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1.1 Χαρακτηρισμός δράσεων 
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Κεφάλαιο 1 Φορτίσεις / Συνδυασμοί δράσεων σε οδικές 
γέφυρες κατά DIN FB 

1.1 Χαρακτηρισμός δράσεων 
 
G : ΜΟΝΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
 
G1  :Ίδια Βάρη  

G2 : Πρόσθετα μόνιμα 

GSPR : Ωθήσεις γαιών  

GSET k, : Καθιζήσεις βάθρων πιθανές  

GSHR : Συστολή ξηράνσεως 

P  : Προένταση 

 
Q : ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
 
T: Θερμοκρασία (ομοιόμορφη μεταβολή, διαφορά άνω – κάτω πέλματος)  

W: Άνεμος (χωρίς κυκλοφορία, με κυκλοφορία)  

QTS : Μοντέλο φόρτισης 1 (TS –Σύστημα TANDEM) 

QUDL : Μοντέλο φόρτισης 1 (UDL – κατανεμημένο φορτίο) 

Q3 : Μοντέλο φόρτισης 3 – Σύστημα κόπωσης  

Ql : Πέδηση και εκκίνηση  

Qg: Πεζοδρόμια – ποδηλατόδρομοι 

Qm: Ανθρωποσυνωστισμός 

Qt : Φυγόκεντρος δύναμη  

QP : Δράσεις επί κιγκλιδωμάτων 

 
A : ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
 

AV : Ασυνήθης δράση από οχήματα 

AB : Αντικατάσταση εφεδράνων (συνδυάζεται όπως οι μόνιμες και μεταβλητές δράσεις ως παροδική 

κατάσταση αστοχίας) 

GSET m, : Καθιζήσεις βάθρων δυνατές 

 
Ε : ΣΕΙΣΜΟΣ 
 
AEd : Σεισμική δράση 
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1.2 Εισαγωγή φορτίσεων στο Statik 
Προς διευκόλυνση του χρήστη, οι δράσεις, που εφαρμόζονται συνήθως στις οδικές γέφυρες, 
περιέχονται σε εσωτερικό, προρυθμισμένο πίνακα του προγράμματος και εμφανίζονται ως επιλογές 
στο μενού χαρακτηρισμού των φορτίσεων κατά τη στιγμή που ιδρύονται (βλ. Εικόνα 1.1 - Εικόνα 1.5). 
 

 
Εικόνα 1.1 

 
Εικόνα 1.2 

 

 
Εικόνα 1.3 
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Εικόνα 1.4 

 
Εικόνα 1.5 

Στον πίνακα ‘ορισμός των δράσεων’(οδικές γέφυρες) εμφανίζονται οι δράσεις, για τις οποίες έχουν 
εισαχθεί αντίστοιχες φορτίσεις (βλ. Εικόνα 1.6). 
 

 
Εικόνα 1.6 
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Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή μέσα στο μενού ‘ορισμός των δράσεων’ να ορίσει και νέες 
δράσεις με το όνομα τους (κατηγορία), τύπο (μόνιμη, μεταβλητή, προένταση, μη συνήθης, 
ακαθόριστη), Set (μόνο για τη μεταβλητή) και τους συντελεστές γ και ψ, οι οποίοι θα αναλυθούν στο 
επόμενο υποκεφάλαιο των συνδυασμών δράσεων. Οι δράσεις αυτές εμφανίζονται ως υποκατηγορία 
της κατηγορίας ‘οριζόμενο από το χρήστη’ στο μενού ‘χαρακτηριστικά φόρτισης’ (βλ. Εικόνα 1.7). 

 

 
Εικόνα 1.7 
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1.2.1 Ίδιο Βάρος 
Το ίδιο βάρος του φορέα είναι μόνιμο φορτίο. Πρόκειται για το ίδιο βάρος του φέροντος οργανισμού 
όπως κατασκευάζεται από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το πλεονέκτημα είναι ότι υπολογίζεται αυτόματα 
από τη γεωμετρία των διατομών και το ειδικό βάρος του υλικού ρ (kN/m3), όπως δηλώνεται στον 
πίνακα των υλικών. Επομένως σε περίπτωση τροποποίησης των διατομών οι σωστές τιμές 
ενημερώνονται αυτόματα. Για τον υπολογισμό του ιδίου βάρους απαιτείται η δημιουργία από το 
χρήστη ενός υποσυστήματος, στο οποίο να περιέχονται τα μέλη του φέροντος οργανισμού και μόνον , 
δηλαδή να μη περιέχονται μοντελικά ή διπλά μέλη (σε περίπτωση  που χρησιμοποιούνται εσχάρες για 
την προσομοίωση). Το υποσύστημα αυτό το ονομάζουμε ‘ΙΒ’, προς διάκριση από τα υπόλοιπα 
υποσυστήματα (βλ. Εικόνα 1.8). 
 

 
Εικόνα 1.8-Υποσύστημα ‘ΙΒ’ 

 
Το ίδιο βάρος εισάγεται ως ‘φορτίο επιτάχυνσης’ στο υποσύστημα ‘ΙΒ’ (βλ. Εικόνα 1.9). 
 
Στο μενού ‘Χαρακτηριστικά φόρτισης’, στον τύπο φόρτισης δηλώνεται ως ‘Φόρτιση’ στη φάση 
κατασκευής ‘Βασική κατάσταση’, στην κατηγορία δράσης ‘Ίδιο βάρος’ (βλ. Εικόνα 1.10). 
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Εικόνα 1.9 

 

 
Εικόνα 1.10 
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1.2.2 Πρόσθετα μόνιμα 
Εκτός από τα ίδια βάρη του φορέα θεωρούμε και τα ίδια βάρη των πεζοδρομίων , των επικαλύψεων, 
των χωμάτων, επί των ακροβάθρων κλπ, τα οποία εισάγουμε στο πρόγραμμα σα γραμμικά φορτία επί 
των ράβδων. Τοποθετούνται σα ‘γραμμικά φορτία στο γενικό σύστημα κατά z’,’ομοιόμορφα’ (βλ. 
Εικόνα 1.11). 
 

 
Εικόνα 1.11 

 
Τα πρόσθετα μόνιμα φορτία, όπως χαρακτηρίζονται στο πρόγραμμα έχουν έναν επιπλέον ρόλο, κατά 
τον υπολογισμό των δυνάμεων της προέντασης. Επειδή συνήθως εφαρμόζονται μετά την διαδικασία 
της τάνυσης και της τσιμεντένεσης (κατά την τάνυση ασκούνται μόνο τα ίδια βάρη της φέρουσας 
κατασκευής), δηλώνονται χωριστά στον ειδικό υπολογισμό τάσεων ή διαστασιολόγησης ή ελέγχου σε 
θραύση, προκειμένου να υπολογιστεί σωστά η δύναμη των τενόντων (βλ. Εικόνα 1.12). 
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Εικόνα 1.12 

 
Σε περίπτωση που γίνονται ακριβείς υπολογισμοί παραμορφώσεων και τάσεων, με το πρόγραμμα 
SKV του Statik, λόγω μακροχρόνιων φαινομένων  (ερπυσμού, συστολής ξηράνσεως και χαλάρωσης 
τενόντων), τα πρόσθετα δηλώνονται κατά τη χρονική στιγμή της επιβολής τους (συνήθως στο 
ολοκληρωμένο έργο) και επομένως έχουν μικρότερη συμβολή στον ερπυσμό, λόγω ηλικίας του 
σκυροδέματος. 
 
Στο μενού ‘χαρακτηριστικά φόρτισης’, στον τύπο φόρτισης δηλώνεται ως ‘Φόρτιση’ στη φάση 
κατασκευής ‘Βασική κατάσταση’, στην κατηγορία δράσης ‘Πρόσθετα φορτία’ (βλ. Εικόνα 1.13). 
 

 
Εικόνα 1.13 



1.2 Εισαγωγή φορτίσεων στο Statik 

cubus Hellas Ltd Σελίδα 9 

1.2.3 Ωθήσεις γαιών 
Οι ωθήσεις γαιών είναι μία μόνιμη δράση. Υπολογίζεται κατά τα γνωστά, συνήθως ως ουδέτερη 
ώθηση, εφόσον δεν δεχόμαστε μετακινήσεις του ακρόβαθρου, καθώς επίσης και λόγω πιέσεων νερού, 
αν υπάρχει. Τοποθετείται ως ‘γραμμικό φορτίο’ στο ‘γενικό σύστημα’ ή στο ‘τοπικό σύστημα’ επί του 
ακρόβαθρου και του ακροθωράκιου. Το φορτίο είναι γραμμικά μεταβαλλόμενο (βλ. Εικόνα 1.14). 

 
Εικόνα 1.14 

Στο μενού ‘χαρακτηριστικά φόρτισης’, στον τύπο φόρτισης δηλώνεται ως ‘Φόρτιση’ στη φάση 
κατασκευής ‘Βασική κατάσταση’, στην κατηγορία δράσης ‘Ωθήσεις γαιών’ (βλ. Εικόνα 1.15). 

 
Εικόνα 1.15 



Κεφάλαιο 1 - Φορτίσεις / Συνδυασμοί δράσεων σε οδικές γέφυρες κατά DIN FB 

Σελίδα 10 cubus Hellas Ltd 

1.2.4 Ομοιόμορφη μεταβολή θερμοκρασίας 
Η ομοιόμορφη μεταβολή θερμοκρασίας είναι μεταβλητή δράση. Υπολογίζεται βάσει του FB 101 και 
βάσει των θερμοκρασιών που προβλέπονται για τον Ελληνικό χώρο (εγκύκλιος).  
Στο δικό μας παράδειγμα έχει ληφθεί σα θερμοκρασία κατασκευής Τκατ=+10°C και αύξηση κατά 25°C, 
δηλαδή Ττελ.= +10 + 25 = 35°C, και μείωση κατά 30°C, δηλαδή Ττελ.= +10 - 30 = -20°C. 
 
Η ομοιόμορφη μεταβολή θερμοκρασίας τίθεται στο Statik ως επιβαλλόμενη παραμόρφωση, ‘μήκυνση’, 
θετική ή αρνητική στο τοπικό σύστημα κατά x (Βλ. Εικόνα 1.16). Υπολογίζεται βάσει της σχέσης: 

( )ε Τ -Τ α1000x τελ κατ= ⋅ ⋅ ‰  

όπου α, ο συντελεστής θερμικής διαστολής του σκυροδέματος α  1 C= ⋅ °−110 5 . 

 
Εικόνα 1.16 

 
Σε συνεχείς φορείς επί εφεδράνων, το φορτίο αυτό τίθεται συνήθως μόνο επί του καταστρώματος. Σε 
τοξωτές ή πλαισιακές γέφυρες τίθεται σε όλα τα μέρη της ανωδομής. Στην περιγραφή αναγράφεται το 
είδος για να το διακρίνουμε και να εκτυπώνεται. Στη φάση κατασκευής είναι πολύ πιθανό να επιλεχτεί 
μια φάση με διαφορετικές τιμές δυσκαμψίας (εύκαμπτη κατάσταση). Αυτό επιτρέπεται από τους 
κανονισμούς, διότι σε ρηγματωμένη κατάσταση τα βάθρα προβάλλουν μικρότερη αντίσταση (στάδιο 
II). 
 
Στο μενού ‘Χαρακτηριστικά φόρτισης’, στον τύπο φόρτισης δηλώνεται ως ‘Φόρτιση’ στη φάση 
κατασκευής ‘ΕΥΚΑΜΠΤΗ’, στην κατηγορία δράσης ‘Θερμοκρασιακή δράση’ και στην υποκατηγορία 
‘Ομοιόμορφη μεταβολή’. Στην επαλληλία ορίζεται ως αποκλειστική επαλληλία, ώστε να τεθεί 
αποκλειστικά και όχι ταυτόχρονα με άλλες θερμοκρασιακές φορτίσεις της ίδιας υποκατηγορίας (βλ. 
Εικόνα 1.17). 
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Εικόνα 1.17 

 
 Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφέρουμε ότι το Statik επιτρέπει την άμεση επίλυση κάθε 

φόρτισης χωριστά και την άμεση επόπτευση των παραμορφώσεων και των εντατικών μεγεθών 
(βλ. Εικόνα 1.18). 

 

 
Εικόνα 1.18 
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Είναι απαραίτητο να γίνεται αυτό , διότι ο χρήστης αξιολογεί άμεσα την καταλληλότητα του 
προσομοιώματος. Για παράδειγμα, η ευκαμπτοποίηση του καταστρώματος ή των βάθρων 
δηλώνεται σε μία νέα φάση κατασκευής, που οδηγεί σε μία διαφορετική εντατική κατάσταση 
(λόγω θερμοκρασίας). Επίσης η ορθή προσομοίωση των ελαστικών ιδιοτήτων των 
εφεδράνων, δηλαδή η διατμητική τους αντίσταση κατά y και z (τοπικοί άξονες της διατομής ), 
καθώς και η συμπιεστότητα τους κατά x (άξονας εφέδρανου κατακόρυφος), οδηγούν σε 
διαφορετικές εντάσεις λόγω θερμοκρασίας. 
 

 
Εικόνα 1.19 

 
Αυτά όλα διαπιστώνονται τη στιγμή της επίλυσης της φόρτισης και τροποποιείται το 
προσομοίωμα άμεσα, εφόσον έχει νόημα. 
 
Πρέπει να τονιστεί ότι η ενεργός δυσκαμψία των ρηγματωμένων μελών ή των εφεδράνων 
είναι συνάρτηση του ύψους της καταπόνησης, άρα δεν μπορεί να αποφασισθεί από την αρχή, 
διότι δεν είναι γνωστή η τιμή της έντασης. Τέτοιες αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται για κάθε 
φόρτιση χωριστά με τη βοήθεια του Fagus (πρόγραμμα διατομών που μας δίνει για μία 
οπλισμένη ή προεντεταμένη διατομή πλήρες διάγραμμα Μ-ΕΙ, ροπής –δυσκαμψίας χορδής) 
και μας επιτρέπει να τροποποιούμε κατάλληλα το προσομοίωμα (βλ. Εικόνα 1.20). 
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Εικόνα 1.20 

 
Είναι λάθος οι διαπιστώσεις αυτές να γίνονται στο τέλος επί των περιβαλλουσών, διότι τότε 
δεν είναι εύκολο να διαπιστωθεί το αίτιο και επομένως η ενδεδειγμένη βελτίωση του 
προσομοιώματος. 
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1.2.5 Διαφορά θερμοκρασίας άνω κάτω πέλματος 
Η διαφορά θερμοκρασίας άνω-κάτω πέλματος είναι μεταβλητή δράση και δρα παρόμοια, όπως η 
ομοιόμορφη μεταβολή θερμοκρασίας. Στο παράδειγμα μας έχει ληφθεί σα διαφορά θερμοκρασίας 
άνω-κάτω πέλματος ΔΤ= -6, +5, +10, -5 οC. Η διαφορά θερμοκρασίας άνω-κάτω πέλματος τίθεται στο 
Statik ως επιβαλλόμενη παραμόρφωση (‘καμπυλότητα’) θετική ή αρνητική στο τοπικό σύστημα κατά y 
(βλ. Εικόνα 1.21). Θετική είναι στην περίπτωση που η άνω πλευρά είναι θερμότερη. Υπολογίζεται 
βάσει του τύπου: 
 

( )mrad     α
h
Τ-Τκ κατωανω

y ⋅= . 

 
 

 
Εικόνα 1.21 

 
Στην περιγραφή αναγράφεται το είδος της φόρτισης για να το διακρίνουμε και να εκτυπώνεται. Στη 
φάση κατασκευής είναι πολύ πιθανό να επιλεχτεί μια φάση με διαφορετικές τιμές δυσκαμψίας 
(εύκαμπτη κατάσταση). Αυτό επιτρέπεται από τους κανονισμούς, διότι σε ρηγματωμένη κατάσταση το 
κατάστρωμα και τα βάθρα προβάλλουν μικρότερη αντίσταση (στάδιο II). 
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Στο μενού ‘χαρακτηριστικά φόρτισης’, στον τύπο φόρτισης δηλώνεται ως ‘Φόρτιση’ στη φάση 
κατασκευής ‘ΕΥΚΑΜΠΤΗ’, στην κατηγορία δράσης ‘Θερμοκρασιακή δράση’ και στην υποκατηγορία 
‘Διαφορά άνω-κάτω πέλματος’. Στην επαλληλία ορίζεται ως αποκλειστική επαλληλία, ώστε να τεθεί 
αποκλειστικά και όχι ταυτόχρονα με άλλες θερμοκρασιακές φορτίσεις της ίδιας υποκατηγορίας (βλ. 
Εικόνα 1.22) 
 

 
Εικόνα 1.22 

 

1.2.6 Καθιζήσεις 
Διακρίνουμε δύο είδη καθιζήσεων, τις δυνατές και τις πιθανές σύμφωνα με το FB 101. Η έννοια των 
πιθανών είναι ότι πρόκειται για μία μόνιμη δράση, ενώ των δυνατών για μία ασυνήθη δράση, για την 
οποία γίνεται ειδική διαστασιολόγηση. Δηλαδή η δυνατή καθίζηση μπορεί να συμβεί και μπορεί και να 
μη συμβεί. Οι τιμές των καθιζήσεων πρέπει να ζητούνται αναλυτικά από το γεωτεχνικό. Είναι σαφές 
ότι, εφόσον πρόκειται για καταναγκασμό, ισχύουν  όλες οι παρατηρήσεις περί ευκαμπτοποίησης του 
φορέα σε διαφορετική φάση κατασκευής ή των εφεδράνων , όπως ισχύει και στην περίπτωση της 
θερμοκρασιακής δράσης (βλ. Εικόνα 1.24). 
  
Η καθίζηση εφαρμόζεται ως ‘σημειακό φορτίο’, ως επιβαλλόμενη ‘μετατόπιση’ στο ‘γενικό σύστημα 
κατά z’ με αρνητική τιμή (βλ. Εικόνα 1.23). Σε περίπτωση πασσάλων, εφαρμόζονται στον πόδα αυτών, 
όπου οι κόμβοι έχουν οριστεί ως δεσμευμένοι κατά τη διεύθυνση z. 
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Εικόνα 1.23 

 

 
Εικόνα 1.24 
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Στο πρόγραμμα εφαρμόζονται οι δυνατές καθιζήσεις διαδοχικά σε κάθε βάθρο και σχηματίζεται για τη 
δράση ‘δυνατές καθιζήσεις’ η περιβάλλουσα όλων των περιπτώσεων, δηλαδή κάθε μία μόνη της, ανά 
δύο μαζί, ανά τρεις κλπ. 
 
Οι πιθανές καθιζήσεις θεωρούνται μόνιμη φόρτιση και δεν εφαρμόζονται συνήθως, εκτός αν 
προδιαγραφούν από τη γεωτεχνική μελέτη (σε έργα επί προβληματικού εδάφους που εμφανίζουν 
ευαισθησία σε καθίζηση). Τα μακροχρόνια φαινόμενα (ερπυσμός) αμβλύνουν τις εντάσεις λόγω 
μονίμων καθιζήσεων τουλάχιστον κατά 60 έως 70 % και επομένως μεγαλύτερη σημασία έχουν οι 
παραμορφώσεις από μόνιμές καθιζήσεις και όχι οι εντάσεις.  
 

1.2.7 Αντικατάσταση εφεδράνων 
Η αντικατάσταση εφεδράνων δηλώνεται στο μενού ‘χαρακτηριστικά φόρτισης’, στον τύπο φόρτισης ως 
‘Φόρτιση’, στη φάση κατασκευής ‘ΕΥΚΑΜΠΤΗ’, στην κατηγορία δράσης ‘Μη συνήθης’ και στην 
υποκατηγορία ‘Αντικατάσταση εφεδράνων’. Στο πρόγραμμα υπάρχει προκαθορισμός, κατά την 
αυτόματη δημιουργία των συνδυασμών των δράσεων με τους συντελεστες γ και ψ, ώστε οι 
διαφορετικές υποκατηγορίες μη συνήθων δράσεων να μη δρουν ταυτόχρονα (βλ. Εικόνα 1.25). 
 

