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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το παρόν έγγραφο αναπτύχθηκε στα πλαίσια του, χρηματοδοτούμενου από τον
RFCS, Ευρωπαϊκού Προγράμματος Equaljoints-PLUS (754048 - EQUALJOINTSPLUS - RFCS-2016/RFCS-2016).
Το Equaljoints-PLUS είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα της RFCS, διάρκειας 24
μηνών στόχος του οποίου είναι η διάδοση της γνώσης που προέκυψε από ένα
προηγούμενο ερευνητικό πρόγραμμα της RCFS, διάρκειας 36 μηνών, με το όνομα
EQUALJOINTS.
Στα πλαίσια του αρχικού προγράμματος EQUALJOINTS (RFSR-CT-2013-00021),
αναπτύχθηκαν Ευρωπαϊκά κριτήρια πιστοποίησης για ένα πλήθος κόμβων δοκώνυποστυλωμάτων από χάλυβα.
Το πρόγραμμα Equaljoints-PLUS στοχεύει στην αξιοποίηση, τη διάδοση και την
επέκταση αναπτυχθέντων κριτηρίων πιστοποίησης για πρακτικές εφαρμογές σε ένα
ευρύ κοινό (δηλαδή ακαδημαϊκά ιδρύματα, μηχανικούς και αρχιτέκτονες,
κατασκευαστικές εταιρείες και παραγωγούς χάλυβα).
Οι βασικοί στόχοι του Equaljoints-PLUS είναι:
- Η συλλογή και οργάνωση πληροφοριακού υλικού όσον αφορά στις πιστοποιημένες διατάξεις κόμβων, όπου ετοιμάστηκαν σχετικά έγγραφα σε 12
γλώσσες (αγγλικά, ισπανικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ολλανδικά, πορτογαλικά, τσέχικα, βουλγαρικά, ρουμανικά, ελληνικά και σλοβενικά).
- Να αναπτυχθούν προκανονιστικές συστάσεις σχεδιασμού για τους σεισμικά
πιστοποιημένους κόμβους, βασιζόμενοι στα αποτελέσματα του προγράμματος
Equaljoints, σε 12 γλώσσες.
- Να αναπτυχθεί μια μέθοδος σχεδιασμού μεταλλικών κατασκευών λαμβάνοντας
υπόψη των τύπο των συνδέσεων και τη μη γραμμική τους συμπεριφορά.
- Να αναπτυχθεί λογισμικό και εφαρμογή για φορητές συσκευές τα οποία να
μπορούν να προβλέψουν την πλαστική απόκριση ενός κόμβου.
- Να διοργανωθούν σεμινάρια και ημερίδες εργασίας για τη διάδοση της
αποκτηθείσας γνώσης στην ΕΕ και διεθνώς.
- Η ανάπτυξη ενός ιστοτόπου που θα παρέχει στους χρήστες ελεύθερη πρόσβαση
στα αποτελέσματα του προγράμματος.
- Η δημιουργία ενός καναλιού στο You-Tube ώστε να είναι διαθέσιμα τα βίντεο από
τις πειραματικές δοκιμές, καθώς και προσομοιώσεις που θα δείχνουν την εξέλιξη
της αστοχίας.
Το πρόγραμμα Equaljoints-PLUS συντονίστηκε από το Πανεπιστήμιο της Νάπολης
Federico II. Η κοινοπραξία αποτελείται από 15 εταίρους, 7 από τους οποίους
συμμετείχαν και στο αρχικό πρόγραμμα Equaljoints. Όλοι οι εταίροι παρατίθενται
στον ακόλουθο πίνακα:
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κοινοπραξία Equaljoints-PLUS
Συντονιστής

Università degli Studi di Napoli Federico II (UNINA)
Arcelormittal Belval & Differdange SA (AM)
Universite de Liege (Ulg)
Universitatea Politehnica Timisoara (UPT)
Universidade de Coimbra (UC)
Convention Europeenne de la Construction Metallique (ECCS)
Universita degli Studi di Salerno (UNISA)
Imperial College of Science Technology and Medicine (IC)

Εταίροι

Centre Technique Industriel de la Construction Metallique (CTICM)
National Technical University of Athens (NTUA)
Ceske Vysoke Uceni Technicke V Praze (CVUT)
Technische Universiteit Delft (TUD)
Univerza V Ljubljani (UL)
Universitet Po Architektura Stroitelstvo I Geodezija (UASG)
Universitat Politecnica de Catalunya (UPC)
Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen (RWTHA)

