο τό δυνατό περισσότερο στατιστικά. Άκόμαs ή
άσφάλεια ή λειτουργικότητα καί ή άντοχή δέν είναι άπλως συνάρτη.ση των ύπολογισμωv s άλλά έξαρτατdι καί όπό τήν έπίβ λεψη καί τόν
ποιοτικό έλεγχο πού γίνεται στό έργοστάσιο καί στό έργοτάξιο s άπό
J τό μέγεθος καί τόν έλεγχο των άvαπόφευκτων κακοτε�vιωv καί άπό τό
προσόντα καί της ίκανότητες δλου του άνθρώπινου δυναμικοϋ πού
όσχpλείται μέ τήν κατασκευή.
.
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Προ�1πό-θεση είναι οτι οι πρ.αγμαηκές συν-θηκες χρή_σεως της κατα

σκε ης κατά τή διάρκεια της ζωης της δέν διαφέρουν qημαντικά

άπό tύτές πού προδιαγράφονται στή φάση του σχεδιασμοΌ.

Δέν ·ίνα�άπαραίτητο γεν�κά οι κατασκευές νά μποροϋν νά παραλά
βουν )ρισμένα τυχαία φορtία οπως αύτά πού έμφανίζονται σέ πολέ

μους. Σέ περιπτώσεις ομως ορισμένων φορτίων η δράσεων όπως, σει

σμοι, �ιέσει� άπό εκρήξεις, προσκρούσεις όχημάτων κ.λ.π. όταν ή

συχνό· 1τα η ή έντασή τους δέν είναι έπαρκως κα-θορισμένη η άπρόο-

πτη,
οτι

'

ε,

μηχανικός, ή &λλη δπεύ-θυνη άrχή πρέπει νά έξασφαλίσουν

·ε μέ τίς λεπτομέρειες της κατασκευης ή μέ τή σύλληψη του

φορέα uL κίνδυνοι άπό τίς παραπάνω αGτίες νά είναι περιορισμένοι.

..

,,
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1.4. ΟΡ.ΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
Μία κατασκευή,. ιϊ μέρος κατασκευης, θεωpεΙται άκατάλληλο γιά
χρήση, δταν φτάνει σέ μία όpισμένη κατάσταση, πού καλείται όpια
κή κατάσταση στήν όποία παραβαίνει ενα άπό τά κριτήρια πού διέ
πουν τή λειτουργία η τή χρήση της.
Οί όριακές καταστάσεις μποpοϋν νά χωpιστοϋν σέ δύο κατηγορίες
(α) Τίς εσχατες όpιακές καταστάσεις πού είναι αύτές πού άντι
στοιχοϋν στή μέγιστη ίκανότητα παpαλαβης φορτίου (maximum
load-carrying capacity)
καί

(β}

Τίς όpιακές καταστάσεις λειτουργικότητας πού σχετί<οvται.
μέ τά κριτήρια πού διέπουν τή συνήθη χρήση καί τήν άντοχ�

1.4.1 Άκpαίες όpιακές καταστάσεις.
οι•εσχατες όpιακές καταστάσεις μπορεί νά πλησιάζονται άπό τ�ς
έξης αίτίες.
(α)Άπώλεια ίσοppοπίας tνός μέρους η τοϋ συνόλου της κατασκεufις
θεωρουμένου σάν άπολύτως στεpεοϋ σώματος.
(β) Θραύση, ιϊ ύπεpβολικ-ή παραμόρφωση κρισίμων διατομών της κα
τασκευης.
. (γ) Μετασχηματισμός της κατασκεuης σέ μηχανισμό
1δ) Λuγισμός λόγω έλαστικης η πλαστικης άσταθείας.
{ ε) Κόπωση
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'Η παραμόρφωση_ όρι.σμένων ·μελων μι..ας, καταακευiϊ.ς, onw�.: κατασκευές,

-

αύξηση φορτ(σεως π ..)(, �πό α.υγχέντρωστεγων μπορεί. νά προκαλέσ:ει.
.
.

ση νερου πού μπορεt νά σδηγήσει σέ καταρρευση,

Γιά τόν περιορισμό της παραμορφώσεως, πρέπeι νά λαμβ άνετα� ύπόψη

τό ένδεχόμενο αύτό καL νά άντιμετω1tLζεται κατάλληλα,

n

Παραδείγματα τοπιχων βλαβων είναι ή ρηγμάτωση ,
άποφλοLωση, η
έντοπ�μένη διαρροή nη λυγισμός, άποκολλήσεις κ.λ.π, τμημάτων

της κατασχευης διαχωριστικων τοLχων κ.λ.π�

Αύτή ή όριακή κατάσταση έμφανLζεται σπανLως μόνο καL γενικά

έξαρταται άπό τήν έπιρροή πού έχει στούς χρηστες της κατασκευης
ή σπο�α έπιρροή κα�ορ�ζει τά κατάλληλα ορια .

•
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· J�t.2. 'Οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας.
(α} Παραμόοφωση
Ή παpαιιόp(ΙΧιJση της κατασκευης, η όποιουδήποτε μέρους της
πρέπει vά μή έπηρεάζει δυσμεvως τή_v εμφάνιση η τήv ίκαv&
τη_τά της.
(β) Τοπικές βλάβες
Πρέπει vά περιορίζονται βλάβες πού έμφαvίζοvtαι σέ είδι
κά μέρη των κατασκευωv, πού άπαιτοΟv ύπερβολικές .. έπι
σκευές η όδηγοΟv σέ διάβρωση καί έπομέvως έχουν δυσμεvη
έπί:πτωση στήv έμφάvιση η τήv ίκανότητα τηc:: κατασκευηc::.
(γ) Δονήσεις
Πρέπει vά λαμβάνονται μέτρα, στ(ς περιπτώσεις πού ή κα �
τασκευή εΙ�αι έκτεθειμέvη σέ δοvήσειc:: όπό α[τια δπως
άvεμοπίεση η μηχανές� ωστε vά προλαμβάνονται ένοχλήσειc::,
αίσθημα κινδύνου, η παρακώλυση της κανονικης λειτουργίας
ν
(δ) Αλλες δριακές καταστάσεις.
·οταv μία κατασκευή σχεδιάζεται γιά μερικές ειοικές η άσ�
νήθεις λειτουργίες μποpεϊ νά είσαχθοΟν άλλα κριτήρια γιά
τόν προσδιορισμό των καταλλήλων όpιακων �αταστάσεων.
1.4. 3.· νΑλλες Θεωρήσεις.

(α)Ή άντοχή μιας όποιασδήποτε κατασκευης άντιμετωπίζεται
συνήθως δίνοντας, προσοχή στίς λεπτομέρειες τοΟ σχεδια
σμοΟ, στίς προδιαγραφές� στόv έλεγχο των ύλικων καί της
έργασίας, μέ πρόβλεψη νιά προστασία καί συνήθη συντήρηση
δπου εΙναι όναγκαϊο. Διαφορετικές όπαιτήσεις πρέπει νά
τεθοΟν γιά νά καλύψουν τίς διάφορες συνθλκες περιβάλλο
ντος πού συναντιωvται στήν πράξη.

1

•

.
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(β) 'Αντίσταση qτή φωτιά

Μποpεί νά μήv είναι πάντα δυνατός ό καθοpισμός της συμπε
pιφοpδς των συστημάτων φοpέωv στή φωτιά κqί στά άποτελέ
σματά της.· ·Av καί άστοχία κάτω άπό συνθηκες φωτιδς είναι
μιάς όριακή κατάσταση δέv πpέπει άπαpαίτητα vά άντιμετωπί
ζεται μέ τυποποιημένους ύπολονισμούς.
Άντι ύπολονισμωv πpέπει νά χpησιμοποιοΟvται, γιά τόv καθο
pισμό όpισμέvωv ίδιοτήτων καί όπαιτήσεωv άπq τά-ύλικά σέ
καθοpισμέv&ς θέσεις της κατασκευης, τά πpοσιτά πειpαμα
τικά δεδομένα πού δίνουν πpοδιαγεγpαμμέvους χpόvους άvτι
στάσεως.

