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Ελληνική έκδοση

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 2:  “Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα”
Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια 

O παρών Ευρωκώδικας διατίθεται σε τρεις επίσημες εκδοχές (Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική). Η
απόδοση σε μια άλλη γλώσσα, όταν η μετάφραση γίνεται με ευθύνη μέλους της CEN καιη μ η γ , η μ φρ η γ μ η μ ς ης
κοινοποιείται στο Κέντρο Διαχείρισης, έχει την ίδια υπόσταση με τις επίσημες εκδοχές.



Πρόλογος
Σύμφωνα με τους Εσωτερικούς Κανονισμούς της CEN/CENELEC, οι εθνικοί οργανισμοί
τυποποίησης των ακόλουθων χωρών: Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία,
Εσθονία, Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία,
Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία,
Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία και Μεγάλη Βρετανία δεσμεύονται να εφαρμόσουν/
υλοποιήσουν αυτόν τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, οποίος θα λάβει την υπόσταση ενός
εθνικού προτύπου χωρίς καμία τροποποίηση, ενώ αλληλοσυγκρουόμενα και αντιφατικά
θ ά ό θ θ ύ ό έ Μά 2010εθνικά πρότυπα θα αποσυρθούν το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο 2010.

Το Πρόγραμμα των Ευρωκωδίκων για τις Κατασκευές περιλαμβάνει τα παρακάτω πρότυπα,
που εν γένει συντίθενται από έναν αριθμό μερών:γ ρ μ μ ρ
EN 1990 Ευρωκώδικας 0: Βάσεις του Σχεδιασμού των Κατασκευών
EN 1991 Ευρωκώδικας 1:      Δράσεις επί των Κατασκευών
EN 1992 Ευρωκώδικας 2:      Σχεδιασμός των Κατασκευών από Σκυρόδεμα 
EN 1993 Ευρωκώδικας 3:      Σχεδιασμός των Κατασκευών από Χάλυβα
EN 1994 Ευρωκώδικας 4:      Σχεδιασμός Σύμμεικτων Κατασκευών από Χάλυβα και Σκυρόδεμα 
EN 1995 Ευρωκώδικας 5:      Σχεδιασμός Ξύλινων Κατασκευών
EN 1996 Ευρωκώδικας 6: Σχεδιασμός των Κατασκευών από Φέρουσα ΤοιχοποιίαEN 1996 Ευρωκώδικας 6:      Σχεδιασμός των Κατασκευών από Φέρουσα Τοιχοποιία 
EN 1997 Ευρωκώδικας 7:      Γεωτεχνικός Σχεδιασμός
EN 1998 Ευρωκώδικας 8:      Αντισεισμικός Σχεδιασμός των Κατασκευών
ΕN 1999 Ευρωκώδικας 9:      Σχεδιασμός των Κατασκευών από Αλουμίνιο



Ο Ευρωκώδικας 2 περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη
Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια
Μέ 1 2 Σ δ ό άλΜέρος 1-2: Σχεδιασμός για πυρασφάλεια
Μέρος 2: Γέφυρες από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα
Μέρος 3: Υδατοδεξαμενές και κατασκευές υπό υδατοφόρτιση

Εθνικά πρότυπα για την εφαρμογή των Ευρωκωδίκων
Τα Εθνικά πρότυπα για την εφαρμογή των Ευρωκωδίκων θα περιλαμβάνουν το πλήρες κείμενο

Ε ώδ ό δ ύθ ό CEN ί θ ί άτου Ευρωκώδικα, όπως δημοσιεύθηκε από τη CEN, στο οποίο θα μπορεί να προτάσσεται μια
σελίδα με τον Εθνικό τίτλο και τον Εθνικό πρόλογο, και μπορεί να συνοδεύεται από ένα Εθνικό
Προσάρτημα.