Το παρόν έγγραφο συνοψίζει τους οδηγούς σχεδιασμού για τρεις τύπους κοχλιωτών
κόμβων που πιστοποιήθηκαν στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος
Equaljoints: (i) κόμβοι με τριγωνική ενίσχυση, (ii) κόμβοι με ενισχυμένες μετωπικές
πλάκες και εξωτερική σειρά κοχλιών και (iii) κόμβοι με μη ενισχυμένες μετωπικές
πλάκες και εξωτερική σειρά κοχλιών, καθώς και κόμβοι με απομειωμένα πέλματα
δοκών.
Συγκεκριμένα, παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
•
τεχνολογικές απαιτήσεις
•
περιγραφή της διάταξης των κόμβων
•
λίστα συστημάτων για τα οποία προεπιλέχτηκαν οι κόμβοι
•
λίστα με οριακές τιμές
•
μεθοδολογία σχεδιασμού
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2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Η κατασκευή ενός φορέα χωρίζεται σε πολλές φάσεις, κάθε μια από τις οποίες
πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά. Ειδικά για φορείς που βρίσκονται σε σεισμικές
περιοχές, η απαίτηση αυτή μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική. Οι κόμβοι μεταξύ
των χαλύβδινων στοιχείων πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να
ανεγείρονται έτσι ώστε να αποφεύγονται ψαθυρές μορφές αστοχίας, και η κρίσιμος
μηχανισμός αστοχίας να είναι όλκιμος.
Οι μελετητές πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν τις απαιτήσεις σχεδιασμού των
κανονιστικών διατάξεων. Στην Ευρώπη, πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του
ΕΝ1998 για τον αντισεισμικό σχεδιασμό των κατασκευών, σε συνδυασμό με τον
ΕΝ1993 για το σχεδιασμό των μεταλλικών κατασκευών και τον ΕΝ1993-1-8 για το
σχεδιασμό των μεταλλικών κόμβων.
Στον ΕΝ1993-1-8 ορίζονται όλες οι απαιτήσεις που σχετίζονται με την αντοχή και τη
δυσκαμψία των κόμβων. Οι συνδέσεις μπορεί να είναι κοχλιωτές, συγκολλητές ή
συνδυασμός των ανωτέρω.
Οι κοχλιωτές συνδέσεις σχεδιάζονται σύμφωνα με το Κεφάλαιο 3 του ΕΝ1993-1-8.
Στον Πίνακα 3.1 σημειώνονται οι ονομαστικές τιμές του ορίου διαρροής και της
εφελκυστικής αντοχής για κάθε κατηγορία κοχλιών. Στον Πίνακα 3.3 ορίζονται οι
μέγιστες και ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των κοχλιών και από τα άκρα, ώστε να
εξασφαλιστεί επαρκής αντοχή σε σύνθλιψη άντυγας. Οι κόμβοι σχεδιάζονται με τη
μέθοδο των συστατικών μερών όπου αρχικά υπολογίζονται οι αντοχές των
επιμέρους συστατικών μερών των κόμβων. Στη συνέχεια, επιλέγεται ως κρίσιμος
ένας όλκιμος μηχανισμός αστοχίας (π.χ. σύνθλιψη άντυγας κοχλία, διαρροή
ελάσματος).
Τα κριτήρια σχεδιασμού των συγκολλητών κόμβων περιγράφονται στο Κεφάλαιο 4
του ΕΝ1993-1-8. Για τον αντισεισμικό σχεδιασμό, οι συγκολλητές συνδέσεις
συνήθως πρέπει να είναι πλήρους αντοχής ώστε να αποφευχθεί η αστοχία της
συγκόλλησης (ψαθυρός μηχανισμός αστοχίας).
Κατά το σχεδιασμό, οι μηχανικοί πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν τις διαθέσιμες
κατασκευαστικά διαστάσεις και χαρακτηριστικά του χάλυβα. Για παράδειγμα,
συνήθως κατασκευάζονται ελάσματα πάχους 10 ή 12mm, οπότε συνιστάται να μην
χρησιμοποιούνται ελάσματα πάχους 11mm, ώστε να περιοριστεί κατά το δυνατό η
κατεργασία των ελασμάτων.
Προδιαγραφές για τη δυσθραυστότητα του χάλυβα και τις ιδιότητες κατά την έννοια
του πάχους δίνονται στον EN 1993-1-10. Ο EN 1993-1-10 παρέχει κατευθύνσεις για
την επιλογή της ποιότητας του χάλυβα ώστε να έχει επαρκή αντοχή έναντι ψαθυρής
θραύσης και κατάλληλες ιδιότητες κατά την έννοια του πάχους για συγκολλητά
στοιχεία, σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος πλακοειδούς απόσχισης, για
κατασκευές που εκτελούνται σύμφωνα με τον EN 1090-2.
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Η μεθοδολογία του Κεφαλαίου 2 του ΕΝ1993-1-10 πρέπει να χρησιμοποιείται για
την επιλογή υλικού σε νέες κατασκευές. Οι διατάξεις πρέπει να χρησιμοποιούνται
για την επιλογή κατάλληλης ποιότητας χάλυβα μεταξύ των προϊόντων που
αναφέρονται στον ΕΝ1993-1-1.
Η επιλογή της κατηγορίας ποιότητας θα γίνεται σύμφωνα με τον Πίνακα 3.1 του
ΕΝ1993-1-10, ανάλογα με τις συνέπειες της πλακοειδούς απόσχισης. Ανάλογα με
την κατηγορία ποιότητας, όπως επιλέγεται από τον Πίνακα 3.1, θα πρέπει είτε να
επιλεχθούν κατάλληλες ιδιότητες κατά την έννοια του πάχους του ελάσματος
σύμφωνα με τον ΕΝ10164, είτε να γίνει επιθεώρηση μετά την παραγωγή για να
διαπιστωθεί εάν αναπτύχθηκε πλακοειδής απόσχιση.
Οδηγίες για την αποφυγή πλακοειδούς απόσχισης κατά τη συγκόλληση δίνονται στο
ΕΝ1011-2.
Ορισμός στο Εθνικό Προσάρτημα επιτρέπεται για τις παραγράφους που
αναφέρονται στον πρόλογο του EN 1993-1-10.
Σχεδιαστές και κατασκευαστές πρέπει να συνεργάζονται στενά ώστε να
εξασφαλίσουν την ακρίβεια και την σαφήνεια των σχεδίων, τα οποία θα πρέπει να
δείχνουν τις λεπτομέρειες των συνδέσεων, τα μεγέθη και τις ποιότητες των κοχλιών
και των συγκολλήσεων, καθώς και τις ποιότητες χάλυβα των στοιχείων όπως
ορίζονται στον EN 1998-1. Σε κάποιες περιπτώσεις, ο μελετητής δεν μπορεί να
εντοπίσει ότι αυτό που έχει σχεδιάσει δεν μπορεί να κατασκευαστεί στην
πραγματικότητα, π.χ. λόγω ανεπαρκούς χώρου για την πραγματοποίηση της
συγκόλλησης. Συχνά απαιτούνται πολλές συναντήσεις ώστε και οι δύο ομάδες να
είναι ικανοποιημένες με τα σχέδια, ο σχεδιασμός να είναι σωστός και ο φορέας να
μπορεί να κατασκευαστεί.
Η κατασκευή των στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης και της συναρμολόγησης, η
μεταφορά και η ανέγερση στο έργο, πρέπει να οργανώνονται προσεκτικά έτσι ώστε
να διασφαλίζεται η επαρκής τελική ποιότητα του έργου.
Η εκτέλεση των κατασκευών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κατάλληλους
κανονισμούς, δηλαδή τον ΕΝ1090-2 στην Ευρώπη και τον AISC 303-10 στις ΗΠΑ,
οι οποίοι θέτουν τις ελάχιστε απαιτήσεις. Βασιζόμενοι στην εμπειρία τους, κάποιοι
κατασκευαστές μπορούν να επιλέξουν να θέσουν αυστηρότερες προδιαγραφές, έτσι
ώστε να αποφύγουν γνωστά προβλήματα που συχνά εμφανίζονται κατά την
ανέγερση.
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3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΟΜΒΩΝ
3.1.

Γενικοί στόχοι

Ανοχή κόμβων: Σύμφωνα με τον ΕΚ8, ο αντισεισμικός σχεδιασμός των μεταλλικών
κατασκευών βασίζεται στην ιδέα της απορρόφησης ενέργειας από τις κατασκευές,
σε συγκεκριμένες ζώνες οι οποίες πλαστικοποιούνται. Τα στοιχεία που δεν
αναμένεται να απορροφήσουν σεισμική ενέργεια πρέπει να παραμείνουν ελαστικά
κατά τη σεισμική καταπόνηση, ώστε να αποφευχθεί η ανάπτυξη ψαθυρού
μηχανισμού αστοχίας. Η ιεράρχηση των αντοχών είναι η θεμελιώδης αρχή η οποία
εξασφαλίζει αυτή τη συμπεριφορά μέσω του σχεδιασμού των μη πλάστιμων ζωνών,
έτσι ώστε να έχουν επαρκή υπεραντοχή σε σχέση με την πλήρη πλαστική αντοχή
των γειτονικών ζωνών απορρόφησης ενέργειας. Τα κριτήρια σχεδιασμού που
χρησιμοποιήθηκαν στο ερευνητικό πρόγραμμα Equaljoints στοχεύουν στην
εναρμόνιση της ιεράρχησης των απαιτήσεων αντοχής μεταξύ των συστατικών
μερών των κόμβων (πχ. του φατνώματος του κορμού του υποστυλώματος, της
σύνδεσης, της δοκού και του υποστυλώματος), και των επιμέρους στοιχείων τους
(πχ. των μετωπικών πλακών, των κοχλιών, των συνδέσεων, κλπ.).
Σύμφωνα με τη μέθοδο σχεδιασμού που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του
προγράμματος αυτού, ο κόμβος θεωρείται ότι αποτελείται από τρία συστατικά μέρη:
το φάτνωμα του κορμού του υποστυλώματος, την περιοχή της σύνδεσης και τη δοκό
(βλέπε Σχ. 3.1). Κάθε ένα από αυτά σχεδιάζεται ανεξάρτητα και στη συνέχεια
εφαρμόζονται συγκεκριμένα ικανοτικά κριτήρια ώστε να επιτευχθούν οι επιθυμητοί
σχεδιαστικοί στόχοι.

Σχ. 3.1 Πλαστικές περιοχές για τους εξετασθέντες στόχους σχεδιασμού: α) φάτνωμα κορμού
υποστυλώματος, β) σύνδεση και γ) δοκός.