,γ)

)

Πpοοδευτική κατάppευση
Πpέπει νά έξασφαλίζεται μία λογική πιθανότητα δτι ή κατα
σκευή δέν θά καταppεύσει καταστpοφικά σάv άποτέλεσμα
κα�ης χpήσεως η άτυχήματος.
Δέν μποpοΟμε νά πεpιμένουμε άπό καμμιά κατασκευή νά είναι
άνθεκτική σέ ύπεpβολικά φορτία η δυνάμεις πού μποpουv vά
έμφαvισθουv άπό έξαιρετικά αίτια. άλλά δέv πρέπει νά ύπο
στεί βλάβη δυσανάλογη μέ τό αίτιο πού τήv πpοκάλεσε.

-

•.'
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Ή

σοβαρότητα του νά φτάσει �ιά κατασκευή σέ μιά δριακή κατάστα�

ση θά πρέ�ε� νά θεωρεtται σέ σχέση μέ τήν άπώλεια :ζωων, οίκονο

μικές έπιπτώσεις χα� γεν�κώτεροuς κοινωνικούς κινδύνους. Αότή
εΖναι μιά ζωτική &ποφη 1 γιατi συσχετίζεται μέ τ� γενικ� κατά
σταση της οίκονομία� καί άvαπτύξεως κάθε συγκεκριμένης χώρας·

άρα έμπλέκεται ή κυβερνητική πολιτική καί είναι δυνατόν νά dντι

μετωπί,σθοDν διαφορετικέ� κα�ηγορίε� άσφάλειας, π.χ, &γροτικά
κτίσματα δέν άπαιτοϋν τήv ίδια άσφάλεί,α μέ άπλα διώροφα σπίτια,

η

μονώροφα βιομηχα�Lκά κτίρια. Έπο�ένως θά πρέπει νά γίνεται

μία κριτική έπLλογή του �αθyοD άσφαλείας, πού νά ανταποκρίνεται

σέ κάθε κατηγορία κατασκευης

n τμημα

κατασκεuης,

- ϊ

-Ία-

2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
2.1 ΓΕΝΙΚΑ
Σχεδιασμός σέ όpιακές καταστάσεις ετvαι ή διαδικασία πού έχει ά
ναπτυ χθεϊ γιά νά μπορέ σουν vά έκπληpωθοϋv οί "Στόχοι τοϋ Σχε6ια
σμοϋ 11 κατά τρόπο λογικό. Έπειδή_ οί συνέπειες, πού δημ ιου pγοϋvτQι δταν μιά κατασκευή φτάσει σέ μιά δεδομένη όpιακή κατάσταση
(καί είδικά στήv έσχατη όpιακή κατάσταση), είναι δυνατόν vά δια
φέρουν σημαντικά ώς πpός τό πpω ταpχικό τουςαίτιο, βλ . 1.4. 1, θά
πpέπει vά γίνονται δεκτά διαφοpετικά πεpιθώpια άσφαλiίας.

Ή μεταβλητικότης των δpάσεω ν σέ μιά κατασκευή λαμβάνεται ύπ'
όψει μέ τόv προσδιοpισμό τους μέσω χαραr.τηpιστικωv τιμωv· δταv
είναι διαθέσιμα τά άvαγκαία δεδομένα οί χαpακτηpιστικές αύτές τι:
μές βασίζονται σέ μιά στατιστική έ πεξεpγασία των δεδομένων αύτωv·
δταv δέv ύπάpχουv διαθέσιμα δεδομένα, βασίζονται σέ μιά έμπειpική
έκτίμηση καί ένδεχόμεvα, σέ προβλέψεις γιά τίς έπιπτώσεις μελλο
vτικωv έξελίξεωv.
Ή μεταβλητικότης των άvτοχωv καί άλλων ίδιοτήτωv των ύλικωv
της κ�τασκευης άvτιμετω πίζεται μέ τόv πpοσδιοpισμό χαρακτηpιστι
κωv άvτοχωv (έπομέvως r.αί ίδιοτήJω v) συσχετισμένων μέ κάποια πpό
τυπα δοκίμια καί διαδικασίες δοκι�ωv, σέ μιά στατιστική βάση .

•
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Είσάγονται δύο τύποι μερικών συντελεστών άσφαλείας, ό ενας
νιά τίς άντοχές ύλικων καί/η στοιχείων της κατασκευης καί ό αλλος
γιά τίς δράσεις η τά άποτελέσματα των δpάσεων.Οί μερικοί αυτοί
συντελεστές άσφαλείας vm καί vf ποικίλουν καί έξαpτώvται άπό τά
ύλικά, τόν τύπο δράσεως, τή φύση της κατασκευης καί τή χρήση της
καί τή σπουδαιότητα καί τίς συνέπειες της θεωρούμενης όpιακης κα
ταστάσεως, τόσο ώς προς τήv άνθpώπινη δσο καί ώς πpός τήν οίκοvο
μική άποψη. 'Επομένως, οί δράσεις η τά άποτελέσματα των δράσεων
τοΟ σχεδιασμοΟ λαμβάνονται η προκύπτουν μέ τή μορφή νfFk δπου Fk
εΙvαι ή χαρακτηριστική δράση, ένω κατά τήv άνάλυση των διατομών
το Ο φορέα ή άντοχή σχεδιασμοϋ προκύπτει άπό τή διαίρεση της χαpα
κτηpιστικης άvτοχης διά Ym , δηλ:
δράσις (η άποτέλεσμα δράσεως σχεδιασμοΟ = νfFk (η S(νfFk)).
άντοχή σχεδιασμοΟ διατομων
και ένδεχόμενα, ώpισμέvες
γεωμετρικές παράμετροι σχεδιασμοΟ