Το Εθνικό Προσάρτημα μπορεί να περιλαμβάνει μόνο πληροφορίες σχετικά με εκείνες τις
παραμέτρους που έχουν αφεθεί στον Ευρωκώδικα ανοιχτές για επιλογή σε εθνικό επίπεδο,
γνωστές ως Εθνικώς Προσδιοριζόμενες Παράμετροι, ήτοι:γνωστές ως Εθνικώς Προσδιοριζόμενες Παράμετροι, ήτοι:
– τιμές και/ή κλάσεις για τις οποίες δίνονται εναλλακτικές τιμές στον Ευρωκώδικα 
– τιμές για χρήση σε περιπτώσεις που στον Ευρωκώδικα δίνεται μόνο ένα σύμβολο
– δεδομένα ειδικά για τη χώρα (γεωγραφικά κλιματολογικά κλπ ) π χ χάρτης χιονοπτώσεων– δεδομένα ειδικά για τη χώρα (γεωγραφικά, κλιματολογικά, κλπ.), π.χ. χάρτης χιονοπτώσεων
– τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, σε περιπτώσεις που στον Ευρωκώδικα δίνονται 

εναλλακτικές διαδικασίες.
– αναφορές σε συμβατές συμπληρωματικές πληροφορίες για υποβοήθηση του χρήστη στηναναφορές σε συμβατές συμπληρωματικές πληροφορίες για υποβοήθηση του χρήστη στην 

εφαρμογή του Ευρωκώδικα.



Εθνικό Προσάρτημα του ΕΝ 1992-1-1
Το παρόν πρότυπο περιλαμβάνει τιμές με υποσημειώσεις που υποδεικνύουν τις περιπτώσειςΤο παρόν πρότυπο περιλαμβάνει τιμές με υποσημειώσεις που υποδεικνύουν τις περιπτώσεις
όπου ενδεχομένως να χρειαστεί να γίνει επιλογή σε εθνικό επίπεδο. Επομένως το Εθνικό
Πρότυπο για την εφαρμογή του ΕΝ 1992-1-1 πρέπει να περιλαμβάνει ένα Εθνικό Προσάρτημα
που θα περιλαμβάνει όλες τις Εθνικώς Προσδιοριζόμενες Παραμέτρους που θαου θα ερ αμβά ε ό ες ς θ ώς ροσδ ορ ζόμε ες αραμέ ρους ου θα
χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό των κτιρίων και των έργων Πολιτικού Μηχανικού που
κατασκευάζονται στην υπόψη χώρα.
Εθνική επιλογή επιτρέπεται 2.3.3 (3)

( )
4.4.1.3 (3)

( )
6.2.4 (4)

( )
9.2.1.2 (1)

( )
9.10.2.3 (3)

( )
ή γή ρ

στο ΕΝ 1992-1-1 στα 
παρακάτω εδάφια:

2.4.2.1 (1)
2.4.2.2 (1)
2.4.2.2 (2)
2.4.2.2 (3)
2.4.2.3 (1)

4.4.1.3 (4)
5.1.2 (1)P
5.2 (5)
5.5 (4)
5.6.3 (4)

6.2.4 (6)
6.4.3 (6)
6.4.4 (1)
6.5.2 (2)
6.5.4 (4)

9.2.1.4 (1)
9.2.2 (4)
9.2.2 (5)
9.2.2 (6)
9.2.2 (7)

9.10.2.3 (4)
9.10.2.4 (2)
11.3.5 (1)P
11.3.5 (2)P
11.3.7 (1)

2.4.2.4 (1)
2.4.2.4 (2)
2.4.2.5 (2)
3.1.2 (2)P
3.1.2 (4)

5.8.3.1 (1)
5.8.3.3 (1)
5.8.3.3 (2)
5.8.5 (1)
5.8.6 (3)

6.5.4 (6)
6.8.4 (1)
6.8.4 (5)
6.8.6 (1)
6.8.6 (2)

9.2.2 (8)
9.3.1.1(3)
9.4.3(1)
9.5.2 (1)
9.5.2 (2)

11.6.1 (1)
11.6.1 (2)
11.6.2 (1)
11.6.4.1 (1)
12.3.1 (1)( )