Οι ακόλουθοι σχεδιαστικοί στόχοι μπορούν να υιοθετηθούν για τη σύνδεση:
• Η σύνδεση πλήρους αντοχής έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι ισχυρότερη από
άλλα μακροστοιχεία, έτσι ώστε η διαρροή να συμβαίνει σε άλλα του κόμβου
άρθρωσης (δοκός ή φάτνωμα υποστυλώματος).
• Η σύνδεση ίσης αντοχής έχει σχεδιαστεί ώστε να έχει μια δύναμη κοντά σε
εκείνη της δοκού ή του φατνώματος του κορμού υποστυλώματος ή και των δύο.
Θεωρητικά η διαρροή θα πρέπει να συμβεί σε όλα ή σε δύο από τα τρία
μακροστοιχεία.
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• Η σύνδεση μερικής αντοχής έχει σχεδιαστεί ώστε να αναπτυχθούν πλαστικές
παραμορφώσεις στα συστατικά της μέρη.
Για τον κορμό υποστυλώματος σε διάτμηση μπορεί να εισαχθεί ένας πρόσθετος
στόχος σχεδιασμού:
• Φάτνωμα κορμού υποστυλώματος πλήρους αντοχής, το οποίο έχει σχεδιαστεί
να είναι ισχυρότερο από τα άλλα μακροστοιχεία, έτσι ώστε η διαρροή να
συμβαίνει σε άλλα μέρη του κόμβου (δοκός ή σύνδεση).
• Φάτνωμα κορμού-υποστυλώματος ίσης αντοχής, το οποίο έχει σχεδιαστεί
ώστε να έχει μια αντοχή κοντά σε εκείνη της δοκού ή της σύνδεσης ή και στις
δύο.
• Φάτνωμα κορμού υποστυλώματος μερικής αντοχής, το οποίο έχει σχεδιαστεί
ώστε όλες οι πλαστικές παραμορφώσεις να αναπτυχθούν εντός του.
Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι τόσο ο EC3 όσο και ο EC8 δεν εξετάζουν την
περίπτωση κόμβου ίσης αντοχής, η οποία προτείνεται στο πλαίσιο του έργου ως
ενδιάμεσο επίπεδο συμπεριφοράς. Σύμφωνα με την τρέχουσα ταξινόμηση του
Ευρωκώδικα, κόμβος ίσης αντοχής εμπίπτει στην κατηγορία της μερικής αντοχής.
Η κύρια πηγή πλαστικών παραμορφώσεων στην κατάσταση σεισμικού σχεδιασμού
είναι το άκρο της δοκού. Ανάλογα με τη θέση της πλαστικής άρθρωσης, το βαθμό
της κράτυνσης και την αναμενόμενη τάση διαρροής στην πλαστική άρθρωση, η
ροπή σχεδιασμού στην παρειά του υποστυλώματος μπορεί να ληφθεί ως:
Mcon,E d =   (MB,Rd + VB,Ed  sh )

Εξ. (3.1)

Όπου Mcon,Ed είναι η ροπή κάμψης σχεδιασμού στην παρειά του υποστυλώματος,
και ο συντελεστής α εξαρτάται από το την κατηγορία του κόμβου. Είναι ίσος με γsh∙γov
για τους κόμβους πλήρους αντοχής (ov ο συντελεστής υπεραντοχής λόγω της
τυχαίας φύσης του υλικού, και sh ο συντελεστής κράτυνσης που αντιστοιχεί στον
λόγο μεταξύ της οριακής και της πλαστικής ροπής της δοκού), ενώ είναι ίσος με 1
για κόμβους ίσης αντοχής και μικρότερος από 1 μερικής αντοχής. Προκειμένου να
αποφευχθεί πολύ μεγάλη συγκέντρωση βλάβης στην περιοχή της σύνδεσης, ο
λόγος αντοχής για κόμβους μερικής αντοχής θεωρείται ότι είναι ίσος με 0.6 ή 0.8.
MB,Rd είναι η πλαστική ροπή κάμψης της συνδεδεμένης δοκού; sh είναι η απόσταση
μεταξύ της παρειάς του υποστυλώματος και της πλαστικής άρθρωσης που
αναπτύσσεται στη δοκό (δηλαδή η απόσταση μεταξύ της παρειάς του
υποστυλώματος και της άκρης της ενίσχυσης για κόμβους με τριγωνική ενίσχυση και
κόμβους με ενισχυμένες μετωπικές πλάκες και εξωτερική σειρά κοχλιών, ενώ ισούται
με μηδέν για μη κόμβους με μη ενισχυμένες μετωπικές πλάκες). VB,Ed είναι η δύναμη
διάτμησης που αντιστοιχεί στην εμφάνιση της πλαστικής άρθρωσης στη
συνδεδεμένη δοκό και δίνεται από:

Τόμος με προ-κανονιστικές συστάσεις σχεδιασμού για σεισμικά πιστοποιημένους μεταλλικούς κόμβους | 5

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΟΜΒΩΝ

VB,Ed = VB,Ed ,M + VB,Ed ,G

Εξ. (3.2)

όπου VB,Ed,M είναι η διατμητική δύναμη λόγω του σχηματισμού πλαστικών
αρθρώσεων και στα δύο άκρα των δοκών, οι οποίες απέχουν μεταξύ τους μήκος Lh.
Υπολογίζεται ως εξής:
VB,Ed ,M =

2  MB,Rd
Lh

Εξ. (3.3)

VB,Ed,G είναι η τιμή σχεδιασμού της τέμνουσας που οφείλεται σε μη-σεισμικές
δράσεις. Στο μήκος Lh δε συνυπολογίζεται η απόσταση από την παρειά του
υποστυλώματος ως την πλαστική άρθρωση, άρα ουσιαστικά πρόκειται για την
απόσταση μεταξύ των πλαστικών αρθρώσεων.
Ο συντελεστής υπεραντοχής ov λαμβάνεται ίσος με 1.25, όπως ορίζεται και στις
διατάξεις του ΕΚ8. Σύμφωνα με τον ΕΝ1993-1-8, για τους κόμβους πλήρους
αντοχής ο συντελεστής κράτυνσης sh λαμβάνεται ίσος με 1.2, σε αντίθεση με τον
ΕΝ1998-1 ο οποίος υποθέτει μια τιμή 1.1. Πολλές εμπειρικές σχέσεις διατίθενται στη
βιβλιογραφία για την εκτίμηση του sh για μεταλλικές δοκούς. Σύμφωνα με τους
Mazzolani και Piluso (1992), D’Aniello et al (2012), Güneyisi et al (2013, 2014) ο
συντελεστής sh κυμαίνεται μεταξύ 1.1-1.2 για τις συνηθέστερα χρησιμοποιούμενες
Ευρωπαϊκές διατομές δοκών (π.χ. IPE). Επομένως, ο συντελεστής λαμβάνει τιμή
υψηλότερη από την προτεινόμενη του ΕΚ8, και σύμφωνα με τις διατάξεις του
AISC358-10 ο οποίος υποθέτει την ακόλουθη τιμή:
 sh,AISC =

fy + fu
2  fy

 1.20

Εξ. (3.4)

Επομένως, στην παρούσα μέθοδο, ο συντελεστής sh λαμβάνεται συντηρητικά ίσος
με 1.20, βασιζόμενος και στις τάσεις διαρροής και αστοχίας των Ευρωπαϊκών
χαλύβων.
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Σχ. 3.2 Θέση πλαστικών αρθρώσεων σε κόμβους με τριγωνική ενίσχυση και σε κόμβους με
ενισχυμένες μετωπικές πλάκες και εξωτερική σειρά κοχλιών

Η διατμητική δύναμη του φατνώματος του κορμού του υποστυλώματος μπορεί να
προσδιοριστεί ως:
Vwp,E d =   (MB,Rd + VB,Ed  sh ) / z − Vc ,Ed

Εξ. (3.5)