 
Εικόνα 1.25 

 
 
Προκειμένου να αντικατασταθούν τα εφέδρανα προβλέπεται στο FB 101 ανύψωση του 
καταστρώματος κατά 10mm περίπου. Η ανύψωση αυτή εισάγεται σα ‘γραμμικό φορτίο στον τοπικό 
άξονα x’ για κάθε στήριξη χωριστά, ως επιβαλλόμενη ‘ομοιόμορφη μήκυνση’ του κατακόρυφου μέλους, 
που προσομοιώνει το εφέδρανο (βλ. Εικόνα 1.26) 
 
Η μήκυνση υπολογίζεται ως έξης: 

 ‰67.6‰ 1000
5.1
01.0

l
Δlεx =⋅==  

όπου 1,5 m το μήκος του μέλους 
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Εικόνα 1.26 

 
Το μέλος που προσομοιώνει το εφέδρανο είναι πρακτικά απαραμόρφωτο, οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος 
αλλοίωσης του Δl λόγω ελαστικής βράχυνσης του μέλους. Οι ελαστικές ιδιότητες του εφεδράνου 
δηλώνονται ως ελατήρια στον πόδα του μέλους (ελατηριωτή άρθρωση). 
 
Στο πρόγραμμα εφαρμόζονται οι αντικαταστάσεις εφεδράνων διαδοχικά σε κάθε βάθρο και 
σχηματίζεται για τη δράση ‘ Αντικατάσταση εφεδράνων ‘ η περιβάλλουσα όλων των περιπτώσεων, 
δηλαδή κάθε μία μόνη της, ανά δύο μαζί, ανά τρεις κλπ. 
 
Στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να μη συνεμφανίζονται όλες οι δράσεις στην περιβάλλουσα, 
πρέπει κατά το σχηματισμό της να αντικαταστήσει χειροκίνητα το plus με or. Στο επόμενο κεφάλαιο 
σχηματισμού περιβαλλουσών θα γίνει εκτενέστερη αναφορά. 
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1.2.8 Φορτία κυκλοφορίας 
Η δημιουργία των φορτίων οδικής κυκλοφορίας μπορεί να γίνει αυτόματα με τη χρήση γεννήτριας 
φορτίων. 

 
Εικόνα 1.27 

Στο μενού ‘χαρακτηριστικά φόρτισης’, στον τύπο φόρτισης δηλώνεται ως ‘Γεννήτρια φορτίσεων οδικής 
κυκλοφορίας’, στη φάση κατασκευής ‘Βασική κατάσταση’, στην κατηγορία δράσης ‘‘Μοντέλο φόρτισης 
1 Q(TS)’ (βλ. Εικόνα 1.28). 

 
Εικόνα 1.28 



Κεφάλαιο 1 - Φορτίσεις / Συνδυασμοί δράσεων σε οδικές γέφυρες κατά DIN FB 

Σελίδα 20 cubus Hellas Ltd 

 
Αρχικά, δηλώνουμε την καμπύλη περιγραφής του φορέα, επί της οποίας θα κινηθεί το όχημα και το 
πλάτος του οδοστρώματος (βλ. Εικόνα 1.27). Εάν το οδόστρωμα δεν είναι κεντρικό ως προς τον 
άξονα της διατομής, δηλώνουμε και την εκκεντρότητα. Στο παράδειγμά μας είναι μηδενική. 
 
Στη συνέχεια δηλώνουμε το βήμα μετακίνησης, περίπου 3 φορές το ύψος της διατομής (στο 
παράδειγμά μας ανά 5 m). Οι συντελεστές βάσει του FB 101 έχουν οριστεί ως : 

α α 0.80Q Q1 2
= = ,  αqr =100.  και 

α α αq q q1 2 3
= = =100.  

 
Στη συνέχεια δηλώνονται τα οριζόντια φορτία , δηλαδή οι δυνάμεις εκκίνησης και πέδησης. Εδώ 
μπορεί να οριστεί και η γένεση εγκαρσίων φορτίων με μία σταθερή αναλογία. Όταν ο φορέας είναι 
καμπύλος μπορούν να δημιουργηθούν και φυγόκεντρες δυνάμεις. Τέλος δηλώνεται η εκκεντρότητα 
του οδοστρώματος ως προς τον άξονα της ράβδου κατά την διεύθυνση z, ώστε να προκύψουν και οι 
αντίστοιχες ροπές. Στο παράδειγμά μας είναι ez=0.70m. 
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Το ομοιόμορφο διανεμημένο φορτίο UDL ισούται με q1=9 kN/m2 στην κύρια λωρίδα και με 
q2=q3=2.50kN/m2 στην υπόλοιπη φορτισμένη επιφάνεια του οδοστρώματος (βλ. Εικόνα 1.29). Σε 
περίπτωση που είναι όλο το πλάτος φορτισμένο προκύπτει ότι το συνολικό διανεμημένο φορτίο είναι : 
 

mkN25.3850.450.239 =⋅+⋅ . 
 

Το ομοιόμορφο φορτίο τοποθετείται αυτόματα έκκεντρα κατά 1.15m λόγω της ανομοιομορφίας της 
φόρτισης στην εγκάρσια διεύθυνση (βλ. Εικόνα 1.30). 
 

 
Εικόνα 1.30 

 
Το πρόγραμμα παράγει αυτόματα όλες τις δυνατές έκκεντρες φορτίσεις του ομοιόμορφα διανεμημένου 
φορτίου ανά άνοιγμα, δηλαδή αναγνωρίζει τις στηρίξεις επί των βάθρων. 
 
Για τον υπολογισμό των μέγιστων ροπών στρέψης, το πρόγραμμα παράγει και πιο έκκεντρο φορτίο 
(εκκεντρότητα 2.25m), όπου θεωρεί την κύρια λωρίδα μόνο φορτισμένη με : 

q w kN m m kN m1
29 3 27⋅ = ⋅ =  

όπου w το πλάτος της λωρίδας κυκλοφορίας (βλ. Εικόνα 1.31). 
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Εικόνα 1.31 

 
Για την εισαγωγή του συγκεντρωμένου φορτίου οχημάτων, τοποθετείται ανά άξονα ένα ομοιόμορφο 
φορτίο μήκους 0.40m και τιμής 1000 kN/m. Αυτό το φορτίο προκύπτει ως εξής : 

mkN1000
m40.0

2008.0kN3008.0
40.0

QαQα 2kQ21kQ1 =
⋅+⋅

=
⋅+⋅

, σε μήκος 0.40m 

 
Η εκκεντρότητα προκύπτει 1.05 m δεξιά και αριστερά του άξονα (βλ. Εικόνα 1.32). 
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Εικόνα 1.32 

 
Για τον υπολογισμό της μέγιστης ροπής στρέψης ,παράγεται και ένα πιο έκκεντρο φορτίο ομοιόμορφο 
μήκους 0.40m και τιμής 600kN/m, όπου θεωρείται μόνο η κύρια λωρίδα φορτισμένη με φορτίο 
αQ1·Q1k=0.8 300kN=240kN, στην πιο έκκεντρη θέση. Αυτό το φορτίο προκύπτει ως εξης: 
 

α QQ 1k1
⋅

=
⋅

=
0 40

0 8 300
0 40

600
.

.
.

kN
m

kN m  , σε μήκος 0.40 m 

 
 

Η εκκεντρότητα προκύπτει 2.25m δεξιά και αριστερά του άξονα (βλ. Εικόνα 1.33). 
 
Θα πρέπει εδώ να παρατηρηθεί ότι το φορτίο των οχημάτων δεν άλλαξε αισθητά σε σχέση με το 
παλαιότερο DIN (π.χ όχημα 60/30), δεδομένου ότι κατά FB101 θεωρείται φορτισμένος με το 
ομοιόμορφο φορτίο (9 ή 2,5 kN/m2) και ο χώρος που καταλαμβάνουν τα οχήματα. 
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Εικόνα 1.33 

 
 
Δυνάμεις πέδησης και εκκίνησης 
Παράγονται αυτόματα δύο είδη φορτίσεων.  
 
Α. Η φόρτιση πέδησης του οχήματος, η οποία τοποθετείται κοντά στις στηρίξεις σε μήκος 0.40m και 
επαλληλίζεται αποκλειστικά (βλ. Εικόνα 1.34). Το φορτίο πέδησης προκύπτει ως εξής: 
 

mkN720
m40.0

kN30028.06.0
m40.0

Q2α60.0
q 1kQ
πεδ.

1 =
⋅⋅⋅

=
⋅⋅⋅

= , σε μήκος 0.40 m 



1.2 Εισαγωγή φορτίσεων στο Statik 

cubus Hellas Ltd Σελίδα 25 

 
Εικόνα 1.34 

 
Β. Ακόμη παράγεται το φορτίο πέδησης λόγω διανεμημένου κινητού φορτίου κυκλοφορίας (βλ. Εικόνα 
1.35). Το φορτίο πέδησης προκύπτει ως εξής: 

mkN70.2m3mkN90.11.0wqα10.0.q 2
1q1πεδ =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=  
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Εικόνα 1.35 

 
Το μέγιστο φορτίο πέδησης, κατά FB 101 που μπορεί να θεωρηθεί είναι 900 kN, ενώ το ελάχιστο είναι 
360·0.80·=288kN . Στην περίπτωσή μας το συνολικό φορτίο πέδησης Qlk είναι :  

kN423kN288m50mkN70.2Qlk =+⋅=  
 

Άρα βρίσκεται εντός των επιτρεπτών ορίων ( 288 900< <Q kNlk ) 
 
 
 

1.2.9 Μάζες 
Για τη δυναμική ανάλυση απαιτείται η ίδρυση ενός άλλου υποσυστήματος ‘ΜΑΖΕΣ’, επί του οποίου 
υπολογίζεται η αντίστοιχη μάζα, που λαμβάνεται υπόψη κατά τη δυναμική ανάλυση των ιδιομορφών 
(βλ. Εικόνα 1.36). Στην περίπτωση αυτή προστίθεται η μάζα από τα πρόσθετα μόνιμα και ένα τμήμα 
της μάζας του κινητού φορτίου. Στο υποσύστημα ‘ΜΑΖΕΣ’ δεν εμπεριέχονται τμήματα του φέροντος 
οργανισμού, που είναι εγκιβωτισμένα στο έδαφος και δεν ταλαντώνονται ελεύθερα, όπως είναι οι 
πάσσαλοι, οι  κεφαλοδοκοί και τα μεμονωμένα πέδιλα ή οι θεμελιοδοκοί. Δεν επιθυμούμε να 
λαμβάνονται υπόψη στη  συνολική ταλαντούμενη μάζα, γιατί θα είναι λάθος το ποσοστό  της 
συμμετέχουσας μάζας που προκύπτει και δε θα μπορεί να συγκριθεί με το κριτήριο του 90%. 
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Εικόνα 1.36 

 
Στο μενού ‘Χαρακτηριστικά φόρτισης’, στον τύπο φόρτισης δηλώνεται ως ‘Κατανομή μαζών’ στη φάση 
κατασκευής ‘ΣΕΙΣΜΙΚΗ’ (βλ. Εικόνα 1.37). Η σεισμική φάση κατασκευής έχει συνήθως μειωμένες 
δυσκαμψίες (στάδιο II) λόγω ρηγμάτωσης του φορέα κατά τον σεισμό σχεδιασμού. 
 

 
Εικόνα 1.37 
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Η ταλαντούμενη μάζα για τη δυναμική ανάλυση εισάγεται ως ‘μάζα ανά μονάδα όγκου’ στο 
υποσύστημα ‘ΜΑΖΕΣ’, και η γραμμικά διανεμημένη μάζα των πρόσθετων μόνιμων και του κινητού 
φορτίου (με συντελεστή ψ2=0.2 για τις οδικές και ψ2 = 0.3 για τις σιδηροδρομικές γέφυρες) εισάγεται 
ως ‘ομοιόμορφη γραμμική μάζα’ (βλ. Εικόνα 1.38). 
 
Το γραμμικά διανεμημένο φορτίο προκύπτει ως εξής: 
 

q q q
LUDLΣεισ πρ.μον

Q 1k Q 2k

ΓΕΦ

α Q α Q
1k 2k= + +

+⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟0 2.  

 

qΣεισ  kN/m= + ⋅ ⋅ + ⋅ +
⋅ ⋅ + ⋅ ⋅⎛

⎝⎜
⎞
⎠⎟
=28 26 0 2 9 3 4 50 2 50 0 8 2 300 0 8 2 200

50
391. . . . . . .  

Η γραμμικά διανεμημένη μάζα θα είναι: 
 

q
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tΣεισ  kN m  m= =
391
10

3 912
.

sec
.  

 

 
Εικόνα 1.38 
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1.2.10 Κόπωση 
Οι θέσεις του οχήματος κατά τη φόρτιση κόπωσης, παράγονται αυτόματα μέσω μιας γεννήτριας ως 
ξεχωριστές φορτίσεις. Γίνεται εισαγωγή ‘πολυγωνικής γραμμής διάταξης’ και δηλώνεται ‘μέγιστη 
απόσταση φορτίων’ 5m. Το οδόστρωμα ορίζεται από την ‘πολυγωνική γραμμή διάταξης’ (Βλ. Εικόνα 
1.39).  

 
Εικόνα 1.39 

Αποτελείται από 4 άξονες, όπου η απόσταση μεταξύ τους είναι 1.20, 6.00 και 1.20m διαδοχικά. Η 
εγκάρσια απόσταση τροχών είναι 2.00m (βλ. Εικόνα 1.40). 

 

120 kN 120 kN 120 kN 120 kN

 
Εικόνα 1.40 
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Τα φορτία εισάγονται ως ‘γραμμικά φορτία’ στο ‘γενικό σύστημα κατά z’. Είναι ομοιόμορφα φορτία και 
δίνονται με εκκεντρότητα 2.50m (βλ. Εικόνα 1.41). 
Τοποθετείται ανά άξονα ένα ομοιόμορφο φορτίο μήκους 0.40m και τιμής 300kN/m. Αυτό το φορτίο 
προκύπτει ως εξής : 

 

kN300
40.0

120
40.0

Qκοπ ==  , σε μήκος 0.40m 

 

 
Εικόνα 1.41 

 
Με αυτό το μοντέλο υπολογίζονται οι ελάχιστες και οι μέγιστες τάσεις και οι μεταβολές των τάσεων για 
τον έλεγχο σε κόπωση. 
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Στο μενού ‘χαρακτηριστικά φόρτισης’, στον τύπο φόρτισης δηλώνεται ως ‘Γεννήτρια φορτίσεων’, με 
τύπο γεννήτριας ‘γενικά κινητά φορτία’ στη φάση κατασκευής ‘Βασική κατάσταση’, στην κατηγορία 
δράσης ‘‘Μοντέλο φόρτισης 3’ (βλ. Εικόνα 1.42). 

 

 
Εικόνα 1.42 
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1.3 Συνδυασμοί δράσεων 

1.3.1 Συνδυασμοί δράσεων στην Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας 
1) Χαρακτηριστικός (σπάνιος) συνδυασμός (ΧΣ) 

G P Q Qk k k ki∑ ∑+ + + ⋅
1

ψ0i
 

 
2) Μη συχνός συνδυασμός (ΜΣ) 

G P Q Qk k k ki∑ ∑+ + ′ ⋅ + ⋅ψ ψ1 11 i1
 

 
3) Συχνός συνδυασμός (ΣΣ) 

G P Q Qk k k ki∑ ∑+ + ⋅ + ⋅ψ ψ  1 21 i1
 

 
4) Οιονεί μόνιμος συνδυασμός (ΟΜ) 

G P Qk k ki∑ ∑+ + ⋅ψ2i
 

 
Παρατήρηση: Η προένταση, στους συνδυασμούς που είναι κρίσιμη, εξετάζεται με δύο οριακές τιμές 
λόγω διασποράς της , P Pk k,inf .= ⋅0 9  και P Pk k,sup .= ⋅11  
 
 

Πίνακας 1.1 : Συντελεστές συνδυασμών ψ σε οδογέφυρες 

ΔΡΑΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ψ0  ψ1  ψ2  ′ψ1  

TS 0.75 0.75 0.2 0.8 Μοντέλο φορτίου 11) 

gr.1 UDL 0.4 0.4 0.2 0.8 

Μοντέλο φόρτισης 22) 0 0.75 0 0.8 

Οριζόντιες δράσεις – gr.2 0 0 0 0 

 
ΦΟΡΤΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Δράσεις πεζών- gr.3 0 0 0 0.8 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  0 0 0 0 

ΑΝΕΜΟΣ W 0.3 0.5 0 0.6 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Τ 0.8 0.6 0.5 0.8 

 
1)Τα φορτία TS και UDL αν ενεργούν δυσμενώς, πρέπει να εφαρμόζονται μαζί 
2)Για τοπικούς ελέγχους χρησιμοποιείται ο μονός άξονας 
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Πίνακας 1.2 – Ομάδες φορτίων 

 
Κατάστρωμα 

Πεζοδρόμια και 
ποδηλατόδρομοι σε 

γέφυρες 
Τύπος 
φορτίου Κατακόρυφα φορτία Οριζόντια φορτία Μόνο κατακόρυφα 

φορτία 

Προσομ. 
φορτίου Μ.Φ.1 Ανθρωπο-

συνωστ. 

Φορτία 
πέδησης 

και 
εκκίνησης 

Φυγοκεντρικά 
φορτία 

Ομοιόμορφα 
κατανεμημένη φόρτιση 

gr.1 Χαρακτηρι-
στική τιμή 

 1) 1) Μειωμένη τιμή 2) 

gr.2 Συχνή 
τιμή1) 

 Χαρακτηρι-
στική τιμή 

Χαρακτηριστική 
τιμή 

 

gr.3 
 

 
  

Χαρακτηριστική τιμή 4) 

gr.4 
 

Χαρακτηρι-
στική τιμή 5) 

   

Ο
μά
δα

 φ
ορ
τίο
υ 

gr.6 
3) 

0.5 πλάσια 
Χαρακτηρι-
στική τιμή 

 0.5 πλάσια 
Χαρακτηρι-
στική τιμή 

0.5 πλάσια 
Χαρακτηριστική 

τιμή 
Χαρακτηριστική τιμή 4) 

 
1) Εφόσον δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό από τον κανονισμό ή σε άλλα κανονιστικά κείμενα 
Συχνά, όταν δεν είναι κρίσιμός ο συνδυασμός της gr 2, θέτουμε μαζί με το gr 1 και το gr 2, δηλαδή τα κατακόρυφα 
και τα οριζόντια με τη χαρακτηριστική τους τιμή, ώστε να περιορίσουμε το πλήθος των συνδυασμών. Αυστηρά οι 
ομάδες (gr) δεν τίθενται ποτέ ταυτόχρονα. 
2) Η μειωμένη τιμή είναι, αντί για 5 kN/m2 (χαρακτηριστική τιμή), 2.5 kN/m2, δηλαδή ίση με το υπόλοιπο 
διανεμημένο φορτίο. Θα πρέπει να φορτίζεται μόνο ένα πεζοδρόμιο σε περίπτωση που είναι δυσμενέστερο από 
τη φόρτιση δύο πεζοδρομίων 
3) Αντικατάσταση εφεδράνων 
4) Η χαρακτηριστική τιμή για τη φόρτιση των πεζοδρομίων είναι 5 kN/m2. Αυτή εφαρμόζεται για τους ελέγχους 
διαστασιολόγησης των προβόλων των πεζοδρομίων στην εγκάρσια διεύθυνση, όπου προφανώς είναι κρίσιμη. 
 

