Νέες προζθήκες FEDRA, Φέροσζα Τοιτοποιία 01/2018
‘Ελεγτος ζηαηικής επάρκειας ζύμθφνα με ηον Εσρφκώδικα 8-3,
αποηίμηζη ανηοτής, επεμβάζεις, μανδύες,
δσναμική ανάλσζη, φθήζεις γαιών ζε ηοίτοσς σπογείφν,
βεληίφζη σπολογιζμών για κάμυη εκηός επιπέδοσ
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Έλεγτος εκηός επιπέδοσ κάμυη για ζειζμό
Τα θνξηία ζηνπο ηνίρνπο πξνθύπηνπλ σο εμήο:
Από ηηο ζεηζκηθέο δπλάκεηο πξνθύπηνπλ νη ζρεηηθέο κεηαηνπίζεηο ησλ παησκάησλ.
Από ηηο ζρεηηθέο κεηαηνπίζεηο θάζε παηώκαηνο πξνθύπηνπλ νη κεηαηνπίζεηο δ1 εγθάξζηα ζε
θάζε ηνίρν. Σε απηέο πξνζηίζεληαη νη επηπιένλ ηπρόλ κεηαηνπίζεηο αλ ην πάησκα ή ε ζηέγε
δελ είλαη πιήξεο δηάθξαγκα. Απηέο νη επηπιένλ κεηαηνπίζεηο πξνθύπηνπλ σο δ2=L/f, όπνπ L
ην κήθνο ηνπ ηνίρνπ θαη f έλαο ζπληειεζηήο πνπ θαζνξίδεηε ζηηο παξακέηξνπο ηνπ
πξνγξάκκαηνο (f=0 ή πνιύ κεγάιν λνύκεξν π.ρ. f=100 000 γηα άθακπηα παηώκαηα, 5 000-10
000 γηα κεξηθώο άθακπηα παηώκαηα θαη <5000 γηα εύθακπηα παηώκαηα).
Οιηθή κεηαηόπηζε παηώκαηνο δ = δ1+δ2.

Από ηηο κεηαηνπίζεηο απηέο ππνινγίδνληαη νη εθηόο επηπέδνπ θακπηηθέο ξνπέο ησλ ηνίρσλ
ζεσξώληαο ηηο ζρέζεηο γηα ηε δπζκελέζηεξε πεξίπησζε κνλόπαθηεο δνθνύ.
Δλ ζπλερεία ειέγρνληαη νη εθηόο επηπέδνπ ξνπέο ρξεζηκνπνηώληαο ηηο θακπηηθέο ξνπέο
αληνρήο fxk1 θαη fxk2 όπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ Δπξσθώδηθα 6 § 3.6.3.
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Έλεγτος εκηός επιπέδοσ κάμυη για θορηία ανέμοσ
Έρεη πξνζαξκνζηεί λα ειέγρνληαη θνξηία αλέκνπ κόλν ζηνπο
εμσηεξηθνύο ηνίρνπο πάλσ από ην έδαθνο.
Δπίζεο ειέγρνληαη θαη πξνζαξκόδνληαη ηα κήθε ησλ ηνίρσλ
ζε ζρέζε κε ηνπο εγθάξζηνπο ηνίρνπο.
Σηνπο παξακέηξνπο έρνπλ πξνζηεζεί νη ραξαθηεξηζηηθέο
θακπηηθέο αληνρέο fxk1 (θάκςε ζηελ θαηαθόξπθε δηεύζπλζε)
θαη fxk2 (θάκςε ζηελ νξηδόληηα δηεύζπλζε).
Οη έιεγρνη κε ηνπο πίλαθεο από ην παξάξηεκα Δ ηνπ
Δπξσθώδηθα 6 γίλνληαη κόλν γηα ηνίρνπο πάρνπο <=250 mm,
αιιηώο νη ηνίρνη ζεσξνύληαη εδξαδόκελνη ζηε κηθξόηεξε
δηεύζπλζε, σο επί ην πιείζηνλ αλάκεζα ζηα παηώκαηα.