όπου
𝑉𝑤𝑝,𝐸𝑑 είναι η διατμητική δύναμη σχεδιασμού του φατνώματος του κορμού του
υποστυλώματος
𝑉𝑐,𝐸𝑑 είναι η τέμνουσα δύναμη του υποστυλώματος.
z είναι ο εσωτερικός μοχλοβραχίονας.
 εξαρτάται από το επίπεδο επιτελεστικότητας και μπορεί να διαφέρει από εκείνο
που χρησιμοποιήθηκε για τη σχεδίαση της σύνδεσης.
Ανάλογα με τους απαιτούμενους σχεδιαστικούς στόχους του κόμβου, πρέπει να
ελέγχονται οι ακόλουθες ανισότητες:
Mcon,Rd  Mcon,Ed

Εξ. (3.6)
Vwp,Rd  Vwp,Ed

Εξ. (3.7)

όπου:
Mcon,Rd είναι η καμπτική αντοχή της σύνδεσης.
Vwp,Rd είναι η διατμητική αντοχή του φατνώματος του κορμού του υποστυλώματος
Κριτήριο πλαστιμότητας: Η διατιθέμενη πλαστιμότητα του κόμβου εξαρτάται από το
μηχανισμό αστοχίας που ενεργοποιείται και την ικανότητα πλαστικής
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παραμόρφωσης των μελών που συμμετέχουν σε αυτόν. Στο Σχ. 3.3 παρουσιάζεται
η εξάρτηση του μηχανισμού αστοχίας από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και το λόγο
των αντοχών της μετωπικής πλάκας και των κοχλιών (Jaspart, 1997). Στον οριζόντιο
άξονα σημειώνεται ο λόγος β της πλαστικής ροπής αντοχής (Mpl,Rd) των του
εγκάρσιου τμήματος των μετωπικών πλακών ή των πελμάτων του υποστυλώματος,
προς την εφελκυστική αντοχή των κοχλιών (Ft,Rd), ενώ στον κατακόρυφο άξονα
φαίνεται ο λόγος η της αντοχής του βραχέως ταυ (F) προς την Ft,Rd. Η αντοχή έναντι
αστοχίας μέσω του μηχανισμού 1, στην περίπτωση μη κυκλικών μορφών αστοχίας
εξαρτάται από το λόγο ν = n/m, όπου m είναι η απόσταση μεταξύ του άξονα του
κοχλία και του σημείου του πέλματος όπου αναμένεται να σχηματιστεί η πλαστική
άρθρωση, και n είναι η μικρότερη τιμή μεταξύ της απόστασης του άκρου του
πέλματος και του άξονα του κοχλία ή του 1.25m.
Όπως φαίνεται στο Σχ. 3.3, τα δύο πιθανά κριτήρια πλαστιμότητας μπορούν να
εφαρμοστούν ώστε να αποφευχθεί η εμφάνιση του μηχανισμού αστοχίας 3:
Κριτήριο-1: β  1 οπότε ενεργοποιείται ο μηχανισμός αστοχίας Ι ή ο μηχανισμός
αστοχίας ΙΙ (αλλά πολύ κοντά στον Ι) και διατίθεται αρκετά μεγάλη πλαστιμότητα.
Κριτήριο-2: β < 2 και η  0.95, όπου ενεργοποιείται ο μηχανισμός αστοχίας ΙΙ με
περιορισμένη πλαστιμότητα, αλλά αποφεύγοντας μια ψαθυρή αστοχία.
Η πλαστιμότητα που πρέπει να διαθέτει ένας κόμβος εξαρτάται από την κατηγορία
στην οποία αυτός ανήκει: οι κόμβοι ίσης ή μερικής αντοχής πρέπει να διαθέτουν
μεγαλύτερη πλαστιμότητα, ενώ οι κόμβοι πλήρους αντοχής μικρότερη.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του EN1993:1-8, εάν το MjRd είναι μικρότερο από 1.2 φορές
το MB,pl,Rd τότε πρέπει να ελέγχεται η ικανότητα στροφής του κόμβου. Αυτό μπορεί
να γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους: 1) μέσω πειραμάτων ή 2) μεταβάλλοντας το
πάχος t είτε της μετωπικής πλάκας είτε του πέλματος του υποστυλώματος, υπό την
προϋπόθεση ότι είναι τα κρίσιμα στοιχεία για τον υπολογισμό της ροπής αντοχής
σχεδιασμού του κόμβου, ώστε να ικανοποιείται η ακόλουθη ανίσωση:
t  0.36d

fub
fy

Εξ. (3.8)

όπου d είναι η ονομαστική διάμετρος του κοχλία, fy είναι η τάση διαρροής του χάλυβα
του εν λόγω στοιχείου και fub είναι η εφελκυστική αντοχή του κοχλία.
Η Εξ. (3.8) θεωρητικά αντιστοιχεί στο Κριτήριο-1 που φαίνεται στο Σχ. 3.3, υπό την
προϋπόθεση ότι η εφελκυστική αντοχή κάθε μεμονωμένου κοχλία (Ft,Rd) είναι
μεγαλύτερη από την αντοχή (Fp,Rd) του συνδεόμενου ελάσματος (της μετωπικής
πλάκας ή του πέλματος του υποστυλώματος). Η αντοχή του κοχλία σε εφελκυσμό
(Ft,Rd) δίνεται από την ακόλουθη σχέση:
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Ft ,Rd =

0.9 As fub

 M2

Εξ. (3.9)

όπου As είναι η ενεργός επιφάνεια του κοχλία και γM2 είναι ο αντίστοιχος επιμέρους
συντελεστής ασφαλείας (η προτεινόμενη τιμή του σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ευρωκώδικα είναι 1.25).
Στην Εξ. (3.8) υπεισέρχεται και η αντοχή σχεδιασμού (Fp,Rd) που αντιστοιχεί σε
κυκλικό μηχανισμό αστοχίας που υπολογίζεται ως εξής:
Fp,Rd =

 t 2fy
 M0

Εξ. (3.10)

όπου t είναι το πάχος που ελάσματος και γM0 είναι ο επιμέρους συντελεστής
ασφαλείας (συνιστάται να λαμβάνεται ίσος με 1).
Για τις Eξ. (3.9) και (3.10) θεωρείται πως η συμπεριφορά των χαλύβδινων
ελασμάτων είναι απολύτως πλαστική. Λαμβάνοντας υπόψιν τα όσα αναφέρθηκαν
προηγουμένως, για κόμβους μερικής αντοχής κατηγορίας πλαστιμότητας 1 πρέπει
να συνυπολογίζεται και η αβεβαιότητα που αφορά στο υλικό του ελάσματος καθώς
και στην κράτυνση, οπότε προκύπτει η ακόλουθη:
Ft ,Rd    Fp,Rd =  ov   sh  Fp,Rd

Εξ. (3.11)

Ο συντελεστής υπεραντοχής γ που υπεισέρχεται στην Εξ. (3.11) μπορεί να
λαμβάνεται ίσος με 1.50, αφού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωκώδικα η
προτεινόμενη τιμή του ov είναι 1.25, του sh είναι 1.20 για μαλακό χάλυβα και του M0
είναι 1.0. Αντικαθιστώντας στην ανίσωση (3.11) την Εξ. (3.8), η συνθήκη
πλαστιμότητας η οποία λαμβάνει υπόψη τα ικανοτικά κριτήρια σχεδιασμού γίνεται:

t

0.42  d

 ov   sh



 M0  fub
 M2  fy

≅ 0.30  d 

fub
fy

Εξ. (3.12)

Στους κόμβους πλήρους αντοχής, παρόλο που δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις
πλαστιμότητας, συνιστάται να εφαρμόζεται μια ιεράρχηση των επιμέρους αντοχών
ώστε να αποφευχθεί η ανάπτυξη κάποιου ανεπιθύμητου ψαθυρού μηχανισμού
αστοχίας λόγω της αβεβαιότητας του χρησιμοποιούμενου υλικού. Συνεπώς, όπως
και στην Κατηγορία πλαστιμότητας 2, η αντοχή των κοχλιών πρέπει να ικανοποιεί
την ακόλουθη ανίσωση:
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Ft ,Rd   ov  Fp,Rd
Εξ. (3.13)

Από την αναδιάταξη της Εξ. (3.13) μπορεί να προκύψει ένα κριτήριο παρόμοιο με
αυτό της Εξ. (3.8). Όλα τα κριτήρια που αναφέρθηκαν προϋποθέτουν ότι δεν
προηγείται σε καμία περίπτωση αστοχία των συγκολλήσεων, η οποία είναι μια
ψαθυρή μορφή αστοχίας.
=

F
 Ft ,Rd

Level-2

Level-1

 =1

Mode 3

 = 0.95
2
1 + 2

=
2
1 + 2

1

4 M pl , Rd

m Ft , Rd

2

Σχ. 3.3 Κριτήριο ολκιμότητας: Αντίσταση βραχέως Τ και αντίστοιχος μηχανισμός αστοχίας

3.2.