 
Εικόνα 1.43 

 
Στη διαμήκη διεύθυνση που μελετάμε δεν είναι κρίσιμη η ομάδα 3, διότι δεν περιλαμβάνει τα κατακόρυφα φορτία 
κυκλοφορίας (TS και UDL) 
5) Ο ανθρωποσυνωστισμός δε λαμβάνεται συνήθως υπόψη ως μη κρίσιμος, παρά μόνο αν το ζητήσει ο ιδιοκτήτης 
του έργου.  
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1.3.2 Συνδυασμοί δράσεων στην Οριακή Κατάσταση Αστοχίας  
 
1) Συνδυασμός για μόνιμες και παροδικές δράσεις 
γ  G γ P γ Q γ ψ QG k P k Q k Q 0 k1 1 i i i

⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅∑∑  
 
2) Συνδυασμός για ασυνήθη δράση  
γ  G γ P A ψ  Q ψ QGA k P k d 1 k 2 kA 1 1 i i

⋅ + ⋅ + + ⋅ + ⋅∑∑  
 
3) Συνδυασμός για σεισμικές δράσεις 
∑ ∑ ⋅+++ ii k2Edkk QψAPG  
 
4) Συνδυασμός για κόπωση 

G P ψ Q ψ Qk k 1 k 2 k1 1 i i
+ + ⋅ + ⋅∑∑  

 
 

Πίνακας 1.3 : Συντελεστές ασφαλείας για οριακές καταστάσεις αστοχίας σε οδογέφυρες 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΡΑΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ Μόνιμες/ 

παροδικές  
Ασυνήθεις  Σεισμικές  

Μόνιμες δράσεις 
Μη ευνοϊκές 
Ευνοϊκές 

 
γG,sup 

γG,inf 

 
1.35 
1.00 

 
1.00 
1.00 

 
1.00 
1.00 

Οριζόντια ώθηση του 
εδάφους 

Μη ευνοϊκές 
Ευνοϊκές 

 
 

γG,sup 

γG,inf 

 
 

1.50 
1.00 

 
 

1.00 
1.00 

 
 

1.00 
1.00 

Προένταση γP 1.00 1.00 1.00 
Καθιζήσεις πιθανές γGset,k 1.00 - - 
Φορτία κυκλοφορίας 

Μη ευνοϊκές 
Ευνοϊκές 

 
γQ 

 
1.50 
0.00 

 
1.00 
0.00 

 
1.00 
0.00 

Άλλες μεταβλητές 
δράσεις 

Μη ευνοϊκές 
Ευνοϊκές 

 

 
γQ 

 
 

1.50 
0.00 

 
 

1.00 
0.00 

 
 
- 
- 

Ασυνήθεις δράσεις γΑ  -1) 1.00 - 
Σεισμικές δράσεις γEd - - 1.00 

 
1)Η αντικατάσταση εφεδράνων, παρότι χαρακτηρίζεται ως ασυνήθης δράση, η διαστασιολόγηση γίνεται με 
συνδυασμό για παροδική κατάσταση και συντελεστή γΑ=1.50 
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1.4 Δημιουργία περιβαλλουσών στο Statik για οριακές 
καταστάσεις λειτουργικότητας και φέρουσας ικανότητας 

1.4.1 Σπάνιος ή χαρακτηριστικός συνδυασμός λειτουργικότητας 
Ο σπάνιος συνδυασμός λειτουργικότητας (βλ. Εικόνα 1.44) περιέχει τα μόνιμα φορτία, την προένταση, 
τα φορτία κυκλοφορίας με συντελεστή 1.0, σε συνδυασμό με τη θερμοκρασία με συντελεστή ψ0=0.8. 
Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των εφελκυστικών τάσεων του σκυροδέματος (2.1.1), στάδιο Ι-ΙΙ (fctm) 
και τον περιορισμό του εύρους ρωγμών- έμμεσος υπολογισμός (2.6). 

 
Εικόνα 1.44 

 
Παράγεται αυτόματα από το πρόγραμμα αφού καθορίσουμε στο set των φορτίων κυκλοφορίας οδών 
την ταυτόχρονη δράση του TANDEM, του UDL και του οριζόντιου φορτίου με 1 (βλ. Εικόνα 1.46). 
Απλοποιητικά έχουν ληφθεί τα οριζόντια φορτία πέδησης / εκκίνησης με τη χαρακτηριστική τους τιμή, 
μαζί με τα κατακόρυφα φορτία κυκλοφορίας. Αυστηρά θα έπρεπε να υπάρχουν δύο ομάδες δράσεων 
σύμφωνα με την εικόνα 1.45. 

 
Εικόνα 1.45 – Ακριβής εφαρμογή των ομάδων (groups) 

 
 
Επίσης στο set των θερμοκρασιακών δράσεων ορίζουμε το συνδυασμό ομοιόμορφης μεταβολής και 
διαφοράς άνω-κάτω πέλματος με 1.0 και ωΝ=0.35 ή ωΜ=0.75 και 1.0 αντίστοιχα (βλ. Εικόνα 1.47 ). 
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Εικόνα 1.46 – κατακόρυφα και οριζόντια φορτια 

κυκλοφορίας 

 
Εικόνα 1.47 – Ομοιόμορφη θερμοκρασιακή μεταβολή και 

διαφορά θερμοκρασίας άνω – κάτω πέλματος 
 

 
Εικόνα 1.48 - Στις δύο πρώτες στήλες είναι κύρια η κυκλοφορία , στις 2 επόμενες η θερμοκρασία 

 

1.4.2 Μη συχνός συνδυασμός λειτουργικότητας 
Ο μη συχνός συνδυασμός λειτουργικότητας (βλ. Εικόνα 1.49) περιέχει τα μόνιμα φορτία, την 
προένταση, τα φορτία κυκλοφορίας με συντελεστή ψ1΄= 0.8 και τη θερμοκρασιακή δράση με 
συντελεστή ψ1= 0.6. Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των θλιπτικών τάσεων του σκυροδέματος (0.6 fck) 
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(2.1.2) ,τον έλεγχο των τάσεων του χαλαρού χάλυβα (0.8·fyk) (2.2) και για τον έλεγχο απόθλιψης σε 
γέφυρες κατηγορίας Α (2.4). 

 
Εικόνα 1.49 

 
Παράγεται από το χρήστη ακολουθώντας την εξής διαδικασία: 
Ο χρήστης παράγει αυτόματα το συνδυασμό χαρακτηρίζοντας τον σα σπάνιο συνδυασμό 
λειτουργικότητας, αφού καθορίσει τους συντελεστές στα set των φορτίων κυκλοφορίας και 
θερμοκρασιακών δράσεων, ακριβώς όπως στους προηγούμενους συνδυασμούς λειτουργικότητας.  
 
Κατόπιν αλλάζει τους συντελεστές στα φορτία κυκλοφορίας και στην θερμοκρασιακή δράση, 
πολλαπλασιάζοντας τους συντελεστες των set με ψ1΄, όταν πρόκειται για πρωτεύουσα δράση, και με 
ψ1, όταν πρόκειται για ακόλουθη δράση., σύμφωνα με τη σχέση: 
 

G P Q Qk k k ki∑ ∑+ + ′ ⋅ + ⋅ψ ψ1 11 i1
 

 
Εικόνα 1.50 - Στις δύο πρώτες στήλες είναι κύρια η κυκλοφορία, στις δύο επόμενες η θερμοκρασία 

 
Εναλλακτικά, σε περίπτωση που υπάρχουν πολλές δράσεις και είναι δύσκολο για το χρήστη να 
δημιουργήσει χειροκίνητα τον συνδυασμό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους παραπάνω ελέγχους ο 
σπάνιος συνδυασμός λειτουργικότητας, ως δυσμενέστερος. 
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1.4.3 Συχνός συνδυασμός λειτουργικότητας 
Ο συχνός συνδυασμός λειτουργικότητας (βλ. Εικόνα 1.51) περιέχει τα μόνιμα φορτία, την προένταση, 
τα φορτία κυκλοφορίας οδών με συντελεστές ψ1= 0.75 για το όχημα (TANDEM) και ψ1= 0.40 για το 
ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο (UDL), σε συνδυασμό με τη θερμοκρασία με συντελεστή ψ2= 0.5. 
Χρησιμοποιείται για: τον έλεγχο απόθλιψης για γέφυρες κατηγορίας Β (2.4), τον υπολογισμό του 
ελάχιστου οπλισμού για τον περιορισμό του εύρους ρωγμών (fctm) (2.5), τον περιορισμό των κύριων 
λοξών εφελκυστικών τάσεων κατά ARS 11/03 (fctk,0.05) (2.7). 

 
Εικόνα 1.51 

 
Παράγεται αυτόματα από το πρόγραμμα (βλ. Εικόνα 1.52) αφού καθορίσουμε τους συντελεστές στα 
set των φορτίων κυκλοφορίας και θερμοκρασιακών δράσεων, ακριβώς όπως στο σπάνιο συνδυασμό. 

 
Εικόνα 1.52 - Στις δύο πρώτες στήλες είναι κύρια η κυκλοφορία, ενώ στις δύο επόμενες η θερμοκρασία. 
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1.4.4 Οιονεί μόνιμος συνδυασμός λειτουργικότητας 
Ο οιονεί μόνιμος συνδυασμός λειτουργικότητας (βλ. Εικόνα 1.53) περιέχει τα μόνιμα φορτία, την 
προένταση, τα φορτία κυκλοφορίας οδών με συντελεστή ψ2=0.20, σε συνδυασμό με τη θερμοκρασία 
με συντελεστή ψ2=0.5. Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των θλιπτικών τάσεων του σκυροδέματος 
(0.45fck) (2.1.3), τον έλεγχο των τάσεων του χάλυβα προέντασης (0.65fpk) (2.3), τον έλεγχο απόθλιψης 
για γέφυρες κατηγορίας C (2.4) και για τον περιορισμό των παραμορφώσεων (2.8). 
 

 
Εικόνα 1.53 

 
Παράγεται αυτόματα από το πρόγραμμα (βλ. Εικόνα 1.54) αφού καθορίσουμε τους συντελεστές στα 
set των φορτίων κυκλοφορίας και θερμοκρασιακών δράσεων, ακριβώς όπως στους προηγούμενους 
συνδυασμούς λειτουργικότητας. 

 
Εικόνα 1.54 
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1.4.5 Διαστασιολόγηση για μόνιμα και μεταβλητά φορτία 
Η περιβάλλουσα διαστασιολόγησης για μόνιμα και μεταβλητά φορτία αποτελεί μια βασική κατάσταση 
σχεδιασμού και εντάσσεται στην οριακή κατάσταση φέρουσας ικανότητας τύπου 2 (ΟΚΑ 1Β) (βλ. 
Εικόνα 1.55). Περιέχει τα μόνιμα φορτία με συντελεστή γG=1.35, τις ωθήσεις γαιών με συντελεστή 
γG=1.50, την προένταση, τα φορτία κυκλοφορίας οδών με συντελεστή γQ=1.50. Χρησιμοποιείται για 
διαστασιολόγηση σε κάμψη με αξονική δύναμη, διάτμηση, στρέψη και για όλες γενικά τις 
διαστασιολογήσεις χαλαρού οπλισμού. 

 
Εικόνα 1.55 

 
Παράγεται αυτόματα από το πρόγραμμα (βλ. Εικόνα 1.56) αφού καθορίσουμε τους συντελεστές στα 
set των φορτίων κυκλοφορίας όπως στους προηγούμενους συνδυασμούς λειτουργικότητας και 
απενεργοποιήσουμε τη θερμοκρασιακή δράση. 
 

 
Εικόνα 1.56 Στην πρώτη στήλη είναι δυσμενή τα μόνιμα, στη δεύτερη ευμενή. 
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1.4.6 Διαστασιολόγηση για αντικατάσταση εφεδράνων 
Η περιβάλλουσα διαστασιολόγησης για αντικατάσταση εφεδράνων ανήκει στην κατηγορία των 
παροδικών καταστάσεων (απαιτείται επέμβαση του χρηστή στους συνδυασμούς των δράσεων) και 
εντάσσεται στην οριακή κατάσταση φέρουσας ικανότητας τύπου 2 (ΟΚΑ 1Β) (βλ. Εικόνα 1.57). 
Περιέχει τα μόνιμα φορτία με συντελεστή γG =1.35, την προένταση, τα φορτία κυκλοφορίας οδών 
TANDEM με συντελεστή 0.5·γG·ψ0=0.5·1.50·0.75=0.5625 και UDL με συντελεστή 
0.5·γG·ψ0=0.5·1.50·0.40=0.30, και τη μη συνήθη δράση για αντικατάσταση εφεδράνων με συντελεστή 
γΑ =1.50 (βλ. Πίνακα 1.3). Ο συντελεστής 0.50 στα φορτία κυκλοφορίας επιβάλλεται, αφού ανήκουν 
στην ομάδα gr. 6 (βλ Πίνακα 1.2) κατά FB101. Χρησιμοποιείται για διαστασιολόγηση σε κάμψη με 
αξονική δύναμη, διάτμηση, στρέψη και για όλες γενικά τις διαστασιολογήσεις χαλαρού οπλισμού. 
 

 
Εικόνα 1.57 

 
Παράγεται από το πρόγραμμα με την έξής διαδικασία : 
• Παράγουμε αυτόματα από το πρόγραμμα τους συνδυασμούς αφού καθορίσουμε τους συντελεστές 

στα set των φορτίων κυκλοφορίας (βλ. Εικόνα 1.58) και απενεργοποιήσουμε τη θερμοκρασιακή 
δράση. 

 
Εικόνα 1.58 

• Ενεργοποιούμε την ασυνήθη δράση ’Αντικατάσταση εφεδράνων’ και της βάζουμε συντελεστή 1.5 
και 1.0 ως παροδική κατάσταση, και προκύπτουν έτσι οι συνδυασμοί δράσεων για την δημιουργία 
της περιβάλλουσας αντικατάστασης εφεδράνων (βλ. Εικόνα 1.59). 
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Εικόνα 1.59 Στη πρώτη στήλη είναι δυσμενή τα μόνιμα, ενώ στη δεύτερη ευμενή 

 
Η περιβάλλουσα αντικατάστασης εφεδράνων σχηματίζεται κατ’ αποκλειστικό τρόπο μεταξύ των 
διαφόρων περιπτώσεων ανύψωσης του φορέα, με επέμβαση του χρήστη (βλ. Εικόνα Εικόνα 1.60). 

 
Εικόνα 1.60 
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1.4.7 Διαστασιολόγηση για δυνατές καθιζήσεις 
Η περιβάλλουσα διαστασιολόγησης για καθιζήσεις ανήκει στην κατηγορία των μη συνήθων 
καταστάσεων και εντάσσεται στην οριακή κατάσταση φέρουσας ικανότητας τύπου 2 (ΟΚΑ  1Β) (βλ. 
Εικόνα 1.61). Περιέχει τα μόνιμα φορτία με συντελεστή γG=1.0, την προένταση, τα φορτία κυκλοφορίας 
οδών TANDEM με συντελεστή ψ1=0.75 και UDL ψ1=0.4, και τις δυνατές καθιζήσεις με συντελεστή 1.0. 

 
Εικόνα 1.61 

 
Παράγεται αυτόματα από το πρόγραμμα (βλ. Εικόνα 1.62) αφού καθορίσουμε τους συντελεστές στα 
set των φορτίων κυκλοφορίας όπως στους προηγούμενους συνδυασμούς και απενεργοποιήσουμε τη 
θερμοκρασιακή δράση. 

 
Εικόνα 1.62 

 
Χρησιμοποιείται για διαστασιολόγηση σε κάμψη με αξονική δύναμη, διάτμηση, στρέψη και για όλες 
γενικά τις διαστασιολογήσεις χαλαρού οπλισμού. Η περιβάλλουσα καθιζήσεων περιέχει όλους τους 
δυνατούς συνδυασμούς φορτίσεων καθίζησης. 
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1.4.8 Διαστασιολόγηση για κόπωση 
Ο έλεγχος διακύμανσης τάσεων έναντι κόπωσης γίνεται με το συχνό συνδυασμό κόπωσης. Περιέχει 
τα μόνιμα φορτία με συντελεστή 1.0, την προένταση με συντελεστή 0.7 – 0.9, τις πιθανές καθιζήσεις, 
αν δρουν δυσμενώς, το μοντέλο φόρτισης 3 (για κόπωση) με συντελεστή 1.40 – 1.75 και τη 
θερμοκρασιακή δράση με συντελεστή ψ1=0.6. 
 

 
Εικόνα 1.63 

 
Παράγεται από το πρόγραμμα με την έξής διαδικασία : 
• Παράγουμε αυτόματα από το πρόγραμμα τους συνδυασμούς αφού καθορίσουμε τους συντελεστές 

στα set των φορτίων κυκλοφορίας (βλ. Εικόνα 1.64) και θερμοκρασιακής δράσης όμοια όπως 
στους προηγούμενους συνδυασμούς. 

 

 
Εικόνα 1.64 

 
• Διαγράφουμε τις στήλες 1 και 2, στις οποίες το μοντέλο φόρτισης 3 έχει μηδενικό συντελεστή και η 

θερμοκρασία πρωτεύοντα ρόλο (βλ. Εικόνα 1.65). 
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Εικόνα 1.65 

 
Με αυτό τον τρόπο προκύπτουν οι τελικοί συνδυασμοί (βλ. Εικόνα 1.66). 

 
Εικόνα 1.66 

 

διαγράφονται 

αλλαγή 
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1.4.9 Διαστασιολόγηση για σεισμό 
Ο σεισμός θεωρείται στο πρόγραμμα μια μεταβλητή δράση, η οποία ενεργοποιείται μόνο κατά τη 
δημιουργία του σεισμικού συνδυασμού. Αποτελείται από περισσότερες δράσεις, όπως Α1 (σεισμός 
στη διεύθυνση 1), Α2 (σεισμός στη διεύθυνση 2), Α3, (σεισμός στη διεύθυνση 3), τμήμα κινητού 
φορτίου, σεισμικές ωθήσεις και εκκεντρότητες. Αποτελεί ένα set, το set ‘’Σεισμός’’. Έτσι επιτυγχάνεται 
εύκολη διαχείριση κατά τη δημιουργία των συνδυασμών. Εντάσσεται στην οριακή κατάσταση αστοχίας 
τύπου 2 (ΟΚΑ 1Β). Περιέχει το ίδιο βάρος, τα πρόσθετα μόνιμα φορτία, τις ωθήσεις γαιών, την 
προένταση και τη σεισμική δράση. 

 
Εικόνα 1.67 

 
Η σεισμική δράση ορίζεται συνήθως σε 3 διαφορετικές διευθύνσεις 1, 2, 3, οι οποίες αντιστοιχούν για 
συνήθεις ευθύγραμμες γέφυρες στη διαμήκη, την εγκάρσια και την κατακόρυφη διεύθυνση. 

 
Εικόνα 1.68 

 
Στην διεύθυνση 1 σχηματίζεται μία περιβάλλουσα, η οποία περιέχει το συνδυασμό : 

± ± ±A A A1 2 30 3 0 3. .  
 
Τα αποτελέσματα προέρχονται από τη δυναμική ανάλυση με φάσμα απόκρισης για τις διευθύνσεις 1, 
2, 3 αντίστοιχα. Μπορούν όμως να είναι και οι φορτίσεις της ισοδύναμης στατικής μεθόδου με τους 
κατάλληλους συντελεστές επιτάχυνσης, όπως προκύπτουν ανά διεύθυνση, βάσει της δεσπόζουσας 
ιδιοπεριόδου από το κατάλληλο φάσμα απόκρισης (εδαφική επιτάχυνση, απόσβεση του συστήματος 
στην εν λόγω διεύθυνση, συντελεστές συμπεριφοράς q, εφόσον δεχόμαστε ανελαστική συμπεριφορά 
του φορέα, κατηγορία εδάφους, συντελεστής σπουδαιότητας, συντελεστής θεμελίωσης κλπ). 
 