Τνίρνη κε πάρνο >250 mm κε ιόγν πιεπξώλ H/L κεηαμύ 0.67 θαη 1.50, ζεσξνύληαη όηη
θάκπηνληαη ζηηο δύν δηεπζύλζεηο θαη ειέγρνληαη γηα θάκςε θαη σο πξνο fxk1 θαη fxk2.
Τνίρνη κε πάρνο >250 mm θαη κε H/L<0.67 ζεσξνύληαη θακπηόκελνη κόλνλ ζηελ θαηαθόξπθε
δηεύζπλζε fxk1. Τνίρνη κε H/L>1.50 ζεσξνύληαη θακπηόκελνη κόλν θαηά ηε νξηδόληηα
δηεύζπλζε fxk2.
Αλεκνπίεζε w= (0.001) x Ce(z) x 0.625xV² kN/m²
V ηαρύηεηα αλέκνπ (m/sec). = 33 γηα παξάθηηεο πεξηνρέο, 27 γηα ηελ ππόινηπε ρώξα
Τα θνξηία αλέκνπ γηα δηάθνξεο πεξηνρέο κπνξνύλ λα ππνινγηζηνύλ από ην κελνύ [ΦνξηίαΦηόλη-Άλεκνο EC1], ζηελ έθδνζε FEDRA Plus.
2
Σπλήζεηο ηηκέο γηα εζσηεξηθό ρώξαο αγξνηηθέο πεξηνρέο 0.93 kΝ/m θαη ζε νηθηζκνύο 0.63
2
2
kΝ/m . Αλ θαζνξίζεηε άλεκν <0.20 kΝ/m νη έιεγρνη γηα πιεπξηθά θνξηία αλέκνπ
παξαιείπνληαη.
Γηα έιεγρν ζε θάκςε θαζνξίδεηε fxk1 θαη fxk2 ζηνπο παξακέηξνπο ζύκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ
πίλαθεο ηνπ Δπξσθώδηθα 6. Σε πεξίπησζε ηνίρνπ κε νπιηζκέλν καλδύα νη ηηκέο fxk1 θαη fxk2
ππνινγίδνληαη κε ηελ αύμεζε ηεο αληνρήο ιόγσ ελίζρπζεο.
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Πίλαθαο Δπξσθώδηθαο 6 § 3.6.3 Τηκέο ηεο fxk1 γηα επίπεδν αζηνρίαο παξάιιειν πξνο ηνπο
νξηδόληηνπο αξκνύο
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Πίλαθαο Δπξσθώδηθαο 6 § 3.6.3 Τηκέο ηεο fxk2 γηα επίπεδν αζηνρίαο θάζεην πξνο ηνπο
νξηδόληηνπο αξκνύο

Ωθήζεις γαιών
Οη εμσηεξηθνί ηνίρνη ππνγείνπ ειέγρνληαη ζε φθήζεις γαιών.
Τν ύςνο ηνπ εδάθνπο, βάξνο εδάθνπο θαη γσλία ηξηβήο πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνπο ππνινγηζκνύο θαζνξίδνληαη ην κελνύ
Παξάκεηξνη, ζπληειεζηέο έξγνπ.
Δάλ θαζνξηζηεί ύςνο εδάθνπο <0.50m π.ρ. 0.45m ηόηε νη
ππνινγηζκνί ζε σζήζεηο ζηνπο εμσηεξηθνύο ηνίρνπο ππνγείνπ
παξαιείπνληαη. Οη σζήζεηο ππνινγίδνληαη σο ηξηγσληθή
θαηαλνκή κε Ko.γ.hs όπνπ Ko ζπληειεζηήο σζήζεσο ζε
εξεκία, Δπξσθώδηθαο 7, παξ. 9.5.2.
Οη ηνίρνη κε ιόγν πιεπξώλ κεηαμύ 0.67 θαη 1.50 ζεσξνύκε όηη
εδξάδνληαη θαη ζηηο 4 πιεπξέο.