=

f

συνάρτηση (�)
Vm

Ό μερικός συντελεστής άσφαλείας vf πρέπει vά θεωρείται ώς συνάρ
τηση τ�ιων συντελεστων vf1' ν f2 και v f3' δπου:
νf1-λαμβάvει ύπόψη τή πιθανότητα άνεπιθύμητων άποκλίσεων των
δράσεων άπό τίς χαρακτηριστικές τιμές.
v f2 (Ψ 0) λαμβάνει ύπόψη τή μειώ�ένη πιθανότητα συvδυασμοΟ πε
5
. ρισσότερων δράσεων μέ τίς χαρακτηριστικές τους τιμές·
_εΙvαι, έπομέvως, ενας συντελεστής συνδυασμου δράσεων.
καί vf 3 λαμβάνει ύπόψη έvδεχόμεvες άvακnιβείς έκτιμήσεις των άπο
τελι_1μάτων των δράσεων καί τή σημασία τους νιά τήv άσφά
λε ια καί άποκλίσεις στήν άκpίβεια των διαστάσεων της κα_τασκει•1ς πού έπιτυνχάνεται στήv πράξη στό βαθμό πού
έπηρρε&�ουv τά άποτελέσματα των δράσεων. Τέλος, κατά τήν
άvτιμετώπισn μή γραμpικων προβλημάτων μπορεί νά χρησιμο
ποιείται γιά vά προσαρμόζονται οί δράσεις στή στάθμη πού
γίνονται οί ύπολογισμοί.
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Σ:ή πλειονότητα των πρακτικών έφαρμογωv σχεδιασμοΟ, γιά όρισμέ
νι ύλικά κατασκευλς, θά εlναι δυνατό η άνανκαίο νά.ύπολογισθεί
νι�ιμα � vf = συνάρτηση (vf1' vf3) νιά κάθε τύπο φ6ρτίου.
Ό. ερι�ς συντελεστής άσφαλείας Vm θά πρέπει vά προσδιορίζεται
ωσ. : νά λαμβάνει ύπ. οφει:
τή δυνατότητα δυσμενών άποκλίσεων των άντοχων των ύλικων η
Jτοιχείων άπό τίς καθορισμένες χαρακτηριστικές τιμές.
ήν πιθανή διαφορά μεταξύ της άvτοχης τοΌ ύλικοϋ η τοϋ στοι
<ε'Ί'ου στό φορέα άπόέκείνη πού προκύπτει άπό τίς δοκιμές δοιμίων ελέγχου.
· ήν πιθανή τοπική έξασθένηση στό δομικό ύλικό η στοιχείο πού
πnοέρχεται κυρίως άπό τή διαδικασία κατασκευης.
τήν πιθανή άνακριβη άκτίμηση της άντιστάσεως των στοιχείων
πού βασίζεται στήv άντοχή τοΟ ύλικοΟ, συμπεριλαμβανομένων
των μεταβολων στήν άκρίβεια των διαστάσεων, πού έπιτυγχάνον-'
ται στήv κατασκευή, στό βαθμό πού αύτές έπηρρεάζουν τήv άντο
χή.
Έπί πλέον των vm καί vf' μπο�εί vά είσαχθεί ενας τροποποιητικός
συντελεστής yn γιά τή προσαρμογή εϊτε τοΟ ym εϊτε τοΟ yf· Ο vn
προσδιορίζεται ωστε νά λαμβάνει ύπ'δψει: ..
τη φύση τοΟ φορέα καί της συμπεpιφορδς του·
καί τή σοβαρότητα των συνεπειων, άν αύτός φτάσει στήν όpιακή κατάάταση.

- -9-

•

Στή διαδικασία σχεδιασμοΟ είναι δυνατόν vά προσδιορισθοΟv τρία
έπίπεδα, δπου μπορεί vά έρευvηθεί ή δομική άσφάλεια Rαί δπου,
έπομέvως, vά διεκπεραιωθεί ό σχεδιασμός καί ή κατασκευή· αύτά
είναι τά 'Επίπεδα 1 καί 2, δπως έπίσης καί τό όπλοποιημέvο έπίπε
δο 1.
Τό 'Επίπεδο 1 άvτιπροσωπεύει μιά διαδικασία σχεδιασμοΟ δπως
αύτή πού άκολουθείται μέχρι τώρα στόv Κώδικα αύτό" είναι μία
ήμιπιθαvολονική διαδικασία, δπου οί στατιστικές θεωρήσεις
άvτιμετωπίζοvται είδικά μέ τόv προσδιορισμό χαρακτηριστικωv,
τιμωv φορτίων η δράσεων καί άvτοχωv ύλικωv, οί όποίες κατόπιν
συσχετίζονται μέ μερικούς συντελεστές πού οί τιμές τους παρό
λοv δτι προσδιορίζονται άμεσα, θά πρέπει vά προκύπτουv,δποτε
είναι δυνατόν, άπό μιά θεώρηση των πιθαvολογικωv άπόψεωv. Οί
μερικοί συντελεστές ασφαλείας νm καί" νf' πού έχουν προσδιο.
ριστεί κατΌύτό τόv τρόπο, δίνονται καί είναι δυνατόν vά άvαλύοvται στοάς vf1' νf2' vf3' vm1' vm2 κ.τ.λ.
,,..
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i

Κανονι.κά η άποδεκτή πιβανότητα βά εlναι, έκείνη τcού άντι. στοι,χεί:

στό επίπεδο κι.νδύνου 5%. Παρ�ολα αύτά, ή άποδεκτή πραγματι,κή
,,

�ι,μή βά έξαρταται, άπό τό ύλι.κό κα� τίς δι.α§ι.κασίες, πού άκολουβοΌνται, στήν κατεργασία καί τή χρήση'του σά δομι.κοD ύλι.κοD καί

·τή μεταβλητι,κότητα τους.
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2.2 ΦΟΡΤΙΑ .Η ΔΡΑΣΕΙΣ.
2.2. Γενικά.
Οί χαρακτηριστικές τιμές δράσεων πρέr.ει στήν ίδαvική περίπτωc νά προσδιορίζονται άπό τόv τύπο καταvομης, τίς μέσες τιμές καί
τ1 1 τυπική άηόκλιση άπό τή μέση τιμή' αύτός ό προσδιορισμός πρέ
πε vά δίνει μία άποδεκτή πιθανότητα δτι δέv θά παρουσιαστεί
6π. Jβασή τους μέσα σέ κάποια περίοδο όvαφορδς. "ΟποJ τά όvτίστοι
χσ δεδομένα δέv ε[ναι διαθέσιμα, οί τιμές πού καθορίζονται στά
άν· .στοιχα Πρότυπα, Κώδικες Έφαρμογης η άλλους κανονισμούς μπο
ροL vά λαμβάνονται σάv χαρακτηpιστικές τιμές γιά ύπολογιστικούς
σκοπούς μέ τήv προϋπόθεση δτι τοϋτο έχει ληφθεί ύπΌΨει στήν έκλο
γή της κατάλληλης τιμης γf.
2.2.2 Συνδυασμοί δράσεων.
Οί πιθανοί συνδυασμοί δράσεων πρέπει στήv ίδανική περίπτωση
vά έκλέγοvται έτσι, ωστε vά άντιστοιχοϋv στήν ίδια πιθανότητα
πραγματοποιήσεως μέ κείνη πού γίνεται δεκτή γιά τόv ύπολονισμό
της χαρακτηριστικης τιμης κάθε μιδς μεμονομένης δράσεως.
2.3- ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΏΝ
Σά χαρακτηριστική άντοχή τοϋ�ύλικοΟ (fk) πρέπει νά λαμβάνεται
• έκείνη ή τιμή άντοχης, πού κάτω απ'αύτή προβλέπεται νά πέφτει μό
νο εvα μικρό ποσοστό τοΟ άριθμοΟ δλων των δυvατων μετρήσεων άντο
χης. Έάν ή άντοχή τοΟ ύλικοΟ μπορεί νά έκτιμδται πρίν άπό τήν
ένσωμάτωσή του στό φορέα ή χJρακτηριστική άντοχή μπορεί νά άπο
τιμδται μέ βάση μιά έπαρκη στατιστική άποτίμηση των διαθέσιμων
άποτελεσμάτωv. "Οπου αύτό δέv ε[ναι δυνατό, έπειδή τό ύλικό πρό
κειται vά παραχθεί στό έργοτάξιο,
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Ι

r

Τιμ 'ς γιά τον γ γιά διαφορετικά ύλικά καδορLζονται στούς άντL
m
στο χ��ς τόμους τοΌ πρότυπου κώδικα .

•

Προφανως ή μέση άντοχή κα� οί άντLστοιχες μ'αυτήν ίδιό�ητες,σέ
.