3.1.6 (1)P
3.1.6 (2)P
3.2.2 (3)P
3.2.7 (2)
3.3.4 (5)

( )
5.10.1 (6)
5.10.2.1 (1)P
5.10.2.1 (2)
5.10.2.2 (4)
5.10.2.2 (5)

( )
6.8.7 (1)
7.2 (2)
7.2 (3)
7.2 (5)
7.3.1 (5)

( )
9.5.2 (3)
9.5.3 (3)
9.6.2 (1)
9.6.3 (1)
9.7 (1)

( )
12.6.3 (2)
A.2.1 (1)
A.2.1 (2)
A.2.2 (1)
A.2.2 (2)3.3.4 (5)

3.3.6 (7)
4.4.1.2 (3)
4.4.1.2 (5)
4.4.1.2 (6)
4 4 1 2 (7)

5.10.2.2 (5)
5.10.3 (2)
5.10.8 (2)
5.10.8 (3)
5.10.9 (1)P
6 2 2 (1)

7.3.1 (5)
7.3.2 (4)
7.4.2 (2)
8.2 (2)
8.3 (2)
8 6 (2)

9.7 (1)
9.8.1 (3)
9.8.2.1 (1)
9.8.3 (1)
9.8.3 (2)
9 8 4 (1)

A.2.2 (2)
A.2.3 (1)
C.1 (1)
C.1 (3)
E.1 (2)
J 1 (3)4.4.1.2 (7)

4.4.1.2 (8)
4.4.1.2 (13)
4.4.1.3 (2)

6.2.2 (1)
6.2.2 (6)
6.2.3 (2)
6.2.3 (3)

8.6 (2)
8.8 (1)
9.2.1.1 (1)
9.2.1.1 (3)

9.8.4 (1)
9.8.5 (3)
9.8.5 (4)
9.10.2.2 (2)

J.1 (3)
J.2.2 (2)
J.3 (2)
J.3 (3)



Πεδίο εφαρμογής του Μέρους 1-1 του Ευρωκώδικα 2 
Κεφ 1: ΓενικάΚεφ. 1: Γενικά
Κεφ. 2: Βάσεις του σχεδιασμού
Κεφ. 3: Υλικά
Κεφ 4: Ανθεκτικότητα σε διάρκεια και επικάλυψη οπλισμώνΚεφ. 4: Ανθεκτικότητα σε διάρκεια και επικάλυψη οπλισμών
Κεφ. 5: Ανάλυση του δομικού συστήματος
Κεφ. 6: Οριακές καταστάσεις αστοχίας
Κ 7 Ο έ ά λ όΚεφ. 7: Οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας
Κεφ. 8:  Κατασκευαστική διαμόρφωση των χαλαρών οπλισμών και των 

τενόντων προέντασης - Γενικά
Κεφ. 9: Κατασκευαστική διαμόρφωση δομικών στοιχείων και ειδικοί   κανόνες
Κεφ. 10: Συμπληρωματικοί κανόνες για προκατασκευασμένα στοιχεία και 

κατασκευές από σκυρόδεμας ρ μ
Κεφ. 11: Κατασκευές από ελαφροσκυρόδεμα
Κεφ. 12: Άοπλες και ελαφρώς οπλισμένες κατασκευές

Παραρτήματα



Οριακή  Κατάσταση  Αστοχίας  έναντι  κάμψης  με ή  
ί θή δύχωρίς  ορθή  δύναμη [§6.1]

Σχεδιασμός διατομών στην ΟΚΑ σεΣχεδιασμός διατομών στην ΟΚΑ σε

• Καθαρή κάμψη, όπως πλακών, δοκών.

• Κάμψη με ορθή δύναμη, όπως υποστυλωμάτων.