Οπόηε ειέγρνληαη θάκςεηο θαη ζηηο δπν δηεπζύλζεηο fxk1 θαη fxk2.
Γηα έιεγρν ζε θάκςε θαζνξίδεηε fxk1 θαη fxk2 ζηνπο παξακέηξνπο ζύκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ
πίλαθεο ηνπ Δπξσθώδηθα 6. Σε πεξίπησζε ηνίρνπ κε νπιηζκέλν καλδύα νη ηηκέο fxk1 θαη fxk2
ππνινγίδνληαη κε ηελ αύμεζε ηεο αληνρήο ιόγσ ελίζρπζεο.

Δσναμική θαζμαηική ανάλσζη
Με έλα απιό κνληέιν κε αθακςίεο αλά όξνθν όπσο
ππνινγίδνληαη κε πεπεξαζκέλα ζηνηρεία θαη κε
ζπγθεληξσκέλεο κάδεο ζηα δάπεδα, ππνινγίδνληαη νη
βαζηθέο ηδηνζπρλόηεηεο θαη ηδηνκνξθίεο θαηά x θαη y
δηεύζπλζε.
Δλ ζπλερεία κε βάζεη ην ζεηζκηθό θάζκα ζπλζέηεηαη ε
θαζκαηηθή ζεηζκηθή απόθξηζε ηνπ θηηξίνπ θαη
ππνινγίδνληαη νη νξηδόληηεο ζεηζκηθέο δπλάκεηο. Οη ηειηθέο
δπλάκεηο γηα ην έιεγρν ησλ ηνίρσλ πξνθύπηνπλ ζαλ
πεξηβάιινπζεο ησλ κεγεζώλ ηεο ηζνδύλακεο ζηαηηθήο
αλάιπζεο θαη ηεο δπλακηθήο θαζκαηηθήο αλάιπζεο.
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Υπολογιζμοί
Νένο ηξόπνο ππνινγηζκνύ-δηαζηαζηνιόγεζεο.
Δκθαλίδνληαη άκεζα ηα απνηειέζκαηα ειέγρσλ ησλ ηνίρσλ θαη κε θόθθηλν ρξώκα ηα ιάζε θαη
νη αλεπάξθεηεο ησλ ππνινγηζκώλ.
Πξνζηέζεθε ε επηινγή ζύληνκν ηεύρνο
όινπο ηνπο ειέγρνπο.

, έλα πηλαθνπνηεκέλν ηεύρνο κε

Έλεγτος, ενίζτσζη σθιζηαμένφν κηιρίφν
Αλαιύεηαη ηελ πθηζηακέλε θαηάζηαζε ηνπ θηηξίνπ θαη θαζνξίδεηε ηηο επεκβάζεηο.
Υπάξρνλ θηίξην
Γίλεηε δεμηά ζηηο ειεύζεξεο ζηήιεο ηηο εθηηκήζεηο γηα ηηο αληνρέο ησλ πιηθώλ γηα θάζε όξνθν
θαη ηνίρν. Με ηα θνπκπηά θάησ αξηζηεξά δίλεηε ζπγθεληξσηηθά κεηώζεηο (%) ή απμήζεηο (%) ζε
όινπο ηνπο ηνίρνπο αλά όξνθν.
Βειηηώζεηο
Γίλεηε ηηο παξαπάλσ αληνρέο ζε πεξίπησζε βειηηώζεσλ, π.ρ. αξκνινγήκαηα, κεξηθέο
επηζθεπέο, εληζρπηηθνί ζνθάδεο θιπ.
Μαλδύεο
Γίλεηε κνλόπιεπξν ή ακθίπιεπξν καλδύα ζε ρηιηνζηά (mm). Σην θάησ κέξνο δίλεηε ηελ
πνηόηεηα ζθπξνδέκαηνο θαη νπιηζκό ηνπ καλδύα. Με ηα θνπκπηά επηινγήο θάησ αξηζηεξά
δίλεηε ζπγθεληξσηηθά καλδύεο ζε όινπο ηνπο ηνίρνπο γηα θάζε όξνθν.