Περαιτέρω παραδοχές σχεδιασμού

3.2.1. Ενεργές σειρές κοχλιών σε εφελκυσμό
Αντίθετα με τη μέθοδο του ΕΝ1993-1-8 όπου οι σειρές κοχλιών που ενεργοποιούνται
υπολογίζονται από την ισορροπία με την εσωτερικώς αναπτυσσόμενη θλιπτική
δύναμη, στην παρούσα μέθοδο θεωρούνται γνωστές εκ των προτέρων αφού υπό
καθαρή κάμψη μπορούν εύλογα να αμεληθούν οι σειρές κοχλιών που βρίσκονται
κάτω από τον κεντροβαρικό άξονα της σύνδεσης.
3.2.2. Κέντρο θλίψης και μοχλοβραχίονας
Στις κοχλιωτές συνδέσεις με μετωπική πλάκα που καλύπτονται από τις διατάξεις του
EN 1993-1-8, το κέντρο θλίψης θεωρείται πως βρίσκεται στο μέσο του πάχους του
θλιβόμενου πέλματος της δοκού ή στην άκρη της τριγωνικής ενίσχυσης για τους
αντίστοιχους κόμβους. Τα αποτελέσματα από πειραματικές και αναλυτικές
διερευνήσεις έδειξαν ότι η θέση του κέντρου θλίψης εξαρτάται από τον τύπο του
κόμβου και τη στροφική απαίτηση, εξαιτίας της ανάπτυξης πλαστικών μηχανισμών
με διαφορετικές απαιτήσεις σε κάθε συστατικό μέρος του κόμβου. Σύμφωνα με
πειραματικά και αριθμητικά αποτελέσματα που διατίθενται στη βιβλιογραφία (Lee,
2002; Lee et al, 2005; Abidelah et al, 2012) αλλά και αυτά που προέκυψαν στο
πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος (Maris et al., 2015, Stratan et al., D’Aniello et
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al, 2017; Tartaglia και D’Aniello, 2017), η θέση του κέντρου θλίψης βρίσκεται: (i) στο
μέσο του θλιβόμενου πέλματος της δοκού για κόμβους με μη ενισχυμένη μετωπική
πλάκα (βλέπε Σχ. 3.4a), (ii) στο κέντρο βάρους της διατομής που αποτελείται από
το πέλμα της δοκού και τις νευρώσεις για τους κόμβους με ενισχυμένη μετωπική
πλάκα (βλέπε Σχ. 3.4b) και (iii) στο 0.50 του ύψους της ενίσχυσης, hh, για τους
κόμβους με τριγωνική ενίσχυση (βλέπε Σχ. 3.4c).

Σχ. 3.4 Θέση του κέντρου θλίψης (κόκκινος κύκλος) για διάφορους τύπους σύνδεσης: (a) κόμβοι με
μη ενισχυμένη μετωπική πλάκα (b) κόμβοι με ενισχυμένη μετωπική πλάκα (c) κόμβοι με τριγωνική
ενίσχυση

3.3.

Κόμβοι με τριγωνική ενίσχυση

3.3.1. Περιγραφή της διαμόρφωσης του κόμβου
Οι συνδέσεις δοκού-υποστυλώματος με τριγωνική ενίσχυση και μετωπική πλάκα
προορίζονται για την παροχή μιας σύνδεσης άκαμπτης και πλήρους αντοχής, με
ισχυρό ή ίσης αντοχής φάτνωμα κορμού υποστυλώματος. Η διαμόρφωση των
κόμβων με τριγωνική ενίσχυση περιγράφεται στο Σχ. 3.5. Η σύνδεση χρησιμοποιεί
μια προεκτεταμένη μετωπική πλάκα με κοχλίες υψηλής αντοχής και ενισχύεται
χρησιμοποιώντας μια τριγωνική ενίσχυση τοποθετημένη κάτω από το κάτω πέλμα
της δοκού. Εγκάρσιες νευρώσεις στο υποστύλωμα και τη δοκό είναι υποχρεωτικές.
Τα συμπληρωματικά ελάσματα κορμού είναι προαιρετικά και μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για να ενισχύσουν τη δυσκαμψία και την αντοχή του φατνώματος
κορμού υποστυλώματος σε διάτμηση.
Η γωνία της τριγωνικής ενίσχυσης μετριέται μεταξύ του κάτω πέλματος της δοκού
και του πέλματος της τριγωνικής ενίσχυσης και μπορεί να κυμαίνεται από 30 έως
45. Οι τύποι συγκολλήσεων για τις οποίες πιστοποιήθηκαν οι κόμβοι δοκούυποστυλώματος με τριγωνική ενίσχυση παρουσιάζονται στο Σχ. 3.6. Όλες οι
συγκολλήσεις σχεδιάζονται να μπορούν να μεταφέρουν τις δυνάμεις που
αντιστοιχούν στην πλήρη αντοχή των συγκολλόμενων μερών. Αυτό υλοποιείται με
τη χρήση δύο εξωραφών (αμφίπλευρων της πλάκας) με ελάχιστο πάχος
συγκόλλησης 0.55 φορές το πάχος της πλάκας. Οι κρίσιμες συγκολλήσεις (άνω
πέλμα δοκού, πέλμα τριγωνικής ενίσχυσης, πρόσθετο έλασμα κορμού στο πέλμα
του υποστυλώματος) είναι εσωραφές πλήρους διείσδυσης. Οι εσωραφές του πάνω
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πέλματος της δοκού και του πέλματος της ενίσχυσης ενισχύονται επιπλέον με
πρόσθετες εξωραφές.
3.3.2. Κατάλογος συστημάτων για τα όποια σύνδεση είναι πιστοποιημένη
Οι συνδέσεις δοκού-υποστυλώματος με τριγωνική ενίσχυση που πιστοποιούνται σε
αυτό το κείμενο πιστοποιούνται για τα ακόλουθα στατικά συστήματα:
- Πλαίσια ροπής (MRF)
- Διπλά συστήματα πλαισίων ροπής με κεντρικούς συνδέσμους δυσκαμψίας
(δηλ. MRF+ CBF)
- Διπλά συστήματα πλαισίων ροπής με έκκεντρους συνδέσμους δυσκαμψίας
(δηλ.. MRF+ EBF).
Επιπλέον, αυτοί οι κόμβοι πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε πλαίσια με κάθετους
άξονες δοκού – υποστυλώματος και κανονική διάταξη ανοίγματος του αντισεισμικού
συστήματος, δηλαδή χωρίς επικλινείς δοκούς.
Κόμβος μιας πλευράς