Στην ισοδύναμη στατική μέθοδο, θα έπρεπε να μπει και ένας συντελεστής συμμετέχουσας μάζας, ο 
οποίος λαμβάνεται συνήθως από τη δεσπόζουσα ιδιομορφή. 
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Η περιβάλλουσα στη διεύθυνση 1 δημιουργείται από το χρήστη και έχει την εξής μορφή: 
 

 
Εικόνα 1.69 

 
Η συνολική περιβάλλουσα σεισμικού συνδυασμού που προκύπτει έχει την εξής μορφή: 
 

 
Εικόνα 1.70 

 
Στο σεισμικό συνδυασμό οφείλουμε να συμπεριλάβουμε και κάποιες στατικές φορτίσεις, όπως για 
παράδειγμα από αθέλητες εκκεντρότητες ή πρόσθετες ωθήσεις γαιών λόγω σεισμού. Οι αθέλητες 
εκκεντρότητες δεν απαιτούνται σε όλες τις περιπτώσεις. 
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Κεφάλαιο 2 Έλεγχοι οριακής κατάστασης λειτουργικότητας 
Οι έλεγχοι που γίνονται στην οριακή κατάσταση λειτουργικότητας είναι οι εξής:  
 
2.1. Έλεγχος των εφελκυστικών τάσεων και περιορισμός των θλιπτικών τάσεων του σκυροδέματος  

(FB 102 II 4.4.1.2 ) (ΧΣ, ΜΣ, ΟΜ) 
2.2. Περιορισμός των τάσεων του χαλαρού χάλυβα (FB 102 II 4.4.1.3 ) (ΜΣ) 
2.3. Περιορισμός των τάσεων του χάλυβα προέντασης (FB 102 II 4.4.1.4 ) (ΟΜ) 
2.4. Έλεγχος απόθλιψης (FB 102 II 4.4.2.1 ) (ΟΜ, ΜΣ, ΣΣ) 
2.5. Ελάχιστος οπλισμός για τον περιορισμό του εύρους ρωγμών (FB 102 II 4.4.2.2 ) (ΣΣ) 
2.6. Περιορισμός του εύρους ρωγμών – έμμεσος υπολογισμός (FB 102 II 4.4.2.4) (ΧΣ) 
2.7. Περιορισμός των λοξών κύριων εφελκυστικών τάσεων (ARS 11/2003 (16), RIL 804.4201 (18)) (ΣΣ) 
2.8. Περιορισμός των παραμορφώσεων (FB 102 II 4.4.3 ) (ΟΜ) 

 
 
Στα κεφάλαια που ακολουθούν έχουν γίνει ενδεικτικοί έλεγχοι, στους όποιους έχει θεωρηθεί σαν 
κύρια μεταβλητή δράση η φόρτιση κυκλοφορίας (QTS και QUDL). Επίσης η ποιότητα σκυροδέματος 
που έχει θεωρηθεί είναι C 35/45, του χαλαρού οπλισμού S500 και του χάλυβα προέντασης 
St1670/1860. 
 
 
Στον επόμενο πίνακα αναφέρονται οι έλεγχοι που γίνονται με κάθε συνδυασμό λειτουργικότητας: 
 

Πίνακας 2.1 
Συνδυασμός 

Λειτουργικότητας  Έλεγχοι 

Χαρακτηριστικός ή 
σπάνιος (ΧΣ) 

2.1.1 
 
2.6 

Εφελκυστικές τάσεις σκυροδέματος, στάδιο Ι-ΙΙ (fctm)  
 
Περιορισμός του εύρους ρωγμών – έμμεσος υπολογισμός 

Μη συχνός (ΜΣ) 

2.1.2 
 
2.2 
 
2.4 

Θλιπτικές τάσεις σκυροδέματος (0.6·fck)  
 
Τάσεις χαλαρού χάλυβα (0.8·fyk) 
 
Απόθλιψη για γέφυρες κατηγορίας Α 

Συχνός (ΣΣ) 

2.4 
 
2.5 
 
2.7 

Απόθλιψη για γέφυρες κατηγορίας Β  
 
Ελάχιστος οπλισμός για τον περιορισμό του εύρους ρωγμών (fctm) 
 
Περιορισμός των κύριων λοξών εφελκυστικών τάσεων (fctk,0.05) 

Οιονεί μόνιμος (ΟΜ) 

2.1.3 
 
2.3 
 
2.4 
 
2.8 

Θλιπτικές τάσεις σκυροδέματος(0.45·fck),  
 
Τάσεις χάλυβα προέντασης (0.65·fpk),  
 
Απόθλιψη για γέφυρες κατηγορίας C, 
 
Περιορισμός των παραμορφώσεων 

 



Κεφάλαιο 2 – Έλεγχοι οριακής κατάστασης λειτουργικότητας 

Σελίδα 50 cubus Hellas Ltd 

Χαρακτηριστικός συνδυασμός: 
( ) )3

PTWQQGGGGGΧΣ kUDLTSSHRk,SETSPR21 MM8.0M3.0MMMMMMMM ∞+⋅+⋅+++++++=  

Μη συχνός συνδυασμός: 
( ) ∞+⋅+⋅++⋅+++++= kUDLTSSHRk,SETSPR21 PTWQQGGGGGMΣ MM6.0M5.0MM8.0MMMMMM  

Συχνός συνδυασμός: 
∞+⋅+⋅+⋅+++++= kUDLTSSHRk,SETSPR21 PTQQGGGGGΣΣ MM5.0M4.0M75.0MMMMMM  

Οιονεί μόνιμος συνδυασμός: 
( ) )4

PTQQGGGGG0M kUDLTSSHRk,SETSPR21 MM5.0MM2.0MMMMMM ∞+⋅++⋅+++++=  

 
 

2.1 Περιορισμός των θλιπτικών τάσεων του σκυροδέματος 

2.1.1 Χαρακτηριστικός συνδυασμός  
Πρώτα υπολογίζεται η εφελκυστική τάση σε αρηγμάτωτη κατάσταση (ομογενής διατομή- στάδιο I), υπό 
τον χαρακτηριστικό συνδυασμό και συγκρίνεται με την τιμή 2

ctm mmN2.3f = (για σκυρόδεμα 
C35/45).  
Η ροπή δίδεται:  
 

( ) )3
PTWQQGGGGGΧΣ kUDLTSSHRk,SETSPR21 MM8.0M3.0MMMMMMMM ∞+⋅+⋅+++++++=  

 
Σε περίπτωση αρηγμάτωτης διατομής – στάδιο I (σc<fctm), οι έλεγχοι 2.1.2, 2.1.3 γίνονται στην ομογενή 
διατομή , σε περίπτωση ρηγμάτωσης οι έλεγχοι γίνονται σε ρηγματωμένη διατομή (σc> fctm ), όπου 
περιέχονται όλοι οι τελικοί χαλαροί οπλισμοί. 
 
3) Αν είναι ευνοϊκή η κατάσταση χρησιμοποιούμε το MPk∞,inf

 και αν είναι μη ευνοϊκή το MPk∞,sup  

2.1.2 Συνδυασμός μη συχνός – Επιτρεπόμενη τάση 0.6fck 
Στην προένταση λαμβάνεται η μέση τιμή (δεν είναι ευαίσθητος ο έλεγχος σε διασπορά της δύναμης 
προέντασης) 
Η ροπή δίδεται:  

( ) ∞+⋅+⋅++⋅+++++= kUDLTSSHRk,SETSPR21 PTWQQGGGGGMΣ MM6.0M5.0MM8.0MMMMMM  

 
Επιτρεπόμενη τάση 22

ckc mm/N 21mm/N 356.0f6.0σ =⋅=⋅=  (για σκυρόδεμα C35/45) 
 

2.1.3 Συνδυασμός οιονεί μόνιμος – Επιτρεπόμενη τάση 0.45fck 
  
Προκειμένου να μη ληφθεί υπόψη η μη γραμμικότητα του ερπυσμού οφείλει να πληρούται ο ακόλουθος 
έλεγχος.  
 
Η ροπή δίδεται: 

( ) )4
PTQQGGGGG0M kUDLTSSHRk,SETSPR21 MM5.0MM2.0MMMMMM ∞+⋅++⋅+++++=  

 
Επιτρεπόμενη τάση 22

ckc mm/N 75.15mm/N 3545.0f45.0σ =⋅=⋅=  (για σκυρόδεμα C35/45) 
 
4) Αν είναι ευνοϊκή η κατάσταση χρησιμοποιούμε το MPk∞,inf

 και αν είναι μη ευνοϊκή το MPk∞,sup  
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2.2 Περιορισμός των τάσεων του χαλαρού χάλυβα - Μη συχνός 
συνδυασμός – Επιτρεπόμενη τάση 0.80·fyk 
Ο έλεγχος γίνεται σε ρηγματωμένη διατομή. Η τάση ελέγχεται με την τιμή: 

2
yk mmN40050080.0f80.0 =⋅=⋅  

Στη διατομή περιέχεται ο τελικός χαλαρός οπλισμός. 
 
Η ροπή δίδεται: 

( ) ∞+⋅+⋅++⋅+++++= kUDLTSSHRk,SETSPR21 PTWQQGGGGGMΣ MM6.0Μ5.0MM8.0MMMMMM  

 
Δεν απαιτείται ο εν λόγω έλεγχος αν η διατομή σύμφωνα με τον έλεγχο της παραγράφου 2.1.1 
προκύψει ομογενής, δηλαδή δεν υπάρχει υπέρβαση της εφελκυστικής αντοχής του σκυροδέματος. 
 

2.3 Περιορισμός των τάσεων του χάλυβα προέντασης - 
Συνδυασμός οιονεί μόνιμος – Επιτρεπόμενη τάση 0.65·fpk 
Γίνεται στη ρηγματωμένη διατομή. Η τάση ελέγχεται με την τιμή : 

2
pk mmN1209186065.0f65.0 =⋅=⋅  

Η ροπή δίδεται: 
( ) )5

PTQQGGGGG0M kUDLTSSHRk,SETSPR21 MM5.0MM2.0MMMMMM ∞+⋅++⋅+++++=  

 
5) Αν είναι ευνοϊκή η κατάσταση χρησιμοποιούμε το MPk∞,inf

 και αν είναι μη ευνοϊκή το MPk∞,sup
 

 

2.4 Έλεγχος απόθλιψης –οιονεί μόνιμος συνδυασμός  
 
Ο έλεγχος απόθλιψης γίνεται για κατηγορίες γεφυρών A, B, C για τους συνδυασμούς του πίνακα 2.2. 
Δεν πρέπει να εμφανίζονται εφελκυστικές τάσεις στο όριο της διατομής που είναι κοντά οι τένοντες. Για 
την κατηγορία C, που είναι η συνήθης κατηγορία γεφυρών, ο έλεγχος γίνεται για τον οιονεί μόνιμο 
συνδυασμό σε ομογενή διατομή. 

( ) )6
PTQQGGGGG0M kUDLTSSHRk,SETSPR21 MM5.0MM2.0MMMMMM ∞+⋅++⋅+++++=  

 
6) Αν είναι ευνοϊκή η κατάσταση χρησιμοποιούμε το MPk∞,inf

 και αν είναι μη ευνοϊκή το MPk∞,sup
 

 
Πίνακας 2.2 -  Απαιτήσεις για τον περιορισμό του πλάτους ρηγμάτωσης και την απόθλιψη 

Συνδυασμός δράσεων για  
Κατηγορία 
απαίτησης Απόθλιψη Περιορισμό εύρους 

ρωγμών 

Υπολογιστική τιμή του 
πλάτους ρηγμάτωσης 

w(mm) 
A Μη συχνός χαρακτηριστικός 
B Συχνός Μη συχνός 
C Οιονεί μόνιμος Συχνός 
D --- Συχνός 

0.2 

E --- Οιονεί μόνιμος 0.3 
 
Παρατήρηση:   
Σε στάδιο κατασκευής επιτρέπονται εφελκυστικές τάσεις 2

ctk,0.05c mmN87.1f0.85σ =⋅≤  για C35/45 
(RIL 80442.01(15) και Reg.-Nr 006) 
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2.5 Ελάχιστος οπλισμός για τον περιορισμό του εύρους ρωγμών- 
Συχνός συνδυασμός δράσεων 
 
Εάν η τάση του σκυροδέματος είναι σc > -1kN/mm2, είναι υποχρεωτικός ο ελάχιστος οπλισμός. 
Πρακτικά ο ελάχιστος οπλισμός είναι πάντοτε υποχρεωτικός. 
Ο άμεσος υπολογισμός του εύρους ρωγμών δεν είναι αναγκαίος εφόσον η εφελκυστική τάση στο όριο 
της διατομής, υπό το συχνό συνδυασμό, δεν υπερβαίνει την τιμή fctm=3.2 N/mm2. 
Κατά κανόνα επιδιώκουμε την τήρηση αυτού του περιορισμού. 

∞+⋅+⋅+⋅+++++= kUDLTSSHRk,SETSPR21 PTQQGGGGGΣΣ MM5.0M4.0M75.0MMMMMM  

 
Στην περίπτωση αυτή αρκεί ο έμμεσος ο υπολογισμός του ελάχιστου οπλισμού για τον περιορισμό του 
εύρους των ρωγμών στην εφελκυόμενη ζώνη. 
 
 
 

2.6 Περιορισμός του εύρους ρωγμών (έμμεσος υπολογισμός) – 
Χαρακτηριστικός συνδυασμός δράσεων 
 
Η διαδικασία που ακολουθούμε είναι η εξής: 
Βήμα 1ο : 
Τοποθετούμε έναν ελάχιστο οπλισμό στη διατομή και βάσει διαμέτρου και απόστασης μεταξύ των 
ράβδων από τους πίνακες 2.3, 2.4 προκύπτει η επιτρεπόμενη τάση του χάλυβα σs. 
 

Πίνακας 2.3- Οριακή διάμετρος d*s σε χαλαρούς οπλισμούς 
Οριακή διάμετρος ράβδων σε mm ανάλογα με την υπολογιστική τιμή του 

πλάτους ρωγμής wk Τάση χάλυβα σs 
( )2mmN  wk=0.4 mm wk=0.3 mm wk=0.2 mm 

160 56 42 28 

200 36 28 18 

240 25 19 13 

280 18 14 9 

320 14 11 7 

360 11 8 6 

400 9 7 5 

450 7 5 4 
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Πίνακας 2.4 – Μέγιστες τιμές των αποστάσεων των ράβδων σε χαλαρούς οπλισμούς 

Μέγιστες τιμές των αποστάσεων των ράβδων σε mm ανάλογα με την 
υπολογιστική τιμή του πλάτους ρωγμής wk 

Τάση χαλαρού 
οπλισμού σs 
( )2mmN  wk=0.4 mm wk=0.3 mm wk=0.2 mm 

160 300 300 200 

200 300 250 150 

240 250 200 100 

280 200 150 50 

320 150 100 - 

360 100 50 - 
 

Πίνακας 2.5 – Αναλογία ξ της αντοχής συνάφειας του προεντεταμένου χάλυβα ως προς την αντοχή συνάφειας του 
χαλαρού χάλυβα με νευρώσεις 

 Τένοντες επί κλίνης Τένοντες με τσιμεντένεση 

Λείες ράβδοι --- 0.3 

Πολύκλωνα καλώδια 0.6 0.5 

Σύρματα πλεγμένα 0.7 0.6 

Ράβδοι με νευρώσεις 0.8 0.7 
 
Βήμα 2ο : Από τις διατομές τενόντων και χαλαρού χάλυβα προκύπτει ο ενεργός βαθμός οπλισμούρeff , 
λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες αντοχές συνάφειας και ο γεωμετρικός βαθμός οπλισμού, ρtot . 

eff,c

p
2

1s
eff A

AξA
ρ

⋅+
=  

ρtot=
+A A

A
s p

c eff,
 

όπου:  
As : Επιφάνεια της διατομής του χαλαρού χάλυβα 
Ap : Επιφάνεια της διατομής των τενόντων που βρίσκονται στην ενεργό περιοχή Ac,eff του 

οπλισμού 
Ac,eff: Ενεργός περιοχή του οπλισμού 
ξ1: αναλογία της αντοχής συνάφειας του προεντεταμένου χάλυβα και του χαλαρού χάλυβα 

λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικές διαμέτρους. 

p

s
1 d

dξξ ⋅=  

ξ: Αναλογία της μέσης αντοχής συνάφειας του προεντεταμένου χάλυβα ως προς το χαλαρό 
χάλυβα βάσει του πίνακα 2.5. 

ds: Μέγιστη υπάρχουσα διάμετρος ράβδου του οπλισμού του χαλαρού χάλυβα 
dp: Ισοδύναμη διάμετρος του οπλισμού του προεντεταμένου χάλυβα, όπου: 

pp A6.1d ⋅=         ,για τένοντα από αρκετά πολύκλωνα καλώδια ή σύρματα 

συρμαp d75.1d ⋅=  ,για μεμονωμένα πολύκλωνα καλώδια που αποτελούνται από 7 σύρματα 

συρμαp d20.1d ⋅= ,για μεμονωμένα πολύκλωνα καλώδια που αποτελούνται από 3 σύρματα 
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Επεξήγηση : 
α) Δοκοί 
b) Πλάκες (x είναι το ύψος της θλιβόμενης ζώνης στην κατάσταση I) 
c) Δομικό στοιχείο υπό εφελκυστική καταπόνηση 
1 Περιοχή δράσης του οπλισμού Ac,eff 
2 Άξονας κέντρου βάρους οπλισμού 

Εικόνα 2.1 – Υπολογισμός Ac,eff 

 
Με το 2

ctmeff,ct mmN2.3ff ==  γνωστό, υπολογίζουμε με το χέρι το σs2
 από την σχέση : 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅⋅−≤

toteff
eff,ctss ρ

1
ρ

1f4.0σ σ 2  

Όπου :  
sσ :  η τάση του χαλαρού χάλυβα, όπως προκύπτει από τον έλεγχό τάσεων, υπό το 

χαρακτηριστικό συνδυασμό δράσεων: 
( ) )3

PTWQQGGGGGΧΣ kUDLTSSHRk,SETSPR21 MM8.0M3.0MMMMMMMM ∞+⋅+⋅+++++++=

 
fct,eff: Η ενεργός εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος 
 

3) Αν είναι ευνοϊκή η κατάσταση χρησιμοποιούμε το MPk∞,inf
 και αν είναι μη ευνοϊκή το MPk∞,sup

 

 
Σε περίπτωση που δεν πληρούται ο έλεγχος, αυξάνουμε το χαλαρό οπλισμό και επαναλαμβάνουμε τον 
έλεγχο. Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει και αυτόματη διαστασιολόγηση του χαλαρού οπλισμού με οριακή 
τάση του χάλυβα σS2, ιδρύοντας έναν ειδικό υπολογισμό στο Fagus 5 με το χαρακτηριστικό συνδυασμό 
δράσεων. Η τάση σS2 δηλώνεται στο set παραμέτρων υπολογισμού AP1. 
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2.7 Περιορισμός των λοξών κύριων εφελκυστικών τάσεων – 
Συχνός συνδυασμός δράσεων 
Υπό συχνό συνδυασμό δράσεων ελέγχονται οι λοξές κύριες εφελκυστικές τάσεις υπό κάμψη με 
αξονική δύναμη, διάτμηση και στρέψη σε ομογενή διατομή και δεν πρέπει να υπερβαίνουν την τιμή : 

2
05.0,ctk mmN2.2f = , για C35/45. 