Χρειάζονται τα ακόλουθα:

• § 6.1  Κάμψη με ή χωρίς ορθή δύναμη

• § 3.1.7 Διαγράμματα τάσεων-παραμορφώσεων σχεδιασμού σκυρ/τος

• § 3.2.7 Διαγράμματα τάσεων-παραμορφώσεων σχεδιασμού χάλυβα

• § 5.5 Γραμμική ελαστική ανάλυση με περιορισμένη ανακατανομή

• § 5.6   Ικανότητα πλαστικής στροφής



Βασικές  παραδοχές  [ΕΝ 1992-1-1 §6.1]

• Επίπεδες διατομές παραμένουν επίπεδες κατά  την κάμψη.

• Οι παραμορφώσεις του οπλισμού, όταν εφελκύεται ή θλίβεται, είναι ίδιες με αυτές 
του γύρω εc = εs.

• Η εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος αγνοείται fct = 0.

• Οι τάσεις στο σκυρόδεμα σε θλίψη λαμβάνονται από τα διαγράμματα σχεδιασμού 
§ 3 1 7σc-εc της § 3.1.7.

• Οι τάσεις στον οπλισμό λαμβάνονται από το διάγραμμα σχεδιασμού σs-εs της §
3 2 73.2.7.

• Ορίζονται μέγιστες παραμορφώσεις στο σκυρόδεμα & χάλυβα (§ 3.1.7 & 3.2.7

• Οι δυνατές κατανομές παραμορφώσεων καθύψος της διατομής δίνονται στο Σχ. 
6.1



Διαγράμματα σs-εs χαλύβων όπλισης [§3.2.4]

α) Θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες                 β) Ψυχρά κατεργασμένοι χάλυβες

Σχ. 3.7: Διαγράμματα σs-εs τυπικών χαλύβων όπλισηςΣχ. 3.7:  Διαγράμματα σs εs τυπικών χαλύβων όπλισης



Μηχανικές  ιδιότητες  χαλύβων  [Παράρτημα C]

Πίνακας C.1:  Ιδιότητες οπλισμού 

Απαίτηση ή 
ανεκτή 

απόκλιση 
(%)

Hλεκτροσυγκολλημένα 
πλέγματα / δικτυώματα

Ράβδοι και ρόλοιΜορφή χάλυβα

A B C A B C -

5,0

≥ 1,05 ≥ 1,08 ≥ 1,15 ≥ 1,05 ≥ 1,08 ≥ 1,15

Κατηγορία
Χαρακτηριστική αντοχή διαρροής fy k 

ή f0,2k (Mpa)
400 έως 600

10 0Ελάχιστη τιμή του k = (f /f )
< 1,35 < 1,35

≥ 2,5 ≥ 5,0 ≥ 7,5 ≥ 2,5 ≥ 5,0 ≥ 7,5 10,0

10,0Ελάχιστη τιμή του k = (ft/fy )k

Χαρακτηριστική ένταση στη μέγιστη 
δύναμη, εuk (%)

/

Ελάχιστη

-

Διατμητική αντοχή
0,3 Α fy k (όπου Α το 

εμβαδόν της διατομής του

Ικανότητα καμπύλωσης
Δοκιμή καμπύλωσης/ 
επανακαμπύλωσης

Ελάχιστη

Ονομαστική 
διάμετρος 

ράβδου (mm)

Διατμητική αντοχή - εμβαδόν της διατομής του 
σύρματος)

Μέγιστη απόκλιση 
για ονομαστική μάζα 

ράβδου (mm)
≤ 8
> 8 

5,0

γ μ ή μ ζ
(μεμονωμένη ράβδος 

ή σύρμα) (%) ± 6,0
± 4,5



Διάγρ. σs – εs ιδεατό & σχεδιασμού χαλύβων [§ 3.2.7]

Ε έ δ ό δ άΕπιτρέπεται διγραμμικό διάγραμμα με :

• Kεκλιμένο άνω τμήμα με
– όριο παραμ ε d (συνιστάται ε d=0 9 ε k=0 9x7 5%=67 5 ‰ ή Εθν Προσ )όριο παραμ. εud (συνιστάται εud 0.9 εuk 0.9x7.5% 67.5 ‰ ή Εθν. Προσ.)