Κόμβος δύο πλευρών

2
6

3

6

3
8

2
3

8
1

8

1

1

7
9

9
4
5

1 - δοκός
2 στύλος

3 - κοχλίες
4 - τριγωνική
ενίσχυση

4

4
5

5 – μετωπική πλάκα
6 – εγκάρσιες ενισχύσεις
υποστυλώματος

7

5

7 – συμπληρωματικά ελάσματα
κορμού
8 – νεύρωση δοκού
9 – γωνία τριγωνικής ενίσχυσης

Σχ. 3.5 Περιγραφή των κόμβων με τριγωνική ενίσχυση
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A-A
a=0,55*twp

A

C -C

3
3

45
B

C
B

B
a=0,55tw

a=0,55*tst

a=0,55*tst

a=0,55*tst
45
45

a=0,55*tbf

a=0,55*tst

45
a=0,55*tw

45
45

B

a=0,55*tst

3
3
a=0,55*twh
a=0,55*twh
C

3
3

45
B

a=0,55*twp

A

B-B
(strong CWP) a=0,55*tst

(weak or balanced CWP)

NOTE:
1. All full-penetration welds shall be quality level B acc. EN ISO 5817 and EN 1090-2:2008.
2. All welds shall be quality level C unless otherwise specified on drawings.

Σχ. 3.6 Λεπτομέρειες συγκόλλησης για κόμβους με τριγωνικής ενίσχυση

3.3.3. Οριακές τιμές για τα στοιχεία πιστοποίησης
Οι οριακές τιμές για τα δεδομένα πιστοποίησης δίνονται στον Πίν. 3.1.
Πίν. 3.1 Οριακές τιμές για τα προεπιλεγμένα δεδομένα
Στοιχεία
Πεδίο εφαρμογής
Δοκός
Δοκοί θερμής έλασης που κυμαίνονται από IPE330 έως IPE600. Οι
διατομές θα πρέπει να είναι κατηγορία 1 σύμφωνα με το EN 19931-1.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν συγκολλητές δοκοί με παρόμοιο
σχήμα διατομής, υπό την προϋπόθεση ότι οι συγκολλήσεις μεταξύ
του κορμού και των πελμάτων είναι εσωραφές πλήρους διείσδυσης
ενισχυμένες με εξωραφές.
Ύψος 330 έως 600 mm
Αναλογία καθαρού Ελάχιστο 7
μήκους/ύψους (μεταξύ των
υποτιθέμενων θέσεων των
πλαστικών αρθρώσεων)
Πάχος πέλματος Ελάχιστο: 11 mm
Μέγιστο: 21 mm* (10% παρεμβολή σε σχέση με το μέγιστο που έχει
εξετασθεί με δοκιμές)
Υλικό S235 έως S355
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Υποστύλωμα

Ύψος
Πάχος πέλματος
Υλικό
Λόγος υψών
δοκού/υποστυλώματος
Μετωπική πλάκα
Πάχος
Πλάτος
Υλικό
Εγκάρσιες νευρώσεις
υποστυλώματος και δοκών
Υλικό
Συμπληρωματικά ελάσματα
κορμού

Ύψος
Υλικό
Κοχλίες

Μέγεθος
Κατηγορία
Οπές
Τριγωνική ενίσχυση
Γωνία

Συγκολλήσεις
Μετωπική πλάκα στο άνω
πέλμα της δοκού και το
πέλμα της τριγωνικής
ενίσχυσης
Ελάσματα συνέχειας στα
πέλματα του
υποστυλώματος

Υποστυλώματα
θερμής
έλασης
που κυμαίνονται
από
HEB260/HEM260 έως HEB550/HEM550. Οι διατομές θα πρέπει να
είναι κατηγορίας 1 σύμφωνα με το EN 1993-1-1.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν συγκολλητά υποστυλώματα με
παρόμοιο σχήμα διατομής, υπό την προϋπόθεση ότι οι
συγκολλήσεις μεταξύ του κορμού και των πελμάτων είναι εσωραφές
πλήρους διείσδυσης ενισχυμένες με εξωραφές.
260 έως 550 mm
Ελάχιστο: 17.5 mm
Μέγιστο: 40 mm
Από S235 έως S355
0.60-2.00
20-40
Ελάχιστο: 20 mm
Μέγιστο: 40 mm
Ελάχιστο: πλάτος πέλματος δοκού + 30 mm
Μέγιστο: πλάτος πέλματος υποστυλώματος
Από S235 έως S355
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των EN 193-1-8 και EN 1998-1.
Από S235 έως S355
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των EN 1993-1-8 και EN 1998-1.
Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί το πλήρες εμβαδόν των
συμπληρωματικών ελασμάτων κορμού κατά τον υπολογισμό της
πρόσθετης διατμητικής αντοχής του φατνώματος κορμού
υποστυλώματος σε διάτμηση.
Τουλάχιστον ίσο με το ύψος της μετωπικής πλάκας
Από S235 έως S355
Δομικοί κοχλίες υψηλής αντοχής για προένταση, σύμφωνα με το EN
14399-3 (system HR) και EN 14399-4 (system HV). Οι κοχλίες
πρέπει να είναι πλήρως προεντεταμένοι σύμφωνα με το EN 10902.
M24 έως M36
8.8 ή 10.9
Σύμφωνα με το EN 1993-1-8
Η γωνία της τριγωνικής ενίσχυσης μετριέται μεταξύ του κάτω
πέλματος της δοκού και του πέλματος της τριγωνικής ενίσχυση και
μπορεί να κυμαίνεται από 30 έως 45.
Σύμφωνα με το Σχ. 3.6
Ενισχυμένες εσωραφές πλήρους διείσδυσης

Εσωραφές πλήρους διείσδυσης
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Συμπληρωματικά ελάσματα
κορμού στα πέλματα του
υποστυλώματος
Άλλες συγκολλήσεις

Εσωραφές πλήρους διείσδυσης

Εξωραφές και στις δύο πλευρές με πάχος λαιμού μεγαλύτερο από
0.55 φορές το πάχος των συνδεόμενων ελασμάτων

Σημείωση. Πραγματοποιήθηκαν δοκιμές προεπιλογής σε δοκούς που κυμαίνονται από IPE360 έως IPE600. Το
κατώτερο όριο επεκτείνεται σε IPE330 καθώς το ύψος της βρίσκεται εντός της διακύμανσης 10% και οι δοκιμές
προεπιλογής κατάδειξαν ότι οι δοκοί μικρού μεγέθους χαρακτηρίζονται από υψηλότερη πλαστιμότητα.