,

ολη·-τήν έκταση του φορέα, πρέπει. νά χρησιμοποιουνται στήν ανα-

.λυση' αύτή,_ γενικά, δέν εlναι. γνωστή. κάί

γκαίο νά χρησιμοποιείται

η

tπο1:1ένως, εlναι ανα-

μόνn δια�έσιμη πληροφορLα, δηλαδή
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ή άποδοχή της χαρακτηpιστικης τιμης των πpοδιαγpαφων πρέπει νά
έξασφαλίζεται μέ έπαρκη έλεγχο της παpαγωγης καί των διαδικασιωv
παpαλαβης. Σέ όρισμέvες πεpι.πτώσεις μπορεί νά ε�ναι άνανκαίο νά
καθορίζονται άvώτατες καί κατώτατες χαρακτηριστικές τιμές άντοχης
2.3.2- WΕσχατη όpιακή κατάσταση
Οί άντοχές σχεδιασμοϋ των ύλικωv, fd' όpίζονται ώς

καί ο ν θά εΙvαι πάντοτε μεγαλύτερος
m
τή τήν δpιακή κατάσταση.

η ϊσος μέ τή μοvάοα νι'αύ

2.3.3- 'Οριακή κατάσταση λειτουργικότητας.
Ή ίδια βασική έξίσωση συσχετίζει τήν άντοχή σχεδιασμοϋ μέ
τή χαρακτηριστική άντοχή δπως στή 2.3.2.
2.4- ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ.
2.4. 1- Γενικά
Οί μέθοδοι άναλύσεως πού χρησιμοποιοΟνται γιά τήν έκτίμηση
της συμμορφώσεως μέ τίς άπαιτήσεις των ποικίλων όpιακων καταστά
σεων πρέπει vά βασίζεται μέ δσο γίνεται μεγαλύτερη άκpίβεια σέ
μιό παρουσίαση της σuμπεpιφοpας του φορέα.
ΕΙναι άναγκαία ή θεώρηση τtlO εϋpους των πιθανών συνδυασμων
δράσεων ωστε νά έξασφαλίζεται δτι .έχουν έξετασθεί τά πιό δυσμενη
άπο.τελέσματα των δ�άσεων.
2.4.2 - 'Ιδιότητες ύλικων.

Κατά τήν άvάλυση του φορέα, η τμήματοςτοΟ φορέα γιά τόv προσ
διορισμό των έσωτερικων άποτελεσμάτων τ�ν δράσεων οί ίδιότητες
των-ύλικων ύποτίθεται δτι πρέπει vά είναι έκείνες πού άντιστοι
χουν στή χαρακτηριστική.τους άvτοχή, άνεξάpτητα.άπό ποιά όpιακή
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κατάσταση έξετάζεται. Κατά τήν άνάλυση όποιασδήποτε διατομης στό
·ροpέα, οί ί:διότητες τοΟ ύλικοϋ πpέτrει νά γίνει δεκτό δτι είναι
�κείνες, πού άντιστοιχοΟν στήv κατάλληλη άντοχή bχεδιασμοΟ γιό
·ή θεωρούμενη όpιακή κατάσταση.
2.4.3· Άvάλυση νιά 'Έσχατη όpιακή κατάσταση.
Ή πλαστική, ή μή γραμμική καί ή γραμμική έλαστική θεωρία μπο
ρ, ϊν ν6 έφαρμόζονται άνάλογα μέ τήν άπόκpιση τοΟ δομικοΟ ύλικοΟ
κc. τοΟ φορέα σέ φορτία καί έπιβεβλημένες παραμορφώσεις.
2.4.4- Ανάλυση γιά τίς όριακές καταστάσεις λειτουργικότητας.
Γι'αύτές τίς όριακές καταστάσεις είναι κατάλληλες οί συνήθεις
έλαστικές μέθοδοι άναλύσεως, έφόσον λαμβάνουν έπαpκως ύπ'όψει τίς
ίδιότητες των ύλικων κατασκευης.
2.4.5- Άνόλυση μέ όμοιώματα καί δοκιμές.
·εvας σχ�διασμός μπορεt νά θεωρεtται ικανοποιητικός δν βασίζε
ται_2τά άποτελέσματα άπό μία κατάλληλη δοκιμή όμοιώματος συνδυασ
μένη μέ τή χρήση άναλύσεως όμοιωμάτων γιά τήν πρόβλεψη της συμπε
ριφοράς της πpαγματικης κατασκευης, μέ τήν προUπόθεση δτι ή έργα
σία έκτελείται άπό μηχανικούς μέ άνάλογη πείρα καί μέ χρησιμοποί
ηση·κατάλληλου έξοπλισμοϋ.
2.4.6- Πειραματική άνόπτυξη άναλυτικων διαδικασιων.

•

'Ένας σχεδιασμός μπορεί νά eiωρείται ίκανοποιητικός, έάν ή
άναλυτική η έμπειpική βάση τοΟ σχεδιασμοΟ έχει αίτιολογηθεt μέ
δοκιμές άναπτύξεως προτύπων μονάδων καί φορέων άντίστοιχων πρός
τό θεωρούμενο συγκεκριμένο σχεδιασμό.

-u.-

2.5- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΣ
2.5.1- VΕσχατες όριακές καταστάσεις.
Τά άποτελέσματα των δράσεων πού -έκτιμοΟνται στό φορέα καί τά
στοιχεία του, πρέπει νά διαπιστώνεται δτι εrvαι μικρότερες άπό η
ίσες πρός τήν άντοχή τοΟ φορέα, η των στοιχείων τοΟ φορέα· δηλα
δή

2.5.2- 'Οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας.

Οί δράσεις σχεδιασμοΟ, πού πρέπει νά λαμβάνονται γιΌύτή τήν
όριακή κατάσταση είναι, γιά τά μόνιμα φορτία, οί χαρακτηριστικές
τιμές· γιά τίς δράσεις έκείνες, πού έχουν μικpή μόνο διάρκεια
μποpοΟν νά λαμβάνονται κατάλληλες τιμές μικρότερες άπό τίς χαρα
κτηριστικές. Δηλαδή
δράση σχεδιασμοϋ = Gk
δπου ψ

<

1.

+

.

Σ

1= 1

ψ1.F.k
1

..

,,

. -

- J5 ,/

*

Ή

δράση ετναι κατ'άρχήν

η

αίτία των δυνάμεων

η

των παραμορφώ

σεων' άλλά στήν πράξη μόνο oc δυνάμεις η οί παραμορφώσεις μποροΟν

νά είσαχβοϋν στούς ύπολογισμούς. Τό μέγεβος των άποτελεσμάτων

της φορτίσεως έξαρταται καί άπό -�λλες παραμέτρους (γιά παράδειγ

μα γεωμετρικές άτέλειες) αύτές οί άλλες παράμετροι δέν περιγρά' ορο
..
δ ρασει.ς.
, , ι..
φονται 1) έ τον

**

Γιά παράδειγμα: δράσει.ς διαφόρων όχημάτων μεταξύ τους και με_

φορτία πεζοδρόμων,

*** Γιά παράδειγμα:
ό ορος -"συνιστωσες
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η

φορτία σέ περισσότερους άπό ένα όρόφους.

έτήσιες καί ήμερήσι.ες μεταβολές Θερμοκρασίας,

άναφέρονται. μόνον στίς περιπτώσεις όπου οί

δράσεις αύτές δέν μποροϋν νά βεωρηβοϋν άνεξάρτητες ή μία άπό
τήν αλλη.