 
∞+⋅+⋅+⋅+++++= kUDLTSSHRk,SETSPR21 PTQQGGGGGΣΣ MM5.0M4.0M75.0MMMMMM  

 
22

x
x

1 4τσ
2
1

2
σσ ++=  

 
Για τον υπολογισμό των διατμητικών τάσεων στην ομογενή διατομή που οφείλονται σε διάτμηση και 
στρέψη, στη γενική περίπτωση Vz και T, χρειάζεται πρώτα να υπολογίσουμε τους συντελεστές για 
μοναδιαία καταπόνηση στα σημεία που επιλέγουμε να γίνει έλεγχος (Σ1, Σ2,…,ΣΝ). Συνήθως αυτά τα 
σημεία είναι στα πέρατα των κορμών, όπου εμφανίζονται και αυξημένες ορθές εφελκυστικές τάσεις στο 
σκυρόδεμα. Στο πρόγραμμα Fagus εισάγουμε μία λεπτότοιχη διατομή, όμοια προς το κατάστρωμα της 
γέφυρας (κιβώτιο, διατομή πλακοδοκού κλπ) και υπολογίζουμε εύκολα τις διατμητικές τάσεις για 
μοναδιαία τέμνουσα ή ροπή στρέψης στο σημείο που επιθυμούμε, έστω τ1Vz, τ1Τ. Η διατμητική τάση θα 
είναι: 

TτVττ 1TzzV11 ⋅+⋅=  
 
Όπου Vz και Τ η τέμνουσα και η αντίστοιχη ροπή στρέψης. 
Ορίζουμε σημεία αποτελεσμάτων Σ1 για τη διαμήκη τάση στη διατομή και τελικά εκτελούμε το συχνό 
συνδυασμό και στέλνουμε τα αποτελέσματα των Vz, T και σ1x στο Excel. Η μέγιστη λοξή κύρια τάση θα 
προκύψει στο Excel βάσει του τύπου : 

05.0,ctk
2

1
2

x1
1x

1 f4τσ
2
1

2
σ

σ ≤++=  
 

2.8 Περιορισμός των παραμορφώσεων – οιονεί μόνιμος 
συνδυασμός 
 
Για σιδηροδρομικές γέφυρες οι οριακές τιμές των παραμορφώσεων δίνονται στο FB IV-23. Για άλλες 
γέφυρες δίνονται κατάλληλες τιμές σε συμφωνία με τον κύριο του έργου. Υπολογίζονται με τον οιονεί 
μόνιμο συνδυασμό.  
 

( ) )7
PTQQGGGGG0M kUDLTSSHRk,SETSPR21 MM5.0MM2.0MMMMMM ∞+⋅++⋅+++++=  

 
7) Αν είναι ευνοϊκή η κατάσταση χρησιμοποιούμε το MPk∞,inf

 και αν είναι μη ευνοϊκή το MPk∞,sup
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Κεφάλαιο 3 Έλεγχοι οριακής κατάστασης αντοχής 
Οι έλεγχοι που γίνονται στην οριακή κατάσταση αντοχής είναι οι εξής:  
 
3.1 Διαστασιολόγηση σε κάμψη με ή χωρίς αξονική δύναμη και αξονική δύναμη μόνη (FB 102 II 4.3.1) 
3.2 Ελάχιστος οπλισμός έναντι αστοχίας χωρίς προειδοποίηση και ελάχιστος επιδερμικός οπλισμός 

(FB102 II 4.3.1.3) – DIN (1045 –1 πιν.29 –30) 
3.3 Διαστασιολόγηση σε τέμνουσα  (FB 102 - II 4.3.2 ) 
3.4 Διαστασιολόγηση σε στρέψη και σύνθετη καταπόνηση (FB 102 - II 4.3.3 ) 
3.5 Διάτρηση (FB 102 - II 4.3.4 ) 
3.6 Έλεγχος έναντι κόπωσης  (FB 102 - II 4.3.7) 
 

3.1 Διαστασιολόγηση σε κάμψη 

3.1.1 Συνδυασμοί μόνιμων και μεταβλητών 
Η ροπή υπολογίζεται από τη σχέση : 

( ) ( ) WQQPGGGGMM M45.0MM50.1MM00.1M50.1MM35.1M UDLTSinfkk,SETSPR21 ⋅++⋅++⋅+⋅++⋅=  

 
Παρατήρηση:  
Επειδή η επίλυση γίνεται γραμμικά ελαστικά χωρίς ανακατανομή των ροπών , μπορεί η θερμοκρασιακή 
μεταβολή να μη ληφθεί υπόψη σε όλες τις διαστασιολογήσεις. Θεωρούμε ότι ο φορέας διαθέτει 
πλαστιμότητα, ώστε να ανακατανεμηθούν οι εντάσεις καταναγκασμού από τη θερμοκρασιακή 
μεταβολή. 
 

3.1.2 Συνδυασμός για ασυνήθη δράση – Δυνατές καθιζήσεις 
Ασυνήθης δράση είναι οι δυνατές καθιζήσεις. 
 
Η ροπή υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση : 

( ) UDLTSmSETinfkSPR21 QQ,GPGGGΑΔ M40.0M75.0M00.1M00.1M00.1MM00.1M ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅++⋅=  
Βάσει του FB 101, οι οριζόντιες ωθήσεις γαιών δεν λαμβάνονται υπόψη στους συνδυασμούς για 
ασυνήθη δράση. Προς την πλευρά της ασφαλείας ο χρήστης οφείλει να τις συμπεριλάβει στο 
συνδυασμό με συντελεστή 1.0. 

3.1.3 Συνδυασμός για σεισμική δράση 
Η ροπή υπολογίζεται από τη σχέση : 

)
UDLTSdESPR21 Q

1
QAPGGGΣΔ M20.0M20.0MMMMMM ⋅+⋅+++++=

∞
 

 
Οφείλει να λαμβάνεται υπόψη η επαύξηση των ωθήσεων γαιών λόγω σεισμού, SPRGΔ .  
 
Η σεισμική δράση είναι : 

SPR

EEE

EEE

EEE

E ΔG   

AA30.0A30.0

A30.0AA30.0

A30.0A30.0A

 A 

zyx

zyx

zyx

d +

⎪
⎪
⎩

⎪
⎪
⎨

⎧

⎪
⎪
⎭

⎪
⎪
⎬

⎫

±⋅±⋅

⋅±±⋅

⋅±⋅±

=
 

)1 Το QTS μπορεί να λαμβάνεται διανεμημένο σε όλο το μήκος του φορέα. 
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3.2 Ελάχιστος οπλισμός έναντι αστοχίας χωρίς προειδοποίηση 
 
Για την αποφυγή αστοχίας χωρίς προειδοποίηση κατά την εμφάνιση της πρώτης ρωγμής, τοποθετείται 
ένας ελάχιστος οπλισμός (οπλισμός ανθεκτικότητας), του οποίου η διατομή δίδεται από την εξίσωση: 

min A
M

f zs
rep

yk s
=

⋅  

Η M W frep ctk= ⋅ , .0 05  με μοχλοβραχίονα z ds = ⋅0 9.  απλοποιητικά. Η προένταση δεν λαμβάνεται υπόψη 
και το f fctk ctm, . .0 05 0 7= ⋅ = 2.2 N/mm2 , για σκυρόδεμα C35/45. Ο χρήστης μπαίνει στο Fagus και 
υπολογίζει τις τυπικές διατομές με ροπή Mrep . Σε  κάθε περίπτωση, ο ελάχιστος επιφανειακός 
οπλισμός πρέπει να τίθεται από τους πίνακες 3.1, 3.2 ( DIN 1045-1). 
 

Πίνακας 3.1 
Χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή fck του σκυροδέματος σε N / mm2 

 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 
ρ ‰α) 0.51 0.61 0.70 0.83 0.93 1.02 1.12 1.21 1.31 1.34 1.41 1.47 

α) οι παρούσες τιμές προκύπτουν με ρ = 0.16 fctm/fyk 
 

Πίνακας 3.2 
Πλάκες πελμάτων και πεπλατυσμένες 

δοκοί ( b hw> ) 
Δοκοί με (b hw < )και κορμοί 

πλακοδοκών 

 Δομικά μέλη σε 
συνθήκες 

περιβάλλοντος και 
κατηγορίες έκθεσης 

XC1 μέχρι XC4 

Δομικά μέλη σε 
συνθήκες 

περιβάλλοντος για 
τις υπόλοιπες 

κατηγορίες έκθεσης

Δομικά μέλη σε 
συνθήκες 

περιβάλλοντος και 
κατηγορίες έκθεσης 

XC1 μέχρι XC4 

Δομικά μέλη σε 
συνθήκες 

περιβάλλοντος για 
τις υπόλοιπες 

κατηγορίες έκθεσης

-δοκοί σε κάθε 
πλευρά 

-πλάκες με h>1.00  σε 
κάθε στηριγμένο ή 
αστήρικτο άκρο a) 

0 5. ⋅ ⋅ρh  
ή 

0 5. ⋅ ⋅ρhf  

10. ⋅ ⋅ρh  
ή 

10. ⋅ ⋅ρhf  
0 5. ⋅ ⋅ρbw  wbρ1 ⋅⋅  

-Ζώνη δοκών και 
πλακών στο 

εξωτερικό όριο 
-Στην προθλιβόμενη 
εφελκυόμενη ζώνη 
των πλακών a) 

0 5. ⋅ ⋅ρh  
ή 

0 5. ⋅ ⋅ρhf  

10. ⋅ ⋅ρh  
ή 

10. ⋅ ⋅ρhf  
- wbhρ1 ⋅⋅⋅  

-Σε θλιβόμενα 
πέλματα με h >12cm 

(άνω και κάτω 
στρώση χωριστά) a) 

- 10. ⋅ ⋅ρhf  - - 

a) επιφανειακός οπλισμός μεγαλύτερος από 3.4 cm m2  σε κάθε κατεύθυνση δεν είναι απαραίτητος 
 
όπου : 

h :το ύψος της ή το πάχος της πλάκας 
hf : το πάχος της θλιβόμενης ή εφελκυόμενης ζώνης των διατομών 
bw: το πάχος του κορμού της δοκού 
ρ :από τον πίνακα 3.1 
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3.3 Διαστασιολόγηση σε τέμνουσα  
 
Η τέμνουσα διαστασιολόγησης για το συνδυασμό μόνιμων και μεταβλητών δίδεται από τη σχέση: 
 

( ) ( ) WQQinfPGG2G1GΜM V45.0VV50.1V00.1V50.1V00.1VV35.1V UDLTSSPRk,SET ⋅++⋅+⋅+⋅+⋅++⋅=  

 
Η μέγιστη αναλαμβανόμενη τέμνουσα δύναμη με κριτήριο την αστοχία των λοξών θλιπτήρων του 
μπετόν είναι:  

tanθθcot
fa

zb
V

v
θtanθcot
fazbV cdc

w

max,Rd
max,Rd

cdcw
max,Rd +

⋅
=

⋅
=⇔⋅

+
⋅⋅⋅

=  

 
όπου:  

z    : ο μοχλοβραχίονας των εσωτερικών δυνάμεων 
bw : πλάτος κορμού 

75.0ac = : συντελεστής απομείωσης της αντοχής των λοξών θλιπτήρων λόγω ρηγμάτωσης 
π.χ. για σκυρόδεμα ποιότητας C35/45 και θ= 27°, δηλ cotθ=2 έχουμε: 
 

2

w

max,Rd
max,Rd N/mm 95.5

5.02
5.1

85.03575.0

zb
V

v =
+

⋅
⋅

=
⋅

=  

 
Στον υπολογισμό η κλίση cotθ των διαγωνίων θλιπτήρων λαμβάνεται κατά το FB 102 εξίσωση 4.122 με 
τις επιτρεπόμενες τιμές σύμφωνα με τη θεωρία της μεταβαλλόμενης γωνίας, που εξαρτάται από την 
καταπόνηση. Ο έλεγχος γίνεται σε απόσταση d από τη στήριξη. Απλουστευτικά δεν γίνεται η 
απομείωση λόγω άμεσης στήριξης για συγκεντρωμένα φορτία εντός της απόστασης d. Το ενεργό 
πλάτος κορμού δίνεται στο Fagus. Το ενεργό γεωμετρικό ποσοστό οπλισμού συνδετήρων προκύπτει 
από την εξίσωση : 

αsinbs
Aρ

ww

sw
w ⋅⋅
=  

όπου:  
Asw : επιφάνεια διατομών ενός στοιχείου οπλισμού της τέμνουσας δύναμης (ενός συνδετήρα) 
sw  : απόσταση των στοιχείων του οπλισμού (των συνδετήρων) 
bw : πλάτος κορμού 
α : γωνία ανάμεσα στον οπλισμό και στον άξονα της δοκού 
Για εγκάρσιους συνδετήρες, α=90° και sinα=1, άρα: 

 

ww

sw
w bs

Aρ
⋅

=  

 
Το ελάχιστό γεωμετρικό ποσοστό οπλισμού ρw πρέπει να λαμβάνεται βάσει του πίνακα 3.1. 
 
Για τον ελάχιστο οπλισμό ρw ισχύει: 

Για hbw ≤  : ρ0.2ρmin w ⋅=  
Για hbw >  : ρ3.1ρmin w ⋅=  

Όπου 
yk

ctm
f
f0.16ρ ⋅=  

για C35/45 και S500 και 02.1
500
3.20.16ρ =⋅= ‰ 
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Η γωνία θ του θλιπτήρα μπορεί να μειωθεί εφαρμόζοντας τη σχέση : 

0 58
1

3 0. cot .≤ ≤
−

≤θ
1.2-1.4σ

f
cd

cd
V
V
Rdc

Ed

 

°≥≥° 18.4θ60  
όπου : 

zb
f
σ2.11f0.10βV w

cd

cd31
ckctc,Rd ⋅⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅+⋅⋅⋅=  

4.2βct = , συντελεστής για μεταφορά τέμνουσας σε μονολιθική κατασκευή 
:V c,Rd  τμήμα τέμνουσας που μεταφέρεται μέσω τριβής στις ρωγμές 

cdσ :Τιμή σχεδιασμού της διαμήκους τάσης του σκυροδέματος στο ύψος του κέντρου βάρους 
της διατομής, όπου: 

c

Ed
cd A

Nσ =  

EdN : Τιμή σχεδιασμού της διαμήκους δύναμης στη διατομή εξαιτίας εξωτερικών δράσεων και 
της προέντασης ( 0NEd < , ως διαμήκης θλιπτική δύναμη). 

EdV : Τιμή σχεδιασμού της ασκούμενης τέμνουσας δύναμης 
 
Για οικονομικούς συνδετήρες, μπορεί να δηλωθεί στο set των ‘παραμέτρων ανάλυσης’, σαν ελάχιστη 
γωνία θ=15° και το πρόγραμμα εκτελώντας τον υπολογισμό, εφόσον βρει υψηλότερη τιμή μέσω του 
παραπάνω τύπου, τη διορθώνει αυτόματα. 
 

2.5d

20°

2.5d2.5d

d

2.5d

 
Εικόνα 3.1 – Γωνία θλιπτήρα θ=20ο – προκύπτουν μειωμένοι συνδετήρες και αυξημένη τάση μπετόν 

 
 

d

d ddd

45°

 
Εικόνα 3.2 – Γωνία θλιπτήρα θ=45ο – προκύπτουν αυξημένοι συνδετήρες και μειωμένη τάση μπετον 

 
Οι απαιτούμενοι συνδετήρες υπολογίζονται από τη σχέση : 

θcotfz
Va

s
Aαπαιτ.

yd

ΜΜ
sw

w

sw
⋅⋅

==  
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3.4 Διαστασιολόγηση σε στρέψη και σύνθετη καταπόνηση 
 
Η διαστασιολόγηση σε στρέψη γίνεται με εντελώς αντίστοιχο τρόπο, όπως η διαστασιολόγηση σε 
τέμνουσα. Η ροπή στρέψης διαστασιολόγησης για το συνδυασμό μόνιμων και μεταβλητών δίδεται 
από τη σχέση : 

 
( ) ( ) WQQinfPGG2G1GMM T45.0TT50.1T00.1T50.1T00.1TT35.1T UDLTSSPRk,SET ⋅++⋅+⋅+⋅+⋅++⋅=

 
Η μέγιστη ροπή στρέψης, που μπορεί να αναλάβει η διατομή με κριτήριο την αστοχία των λοξων 
θλιπτήρων του μπετόν είναι:  

θtanθcot
tA2fa

T effkcdred,c
max,Rd +

⋅⋅⋅⋅
=  

όπου: 
52.075.07.0a7.0a cred,c =⋅=⋅= , συντελεστής περαιτέρω απομείωσης της αντοχής των 

λοξών θλιπτήρων λόγω ρηγμάτωσης σε στρέψη 
efft : Ενεργό πάχος τοιχώματος 

kA : Επιφάνεια που περικλείεται από τις μέσες γραμμές των τοιχωμάτων (βλ. Εικόνα 3.3) 

2d

 
Εικόνα 3.3 

 
Η γωνία θ του θλιπτήρα μπορεί να περιοριστεί χρησιμοποιώντας τη σχέση : 

3.0

V
V

1

f
σ

1.4-1.2
θcot58.0

VT,Ed

Rdc

cd

cd

≤
−

≤≤

+

 

όπου : 

w

i,effEd
T,EdVT,Ed

w
cd

cd31
ckctc,Rd

b
tV

VV

zb
f
σ2.11f0.10βV

⋅
+=

⋅⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅+⋅⋅⋅=

+

 

EdV : τιμή σχεδιασμού της ασκούμενης τέμνουσας δύναμης 
4.2βct =  

cdσ :Τιμή σχεδιασμού της διαμήκους τάσης του σκυροδέματος στο ύψος του κέντρου βάρους 
της διατομής, όπου: 

c

Ed
cd A

Nσ =  

EdN : Τιμή σχεδιασμού της διαμήκους δύναμης στη διατομή εξαιτίας εξωτερικών δράσεων και 
της προέντασης (ΝEd<0, ως διαμήκης θλιπτική δύναμη). 
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Οι απαιτούμενοι συνδετήρες υπολογίζονται από τη σχέση : 

θcotA2f
T

s
Aαπαιτ.

kyd

ΜΜ

w

sw
⋅⋅⋅

=  

Και ο απαιτούμενος πρόσθετος διαμήκης οπλισμός λόγω στρέψης υπολογίζεται : 

θtanA2f
T

u
Aαπαιτ.

kyd

ΜΜ

k

sl
⋅⋅⋅

=  

 

3.5 Έλεγχος σε διάτρηση πλακών 
Εκτελείται από το Cedrus σύμφωνα με το νέο DIN 1045-1 
 
Η φέρουσα ικανότητα σε τέμνουσα δύναμη κατά μήκος της κρίσιμης κυκλικής τομής υπολογίζεται : 
 

( )( ) dσ12.0fρ100κ14.0ν cd
31

cklct,Rd ⋅⋅−⋅⋅⋅⋅=  
 
όπου: 

d : Το μέσο ωφέλιμο ύψος d
d dx y=

+

2
 , d  σε mm 

dx, dy : Στατικά ύψη της πλάκας στη διεύθυνση x, y στην εξεταζόμενη κυκλική τομή 
κ : Συντελεστής για την επιρροή του ύψους του δομικού στοιχείου (με d σε mm) 

0.2
d

2001κ ≤+=  , d σε mm 

lρ : Μέσος βαθμός διαμήκους οπλισμού εντός της εξεταζόμενης κυκλικής τομής 

                   
0.02

f
f4.0

  ρρρ yd

cd

lylxl
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

≤

≤
⋅=  

ρlx, ρly: Γεωμετρικό ποσοστό οπλισμού % ,εφελκυόμενου στη διεύθυνση x και y, ο οποίος 
εντός της εξεταζόμενης κυκλικής διατομής βρίσκεται σε συνάφεια και εκτός αυτής είναι 
αγκυρωμένος. 