• Οριζόντιο άνω τμήμα
– χωρίς ανάγκη ελέγχου του εu

Σχεδιασμού

Es = 200 GPa

Σχ.  3.8



Υλικά - Κατηγορίες  σκυροδέματος  &  ιδιότητες [§ 3.1.2]

Κατηγορίες σκυροδέματος Αναλυτική σχέση / Εξήγηση 

fck (MPa) 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90

fck,cube (MPa) 15 20 25 30 37 45 50 55 60 67 75 85 95 105

fcm (MPa) 20 24 28 33 38 43 48 53 58 63 68 78 88 98 fcm = fck + 8 (MPa)

fctm (MPa) 1,6 1,9 2,2 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 fctm = 0,30 × fck (2/3) ≤ C50/60
f 2 12 I (1+(f /10)) > C50/60ctm ( a) ,6 ,9 , ,6 ,9 3, 3,5 3,8 , , , ,6 ,8 5,0 fctm=2,12 In(1+(fcm/10)) > C50/60

fctk,0.05 (MPa) 1,1 1,3 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,7 2,9 3,0 3,1 3,2 3,4 3,5 fctk;0,05 = 0,7× fctm
5% οριακό ποσοστό (fractile)

fctk;0 95 = 1 3 × fctmfctk, 0.95 (MPa) 2,0 2,5 2,9 3,3 3,8 4,2 4,6 4,9 5,3 5,5 5,7 6,0 6,3 6,6 fctk;0,95 = 1,3 × fctm
95% οριακό ποσοστό (fractile)

Ecm (GPa) 27 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 41 42 44 Ecm = 22[(fcm)/10]0,3

(fcm σε MPa)

εc1 (‰) 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,25 2,3 2,4 2,45 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8
βλ. Σχήμα 3.2

ε (‰) = 07 f 0 31 <28c1 ( ) εc1 (‰) = 07 fcm0,31 <28

εcu1 (‰) 3,5 3,2 3,0 2,8 2,8 2,8
βλ. Σχήμα 3.2 για fck ≥ 50 MPa

εcu1 (‰)=2 8+27[(98-fcm)/100]4

εc2 (‰) 2,0 2,2 2,3 2,4 2, 5 2,6
βλ. Σχήμα 3.3 για fck ≥ 50 MPa
εc2(‰)=2,0+0,085(fck-50)0,53

εcu2 (‰) 3,5 3,1 2,9 2,7 2,6 2,6
βλ. Σχήμα 3.3 για fck ≥ 50 MPa

εcu2 (‰)=2,6 + 35[(90-fck)/100]4

n 2,0 1,75 1,6 1,45 1,4 1,4 για fck ≥ 50 MΡa 
n=1,4+23,4[(90- fck)/100]4

εc3 (‰) 1,75 1,8 1,9 2,0 2,2 2,3
βλ. Σχήμα 3.4 για fck≥ 50 MPa

εc3(‰) =1,75 + 0,55 [(fck-50)/40]

εcu3 (‰) 3,5 3,1 2,9 2,7 2,6 2,6
βλ. Σχήμα 3.4 για fck ≥ 50 MPa

εcu3 (‰) = 2,6 + 35[(90-fck)/100]4



Διάγραμμα σ-ε σκυρ/τος για μη γραμμική ανάλυση [§3.1.5]

“Σχηματικό”

Σχήμα 3.2: Σχηματική παράσταση της σχέσης τάσεων-
παραμορφώσεων για την ανάλυση των
κατασκευών (Η χρήση του 0,4fcm για τον
ορισμό του Ecm είναι προσεγγιστική).