3.3.4. Διαδικασία σχεδιασμού
3.3.4.1. Φιλοσοφία σχεδιασμού
Οι συνδέσεις δοκού-υποστυλώματος με τριγωνική ενίσχυση και μετωπική πλάκα
προορίζονται για την παροχή μιας σύνδεσης άκαμπτης και πλήρους αντοχής, με
ισχυρό ή ίσης αντοχής φάτνωμα κορμού υποστυλώματος. Η διαδικασία σχεδιασμού
βασίζεται στη μέθοδο συστατικών μερών που περιγράφεται στο EN 1993-1-8, με
μερικές προσαρμογές όπως περιγράφονται παρακάτω, και λαμβάνει υπόψη τις
απαιτήσεις του EN 1998-1.
Ο κόμβος θεωρείται ότι αποτελείται από μια σύνδεση, ένα φάτνωμα κορμού
υποστυλώματος και τα συνδεόμενο μέλος (δοκός). Η σύνδεση είναι σχεδιασμένη για
τη ροπή κάμψης και τη διατμητική δύναμη στην παρειά του υποστυλώματος που
αντιστοιχεί στο σχηματισμό πλαστικών αρθρώσεων στη δοκό (κοντά στη τριγωνική
ενίσχυση), λαμβάνοντας υπόψη την υπεραντοχή του υλικού και την κράτυνση.
Οι αριθμητικές προσομοιώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πρόγραμμα
EQUALJOINTS κατέδειξαν ότι για τις αρνητικές ροπές το κέντρο θλίψης βρίσκεται
σε απόσταση C πάνω από το πέλμα της τριγωνικής ενίσχυσης. Με βάση τα μέχρι
σήμερα διαθέσιμα αποτελέσματα, μπορεί να υποτεθεί ότι το κέντρο θλίψης
μετατοπίζεται προς τα πάνω κατά 50% του ύψους της τριγωνικής σύνδεσης
(C = 0.45 hh, βλέπε Σχήμα 3.7a). Για θετικές ροπές, υιοθετείται η συνήθης
παραδοχή ότι το κέντρο θλίψης βρίσκεται στο μέσον του θλιβόμενου πέλματος
(Σχήμα 3.7b). Από την άλλη πλευρά, οι σειρές κοχλιών που βρίσκονται κοντά στο
κέντρο θλίψης αναπτύσσουν αμελητέες εφελκυστικές δυνάμεις, λόγω της ευκαμψίας
της μετωπικής πλάκας και της περιορισμένης πλαστιμότητας των σειρών κοχλιών
στο εφελκυόμενο πέλματα.
Ως εκ τούτου, υποτέθηκε ότι υπό αρνητικές ροπές μόνον οι σειρές κοχλιών πάνω
από το μέσον του ύψους της διατομής της δοκού (χωρίς την τριγωνική ενίσχυση)
είναι ενεργές. Υπό θετικές ροπές, υποτέθηκε ότι είναι ενεργές μόνον οι σειρές
κοχλιών κάτω από το μέσον του ύψους της διατομής της δοκού, συμπεριλαμβανομένης της τριγωνικής ενίσχυσης.
Το φάτνωμα κορμού υποστυλώματος μπορεί να σχεδιαστεί ως ίσης αντοχής με τη
δοκό, υιοθετώντας τις απαιτήσεις σε πλαστική παραμόρφωση που αναφέρθηκαν
προηγουμένως, ή να είναι ισχυρότερο από την δοκό.
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center of compression

h3

h3
c

(a)

h2

h1

h2
h1

hh
center of compression

(b)

Σχήμα 3.7 Κέντρο θλίψης και ενεργές σειρές κοχλιών για αρνητικές (a) και θετικές (b) ροπές.

3.3.4.2. Καθολική διαδικασία
Βήμα 1: Αρχική επιλογή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών και των υλικών της
σύνδεσης
- Κατηγορία κοχλία, μέγεθος κοχλία και αριθμός σειρών κοχλιών
- Πάχος και διαστάσεις της μετωπικής πλάκας
- Πάχος και διαστάσεις της τριγωνικής ενίσχυσης
- Πάχος και διαστάσεις των εγκάρσιων νευρώσεων
- Πάχος και διαστάσεις των συμπληρωματικών ελασμάτων κορμού (εάν
απαιτούνται)
- Οι προδιαγραφές των συγκολλήσεων
Βήμα 2: Προσδιορισμός συστατικών μερών
- Αντοχές συστατικών μερών (κόμβος σε κάμψη)
- Δυσκαμψίες συστατικών μερών (κόμβος σε κάμψη)
- Αντοχές συστατικών μερών (κόμβος σε διάτμηση)
Βήμα 3: Μέθοδος υπολογισμού αντοχών κόμβου
- Αντοχή σύνδεσης σε κάμψη
- Αντοχή σύνδεσης σε διάτμηση
- Αντοχή φατνώματος κορμού υποστυλώματος σε διάτμηση
- Δυσκαμψία κόμβου σε κάμψη
Βήμα 4: Ταξινόμηση κόμβου και έλεγχος σχεδιασμού
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3.3.4.3. Αρχική επιλογή της σύνδεσης
Οι συστάσεις που δίνονται στον παρακάτω πίνακα μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για την προεπιλογή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών και των υλικών της
σύνδεσης.
Στοιχεία
σύνδεσης
Κατηγορία
κοχλία
Μέγεθος κοχλία
Αριθμός σειρών
κοχλιών
Μετωπική πλάκα

Τριγωνική
ενίσχυση

Συμπληρωματικά
ελάσματα
κορμού

Μεγέθη δοκού
Βραχεία (IPE360)
10.9

Μεσαία ( IPE450)

Υψηλή ( IPE600)

M27
6

M30
6

M36
6

Πάχος: tep=db.
Διαστάσεις: Το πλάτος πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το πλάτος του πέλματος
της δοκού (κατά τουλάχιστον 30 mm προκειμένου να χωρέσει η συγκόλληση)
και μικρότερο από το πέλμα του υποστυλώματος. Το εκτεταμένο τμήμα πρέπει
να είναι αρκετό για την τοποθέτηση μιας σειράς κοχλιών, τηρώντας τους
κανόνες που αναφέρονται στο EN 1993-1-8 (§3.5).
Πλάτος πέλματος τριγωνικής ενίσχυσης ίσο με το πλάτος του πέλματος της
δοκού.
Το πάχος του πέλματος της τριγωνικής ενίσχυσης θα πρέπει να είναι
μεγαλύτερο από ov φορές του πάχους του πέλματος της δοκού.
Το πάχος του κορμού της τριγωνικής ενίσχυσης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο
ή ίσο από το πάχος του κορμού της δοκού .
Ύψος τριγωνικής ενίσχυσης:
• hh = 0.4*hb για γωνία τριγωνικής ενίσχυσης 30≤<40;
• hh = 0.5*hb για γωνία τριγωνικής ενίσχυσης 40≤≤45.
Το πάχος και οι διαστάσεις των συμπληρωματικών ελασμάτων κορμού πρέπει
να τηρούν του κανόνες που καθορίζονται στο EN 1993-1-8 (§ 6.2.6.1),
διαφορετικά πρέπει να χρησιμοποιούνται σημειακές συγκολλήσεις προκειμένου
να εξασφαλίζεται η ευστάθεια και η αντοχή των συμπληρωματικών ελασμάτων.

Εγκάρσιες
Οι οριακές τιμές για τα δεδομένα πιστοποίησης δίνονται στον Πίν. 3.1.
νευρώσεις
Λεπτομέρειες
Πίν. 3.1
συγκόλλησης
Σημείωση: tep είναι το πάχος της μετωπικής πλάκας, db η ονομαστική διάμετρος του κοχλία.
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3.3.4.4. Μέθοδος υπολογισμού και έλεγχοι αντοχών κόμβου
Τύπος ταξινόμησης
Αντοχή σύνδεσης
σε κάμψη

Κριτήριο
Σύνδεση πλήρους αντοχής:
𝑀𝑐𝑜𝑛,𝑅𝑑 ≥ 𝑀𝑐𝑜𝑛,𝐸𝑑 = 𝛼 ∙ (𝑀𝑏,𝑅𝑑 + 𝑉𝑏,𝐸𝑑 ∙ 𝑠ℎ )

 = γsh∙γov
Equaljoints

Αντοχή σύνδεσης
σε διάτμηση
Αντοχή
φατνώματος
κορμού σε
διάτμηση
Ταξινόμηση
δυσκαμψίας

Αναφορές
Equaljoints

𝑉𝑐𝑜𝑛,𝑅𝑑 ≥ 𝑉𝑏,𝐸𝑑
Ισχυρό φάτνωμα κορμού:
𝑉𝑤𝑝,𝑅𝑑 ≥ 𝑉𝑤𝑝,𝐸𝑑

Equaljoints

με
𝑉𝑤𝑝,𝐸𝑑 = 𝛼 ∙ (𝑀𝑏,𝑅𝑑 + 𝑉𝑏,𝐸𝑑 ∙ 𝑠ℎ )⁄𝑧 − 𝑉𝑐,𝐸𝑑
Ταξινόμηση

Ημι-άκαμπτοι
κόμβοι
Άκαμπτοι
κόμβοι

Πλαίσια με
συνδέσμους
δυσκμαψίας
0.5  kb  8

Πλαίσια χωρίς
συνδέσμους
δυσκμαψίας
0.5  kb  25

kb  8

kb  25

kb = S j ,ini / ( EI b / Lb )

Προσδιορισμός της ροπής σχεδιασμού στην παρειά του υποστυλώματος και της
αντίστοιχης τέμνουσας.