**** Μερικές δράσει.ς όμως, ετναι μετακινητές η δρουν μέ lνα πι.

βανολ�ικό τρόπο σέ ρρισμένα σημε-Cα ή τμήματα των φορέων. Σέ τέ

τοιες περιπτώσεις καί όπό τόν ορο ότι ή μελέτη δέν ετναι άκριβέ
στερη, ετναι γενικά παραδεκτό νά βεωροϋνται σάν ξεχωριστές δρά
σεις, οί δράσεις πού έξασκοϋντα� σ'ένα φορέα &πό τή μι.ά μεριά

σέ σημεϊ:α η τμήματα που βεωροϋνται έκ των προτέρων σάν τά πιό

δuσμενη, καί άπό τήν άλλη, σέ άλλα τμήματα, γιά παράδειγμα, ξε

χωριστή σημασία δίνετιι στά φορτία πού έφαρμόζονται στήν τετμη.�
,
•μένη των μεγίστων έπιρροων η μετάξύ σημε�ων μηδενισμοϋ των γpαμ...

μων έπι.ρροnς � σέ διαφορετικά άνοίγματα. Κάβε δράση πού όρίζεται
fτσι μπορεί: νά μΣτρηβεϊ: μέ μιά μεταβλητή άνεξάρτητη άπό τίt

άλλες.

..

-16α.,,.

3.2- Ποιοτική ταξινόμηση των δράσεων
Γιά νά προσδιορισθοϋv οι όvτί,προσωπευτικές τιμές των δράσεων,
καt νά καθοριστουν οί κανόνες των συνδυασμών τους, οί δράσεις τα
ξιvομοϋνται άρχικά μέ βάση τή σπουδαιότητα των μεταβολών τους.σε
μόνιμες, μεταβλητές (η συχνά μεταβλητές) και τυχαίες δράσεις.
οι μεταβλητές δράσεις (καί κατ'έξαίρεση οί τυχαίες) μπορουv
vά άvαλυθοϋν σέ μιά ψευδο-μόvιμη καί δύο έvδιάμεσες συνιστώσες
μέ άvτίθετο πρόσημο καί οί όποίες άποκλείουv άμοιβαία ή μιά τήv
άλλη*.

3.2. 1 Οί μόνιμες δράσεις είναι δσες παρουσιάζουν σπάνιες η άργές,καί
μικρές σέ σχέση μέ τή μέση τιμή τους� μεταβολές.
Συμπεριλαμβάνουν τό ϊδιο βάρος των φορέων (έκτός πιθανόν των
φάσεων κατασκευης), τό βάρος όποιασδήποτε έλεγχομέvης ύπερκατα
σκευης, τίς δυνάμεις άπό ώθήσεις γαιωv έκτός των έπιδράσεωv των
κιvητωv φορτίων πού έξασκουvται στό εδαφος, οί πpοεvτάσεις οί
παραμορφώσεις πού προκύπτουν άπό τον τρόπο κατασκευης των φορέων,
οί δράσεις πού είναι άποτέλεσμα των �ρ�,ύvσεωv των συγκολήσεωv
καί της πήξεως του σκυροδέματος και, μερικές φορές, οί δυνάμεις
1 ,
λόγω πιέσεων vερου. Οί δράσεις άπό ύποχωρήσε.ίς των στηρίξεων καί
ύποχωpίiσε.ις άπό ύ1;οuκuφή πού έκτιμοϋνται μέ τίς διαθέσιμες μεθόδους καί πληροφορίες θεωροϋvται μόνιμες δράσεις*.
3.2.2 Οί μεταβλητές δράσεις είναι αύτ�ς πού οί μεταβολές τους είναι
συχνές, συνεχείς η άπότομες.
Οί μεταβλητές δράσεις περιλαμβάνουν πιό συγκεκριμένα, τά φορ
τία λειτουργίας, τά ίδια βάρη κατασκευών στίς φάσεις της κατασ
κευης, τά φnρτία του έργοταξίου, δλα τά κινητά φορτία καί τά άπο
τελέσματά τους, τά φορτία πού όφείλοvται στόv αvεμο, στό χιόνι
σέ σεισμούς σέ περιοχές πού είναι συχνά έκτεθειμένες σΌύτούς,
στό νερ-ό γενικά, καί στίς όράσεις της θερμοκρασίας.
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3.2.3 Οί τu)'Cίίες. δράσεις είναι έκείνες, πού τό μέγεθος καί ή πυκνό
τητά τους όρίζονται άσαφως καί είναι δυνατόν νά άποκτήσουv μιά
σημαντική τιμή γιά μιά συγκεκριμένη κατασκευή*.
Περιλαμβάνουν πιό συγκεκριμένα τίς δυνάμεις πού είναι άποτέ
λεσμα σ.1_1γκρούσεων, έκρήξεων, ύποχωρήσεων του ύπεδάφους, χιονοστι
βάδων, κατολισθήσεων, τυφώνων στήν Εύρώπη, καί σεισμών σέ περιο
χές πού δέν είναι συνήθως έκτεθειμένες σΌύτούς. Οί δυνάμεις πού
ύποτίθεται δτι μποpοΟν νά έμφανιστοΟν σάν άποτέλεσμα ύποχωpήσεων
θεμελίων καί ύποχωρήσεων άπό ύποσ�αφ� (πέρα άπό τήν οίωνεί-μόνιμη
συνιστώσα) θεωροΟνται τυχαίες**.
Πρέπει νά ύπάpχει μιά λογική πιθανότητα δτι ή κατασκευή δέν
θά καταρρεύσει καταστροφικά κάτω άπό τά άποτελέσματα μιας κακης
χρήσης η ένός άτυχήματος. Καμμία κατασκευή δέν πρέπει vά άνάμέvε
ται νά άντέξει σέ ύπερβολικά φορτία η δυνάμεις πού θά μποpοΟσαν
νά προέλ°.ουν άπό κάποια ίδιαίτεpα άκpαία αίτία, άλλά δέv θά έπρε
πε vά ύποστοΟv ζημιές σέ έκταση δυσανάλογη μέ τήν αίτια αύτή.
3.3. Άvτιπροσωπευτικές τιμές των δράσεων
Οί άντιπροσωπευτικές τιμές των δράσεων είναι οί άκόλουθες:

•

- χαρακτηριστικές τιμές �k
πού έκτιμωνται
- τιμές λειτουργίας F r
se
κυρίως μέ μιά
-·1�μές συνδυα σμων γf2Fk (Ψ0 Fk)
στατιστική βάση.
- συχνές τιμές ΨFk
- όνομαστικές τιμές Fn. πού μ�9ροΟν νά έκτιμηθοΟv σέ μή στατιστική βάση, καί παίρνουν τή θέση της μιάς η της αλλης
άπό τίς παραπάνω άντιπροσwπευτικές τιμές.
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Σέ τερίτιτωση, οπου

rι .JJεταΒ_λητι.Ηότητα των δράσεων

σδ.rι.γεϊ στόν

δι.r :ωρι.σμό μι.ας μέγιστης καί μι.ας, έλάχι.στης, τι.μης, -/ίνεται. ή

πρc τιάθει.α έκτός, άτιό τήν περίπτωση της, προέντααης,, καί ατ6 βαθ

μό

αύτι

,ύ μπορεί νά βοηθήσει. ή χρήση

η

ή έyτιει.ρία, νά άντι.ατοι.χουν

οί τιμές σέ ποσοστά πιθανότητας ύπερβάσεως 0.05 καί 0.95.

Πρέτι � ομως νά

λnφθουν ύπ6Φn pερι.κές έξαι.ρέσει.ς, (λεπτά μέλrι.

ατό ,κυρόδεμα). Σέ τέτοιες περιπτώσεις,, δύο τιμές, όρίζονται.

οτιω� στό b ο�ου λαμβάνεται. ύπόφη μονοδιάστατη μεταβλητι.κότητα.