 2


kc

)2(1 


kf cm

όπου: 
η = εc/εc1

ί ό ί ήεc1 είναι η παραμόρφωση που αντιστοιχεί στην κορυφή
της τάσης σύμφωνα με τον Πίνακα 3.1
k = 1,05 Ecm × |εc1|/fcm (fcm σύμφωνα με τον Πίνακα 3.1) για  fck ≥ 50 MPa αλλιώτικα 3,5 



Αντοχές σχεδιασμού σκυροδέματος [§ 3.1.6]

αcc = είναι συντελεστής που λαμβάνει υπόψη τις μακροχρόνιες επιδράσεις του φορτίου στηναcc  είναι συντελεστής που λαμβάνει υπόψη τις μακροχρόνιες επιδράσεις του φορτίου στην 
θλιπτική αντοχή και τις δυσμενείς επιρροές που προκύπτουν από τον τρόπο επιβολής 
του φορτίου.

Σημείωση: Η τιμή του αcc προς χρήση σε μια χώρα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 0,8 και 1,0 
και παρατίθεται στο αντίστοιχο Εθνικό Προσάρτημα. 
Η συνιστώμενη τιμή είναι 1. 



Διαγράμμ. σ-ε σκυρ/τος για το σχεδιασμό διατομών
[§ 3.1.7] “Δι γραμμικό”[§ ] Δι-γραμμικό”“Παραβολικό-ορθογωνικό”

“Απλοποιημένο ορθογωνικό”



Σύγκριση διαγρ. σ-ε σχεδιασμού διατομών σκυρ/τος



Με fcd = 0,85 fck/γc &        γc = 1,50
Παρατηρείται από τον ακόλουθο Πίνακα ότι τα αποτελέσματα για τα 3 διαγράμματαΠαρατηρείται από τον ακόλουθο Πίνακα ότι τα αποτελέσματα για τα 3 διαγράμματα
σχεδιασμού σ-ε του σκυροδέματος είναι παραπλήσια για αντοχές μέχρι 50 MPa.



Σχ. 3.5: Απλοποιημένο ορθογωνικό διάγραμμα

λ = 0,8 για fck ≤ 50 MPa

λ = 0,8 - (fck -50)/400  για 50 < fck ≤ 90 MPa

και

η = 1,0 για fck ≤ 50 MPa

η = 1,0 - (fck -50)/200 για 50 < fck ≤ 90 MPa

Μείωση του η κατά 10% όταν το πλάτος της θλιβόμενης ζώνης μειώνεται 
κατά την κατεύθυνση της ακραίας θλιπτικής ίνας



Υπολογισμός απλά οπλισμένων ορθογωνικών διατομών υπό μονοαξ.
προέχ. κάμψη & απλοπ. διάγρ. σ-ε σκυρ/τος

fck ≤ 50 MPa λ=0,8      η=1

Nd = -0,8 bx fcd + As1fyd −−−→ νd = -0,8 ξ + ω1

Msd = 0,8 bx fcd (d-0,4x)     −−−→ μsd = 0,8 ξ (1-0,4ξ)    
νd = Nd/(bdfcd)
μsd = Msd/(bd2fcd)

−−−→ ω1 = 0,8 ξ + νd
ω1 = 1 ‐ (1‐2μsd)0,5 + νd

ξ = x/d
ω1 = (As1/bd) (fyd/fcd)



Νομογράφημα  σχεδιασμού  για  απλά  οπλισμένες  διατομές



Όρια στο βάθος του oυδέτερου άξονα x

• Για να έχει διαρρεύσει ο χάλυβας B500C πρέπει• Για να έχει διαρρεύσει ο χάλυβας B500C πρέπει
εs1 ≥ fyk/(γs Es) = 0,002174           εcu2 = 0,0035 x/d = εcu2 /(εs1+εcu2) ≤ 0,617