Δληζρπκέλα επηρξίζκαηα
Γίλεηε ην πάρνο ηνπ νπιηζκέλνπ επηρξίζκαηνο ζε ρηιηνζηά. Σην θάησ κέξνο δίλεηε ηηο
ραξαθηεξηζηηθέο αληνρέο ηνπ επηρξίζκαηνο, ζιηπηηθή αληνρή fck, δηαηκεηηθή αληνρή fvk,
εθειθπζηηθή αληνρή ftk θαη κέηξν ειαζηηθόηεηαο Δ.
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Μαλδύεο FRP
Ακθίπιεπξνη καλδύεο FRP κε πάρνο t ζε ρηιηνζηά.
Οη καλδύεο ηνπνζεηνύληαη ζε ισξίδεο νξηδόληηεο θαη θαηαθόξπθεο, κε ζπλνιηθό πιάηνο
ισξίδσλ w ζε ρηιηνζηά αλά κέηξν.
Σην θάησ κέξνο δίλεηε ηελ εθειθπζηηθή αληνρή ηνπ καλδύα θαη ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο.
Υπνινγηζκνί
Πέληε ζπλδπαζκνί ππνινγηζκώλ.
Σε θάζε έλα θιηθ ππνινγηζκνί θαη ελ ζπλερεία βιέπεηε ηηο αζηνρίεο, ζύληνκν ή εθηεηακέλν
ηεύρνο.
Δθηόο από ην ππάξρνλ θηίξην πνπ αιιάδεη από ηα βαζηθά κελνύ, γηα θάζε πεξίπησζε
επέκβαζεο δίλεηε ην είδνο ηνηρνπνηίαο, ην ζεηζκηθό ζπληειεζηή θαη ην q γηα ζεηζκηθή
επηπόλεζε.
Δπίζεο ην ζπληειεζηή εκπηζηνζύλεο CFm όπσο θαζνξίδεηαη ζηνλ Δπξσθώδηθα 8-3.
Γηα αβεβαηόηεηεο πιηθώλ θαη επεκβάζεσλ CFm=1.20 έσο 1.50.
Σηνπο ππνινγηζκνύο κε καλδύεο επηιέγεηε αλ ζέιεηε ηνπο επηπιένλ ειέγρνπο δηάηκεζεο
ειεγρόκελεο από θάκςε ή από δηάηκεζε ζύκθσλα κε Δπξσθώδηθα 8-3 παξάξηεκα Γ 4.3.2
θαη Γ 4.3.3.
Ο Δπξσθώδηθαο θαζνξίδεη όηη απηνί νη έιεγρνη γίλνληαη γηα άνπιε ηνηρνπνηία.
Η ηνηρνπνηία κε καλδύα ινγηθά δελ αλήθεη ζε απηή ηελ θαηεγνξία, αιιά δελ δηεπθξηλίδεηαη
θαζόινπ ζηνλ Δπξσθώδηθα 8.3 παξάξηεκα Γ.
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Σημειώζεις
Σε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ζην θηίξην ππάξρνπλ ηνίρνη πάλσ ζε πιάθα ρσξίο λα ππάξρεη
ηνίρνο από θάησ. Σε απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη ζηνλ θάησ όξνθν λα εηζάγεηε έλαλ ηνίρν ζε
όιν ην κήθνο ηνπ από πάλσ ηνίρνπ, κε έλα κεγάιν άλνηγκα (πόξηα). Γεμηά, αξηζηεξά θαη
πάλσ αθήζηε ηνπιάρηζηνλ 0,40 m. Αλ ζέιεηε ν ηνίρνο απηόο λα κελ ζπκκεηέρεη ζηνπο
ειέγρνπο ησλ ηνίρσλ, εθηόο θνξηία θαη ζεηζκό, δεκηνπξγείζηε έλα λέν ηνίρν ζηα πιηθά
ηνηρνπνηίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζηελ νλνκαζία ηνπ ηνίρνπ ζπκπεξηιάβεηε ηνλ ραξαθηήξα
$.
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