σcd : Τιμή σχεδιασμού της ορθής τάσης του σκυροδέματος εντός της εξεταζόμενης κυκλικής 
τομής  

2ycd,xcd,
cd mmN σε , 

2
σσ

σ
+

=  

όπου: 

σcd,x=
N
A
Ed x

c x

,

,
, 

σcd,y=
N
A
Ed y

c y

,

,
 

NEd,x, NEd,y: Τιμές σχεδιασμού των μέσων ορθών θλιπτικών δυνάμεων στις διατομές Ac,x και 
Ac,y της κρίσιμης κυκλικής τομής, εξαιτίας της προέντασης, ή λοιπών δράσεων 
(ΝEd<0 για θλίψη) 

σcd,x, σcd,y: Τιμές σχεδιασμού της ορθής θλιπτικής τάσης του σκυροδέματος εντός της 
εξεταζόμενης κυκλικής τομής στη διεύθυνση x, y. 
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Ο απαιτούμενος οπλισμός προκύπτει : 
α) για την πρώτη σειρά οπλισμού σε απόσταση 0 5. ⋅d  από το άκρο του υποστυλώματος ισχύει ότι :  

u
fAκ

vv ydsws
c,Rdsy,Rd

⋅⋅
+=  

β) για τις υπόλοιπες σειρές οπλισμού σε απόσταση d75.0 sw ⋅≤  μεταξύ τους ισχύει ότι : 

w

ydsws
c,Rdsy,Rd su

dfAκ
vv

⋅

⋅⋅⋅
+=  

 όπου: 
vRd,c: Η συνεισφορά του σκυροδέματος. Μπορεί να θεωρηθεί ότι vRd,c=vRd,ct 
κs·Asw·fyd : Δύναμη σχεδιασμού του οπλισμού διάτρησης στη διεύθυνση της 

παραλαμβανόμενης τέμνουσας δύναμης για κάθε σειρά οπλισμού. 
u : Περίμετρος της τομής ελέγχου  
sw : Ενεργό πλάτος μιας σειράς οπλισμού, όπου sw ≤0.75·d 

sκ : Συντελεστής επιρροής του ύψους του δομικού στοιχείου στην απόδοση του 
οπλισμού, όπου: 

( )  
mm σε d με ,0.1

7.0
   

400
400d3.07.0κs

⎩
⎨
⎧
≤
≥−

⋅+=  

 
Η μέγιστη τέμνουσα για πλάκες με οπλισμό διάτρησης στην κρίσιμη κυκλική τομή υπολογίζεται από τη 
σχέση: 

ct,Rdmax,Rd v5.1v ⋅=  
 

3.6 Έλεγχος έναντι κόπωσης - Συχνός συνδυασμός 
Η κόπωση ως γνωστό , είναι μία οριακή κατάσταση αστοχίας. Αποτελεί ιδιάζουσα περίπτωση, καθόσον 
δεν ελέγχεται η συνολική αντοχή της διατομής κατά τον κλασσικό τρόπο, αλλά η διακύμανση της τάσης 
στο χαλαρό και στον προεντεταμένο οπλισμό. 
 
Κανονικά οφείλει να ελεγχθεί και η διακύμανση της θλιπτικής τάσης στο σκυρόδεμα. Ο έλεγχος αυτός 
αποφεύγεται συνήθως μέσω περιορισμού των θλιπτικών τάσεων του σκυροδέματος υπό το μη συχνό 
συνδυασμό σε 0.60·fck=21N/mm2 και υπό τον οιονεί μόνιμο συνδυασμό σε 0.45·fck=15.75N/mm2 (για 
C35/45). Εφόσον πληρούνται αυτά τα όρια, δεν απαιτείται περαιτέρω έλεγχος των τάσεων του 
σκυροδέματος σε κόπωση. 
 
Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι παραπάνω έλεγχοι, ο έλεγχος του σκυροδέματος σε κόπωση 
γίνεται ως έξης: 
 

 f9.0σ45.0f0.5σ       9.0
f

σ
45.00.5

f
σ

cd,fatminc,fatcd,cmax
cd,fat

minc,

cd,fat

cmax ⋅≤⋅+⋅≤⇔≤⋅+≤  

Για κατηγορίες σκυροδέματος άνω των C50/60 ή L50/55 
 

fat,cdminc,fatcd,cmax
cd,fat

minc,

cd,fat

cmax f8.0σ45.0f0.5σ       8.0
f

σ
45.00.5

f
σ

⋅≤⋅+⋅≤⇔≤⋅+≤  

Για κατηγορίες σκυροδέματος έως C55/67 ή L55/60 
 
όπου : 

σ  , σcd,max cd,min  : η μέγιστη και η ελάχιστη θλιπτική τάση στην εξωτερική ίνα του σκυροδέματος 
υπό το συχνό συνδυασμό δράσεων 
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fcd fat, : η αντοχή του μπετόν σε κόπωση 

f t f f
N mm

cd fat cc cd
ck

, ( )= ⋅ ⋅ −
⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟β 0 21

250
 

βcc  : Συντελεστής περαιτέρω σκλήρυνσης, όπου ( )0t2812.0
cc eβ −⋅=  

t0 : Χρονική στιγμή της πρώτης φόρτισης του σκυροδέματος ( σε ημέρες). 
 

Στον έλεγχο αυτό λαμβάνονται υπόψη οι χαλαροί οπλισμοί, όπως προέκυψαν και από ενδεχόμενη 
επαύξηση κατά τον έλεγχο κόπωσης. 
 
O υπολογισμός διακύμανσης τάσεων στο χαλαρό και στον προεντεταμένο οπλισμό δεν είναι τόσο 
απλός, καθόσον στη ρηγματωμένη διατομή η συνάφεια του οπλισμού με το σκυρόδεμα παίζει 
σημαντικό ρόλο. Η συνάφεια είναι διαφορετική για το χαλαρό και τον προεντεταμένο οπλισμό και η 
επιρροή της εκφράζεται μέσω του συντελεστή με τον οποίο πολλαπλασιάζεται η διακύμανση της τάσης 
Δσs . Τελικά πρέπει να πληρούται η ανισότητα: 

fats,

RSK(N*)
equs,Edfatf, γ

Δσ
Δσγγ ≤⋅⋅  

όπου: 
ΔσRSK(N*) : Το εύρος διακύμανσης σε Ν* κύκλους σύμφωνα με τις καμπύλες Woehler κατά DIN 

FB101, Κεφ II 4.3.7.7, πίνακας 4.116 για προεντεταμένο χάλυβα και DIN FB101, Κεφ 
II 4.3.6., πίνακας 4.117 για χαλαρό χάλυβα 

γf,fat=1        (DIN FB102, Κεφ II 4.3.7.2, εξίσωση 4.186) 
γEd=1.0 
γs,fat=1.15  Σύμφωνα με το ARS 11/2003 απαιτείται γs,fat = 1.25, όταν το καλώδιο είναι με παλιά 

έγκριση (DIN 4227) 
ΔσRSK(N*)=195N/mm2  για χαλαρό οπλισμό (DIN FB 102, Κεφάλαιο II – 4.3.7.8, Πίνακας 4.117) 
ΔσRSK(N*)=120N/mm2  για καμπύλους τένοντες σε σωλήνες από χάλυβα (DIN FB 102, Κεφάλαιο 

II – 4.3.7.7, Πίνακας 4.116) 
 
Προκειμένου να υπολογιστεί η διακύμανση Δσs,equ  εφαρμόζεται ο παρακάτω τύπος: 

Δσ λ σs,equ s s= ⋅ (κατά A106.1 ή Α106.6) 
Δσs,equ  : Ονομάζεται το ισοδύναμο εύρος διακύμανσης αστοχίας  

λs : ο συντελεστής διόρθωσης σύμφωνα με το παράρτημα DIN FB102 - ΙΙ A106.2 ή Α106.3 
 
Ο συντελεστής λs υπολογίζεται και δίδεται από το χρήστη στο πρόγραμμα. 
 

Δσs :Το υπολογιζόμενο εύρος διακύμανσης της τάσης υπό κάμψη με αξονική δύναμη σε 
ρηγματωμένη διατομή. Η τιμή έχει πολλαπλασιαστεί με τον αυξητικό συντελεστή η κατά τη 
παράγραφο 4.4.7.(3)*P , εξίσωση 4.193, ώστε να ληφθεί υπόψη η συνάφεια του χαλαρού 
και του προεντεταμένου οπλισμού. 

 
Ο συντελεστής διόρθωσης λs  υπολογίζεται βάσει των παρακάτω παραμέτρων: 
 
Nobs=2·106,  το πλήθος των αναμενόμενων βαρέων οχημάτων ανά λωρίδα, ανά έτος σε εκατομμύρια, 

κατά FB 101, Κεφάλαιο IV – 4.6.1, Πίνακας 4.5, και η παραπάνω τιμή ισχύει για 
αυτοκινητοδρόμους και δρόμους άνω των δύο λωρίδων ανά κατεύθυνση, με υψηλό 
ποσοστό βαρέων οχημάτων. 

 
k2=9 για χαλαρό οπλισμό 
   =7 για οπλισμό προέντασης 
   =5 για ένωση τενόντων 

Παράμετροι των καμπυλών Woehler, FB 102, Κεφάλαιο II – 
4.3.7.7, πίνακας 4.116, 4.3.7.8, πίνακας 4.117 
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Nyears=100,  παραδοχή για το χρόνο χρήσης της Γέφυρας κατά DIN FB 102, Κεφάλαιο ΙΙ – Α. 106, 
πίνακας Α. 106.1 

Q=1.0 , για k2=5,7,9  , για μεγάλες αποστάσεις (αυτοκινητόδρομος) 
 
Ο διορθωτικός συντελεστής λs υπολογίζεται από τον τύπο: 

λ φ λ λ λ λs fat s s s s1 2 3 4
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

όπου: 

1sλ  : Συντελεστής για το μήκος ανοίγματος και για το στατικό σύστημα. Είναι κατά FB 102, 
Κεφάλαιο II Α. 106, εικόνα Α.106.1, Α106.2 

 
Για παράδειγμα: 

1sλ =1.20 για χαλαρό 

1sλ =1.35 για προεντεταμένο 
ομοίως για σύνδεση τενόντων: 

1sλ =0.98 για χαλαρό 

1sλ =1.08 για προεντεταμένο 

2sλ  : Συντελεστής για τον ετήσιο κυκλοφοριακό φόρτο 

λs2
= ⋅ ⎛

⎝⎜
⎞
⎠⎟

= ⋅ ⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

=Q Nobs
k

2
1 2

2
10

1 1 92

.  

3sλ : Συντελεστής για το χρόνο χρήσης 

λs3
=
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ = ⎛

⎝⎜
⎞
⎠⎟

=
Nyears

k

100
100
100

10
1 1 92

.  

 

4sλ : Συντελεστής για την επιρροή περισσότερων λωρίδων κυκλοφορίας  

4sλ =1.0 

φfat : Συντελεστής αστοχίας.  
Για επιφάνειες  με περιορισμένη τραχύτητα φfat=1.2 
Για επιφάνειες με μεγάλη τραχύτητα φfat=1.4 
Στο παράδειγμά μας έστω φfat=1.2. 

 
Άρα στο παράδειγμα μας ισχύει: 

για χαλαρό : 44.1  1   1   1   2.1   2.1λs =⋅⋅⋅⋅=  
για προεντεταμένο : 62.11   1   1   35.1   2.1λs =⋅⋅⋅⋅=  

 
Ο υπολογισμός του αυξητικού συντελεστή η (λόγω συνάφειας) λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι οι 
τένοντες έχουν χειρότερη συνάφεια από το χαλαρό οπλισμό και η τάση τους σε στάδιο II (ρηγματωμένη 
διατομή), αυξάνεται πιο αργά από την τάση του χαλαρού οπλισμού. Γι’ αυτό οι τάσεις, μόνο του 
χαλαρού οπλισμού, οφείλουν να αυξηθούν κατά : 

p

s
ps

ps

d
dξAA

AA
η

⋅+

+
=  

όπου: 
Αs : διατομή χαλαρού οπλισμού 
Αp : διατομή οπλισμού προέντασης 
ξ=0.5 
ds: διατομή χαλαρού οπλισμού 
dp : ισοδύναμη διάμετρος χάλυβα τενόντων pp A6.1d ⋅=  
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Σε περίπτωση που οι διατομές των διαφόρων στρώσεων απέχουν διαφορετικές αποστάσεις από τον 
ουδέτερο άξονα, οι αντίστοιχες επιφάνειες πολλαπλασιάζονται με αυτές τις αποστάσεις ως βαρύτητες. 
Έτσι μπορεί να προκύψει η βαρύτητα του χαλαρού να είναι 1.0, ενώ του προεντεταμένου να είναι 0.90. 
 
Κατά FB 102 , Κεφάλαιο II – 4.3.7.2 (103)P, για τον έλεγχο λαμβάνεται το 90% της προέντασης και σε 
σιδηροδρομικές γέφυρες πολλαπλασιάζεται περαιτέρω με ένα συντελεστή 0.85, δηλ 0 9 0 85 0 77. . .⋅ = . Σε 
οδικές γέφυρες, κατά ARS 11/2003 (13), σε αρμούς σκυροδέτησης με ενώσεις τενόντων 
πολλαπλασιάζεται το 90% της προέντασης με ένα συντελεστή 0.80, δηλ 0 9 0 8 0 72. . .⋅ = . 
 
Σε σιδηροδρομικές γέφυρες κατά FB 101, παράγραφος 6.9 σε συνδυασμό με FB 102, παράρτημα 
Α106.3, για τον υπολογισμό του εύρους διακύμανσης χρησιμοποιείται ο συρμός φόρτισης 71 υπό το μη 
συχνό συνδυασμό δράσεων, συμπεριλαμβανομένου του δυναμικού συντελεστή κατά FΒ 101. 
 
Οι τάσεις του χάλυβα υπολογίζονται για το διαμήκη οπλισμό και για τα καλώδια προέντασης υπό 
κάμψη με αξονική δύναμη σε ρηγματωμένη διατομή (στάδιο II). Για τον οπλισμό διάτμησης, καθώς και 
για το διαμήκη οπλισμό από τέμνουσα και ροπή στρέψης, υπολογίζονται οι τάσεις κατά το δικτύωμα 
Moersch με κλίση διαγωνίων θλιπτήρων : 

 
tanθtanθfat =  (κατά την εξίσωση 4.187) 

 
Για τένοντες χωρίς συνάφεια ή εξωτερικούς τένοντες δεν γίνεται έλεγχος σε κόπωση. Η απλοποιητική 
παραδοχή κατά FB 101, ότι δεν χρειάζεται έλεγχος σε κόπωση για εύρος διακύμανσης της τάσης 
Δσ  s<70 2N mm , υπό το συχνό συνδυασμό δράσεων, δεν χρησιμοποιείται συνήθως στην πράξη. 
 
Ως υπάρχων διαμήκης οπλισμός λαμβάνεται ο πραγματικός , δηλαδή ο μέγιστος που έχει προκύψει 
από τη διαστασιολόγηση σε οπλισμό ανθεκτικότητας (παράγραφος 3.2, ‘’Ελάχιστος οπλισμός έναντι 
αστοχίας χωρίς προειδοποίηση’’ ), από τη διαστασιολόγηση για τον περιορισμό του εύρους των 
ρωγμών (παράγραφός 2.6) και από τη διαστασιολόγηση σε οριακή κατάσταση αστοχίας υπό κάμψη. Σε 
περίπτωση που η καταπόνηση υπό το συνδυασμό της κόπωσης σε ρηγματωμένη κατάσταση, δεν 
πληρεί τους παραπάνω ελέγχους, τότε διαστασιολογούμε εκ νέου το χαλαρό οπλισμό, ώστε να 
πληρούνται τελικά οι παραπάνω έλεγχοι κόπωσης. 
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Κεφάλαιο 4 Έλεγχοι - Αποτελέσματα στο Statik - Fagus 
 
Για την εκτέλεση των ελέγχων λειτουργικότητας και οριακής αντοχής, ιδρύεται από το μενού ‘Ειδικοί 
υπολογισμοί’ αντίστοιχη ανάλυση οπλισμένου σκυροδέματος με το FAGUS-5 (βλ. Εικόνα 4.1). Στο 
αναγνωριστικό γράφουμε την παράγραφο του ελέγχου που αντιστοιχεί στη θεωρητική τεκμηρίωση, η 
οποία περιέχεται επίσης στην αρχή του τεύχους των αποτελεσμάτων. 

 
Εικόνα 4.1 

 
Εικόνα 4.2 

 
Στην περιγραφή γράφουμε τον τίτλο του ελέγχου, καθώς και τον τίτλο του συνδυασμού 
περιβαλλουσών , ο οποίος χρησιμοποιείται σε κάθε έλεγχο. Τα υπόλοιπα πεδία (διαστασιολόγηση, 
ανάλυση τάσεων, οριακή αντοχή, περιβάλλουσα, παράμετροι ανάλυσης, προένταση, G1 και G2) 
συμπληρώνονται για κάθε έλεγχο χωριστά. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα σα φορτίο ‘G1’ πριν την 
τσιμεντένεση βάζουμε το ‘Ίδιο βάρος’ και σα φορτίο G2, μετά την τσιμεντένεση τα ‘πρόσθετα μόνιμα’.  
 
Στις πρόσθετες παραμέτρους προσθέτουμε στοιχεία για τα χρόνια φαινόμενα, δηλαδή τον  ερπυσμό 
(CREEP), τη συστολή ξηράνσεως (SHRINK) και τον τύπο χαλάρωσης καλωδίων που χρησιμοποιούμε 
(RELAX). Στο συγκεκριμένο παράδειγμα θεωρούμε συντελεστή ερπυσμού φ=2.0, συστολή ξηράνσεως 
εs=0.2%ο και τύπο χαλάρωσης καλωδίων 1 (CREEP=2; SHRINK=0.2; RELAX=1). 
 
Τα δομικά μέλη, που εξετάζονται σε κάθε έλεγχο θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε ένα υποσύστημα 
του φορέα (ΠΑΣΣΑΛΟΙ, ΑΚΡΟΒΑΘΡΟ, ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ, ΒΑΘΡΑ, κλπ), το οποίο δηλώνεται στο 
τελευταίο πεδίο των αναλύσεων οπλισμένου σκυροδέματος με το FAGUS-5 (βλ. Εικόνα 4.2). 
 
Οι παράμετροι ανάλυσης εμπεριέχονται σε προκαθορισμένα sets, προκειμένου να μην 
επαναλαμβάνεται η εισαγωγή τους σε κάθε ανάλυση. Τα συνήθως χρησιμοποιούμενα sets 
παραμέτρων είναι προρυθμισμένα μέσα στο πρόγραμμα και είναι τα εξής: 
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AP1: Προορίζεται για ανάλυση τάσεων σε στάδιο λειτουργίας σε χρόνο Τ=∞, δηλαδή με χρόνιες 
απώλειες προέντασης (ερπυσμός, συστολή ξηράνσεως, χαλάρωση τενόντων). Το διάγραμμα των 
τάσεων του μπετόν είναι γραμμικό και η αντοχή του σε εφελκυσμό είναι μηδενική, fct=0, δηλαδή ο 
έλεγχος γίνεται σε ρηγματωμένη κατάσταση (βλ. Εικόνα 4.3 - Εικόνα 4.8). 
 

 
Εικόνα 4.3 

 
Εικόνα 4.4 

 

 
Εικόνα 4.5 

 
Εικόνα 4.6 

 
Εικόνα 4.7 

 
Εικόνα 4.8 
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AP2: Προορίζεται για έλεγχο οριακής αντοχής της διατομής προεντεταμένου σκυροδέματος, καθώς και 
για τη διαστασιολόγηση του χαλαρού οπλισμού σε χρόνο Τ=∞, δηλαδή με χρόνιες απώλειες 
προέντασης (ερπυσμός, συστολή ξηράνσεως, χαλάρωση τενόντων). Το διάγραμμα των τάσεων του 
μπετόν είναι παραβολικό και οι οριακές μηκύνσεις είναι -2%ο και -3.5%ο στην ακραία ίνα, ανάλογα αν 
πρόκειται για κεντρική θλίψη ή θλίψη με ταυτόχρονη κάμψη. Η οριακή μήκυνση του χάλυβα θεωρείται 
±20%ο . Το μπετόν ελέγχεται με fct=0, δηλαδή σε ρηγματωμένη κατάσταση. Τα υλικά περιέχουν τους 
συντελεστές ασφαλείας (αντίστασης) των υλικών, δηλαδή 1.5/0.85 για το σκυρόδεμα και 1.15 για τους 
χάλυβες. Η κλίση των θλιβόμενων διαγωνίων για το σκυρόδεμα σύμφωνα με το μοντέλο δικτυώματος 
κατά DIN 1045-1, μπορεί να πάρει την ελάχιστη τιμή των 15°. Το πρόγραμμα υπολογίζει μόνο του τη 
γωνία βάσει της καταπόνησης με τους τύπους του DIN και επαυξάνει αυτόματα τη γωνία των 
15°εφόσον απαιτείται (βλ. Εικόνα 4.9 - Εικόνα 4.14) 

 
Εικόνα 4.9 

 
Εικόνα 4.10 

 
Εικόνα 4.11 

 
Εικόνα 4.12 

 
Εικόνα 4.13 

 
Εικόνα 4.14 
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AP4: Προορίζεται για ανάλυση τάσεων σε στάδιο λειτουργίας σε χρόνο T=0, δηλαδή χωρίς χρόνιες 
απώλειες της προέντασης (ερπυσμός, συστολή ξηράνσεως, χαλάρωση τενόντων). Το διάγραμμα των 
τάσεων του μπετόν είναι γραμμικό και η αντοχή του σε εφελκυσμό είναι μηδενική fct=0, δηλαδή ο 
έλεγχος γίνεται σε ρηγματωμένη κατάσταση (βλ. Εικόνα 4.15 - Εικόνα 4.20). 