• Γραμμική ελαστική ανάλυση με περιορισμένη ανακατανομή [§5 5]Γραμμική ελαστική ανάλυση με περιορισμένη ανακατανομή [§5.5]
Σε συνεχείς πλάκες & δοκούς επιτρέπεται ανακατανομή των ροπών χωρίς έλεγχο ικανότητας 
στροφής υπό την προϋπόθεση: 0,5 ≤ l1/l2 ≤ 2,0
δ = ανακατανεμημένη M/ ελαστική M = Μ /Μδ = ανακατανεμημένη M/ ελαστική M = Μ1/Μ2

xu = βάθος Ο.Α. στην ΟΚΑ μετά την ανακατανομή

δ ≥ k1 + k2 xu/d για fck ≤ 50 MPaδ k1  k2 xu/d     για fck  50 MPa
δ ≥ k3 + k4 xu/d     για fck > 50 MPa
δ ≥ k5 για κατηγορίες χάλυβα B & C

k1 = 0,44    k2 = 1,25(0,6+0,0014/εcu2)    εcu2 = 0,0035    k3 = 0,54     k4 = k2 k5 = 0,7

Για fck ≤ 50 MPa  xu/d  ≤ (δ-k1)/k2 = (δ-0,44)/1,25 & για δ=1   xu/d  ≤  0,448
Για fck > 50 MPa  xu/d  ≤ (δ-k1)/k2 = (δ-0,54)/1,25 & για δ=1   xu/d  ≤  0,368

• Στις περιοχές πλαστικών αρθρώσεων [§5.6.3] πρέπει
Για fck ≤ 50 MPa  xu/d  ≤  0,45
Για fck > 50 MPa  xu/d  ≤  0,35



Με ανακατανομές ροπών
Για fck ≤ 50 MPa  xu/d  ≤  0,8(δ-0,44)
Για fck > 50 MPa  xu/d  ≤  0,8(δ-0,54)



Υπολογισμός διπλά οπλισμένων ορθογωνικών διατομών υπό 
μονοαξ. προέχ. κάμψη & απλοπ. διάγρ. σ-ε σκυρ/τος

Για fck ≤ 50 MPa 

ξlim =  0,45 μlim = 0,8 ξlim (1-0,4ξlim) = 0,295         ωlim = 0,8 ξlim + νd = 0,36 + νdξlim μlim ξlim ( ξlim) lim ξlim d d

Εάν μsd ≤ μlim  απλά οπλισμ. διατομή ω1 = 1 ‐ (1‐2μsd)0,5 + νd

Εάν μsd > μlim  διπλά οπλισμ. διατομή μlim  ωlim = 0,36 + νd
Δμ = μ μ  Δω + ωΔμsd = μsd-μlim  Δω1 + ω2

ωlim = 0,36 + νd

ω1 = ωlim + Δμsd / (1-d2/d)

ω2 = Δμsd / [(1-d2/d) (-σsd2/fyd)]

σsd2 προσδιορίζεται από εs2:   
για |εs2| < εyd = fyd/Es      σsd2 = Es εs2

για |εs2| ≥ εyd  σsd2 = -fyd

σχεδόν πάντα (για B500C & εάν d2/d ≤ 0,17) σsd2 = -fyd



B500C

(Πηγή J.C. Walraven)



Σχ. 3.3: Παραβολικό-ορθογωνικό διάγραμμα

Γ f 50 MP όδ θ όΓια fck>50 MPa σκυρόδεμα ψαθυρό



Σχ. 3.4: Δι-γραμμικό διάγραμμα

Γ f 50 MP όδ θ όΓια fck>50 MPa σκυρόδεμα ψαθυρό



Σχ. 6.1: Πιθανές  κατανομές  ε  στην  Ο.Κ.Α. για παραβολικό-
ορθογωνικό ή δι-γραμμικό διάγραμμα σ-ε σκυρ/τος

A  - όριο παραμόρφωσης εφελκυόμενου χάλυβα
B  - όριο παραμόρφωσης θλιβόμενου σκυροδέματος
C - όριο παραμόρφωσης σκυροδέματος υπό καθαρή θλίψηC  όριο παραμόρφωσης σκυροδέματος υπό καθαρή θλίψη



Ν ή δ ύΝομογραφήματα  σχεδιασμού

ορθογωνικών διατομώνορθογωνικών διατομών

υπό κάμψη με ορθή δύναμη

και  παραβολικό-ορθογωνικό  διάγραμμα  

/σ-ε  σκυρ/τος
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