*Ή

\αχίστη τιμή τοΌ Βάρους όρι.σμένων ύπερκαταακευων συχνά

λαμβάνεται. tarι. μέ τό μηδiν, Τό &τομο, πού εΖναι. ύτιέυθυνο γι.ά

τήy χρησιμοποίηση_ του φορέα θά πρέπει. συνεπως, νά βεβαιωθεί οτι.
καμμία ύπερκατασκευή_ δυσμενέστερη άπό ο ? τι. προβλέφθηκε δέν
εφαρμόζεται.,

**

Γι.ά πολλούς, φορεϊς, 1 μόνον ο� μέγιστες, τι.μ�ς, του βάρους των

ύπερκατασκευων καί τmν έν�ργων �θήσεων γαι.ων, καί

Λ

έλάχι.ατrι.

τί,μή της τιαθrι.τι.κης, ώθήαεω� λαμβάνεται. ύτιόψη στό σχεδιασμό.

ο
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3.3.1 OL άντιπ�οσωπευτικές τιμές. τών μονίμων δ�άσεων ε[ναι μόνον ο[
.,uρακτηρωτικές τι_μές η οί: όνομαστικές τιμές. Οί :άλλες άντιπρο
ι Jπευ1ικές τιμές γίνεται δεκτό δτι ε[ναι ϊσες μαυτές σε γενικό
κ νόνα.
α Τό ίδιο βάρος G τοΟ φορέα ύπολογίζεται σάv μία μοναδική όνο
�αστική τιμή άπό τά σχέδια των έργων καί τήν μέσ� πυκνότητα
των ύλικωv γιά τή μέθοδο κατασκευης πού έφαpμόζεται.
β. Τό βάρος των ύπερκατασκευωv άvτιπροσωπεύεται άπό δύο όvομα1τικές τιμές, μέγιστη καί έλάχιστη, πού ύπολογίζεται άv ληφ
eοοv ύπόψη δλες οί μεταβολές πού μποροΟv λογικά νά προβλεφ�
τοϋv*
Μέ τό σημερινό έπίπεδο των γνώσεων, οί δράσεις άπό τίς ώθή
σεις γαιωv άvτιπροσωπεύοvται.μέ τόv ίδιο τρόπο** .

•

ι -
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γ.

οι

δράσεις άπό τίς προεντάσεις άντιπροσωπεύονται άπό δύο χα
ρακτηριστικές τιμές, μέγιστης καί έλόχιστης.
οι τιμές αύτές έξαρτωνται άπό τόν χρόνο πού έχει περάσει
άπ9 τήν στιγιιή της προέντασης.
δ. Οί παραμορφώσεις πού έπιβάλλονται άπό τή μέθοδο κατασκευης
των φορέων, καί άπό τίς βραχύνσεις, καί οί δυνάμεις πού εrvαι
άποτέλεσμα μιας πρακτικά σταθερης στάθμης νεpοϋ σμνήθως άντι
πpοσωπεύονται μέ μιά μοναδική όνομαστική τιμή. Ή τιμή έντού
τοις της δράσης των βραχύνσεων μεταβάλλεται μέ τήv πάροδο του
χρόνου.
ε. Οί δράσεις άπό ύποχωρήσεις καί ύποσκαφές άvτιπpοσωπεύονται
άπό δύο όνομαστικές τιμές, μιά πιθανή μέγιστη καί μιά ελάχι
στη πού πιθανόν vά είναι ίση μέ τό μηδέν.

3.3.2. Οί άντιπpοσωπευτικές τιμές των μεταβλητών δράσεων έίναι γ�νι
κά χαρακτηριστικές τιμές, τιμές συvδυασμωv � συνήθεις τιμές*.
Μερικές φορές αύτές τίς άvτικαθιστοϋv όvομαστικές τιμές.
C>

- -20-

Σέ πεpιπτwσ� πού vιvεται διάκριση σέ μιά μεταβλητή δpάση μιά
οίω�εί,-μόνψr,::συνιστώσας ψ2fk' αύτή μποpεί νά χp�σιμεύσει καί
σάν άντιπροσwπευτική τιμή**. Οί άντιπpοσwπευτικές τιμές των ένδι
άμεσwν συνιστωσών είναι γιαυτό ίσες μέ τίς άντιπpοσwπευτικές τι
μές πού άντιστοιχοΟν στή δpάση καθ'έαυτή, έλαττομένες κατά τήν
άντιπροσwπευτική τιμή της οίwνεί-μόνιμης συνιστώσας ***.
α-Έπιλογή χαρακτηριστικών τιμών: Μέ τό σημερινό έπίπεδο γνώσεων,
οι χαρακτηριστικές τιμές πpέπει vά έκλέγονται άπό μιά npαγματι
στική μέθοδο, σύμφωνα μέ τίς γpαμμές, πού δίνονται στό παράρτημα .

•

+/βλ. Qt::λίδα 37.
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Ει,αι δυνατόν νά μειωβοΌν αδτές οι τι.μές χατci τ� δι.άρχεια δρι.αμέ
νω· φάσεων μιχρης διάρκειας, χαί αέ περιπτώαει,ς, οπο� ύπάρχει.
έλε'rχος των τιμων αδτων

η

των άποτελεσμάτων δριαμένων δράσεων,

συντελεστής της συγκέντρωσης μπορεϊ συχνά νά λαμβάνεταί, , .

ίσο� μέ 1.4 χαί ή συμπληρωματική ύπερεκτίμηση μπορεϊ νά προκύπτει

άπό

οι

ολλαπλασιασμό μέ 1.25.

ά· :ιπροσωπεuτικές τιμές των (πιβανων) μονίμων δράσεων τοΌ ίδιου

όπως των (σίγουρων ) μόνιμων δράσεων, καί των πιβανων κατα-

τύπο

σκεu,

J

που οριζονται σε μεγεβος και βεαη με την ιδια αΉριβεια οπως
,

t

,

1

,

Ι

Ι

I

,1

,ι

οι (�:γοuρες) μόνιμες δράσει� δρίζονται στό 3.3.1 .

•
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1

t/

ζ. Έπιλονn των άντιπροσωπευτικwν τιμων των φυσικων δράσεων κατά
τn διάρκεLα της κατασκευης: κανονικά λαμβάνοντqι οί άντιπρο
σωπευτικές τιμές γιά μέση περίοδο έηανόδου 50 φορές μικρότερη
άπό αϋτή πού έγινε δεκτή γιά τήν κανονική μελέτη
η. �πιλογή των άντιπροσωπευτικων τιμων φορτίων έpγοταξίου: Αύτή
:ά φορτία άντιπροσωπεύοvται γενικά, σέ κάθε φάση της κατασκευ
·ς μέ μιά μοναδική μέγιστη τιμή πού έφαpμόζετaι·μ�νον·δταν ή
ί η,ρροή της είναι δυσμενής.
· Η έλάχιστη όντιπροσωπευτική τιμή
ίvαι ίση μέ τό μηδέν.
1έ μιά κατάλληλη συμπληρωματική ύπεpεκτίμηση*, κάθε μέγιστη
άvτι11pοσωπευτική τιμή όφαιpεϊται άπό τά δυσμενέστερα πιθανά φορ
τία πού θά έξασκηθοΟv στήν έξεταζόμενη φάση, άφοΟ πpογηουμέvως
είχαν αύξηθεϊ μέ ενα συντελεστή συγκέντρωσης καί εvα δυναμικό
συντελεστή δπου ύπάpχει περίπτωση. Μερικές άπό αύτές μποpοΟν νά
άντιπροσωπευθοΟν άπό όνομαστικές τιμές .