 
Εικόνα 4.15 

 
Εικόνα 4.16 

 
Εικόνα 4.17 

 
Εικόνα 4.18 

 
Εικόνα 4.19 

 
Εικόνα 4.20 
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AP5: Προορίζεται για ανάλυση τάσεων σε στάδιο λειτουργίας σε χρόνο Τ=∞, δηλαδή με χρόνιες 
απώλειες προέντασης (ερπυσμός, συστολή ξηράνσεως, χαλάρωση τενόντων). Το διάγραμμα των 
τάσεων του μπετόν είναι γραμμικό και η αντοχή του σε εφελκυσμό τίθεται ίση με fctm, δηλαδή ο 
έλεγχος γίνεται σε αρηγμάτωτη κατάσταση μέχρι εφελκυστική τάση fctm (βλ. Εικόνα 4.21 - Εικόνα 
4.26). 

 
Εικόνα 4.21 

 
Εικόνα 4.22 

 
Εικόνα 4.23 

 
Εικόνα 4.24 

 
Εικόνα 4.25 

 
Εικόνα 4.26 
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4.1 Περιορισμός θλιπτικών τάσεων σκυροδέματος 

4.1.1 Έλεγχος εφελκυστικών τάσεων σκυροδέματος  
 
Αναγνωριστικό: 2.1.1 
Περιγραφή: Εφελκυσμός fctm ΜΠΕΤΟΝ – ΣΠΑΝΙΟΣ 
Περιβάλλουσα: Σπάνιος συνδυασμός (Ανάλυση τάσεων) 
Max – Min: Συνήθως N, My 
Παράμετροι ανάλυσης: AP5 
Προένταση: Με χρόνιες απώλειες 
Ο έλεγχος γίνεται στα προεντεταμένα μέλη: ‘ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ’ 

 
Εικόνα 4.27 

 
Η εφελκυστική τάση του σκυροδέματος συγκρίνεται με την τιμή fctm=3.2 N/mm2 (C35/45) 
 
Αποτέλεσμα: Αν πληρούται ο έλεγχος, τότε οι επόμενοι έλεγχοι 2.1.2, 2.1.3 γίνονται στην ομογενή 
διατομή. Αν δεν πληρούται ο έλεγχος, τότε οι επόμενοι έλεγχοι γίνονται στη ρηγματωμένη διατομή, 
όπου περιέχονται και όλοι οι τελικοί χαλαροί οπλισμοί. 
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Εικόνα 4.28 – Έλεγχος εφελκυστικών τάσεων σκυροδέματος υπό το σπάνιο συνδυασμό, σύγκριση με fctm= 3.2N/mm2 

για την άνω ίνα της διατομής του καταστρώματος 
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Εικόνα 4.29 - Έλεγχος εφελκυστικών τάσεων σκυροδέματος υπό το σπάνιο συνδυασμό, σύγκριση με fctm= 3.2N/mm2 

για την κάτω ίνα της διατομής του καταστρώματος 

 
 Οι τελικοί χαλαροί οπλισμοί οφείλουν να τοποθετούνται εξαρχής σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
για ελάχιστα και τους κατασκευαστικούς οπλισμούς, αλλά και προκειμένου να πληρούνται οι 
έλεγχοι: 

2.2 Περιορισμός των τάσεων του χαλαρού χάλυβα 
2.6 Περιορισμός του εύρους των ρωγμών 
3.1 Διαστασιολόγηση σε κάμψη 
3.2 Ελάχιστος οπλισμός έναντι αστοχίας χωρίς προειδοποίηση 
3.4 Διαστασιολόγηση σε στρέψη και σύνθετη καταπόνηση 
3.6 Έλεγχος έναντι κόπωσης 
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4.1.2 Έλεγχος θλιπτικών τάσεων σκυροδέματος 0.6·fck  
Αναγνωριστικό: 2.1.2 
Περιγραφή: ΘΛΙΨΗ ΜΠΕΤΟΝ 0.6·fck – ΜΗ ΣΥΧΝΟΣ 
Περιβάλλουσα:  Μη συχνός συνδυασμός (Ανάλυση τάσεων) 
Max – Min: Συνήθως N, My 
Παράμετροι ανάλυσης: AP1 ή AP5 (Αν πληρούται ο έλεγχος 2.1.1 χρησιμοποιούμε το AP5, αλλιώς το 
AP1.) 
Προένταση: Με χρόνιες απώλειες 
Ο έλεγχος γίνεται στα προεντεταμένα μέλη: ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 
 

 
Εικόνα 4.30 

Η θλιπτική τάση του σκυροδέματος συγκρίνεται με την τιμή 0.6·fck=0.6·35 N/mm2= 21N/mm2 (C35/45). 
 
Αποτέλεσμα: Αν δεν πληρούται ο έλεγχος θέλει τροποποίηση η διατομή ή η προένταση. 
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Εικόνα 4.31 – Έλεγχος θλιπτικών τάσεων του σκυροδέματος υπό το μη συχνό συνδυασμό – σύγκριση με 0.60·fck στην 

άνω ίνα 
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Εικόνα 4.32 – Έλεγχος θλιπτικών τάσεων του σκυροδέματος υπό το μη συχνό συνδυασμό – σύγκριση με 0.60·fck στην 

κάτω ίνα 
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4.1.3 Έλεγχος θλιπτικών τάσεων σκυροδέματος 0.45·fck  
Αναγνωριστικό: 2.1.3 
Περιγραφή: ΘΛΙΨΗ ΜΠΕΤΟΝ 0.45·fck – ΟΙΟΝΕΙ ΜΟΝΙΜΟΣ 
Περιβάλλουσα: Οιονεί μόνιμος συνδυασμός (Ανάλυση τάσεων) 
Max – Min: Συνήθως N, My 
Παράμετροι ανάλυσης: AP1 ή AP5 ή AP4 (Ο έλεγχός γίνεται και σε T=0 με το AP4 και σε T=∞ με το 
AP1 ή το AP5. Αν πληρούται ο έλεγχος 2.1.1 χρησιμοποιούμε το AP5, αλλιώς το AP1) 
Προένταση: Με χρόνιες απώλειες 
 
Ο έλεγχος γίνεται στα προεντεταμένα μέλη: ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 

 
Εικόνα 4.33 

Η θλιπτική τάση του σκυροδέματος συγκρίνεται με την τιμή 0.45·fck=0.45·35N/mm2= 15.75N/mm2 

(C35/45). 
 
Αποτέλεσμα: Αν πληρούται ο έλεγχος μπορεί να μη ληφθεί υπόψη η μη γραμμικότητα του ερπυσμού. 
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Εικόνα 4.34 – Έλεγχος θλιπτικών τάσεων του σκυροδέματος υπό το οιονεί μόνιμο συνδυασμό – σύγκριση με 0.45·fck 

στην άνω ίνα της διατομής 
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Εικόνα 4.35 – Έλεγχος θλιπτικών τάσεων του σκυροδέματος υπό το οιονεί μόνιμο συνδυασμό – σύγκριση με 0.45·fck 

στην κάτω ίνα διατομής 
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4.2 Περιορισμός των τάσεων του χαλαρού χάλυβα - Μη συχνός 
συνδυασμός – Επιτρεπόμενη τάση 0.80·fyk 
Αναγνωριστικό: 2.2 
Περιγραφή: ΤΑΣΕΙΣ ΧΑΛΑΡΟΥ ΧΑΛΥΒΑ (0.80 fyk) – ΜΗ ΣΥΧΝΟΣ 
Περιβάλλουσα:  Μη συχνός συνδυασμός (Ανάλυση τάσεων) 
Max – Min: Συνήθως N, My 
Παράμετροι ανάλυσης: AP1 ή AP5 
Προένταση: Με χρόνιες απώλειες 
Ο έλεγχος γίνεται στα προεντεταμένα μέλη: ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 

 
Εικόνα 4.36 

Δεν απαιτείται αν η διατομή, σύμφωνα με τον έλεγχο 2.1.1, προκύψει ομογενής. Η τάση του χάλυβα 
ελέγχεται με την τιμή 0.8·fyk.=0.8·500= 400 N/mm2 
 
Αποτέλεσμα: Αν δεν πληρούται ο έλεγχος απαιτείται επαύξηση του χαλαρού οπλισμού. 
 
Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει και αυτόματη διαστασιολόγηση του χαλαρού οπλισμού με οριακή τάση 
του χάλυβα σS2, ιδρύοντας έναν ειδικό υπολογισμό στο Fagus 5 με τον μη συχνό συνδυασμό 
δράσεων. Η τάση 0.8·fyk δηλώνεται στο set παραμέτρων υπολογισμού AP1 
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Εικόνα 4.37 – Περιορισμός των τάσεων του χαλαρού χάλυβα υπό το μη συχνό συνδυασμο – σύγκριση με 0.80 fyk στην 

άνω ίνα της διατομής 



4.2 Περιορισμός των τάσεων του χαλαρού χάλυβα 
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Εικόνα 4.38 - Περιορισμός των τάσεων του χαλαρού χάλυβα υπό το μη συχνό συνδυασμο – σύγκριση με 0.80 fyk στην 
κάτω ίνα της διατομής 

 



Κεφάλαιο 4 – Έλεγχοι και αποτελέσματα στο Statik - Fagus 

Σελίδα 84 cubus Hellas Ltd 

4.3 Περιορισμός των τάσεων του χάλυβα προέντασης - 
Συνδυασμός οιονεί μόνιμος – Επιτρεπόμενη τάση 0.65·fpk 
Η δύναμη του χάλυβα προέντασης μετά την τάνυση και τις γεωμετρικές απώλειες, αλλά και μετά τις 
χρόνιες απώλειες, εξάγεται από το πρόγραμμα κατά τον έλεγχο ‘2.1.3’ (υπό τον οιονεί μόνιμο 
συνδυασμό), σε χρόνο T=∞, δηλαδή σύμφωνα με το ‘AP1’. Από τον ίδιο έλεγχο προκύπτει η τάση του 
χαλαρού χάλυβα άνω και κάτω, η οποία αποτελεί ένα άνω όριο για τη μεταβολή της τάσης του χάλυβα 
προέντασης, εφόσον προκύπτει εφελκυστική. Επομένως μπορεί η τάση αυτή να προστεθεί στην τάση 
της προέντασης και το άθροισμα να ελεγχθεί με 0.65·fpk= 0.65·1860=1209 N/mm2. 

 
Εικόνα 4.39 – Δυνάμεις τενόντων μετά τις γεωμετρικές απώλειες υπό τον οιονεί μόνιμο συνδυασμό 
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Εικόνα 4.40 – Ο χαλαρός οπλισμός είναι υπό θλίψη, με διακύμανση πολύ μικρή 

 
( ) 2

3
P mm/N 1333

5600
10712378120.5σ 0 =
⋅+⋅

=  

που αντιστοιχεί σε : 

pkf72.0
1880
1333

⋅=  

 
Οι απώλειες λόγω συστολής ξηράνσεως, ερπυσμό και χαλάρωσης είναι από 7.5 – 6.1 %, δηλαδή μία 
μέση τιμή 6.8%. 
Επομένως: 

2N/mm 1242
100

8.61001333 =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −
⋅  

Μικρή υπέρβαση έναντι του 0.65·fpk=1209 N/mm2 
 
Αποτέλεσμα: Αν δεν πληρούται ο έλεγχος απαιτείται επαύξηση της προέντασης. Συνήθως ο έλεγχος 
αυτός δεν είναι κρίσιμος. 
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4.4 Έλεγχος απόθλιψης 
Αναγνωριστικό: 2.4 
Περιγραφή: ΑΠΟΘΛΙΨΗ – ΟΙΟΝΕΙ ΜΟΝΙΜΟΣ 
Περιβάλλουσα: ΟΙΟΝΕΙ ΜΟΝΙΜΟΣ (Ανάλυση τάσεων) 
Max – Min: Συνήθως N, My 
Παράμετροι ανάλυσης: AP1 
Προένταση: Με χρόνιες απώλειες 
Ο έλεγχος γίνεται στα προεντεταμένα μέλη: ‘ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ’ 

 
Εικόνα 4.41 

Δεν πρέπει να εμφανίζονται εφελκυστικές τάσεις στο όριο της διατομής που είναι κοντά οι τένοντες. 
 
Αποτέλεσμα: Αν δεν πληρούται ο έλεγχος απαιτείται αύξηση της προέντασης. 
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Εικόνα 4.42 – Έλεγχος απόθλιψης υπό τον οιονεί μόνιμο συνδυασμό στην άνω ίνα της διατομής 
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Εικόνα 4.43 - Έλεγχος απόθλιψης υπό τον οιονεί μόνιμο συνδυασμό στην κάτω ίνα της διατομής 
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4.5 Περιορισμός του εύρους ρωγμών – Συχνός συνδυασμός – 
επιτρεπόμενη τάση fctm 
Αναγνωριστικό: 2.5 
Περιγραφή: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΑΜΕΣΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΡΩΓΜΩΝ- ΣΥΧΝΟΣ 
Περιβάλλουσα: Συχνός συνδυασμός (Ανάλυση τάσεων) 
Max – Min: Συνήθως N, My 
Παράμετροι ανάλυσης: AP5  
Προένταση: Με χρόνιες απώλειες 
Ο έλεγχος γίνεται στα προεντεταμένα μέλη: ‘ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ’ 

 
Εικόνα 4.44 

 
Αποτέλεσμα: Αν δεν πληρούται ο έλεγχος απαιτείται επαύξηση της προέντασης. 
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Εικόνα 4.45 – Περιορισμός εύρους ρωγμών – απαλλαγή από έμμεσο υπολογισμό – σύγκριση με fctm στην άνω ίνα 

υπό το συχνό συνδυασμό 
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Εικόνα 4.46 – Περιορισμός εύρους ρωγμών – απαλλαγή από έμμεσο υπολογισμό – σύγκριση με fctm στην κάτω ίνα 

υπό το συχνό συνδυασμό 
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4.6 Περιορισμός του εύρους ρωγμών (έμμεσος υπολογισμός) – 
Χαρακτηριστικός συνδυασμός 
Αναγνωριστικό: 2.6 
Περιγραφή: ΤΑΣΗ ΧΑΛΑΡΟΥ - ΣΠΑΝΙΟΣ 
Περιβάλλουσα: Σπάνιος συνδυασμός (Ανάλυση τάσεων) 
Max – Min: Συνήθως N, My 
Παράμετροι ανάλυσης: AP1  
Προένταση: Με χρόνιες απώλειες 
Ο έλεγχος γίνεται στα προεντεταμένα μέλη: ‘ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ’ 

 
Εικόνα 4.47 

 
Τα όρια των τάσεων του χάλυβα υπολογίζονται ως έξης: 
 
Βήμα 1ο  
Από τον πίνακα 2.3, για πλάτος ρωγμής wk=0.2mm και για διάμετρο χάλυβα οπλισμού Φ16 προκύπτει 
τάση χαλαρού χάλυβα σs=210 N/mm2.  
 
Από τον πίνακα 2.4 για πλάτος ρωγμής wk=0.2mm και για μέγιστη απόσταση ράβδων 200mm, 
προκύπτει τάση χαλαρού οπλισμού σs=160/mm2. 
 
Επομένως σs=160 N/mm2, που είναι η κρίσιμη τιμή  
 
 
Βήμα 2ο  
Για τη διατομή στο άνοιγμα (κάτω πέλμα) υπολογίζουμε τον ενεργό βαθμό οπλισμού ρeff και τον 
γεωμετρικό βαθμό οπλισμού ρtot. 
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Εικόνα 4.48 – Κατανομή χαλαρού οπλισμού στη διατομή 
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Εικόνα 4.49 – Υπολογισμός της ενεργού επιφάνειας της διατομής του μπετόν Ac,eff στο άνοιγμα, που επενεργεί ο 

χαλαρός οπλισμός 
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Εικόνα 4.50 – Διατομή τενόντων για κάθε κορμό 
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Από την εκτέλεση του Statik-5 / Fagus-5 βρίσκουμε 18.2 < 52.25 N/mm2 (βλ. Εικόνα 4.51) 
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Εικόνα 4.51 – Τάσεις χαλαρού οπλισμού υπό το σπάνιο συνδυασμό στο κάτω πέλμα 

 
Για τη διατομή στη στήριξη (άνω πέλμα) υπολογίζουμε τον ενεργό βαθμό οπλισμού ρeff και το 
γεωμετρικό βαθμό οπλισμού ρtot. 
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Εικόνα 4.52 - Υπολογισμός της ενεργού επιφάνειας της διατομής του μπετόν Ac,eff στη στήριξη, που επενεργεί ο 

χαλαρός οπλισμός 
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Από την εκτέλεση του Statik-5 / Fagus-5 βρίσκουμε 42.1 < 105.14 N/mm2 (βλ. Εικόνα 4.53)  
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Εικόνα 4.53 Τάσεις χαλαρού οπλισμού υπό το σπάνιο συνδυασμό στο άνω πέλμα 

 
Αποτέλεσμα: Αν δεν πληρούται ο έλεγχος απαιτείται επαύξηση της προέντασης. 
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4.7 Έλεγχος λοξού εφελκυσμού 
Βήμα 1ο : 
Ανάλυση διατμητικών τάσεων σε ομογενή διατομή λόγω μοναδιαίας τέμνουσας Vz και μοναδιαίας 
ροπής στρέψης T. 
 
Εισάγουμε στο Fagus μια λεπτότοιχη διατομή (βλ. Εικόνα 4.54) που ταυτίζεται γεωμετρικά με τη 
διατομή της γέφυρας (βλ. Εικόνα 4.54). 
 

 
Εικόνα 4.54 

 
Τα πάχη των κορμών συμπίπτουν με το πραγματικό πάχος. Εφαρμόζουμε μοναδιαία τέμνουσα 
Vz=1000 kN και υπολογίζουμε στο Fagus τις προκύπτουσες διατμητικές τάσεις στα πέρατα των 
κορμών στα σημεία S1, S2, S3 και S4 (βλ. Εικόνα 4.55). Επίσης εφαρμόζουμε μοναδιαία στρεπτική 
ροπή Τx=1000kNm και σημειώνουμε τις αντίστοιχες διατμητικές τάσεις, που εμφανίζονται στα πέρατα 
των κορμών. Ισχύει η αρχή της επαλληλίας. Επομένως αν γνωρίζουμε τις τιμές των Vz και Τx, 
μπορούμε να προσδιορίσουμε τις διατμητικές τάσεις που εμφανίζονται στα εν λόγω σημεία.  
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Εικόνα 4.55 – Διατμητικές τάσεις ομογενούς διατομής για μοναδιαία τέμνουσα Vz=1000 kN 
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Εικόνα 4.56 – Διατμητικές τάσεις ομογενούς διατομής για μοναδιαία στρεπτική ροπή Τx=1000 kNm 

 
Οι ορθές τάσεις στα εν λόγω σημεία υπολογίζονται μέσω εκτέλεσης Statik - Fagus από τον ειδικό 
υπολογισμό 2.5, που έχουμε ιδρύσει για προηγούμενο έλεγχο. Χρησιμοποιείται ο συχνός συνδυασμός 
δράσεων, όπου το σκυρόδεμα παραμένει ομογενές, δηλαδή διαθέτει εφελκυστική αντοχή fctm. Η 
προένταση λαμβάνεται υπόψη με χρόνιες απώλειες(Τ∞). Οι ορθές τάσεις που προκύπτουν σx,max, 
σx,min θα πρέπει να συνδυαστούν με τις αντίστοιχες διατμητικές τάσεις. Επομένως θα πρέπει Ν, Vy, 
Vz, Tx, My, Mz να είναι ταυτόχρονα εντατικά μεγέθη. 
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Εικόνα 4.57 – Περιβάλλουσες ορθών τάσεων στο μπετόν στα σημεία S1, S2, S3 και S4, στη διατομή SL_0, l=25m,της 

ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, όπου έχουμε μέγιστη τέμνουσα Vz 
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Εικόνα 4.58 – Περιβάλλουσες ορθών τάσεων στο μπετόν στα σημεία S1, S2, S3 και S4, στη διατομή SL_1, l=25m,της 

ΑΚΡΑΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, όπου έχουμε μέγιστη στρεπτική ροπή Τx 

 
Προς την πλευρά της ασφαλείας, χρησιμοποιούμε τη μέγιστη εφελκυστική ή ελάχιστη θλιπτική ορθή 
τάση και τη συνδυάζουμε με τη μέγιστη διατμητική τάση, που προκύπτει από τα παραπάνω, όπου οι 
τιμές των Vy, Vz και Τx είναι ταυτόχρονες, διότι προκύπτουν από την περιβάλλουσα του συχνού 
συνδυασμού δράσεων. 