•
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3.4.2 'Οριακή Κατάσταση λειτουpγικότητας.
Οί συνδυασμοί των δράσεων γιά τ�ν όριακ� κα�άσταση λειτουργb
κότnτας πρέπει νό λαμβάνεται,
(1}-Συχνοί συνδυασμοί
1.0 Gmean

n

Σ

F,
+ ·ί=l ψl.
, .k

δπου Ψ1;F;k άντιπροσωπεύει τήν τιμή μιας δράσης πού άναμένεται
νά tμφανίζεται συχνά γιά κάποιο συνκεκpιμέvο κριτήpιο πού διέπει
τήν συμπεριφοpά ένός δομικοϋ ύλικοϋ η ένός φορέα πρφανως αύτός ό
συνδυασμός μπορε[ νά περιέχει καί όποιαδήποτε σχετική οίωνεί μό
νιμη δράση.
(2)-Σχεδόν μόνιμοι συνδυασμοί
n
1.0 Gmean + ; Σ
F,
1 ·k
1 Ψ2·
δπου Ψ2/ik άντιττpοσωπεύει τήν τιμή μιας δράσε ως πού όναμένονται
νά έχει μιά σχεδόν μόνιμη φύση, σέ σχέση μέ τά κριτήρια πού διέ
πουν τή μακροχρόνια συμπεριφορά τοϋ δομικοϋ ύλικοϋ η τοϋ φορέα
(3) Σπάνιοι (η όλοκληρωτικοί) συνδυασμοί
n
1.0 Gm�an + 1.0 F.1 k(or Fser ) + i=l Ψ 1.F
k
1 .
1

Σ

Αύτός ό συνδυασμός μόλις πε;ριέχει δλες τίς σχετικές μεταβλητ�ς δράσεις μέ τή συχνή τιμή τους μέ μιά μοναδική δράση μέ τή
χαρ_gκτηριστική η λειτουργική τιμή της

Πρόταση 30/9/75

·Αν καί οί. τρεt� τύποι έλέγχου έμπίπτουν στήν εάθύνη διαφο

ρ τικων προσώπων πού ύτιει:.σέρχον1αι qττί διαδικ.ασία. τιραγματοτιοι.
ή �ως μιας κατασκευης,χρησιμεύουν, μαζύ μέ τόν σχεδιασμό στήν
έ, :τευξη κατασκεuης οί.κονομικων καί άσφαλων 1ιτιρίων, Παρ' ολα

αί, ά, ή zπίτευξη αύτή μπορεί νά προσεγγισ�εC μόνο μέ μιά σα
φή ιατανομή εύθuνωv. Κατά κανόvα τά συστήματα έλέγχου έχουν

μέ· στη άποτελεσματικότητα, αν ό παραγωγός άποδέχεται τή.ν

εύ� ;νη γιά τίς δα�άνες του έλέγχου, καθώς καί γιά τίς συνέπειες

τω' άρνητικων άποφάσεων.

Πρέπει vά τονισθε� οτι οί. κανόνες γιά τή διαστασιολόγηση,

τόν τύ�ο καί τήν έκταση των άρχικων δοκιμων, ή δαπάνη γιά τόν
έλεγχο της παραγωγης καί ή αύστη�όιητα του έλέγχοu συμμορφώ

σεως εύρίσκοvται σέ άλληλεπίδραση.
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Ot τόποι αύτοί έλένχου πρέπει νά διεξάγονται άνεξάρτητα 6
ενας, άπό τόν αλλο. Οί εύθύνες πρέπει νά καθορίζ�νται μέ σαφήνεια.

--

4.2 ΑΡΧΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ
Γιά τόν καθορισμό των χαρακτηριστικών τιμων μιας ίδιότητας
πρέπει νά γίνουν δοκιμές, κάτω άπό έλεγχόμενες συνθηκες, σέ εvα
ίκανό άριθμό δοκιμίων, τά όποϊα έπιλέγοvται τυχαία καί καλύπτουν
τό πληρες φάσμα nοιοτήτων .σέ συνάρτηση μέ τίς προδιαγραφές του
6λικο0 � τήv παραγωγή του.

. Οί άγνωστες, παράμετροι (π.χ. μέση τιμή, τυπική άπόκλιση,
κλασμίδιο %, ποσοστό έλλατωματικων) τοϋ πληθυσμοϋ, άπό τόν όποϊο
λαμβάνονται τό δείγματα, πρέπι νά καθορισθοΟν μέ τή μαθηματική
� στατιστική μαζύ μέ τά περιθώρια�έμπιστοσύνης.
Στήv περίπτωση δοκιμωv μέ μετρήσεις, συνιστάται πάντοτε vά
έξετάζεται ποιός τύπος κατανομης είναι κατάλληλος.
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·Αν oL έκτιμώμεvες παράμετροι, ε[τε λαμβάνονται 6πόψη ε[τε
όχι τq δpια των περιθωρίων έμπιστασύvης, δέv προσεγγίζουν τί,ς
άπαιτήσεις , ή ύπόψη ποιότητα πρέπει νά απορριφθεί σάv άκατάλληλη.
4.3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Ό έλεγχος της πaραγωγης χρησιμεύει γι6 vά άποδ�ίξει τή μακρο
πρόθεσμη συνέπεια της διαδικασίας της παραγωγης καθώς έπίσης καί
τήv συνέπεια γιά τόv σχεδιασμό της παpαγωγης:
4.3.1.- Άπόδειξη της μακροπρόθεσμης συνέπειας της διαδικασίας
παραγωγης.
Σέ σχέση μέ τίς σταθερές συvθηκες γιά τόv έλεγχο συμμορφώσε
ως πρέπει vά έπιβεβuιωθεί δτι oL στατιστικές παράμετροι της παρα
γωγης καί των παραγομένων ύλικωv,δέv .έξαρτωvται άπό τό χρόνο.

•
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' του έλέγχου συ1.ψορφώσεως πρέπει νά κρατηθεί μικρή γιά λόγους οίκο
vομίας. Συvεπως συvισταται ή άπόφαση vά στηρίζε,ται σέ προ-πληρο..
φόρηση, π.χ. στή τυπική άπόκλιση καrά τή διαδικασία παραγωγης,
καί·-οί ι�αvόvες άποφάσεωv vά συγκροτοΟvται σέ δύο τουλάχιστον βή
Jατα.
4.4.1

Πρωτο βημα έλέγχου
Στό πρωτο βημα έλέγχου πρέπει vά ληφθεί εvας αριθμός δοκιμίων
νεξάpτητα τυχαία τά όπο ία πρέπει vά μελετηθοΟv καί vά δοκιμασθοΟv
,, πά εvα προδιαγεγραμμένο τρόπο.
"fvας προδιαγεγραμμένος άρι�μός �ποτελεσμάτωv διαδοχικωv δοκι
μG,v Τϊ()έπ�ι vά .όιαμοpφώvει μί:� η περισσόtερες συναρτήσεις άποδο
χης, r.�έ τή βοήθεια ένός ηδη συμφωνημένου κανόνα άποφάσεωv ό όποϊος
περιέχει καί αύτή τή συνάρτηση άποδοχης, καί τά άvτίστοιχα δρια
άποδοχης �ά πρέπει vά άποφασισθεϊ. ή άποδοχή η ή άπόρριψη,
Σέ περίπτωση δοκιμωv άποδόσε:ως ό έπιτρεπόμεvος άριθ11ός έλαττω
μαtικωv (άριθμός άποδοχης, πρέπει vά καθορίζεται σέ σύγκριση μέ
'τόν όλικό άρ ιθμό των τιμωv 11οίι πρέπει vά έλεγχθοΟν.
Στην περίπτωση δοκιμωv μέ μετρήσεις, oL συναρτήσεις άποδοχης
θά είναι 11 έπαρκείς" μέ τή στατιστική έννοια, άλλά σέ σχέση μέ τήv
εόκολία στή χρήση τους. 'Η έφαρμοσιμότητά τους σάv κινητές συναρ
τήσεις έπιτρέnε� πρόωρες άποφάσεις καί αύξάνει_τήν έπιλεκτικότητQ
·�
της δοκιμfJς.

')
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Στήν περίπτωση άpνητικων άποφάσεων κατά τό πρώτο βημα έλέγχου
τοΟ έλένχου συμμορφώσεως, ή ποσότητα τοΟ ύλικοΟ πού άντιστοι
χεί στήν άπόφαση, μπορεί ε[τε νά άποppιφθεί, είτε νά ξαvαταξι
νομηθεί άπό τήv άρχή, ε[τε νά ύποβληθεί σέ περαιτέρω δοκιμές
κατά τό δεύτερο βημα έλέγχου.
4.4.2. Δεύτερο βημα έλέγχου
_Σ'αύτή τήν περίπτωση είναι άπαpαίτητο vά είναι ταυτόσημο η
τουλάχιστον πολύ σχετικό το χαρακτηριστικό τοΟ ύλικοΟ πού έλέγ
χεται, μέ τό χαρακτηριστικό πού έλένχθηκε στό πpωτο στάδιο.
Τά δείγματα τά όποία συσχετίζονται μt τή ποσότητα τοΟ ύλικοΟ
πο� θά έκτιμηθεί πρέπει νά λαμβάνονται άνεξάρτητα καί τυχαία.
Τά άποτελέσματα των δοκιμων πρέπει νά συvδυασθοΟν μέ μία η περισ
σότερες συναρτήσεις άποδοχης κα.� vά συγκpιθοΟv μέ τά δρια άποδοχης
Μόνο τότε ή ποσότητα του ύλικοϋ πού έξετάζεται μπορεί τελικό vά
γίνει άποδεκτή η vά άπορριφθεί. Οί παράμετροι των προδιαγραφωv
άποδοχης πρέπει vά καθορίζονται κατά τέτοιο τρόπο, ωστε ό κίνδυ
νος τοϋ ίδιοκτήτη vά άποδειχθεί μία μή ίκαvοποιητική ποιότητα
νά άvτιστοιχεί σ'αύτήv τήν πιθανότητα, μέ τήν όπόία, προσφερόμε
νες μή ίκαvοποιη�ικές ποιότητες γίνονται όπωσδήποτε άποδεκτές
στό πρωτο βfiμα έλέγχου, καί ό κίνδυνος τοϋ παpαγωγοΟ vά άπορpίψει
μία άκόμη ίκαvοποιητική.ποιότητα νά άντιστοιχεί.σ'αυτή τήν πιθα
νότητα, ή όποία-σέ σχέση μέ τά άποτελέσματα τοΟ πρώτου βήματος
έλέγχου- μπορεί vά δοθεί γιά τήv πιθανότητα τοΟ νά είναι άκόμη
ίκαvοποLητική ή ποιότητα.
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Αδτ� h &π6δειξη εΖναι, κατ'&ρχήν, ο6σιαστικci πειραματικ"ς τάξεως.
Μπορε� νά &ποτελε�ται &π6 λογικά αuμπεράσματα στή βάση γνωστων

καί tπαρκως καθιερωμένων &ποτελεσμάτων. Τά &νάλογα συμπερciσματα
βασισμένα σέ παρατηρήσεις της συμπεριφορας κατά τή λειτουργία

έργων δομημένων μέ τή βοή�εια όμοίων ύλικων η συστατικων, εΖναι

δυνατ6ν νά παραμείνουν σdν στοιχεtα lκτιμήσεως. Ή σωστή tφαρμο
γή των &ρχων συνεπάγεται δτι lχουν γίνει &ρχετές δοκιμές ;στε

νά lπιτρέπουν νά κα�ορισeοον ot Lδιdτη�ες των ύλικων ή συστατι

κmν μέ χαρακτηριστικές τιμές, καί νά έκτιμη6οΌν oL τιμές πού

πρέπει νά παραμείνουν γιd τούς συντελεστές γ . καί γf.
m
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�υγκατάθεση, έλεγχος ποιότητας καί άποδοχή μή τυποποιημένων
ύλικωv καί συστατικωv.
5.1 Γε�ικές συνθ�κες γιά τή χρησιμοποίησQ ύλικωv καί συστατικωv.

5�

5.1.1.Περιοχή τυποποιήσεως
-οί κωδικοποιημένες χρήσεις των τυποποιημένων ύλικων καλύ
πτονται στό μέρος 4 καί στούς άλλους τόμους πού έχουν σχέση μέ
τά έπί μέρους ύλικά
5.1.2.'Υλικά και συστατικά στήν μή τυποποιημένη περιοχή. Μή κωδικο
ποιημένες χρήσεις τυποποιημένων προϊόντων
' \.

21. Ή χρησιμοποίηση νέων ή μή τυποποιημένων ύλικων ή συστατικωv
καί οί μή κωδικοποιημένες χρήσεις τυποποιημένων προϊόντων, μπο
ροΟv νά έπιτpαποϋν μέ τήν έπιφύλαξη δμως δτι είναι δυνατόν vά
άποδειχθεί δτι διαθέτουν τήν άπαpαίτητη άσφάλεια, μέ τήv έννοια
του τμήματος 1.
22. Οί άρχές προσδ ιοp ισμοϋ της άσφάλε ιας πού άναφέρθηκαν στά πpοη·
γούμενα τμήματα έφαρμόζοvται πλήρως γιά α�τά τά ύλικά καί τά
συστατικά.
23. Ή αδεια χρησιμοποιήσεως μπορεί:
- είτε νά άφορα μία συγκεκριμένη έφαρμογή μεμονωμένου χαρακτήρα
- είτε νά προσλάβει εvα γενικό χαpακτηρα, μέσα στά πλαίσια της
διαδικασίας πού καλείται :Συγκατάθεση και πού όpίζεται πιό κάτω.
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ot

τεχνιχiς συνθnκες τnς Συγκατάθεση� μπορ�Ον νά λάβουν

ύπόψη όχι μόνο τήν παρασκευή άλλά έπι.:σης και: τήν τοποθέτηση

καΖ' ..μποροΟν νά προδιαγράψουν τούς άντι.:στοιχους έλέγχους.

Πρέπει νά σημειωθεΙ δτι στήν τυποποιημένη περιοχή, τά

Ίρότυπα και: οι Κανονισμοι.: ύποκαθιστοϋν τή Συγκατάθεση.

Ό

μόνιμος χαρακτήρας αύτ�ς τnς συμφωνι.:ας δέν σημαι.:νει δτι

ετναι καί άμετάκλητη.

Τά πρότυπα, οι κανονισμοι.: η ή Συγκατάθεση καθιερώνουν τήν

συνέπεια αύτοΟ τοΟ αύτοελέγχου.

*

Σ.Μ. Συγκατάθεση η Έyκριτική άπόφαση

{Agrement)
j
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Σημεωση·:

Τ6 &ντ�στοιχο σχέδιο προτJπου ISO DIS 3898 στέλνεται κατ6-

ΠL\1

.. ,

α�τήσεως.

-·

Πρακτικά συνιστ�μενες μονάδες cΖναι,

· l'ι.ά συγκεντρωμένα

η

κατανεμη-ι.;ένα φορτι;α καϊ δυνάμει,ς:

'kN, kN/m, kN/m 2

Γι,ά τά&iι.ς κα� &�τοχές:

Mpa = N/mτn 2 = MN/m 2

Γι.ά ροπές:

KN.m
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