Πίνακας 4.1 

 
Vz=1000 (kN) Tx=1000 (kNm) σx (N/mm2) 

ΜΕΣΑΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ 
σx (N/mm2) 

ΑΚΡΑΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ 
τ1 0.8 0.2 -0.4 -2.3 
τ2 0.7 0.2 -2.4 -2.3 
τ3 0.7 0.2 -2.4 -2.3 
τ4 0.8 0.2 -0.4 -2.3 
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Εικόνα 4.59 – Μέγιστη τέμνουσα Vz στη μεσαία στήριξη και ταυτόχρονη στρεπτική ροπή Tx 
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Εικόνα 4.60 – Μέγιστη στρεπτική ροπή Tx στην ακραία στήριξη και ταυτόχρονη τέμνουσα Vz 

 
Τις τιμές των διατμητικών τάσεων, όπως προέκυψαν από την ανάλυση της λεπτότοιχης διατομής για 
μοναδιαία τέμνουσα, Vz=1000 kN, τις πολλαπλασιάζουμε με τις τιμές Vz που προέκυψαν από τα 
αποτελέσματα για τον συχνό συνδυασμό (βλ. Πίνακας 4.1), και έτσι προκύπτει η διατμητική τάση τ1 
στα σημεία έλεγχου (S1, S2, S3 και S4). 
 
Με εφαρμογή των τύπων των τάσεων προκύπτει η μέγιστη λοξή εφελκυστική τάση , η οποία οφείλει 
να είναι μικρότερη από την fctk,0.05=2.2 N/mm2. 
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Για μέγιστη τέμνουσα Vz=3686 kN·(SL_0, απόσταση 25m), ροπή στρέψης Tx=807.66 kNm 
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Για μέγιστη ροπή στρέψης Tx=1798.41 kN·m και τέμνουσα Vz=1090.95 kN 
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4.8 Διαστασιολόγηση για μόνιμες και μεταβλητές δράσεις  
Το νέο DIN 1045-1 επιτρέπει στο δικτύωμα Moersch την εφαρμογή γωνίας μικρότερης των 45° , η 
οποία ως γνωστόν οδηγεί σε μειωμένους συνδετήρες, αλλά ταυτόχρονα σε αυξημένη τάση στις 
θλιβόμενες διαγωνίους του μπετόν και απαιτεί αυξημένη επιμήκυνση των διαμήκων οπλισμών (των 
πρόσθετων, εφόσον υπάρχουν), δηλαδή αύξηση του λεγόμενου μέτρου μετάθεσης. Η εφαρμογή της 
γωνίας δεν είναι αυθαίρετη. Η ελάχιστη γωνία υπολογίζεται από ένα τύπο, ο οποίος περιέχει και την 
έννοια του ύψους της διατμητικής καταπόνησης και της θλιπτικής αξονικής δύναμης της ράβδου (η 
οποία οφείλεται σε θλιπτικές δυνάμεις και δυνάμεις προέντασης). Ο τύπος αυτός μας επιτρέπει τόσο 
μικρότερη γωνία, όσο μεγαλύτερη είναι η θλιπτική καταπόνηση και μικρότερη η διατμητική 
καταπόνηση. Το όριο είναι η γωνία των 18° , που αντιστοιχεί σε εφαπτομένη tanθ= 0.33. 

d

d ddd
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Εικόνα 4.61 – Γωνία θλιβόμενων διαγωνίων θ=45ο οδηγεί σε αύξηση των συνδετήρων και μείωση της τάσης του 

μπετόν 
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Εικόνα 4.62 – Γωνία θλιβόμενων διαγωνίων θ=20ο οδηγεί σε μείωση συνδετήρων και αύξηση της τάσης του μπετόν 

 
Διαδικαστικά, ο χρήστης επιλέγει στο set παραμέτρων ανάλυσης ‘AP2: ΑΣΤΟΧΙΑ’, γωνία θλιπτήρων 
15°.Κατά την εκτέλεση του προγράμματος, η γωνία αυτή διορθώνεται σύμφωνα με τον τύπο της 
ελάχιστης γωνίας θλιπτήρων. Υπάρχει περίπτωση, για τη μειωμένη αυτή γωνία, η θλιπτική τάση του 
μπετόν να μην επαρκεί και να αστοχεί η διαστασιολόγηση των αντίστοιχων διατομών. Ο χρήστης 
μπορεί να επιλέξει μεγαλύτερη γωνία, π.χ. 27°, που αντιστοιχεί σε κλίση διαγωνίων 1/2 και που οδηγεί 
σε μικρότερη θλιπτική τάση στις διαγώνιους, αλλά και ταυτόχρονα σε αύξηση συνδετήρων. Στη 
περίπτωση αυτή ικανοποιούνται και οι δύο συνθήκες, δηλαδή και η απαίτηση σε συνδετήρες και η 
θλιπτική τάση στις διαγωνίους του σκυροδέματος δεν υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο. 
 
Τα παραπάνω ισχύουν στις περιοχές, όπου οι θλιβόμενες διαγώνιοι έχουν σταθερή γωνία κλίσης. 
Όταν πλησιάζουμε προς τις στηρίξεις, ή γενικότερα σε περιοχές εισαγωγής μεγάλου συγκεντρωμένου 
φορτίου, οι θλιπτήρες αλλάζουν κλίση συνεχώς και σχηματίζουν κάτι σαν ‘βεντάλια’ (βλ. Εικόνα 4.63), 
όπου το σημείο σύγκλισης συμπίπτει με το σημείο εφαρμογής του συγκεντρωμένου φορτίου ή της 
στήριξης. Στην περιοχή αυτή δεν απαιτείται έλεγχος σε διάτμηση του κορμού ούτε των συνδετήρων, 
διότι η δύναμη μεταβιβάζεται απευθείας και όχι μέσω των συνδετήρων. Γι’ αυτό ο κανονισμός, όταν 
επιλέγουμε γωνία 45°, μας επιβάλλει τον έλεγχο σε διάτμηση σε απόσταση d από την παρειά 
στήριξης. Επίσης ο κανονισμός για απόσταση μέχρι 2.5 d από την παρειά, μας επιτρέπει απομείωση 
της τέμνουσας για φορτία που εφαρμόζονται μέσα σε αυτό το διάστημα. Το πρόγραμμα καταλαβαίνει 
αυτόματα με τη δήλωση ‘βεντάλια’ και τη μετάθεση του διαμήκους οπλισμού και τη μη απαίτηση σε 
αυξημένους συνδετήρες στην περιοχή της βεντάλιας, σε συνάρτηση με τη γωνία θλιβόμενων 
διαγωνίων, που έχει επιλεγεί για τη δοκό. 
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Εικόνα 4.63 

 
Παρατήρηση: Το μέτρο μετάθεσης κατά d ή κατά 2d, ή κατά 2.5d, ή κατά 3d, ανάλογα με τη γωνία που 
εφαρμόζεται στις διαγωνίους, εφαρμόζεται σχεδιαστικά για τους πρόσθετους οπλισμούς. Σε 
περίπτωση που οι οπλισμοί είναι σταθεροί κατά μήκος, δεν έχει έννοια. Το πρόγραμμα διαθέτει έναν 
αυτοματισμό, δηλαδή υπολογίζει σε κάθε διατομή τον πρόσθετο απαιτούμενο διαμήκη οπλισμό λόγω 
Μ, Ν, αλλά και λόγω V, εφόσον επιλεγεί το κατάλληλο κουμπί (MNV). 
 

 Το μέτρο μετάθεσης έχει έννοια μόνο σε περίπτωση πρόσθετου οπλισμού, ο οποίος 
διακόπτεται και αγκυρώνεται σε κάποια διατομή. Λόγω λειτουργίας δικτυώματος Moersch, 
επιβάλλεται να επιμηκυνθεί κατά d, 2d, 3d, ανάλογα με τη γωνία που έχει εφαρμοστεί στις 
θλιβόμενες διαγωνίους. 

 
Για τον έλεγχο σε διάτμηση και στρέψη σε οριακή κατάσταση αστοχίας, χρησιμοποιείται το δικτύωμα 
Moersch, δηλαδή τα Shear Wall Elements (SWE), όπως έχουν οριστεί στη διατομή του Fagus (βλ. 
Εικόνα 4.64). 
 
Κατά τη διαστασιολόγηση των συνδετήρων το αποτέλεσμα που εμφανίζεται στην οθόνη είναι σε 
cm2/m. Συγκεκριμένα, εμφανίζονται οι μέγιστοι συνδετήρες από το αριστερά και το δεξιά στοιχείο 
διάτμησης στους κορμούς, που προκύπτουν από τον υπολογισμό ή η ελάχιστη ποσότητα , όπως έχει 
οριστεί με ποσοστό στις παραμέτρους ανάλυσης ,στο set AP2 : αστοχία, στον οπλισμό (βλ. Εικόνα 
4.65). 
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Εικόνα 4.64 – Οι συνδετήρες κορμού προκύπτουν από τους μέγιστούς που υπολογίζονται για τον αριστερά και τον 

δεξιά, ή από την απαίτηση ελαχίστων, ότι είναι μεγαλύτερο 
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Εικόνα 4.65 – Οι ελάχιστοί συνδετήρες κορμού, ορίζονται από το χρήστη με ποσοστό ρ= 0.2% 
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Αναγνωριστικό: 3.1.1 
Περιγραφή: ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
Περιβάλλουσα: Διαστασιολόγηση  
Max – Min: Συνήθως N, Vy, Vz, T, My, Mz 
Παράμετροι ανάλυσης: AP2  
Προένταση: Με χρόνιες απώλειες 
Ο έλεγχος γίνεται στα προεντεταμένα μέλη: ‘ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ’ 

 
Εικόνα 4.66 – Διαστασιολόγηση για μόνιμες και μεταβλητές δράσεις 

 
Κατά τη διαστασιολόγηση του χαλαρού οπλισμού, διαπιστώνουμε ότι δεν απαιτείται πρόσθετος 
διαμήκης χαλαρός οπλισμός. 
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Εικόνα 4.67 – Η κλίση των θλιβόμενων διαγωνίων έχει καθοριστεί θ=27ο. ο ελάχιστος διαμήκης επαρκεί κατά τον 

έλεγχο αντοχής. Άνω έχουν μπει 227 cm2 και κάτω 138 cm2 

 



4.8 Διαστασιολόγηση για μόνιμες και μεταβλητές δράσεις 

cubus Hellas Ltd Σελίδα 113 

 
Εικόνα 4.68 – Η κλίση των θλιβομένων διαγωνίων έχει καθοριστεί σε θ=27ο. Οι συνδετήρες προκύπτουν 22cm2/m ανά 

κορμό ως μονότμητοι και 11 cm2/m ως δίτμητοι 

 
Προκειμένου να φανεί η έννοια του μέτρου μετάθεσης, αλλά και η συνεισφορά της προέντασης, ως 
στοιχείο αντοχής για κάμψη, εκτελούμε μια διαστασιολόγηση χωρίς την προένταση. Για σύγκριση 
παρατηρούμε μία φορά το διαμήκη πρόσθετο οπλισμό λόγω ΜΝ και μία φορά λόγω MNV. Στη 
δεύτερη περίπτωση τα μήκη του πρόσθετου οπλισμού είναι μεγαλύτερα κατά το μέτρο μετάθεσης, που 
απαιτείται εκατέρωθεν. 
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Εικόνα 4.69 – Διαστασιολόγηση χαλαρού οπλισμού χωρίς τένοντες προέντασης 

 
Χωρίς προένταση θα προέκυπταν 488 cm2 άνω διαμήκης οπλισμός στη στήριξή (αντί για 227 cm2 
που έχουν τοποθετηθεί) και 334 cm2 κάτω διαμήκης οπλισμός στο άνοιγμα (αντί για 138 cm2 που 
έχουν τοποθετηθεί). Η απαίτηση αυτή είναι μόνο από κάμψη Μ, Ν χωρίς την επιρροή της τέμνουσας 
λόγω δικτυώματος (βλ. Εικόνα 4.69). 
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Εικόνα 4.70 

 
Όμοια όπως στην προηγούμενη περίπτωση, αλλά με την επιρροή της τέμνουσας λόγω λειτουργίας 
δικτυώματος Moersch. Η επιλογή γίνεται μέσω του πλήκτρου ASMNV. Παρατηρώ ότι αυξάνεται ο 
απαιτούμενος διαμήκης ή αλλιώς μετατίθεται η απαίτηση κατά μήκος του φορέα (μέτρο μετάθεσης) 
(βλ. Εικόνα 4.70, Εικόνα 4.71, Εικόνα 4.72). 
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Εικόνα 4.71 – Το μέτρο μετάθεσης στη στήριξη είναι περίπου της τάξης μεγέθους του στατικού ύψους του φορέα 

(1.20m) 
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Εικόνα 4.72 – Τα ίδια ισχύουν για το μέτρο μετάθεσης και στο άνοιγμα για τους κάτω διαμήκης οπλισμούς 

 
Προκειμένου να εκτελέσουμε τη διαστασιολόγηση και ταυτόχρονα τον έλεγχο σε θραύση , δηλαδή να 
υπολογίσουμε τον πραγματικό συντελεστή ασφαλείας, που έχει η κατασκευή, ορίζουμε και έλεγχο 
οριακής αντοχής στις αναλύσεις οπλισμένου σκυροδέματος μέσω Fagus (βλ. Εικόνα 4.66). 
 
Σαν αποτέλεσμα προκύπτει μία καμπύλη με το συντελεστή εκμετάλλευσης της διατομής 1/λ, όπου λ ο 
συντελεστής αστοχίας σε θραύση. Στη περίπτωση μας ο συντελεστής εκμετάλλευσης κυμαίνεται από 
0.24 – 0.75, οπότε υπάρχουν αποθέματα αντοχής σε κάμψη (βλ. Εικόνα 4.73).  
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Εικόνα 4.73 – Συντελεστής εκμετάλλευσης, κατά τον έλεγχο σε θραύση με προένταση 
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4.9 Διαστασιολόγηση για δυνατές καθιζήσεις, αντικατάσταση 
εφεδράνων και σεισμό για το κατάστρωμα 
Και στην περίπτωση των δυνατών καθιζήσεων υπάρχουν μεγαλύτερα αποθέματα αντοχής, δηλαδή η 
εν λόγω διαστασιολόγηση δεν είναι κρίσιμη για το διαμήκη οπλισμό (κάμψη). 

 
Εικόνα 4.74 

Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση αντικατάστασης εφεδράνων, όπως και στην περίπτωση του 
σεισμού για το κατάστρωμα. 
 
Αν επιθυμούμε να διαστασιολογήσουμε όλες τις οριακές καταστάσεις αστοχίας ταυτόχρονα και να 
υπολογίσουμε την περιβάλλουσα όλων των διαμήκων οπλισμών και συνδετήρων, ιδρύουμε έναν 
υπολογισμό, όπου εμφανίζονται όλες οι οριακές καταστάσεις αντοχής ταυτόχρονα (βλ. Εικόνα 4.75). 
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Εικόνα 4.75 
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4.10 Οπλισμός ανθεκτικότητας 
Υπολογίζεται η ροπή που μπορεί να αναληφθεί όταν η εφελκυστική τάση του μπετόν στο κάτω πέλμα 
γίνει 2.2 N/mm2. Στη περίπτωση μας My=4500 kNm (βλ. Εικόνα 4.76). 

 
Εικόνα 4.76 

Ελέγχεται σε θραύση ο χαλαρός οπλισμός, χωρίς προένταση για ροπή Mrep=4500 kNm και 
διαπιστώνεται ότι επαρκεί με συντελεστή 1.81 (βλ. Εικόνα 4.77).  
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Εικόνα 4.77 

 
Το αυτό για το άνω πέλμα οδηγεί σε My= -6100 kNm (βλ. Error! Reference source not found.) 
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Εικόνα 4.78 

Έλεγχος του χαλαρού οπλισμού του άνω πέλματος με ροπή My= -6100 kNm οδηγεί σε συντελεστή 
ασφαλείας 2.24 (βλ. Εικόνα 4.79) 
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Εικόνα 4.79 
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4.11 Κόπωση 
Έλεγχος τάσης σκυροδέματος για κόπωση υπό το μη συχνό συνδυασμό. Θα πρέπει να τηρηθεί το 
όριο 0.60 fck= 21N/mm2. Από το έλεγχο 2.1.2 της παραγράφου 4.1.2 βλέπουμε ότι πληρούται ο 
περιορισμός. 
 
Έλεγχος θλιπτικών τάσεων σκυροδέματός για κόπωση υπό τον οιονεί μόνιμο συνδυασμό. Θα πρέπει 
να τηρηθεί το όριο 0.45 fck= 15.75 N/mm2. Από τον έλεγχο 2.1.3 της παραγράφου 4.1.3 βλέπουμε ότι 
πληρούται ο περιορισμός. 
 
Για λόγους πληρότητας εκτελούμε και τον πλήρη έλεγχο του σκυροδέματος σε κόπωση, παρότι δεν 
απαιτείται στη γέφυρα του παραδείγματος. 
 
Αναγνωριστικό: 3.6 
Περιγραφή: ΚΟΠΩΣΗ - ΚΟΠΩΣΗΣ 
Περιβάλλουσα: ΚΟΠΩΣΗ (Ανάλυση τάσεων)  
Max – Min: Συνήθως N, My 
Παράμετροι ανάλυσης: AP1  
Προένταση: Με χρόνιες απώλειες 
Ο έλεγχος γίνεται στα προεντεταμένα μέλη: ‘ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ’ 
 

 
Εικόνα 4.80 

Το fcd,fat υπολογίζεται ως εξής: 
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Πρέπει να ισχύει: min,cfat,cdmax,c 45.0f5.0 σ⋅+⋅≤σ ,  

fat,cdmin,c f89.0 ⋅≤σ  

 
Άρα πρέπει:  

min,cmax,c 45.076.185.0 σ⋅+⋅≤σ , 
2

min,c mm/N7.1676.1889.0 =⋅≤σ   

 
Έλεγχος τάσεων μπετόν για κόπωση στη διατομή στήριξης.  
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Έλεγχος κάτω ίνας διατομής: 
2

min,c mm/N7.164.2 ≤=σ   
2

max,c mm/N4.104.245.076.185.00.5 =⋅+⋅≤=σ , 

 

 
Εικόνα 4.82 – Ελεγχος θλιπτικών τάσεων μπετόν σε κόπωση 

 
Έλεγχος άνω ίνας διατομής: 

2
min,c mm/N7.161.0 ≤=σ   

2
max,c mm/N4.91.045.076.185.00.2 =⋅+⋅≤=σ  

 