Sh

Lh

Sh

Η ροπή σχεδιασμού στην παρειά του υποστυλώματος, που αντιστοιχεί σε
πλαστική άρθρωση στο άκρο της τριγωνικής ενίσχυσης που έχει υποστεί διαρροή
και έχει αναπτυχθεί πλήρως η κράτυνση, είναι:
𝑀𝑐𝑜𝑛,𝐸𝑑 = 𝑀𝑏,𝑅𝑑 + 𝑉𝑏,𝐸𝑑 ⋅ 𝑠ℎ
Η τέμνουσα σχεδιασμού στη σύνδεση 𝑉𝑐𝑜𝑛,𝐸𝑑 προσδιορίζεται με βάση την
υπόθεση ότι σχηματίζονται πλαστικές αρθρώσεις και στα δύο άκρα της δοκού, οι
οποίες έχουν υποστεί πλήρη διαρροή και έχει αναπτυχθεί πλήρως η κράτυνση:
𝑉𝑐𝑜𝑛,𝐸𝑑 ≅ 𝑉𝑏,𝐸𝑑 = 𝑉𝐸𝑑,𝑀 + 𝑉𝐸𝑑,𝐺
όπου:
∗
𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑
= γ𝑠ℎ ⋅ γ𝑜𝑣 ⋅ 𝑊𝑝𝑙,𝑏𝑒𝑎𝑚 ⋅ 𝑓𝑦,𝑏𝑒𝑎𝑚 είναι η αναμενόμενη πλαστική ροπή στη θέση
πλαστικής άρθρωσης,
𝑊𝑝𝑙,𝑏𝑒𝑎𝑚 είναι το πλαστική ροπή αντίσταση της δοκού,
𝑓𝑦,𝑏𝑒𝑎𝑚 είναι η καθορισμένη ελάχιστη τάση διαρροής της δοκού,

EC3-1-8
5.2.2

18 | Τόμος με προ-κανονιστικές συστάσεις σχεδιασμού για σεισμικά πιστοποιημένους μεταλλικούς κόμβους
ΚΟΜΒΟΙ ΜΕ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

γ𝑠ℎ είναι ο συντελεστής κράτυνσης για να ληφθεί υπόψη η μέγιστη αντοχή της
σύνδεσης.
ov- είναι ο συντελεστής υπεραντοχής του υλικού,
𝑉𝐸𝑑,𝑀 είναι η τέμνουσα δύναμη λόγω των πλαστικών αρθρώσεων,
𝑉𝐸𝑑,G είναι η τέμνουσα δύναμη λόγω των φορτίων βαρύτητας στην κατάσταση
σεισμικού σχεδιασμού
𝑠ℎ είναι η απόσταση από την παρειά του υποστυλώματος στην πλαστική
άρθρωση,
𝐿ℎ είναι η απόσταση μεταξύ των πλαστικών αρθρώσεων.
Σημείωση: Πειραματικές δοκιμές έδειξαν ότι η πλαστική άρθρωση σχηματίζεται σε
κάποια απόσταση μακριά από το άκρο της τριγωνικής ενίσχυσης. Ωστόσο, ως
απλούστευση, μπορεί να υποτεθεί ότι η πλαστική άρθρωση βρίσκεται στο άκρο
της τριγωνικής ενίσχυσης. Εάν χρειαστεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακριβέστερη
θέση.
Έλεγχος του άκρου της δοκού συμπεριλαμβανομένης της τριγωνικής ενίσχυσης
Το άκρο της δοκού συμπεριλαμβανομένης της τριγωνικής ενίσχυσης μπορεί να
ελεγχθεί σύμφωνα με το EN 1993-1-1 για την αναμενόμενη ροπή κάμψης
σχεδιασμού στην επιφάνεια του υποστυλώματος:
𝑀𝑐𝑜𝑛,𝐸𝑑
≤ 1,0
𝑀𝑏ℎ,𝑅𝑑
όπου:
𝑀𝑏ℎ,𝑅𝑑 είναι η πλαστική ροπή αντοχής της διατομής διπλού ταυ που αποτελείται
από το άνω πέλμα της δοκού, το πέλμα της τριγωνικής ενίσχυσης και τον κορμό
δοκού-τριγωνικής ενίσχυσης, αμελώντας το κάτω πέλμα της δοκού, βλ. παρ.
6.2.6.7 του EN 1993-1-8 ;
𝑀𝑐𝑜𝑛,𝐸𝑑 είναι η αναμενόμενη μέγιστη ροπή στην παρειά του υποστυλώματος.
Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η πιθανή υπεραντοχή του υλικού της δοκού σε
σχέση με αυτού της τριγωνικής ενίσχυσης, το πάχος του πέλματος της τριγωνικής
ενίσχυσης αυξάνεται κατά 𝛾𝑜𝑣 .
Έλεγχος αντοχής σε κάμψη της σύνδεσης της μετωπικής πλάκας
Έλεγχος της αντοχής της σύνδεσης σε κάμψη, τόσο υπό θετικές όσο και υπό
αρνητικές ροπές:
𝑀𝑐𝑜𝑛,𝐸𝑑
≤ 1,0
𝑀𝑐𝑜𝑛,𝑅𝑑
όπου 𝑀𝑐𝑜𝑛,𝑅𝑑 είναι η ροπής αντοχής της σύνδεσης.
Τα ακόλουθα συστατικά μέρη χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ροπής
αντοχής των συνδέσεων:
• Πέλμα υποστυλώματος σε κάμψη,
• Μετωπική πλάκα σε κάμψη,
• Κορμός δοκού σε εφελκυσμό,
• Κορμός υποστυλώματος σε εφελκυσμό,
• Κορμός υποστυλώματος σε θλίψη.
Το 𝑀𝑐𝑜𝑛,𝑅𝑑 υπολογίζεται σύμφωνα με το EN 1993-1-8, με τις ακόλουθες
τροποποιήσεις:
• σε αρνητικές ροπές, θεωρούνται ενεργές μόνον οι σειρές κοχλιών πάνω
από το μέσο ύψος της διατομής της δοκού (χωρίς την τριγωνική
ενίσχυση).
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•

•
•

σε θετικές ροπές, θεωρούνται ενεργές οι σειρές των κοχλιών που
βρίσκονται πέρα από το μέσο ύψος της διατομής της δοκού,
συμπεριλαμβανομένης της τριγωνικής ενίσχυσης.
σε αρνητικές ροπές, το κέντρο θλίψης μετατοπίζεται κατά 50% του
ύψους της τριγωνικής ενίσχυσης (C = 0.5 hh, βλ. Σχήμα 3.7a);
τα ακόλουθα συστατικά μέρη δε λαμβάνονται υπόψη: το φάτνωμα
κορμού υποστυλώματος σε διάτμηση, το πέλμα και ο κορμός της δοκού
(και της τριγωνικής ενίσχυσης) σε θλίψη.

Έλεγχος αντοχής της δοκού σε διάτμηση
𝑉𝑏,𝐸𝑑
≤ 1,0
𝑉𝑐𝑜𝑛,𝑅𝑑
όπου 𝑉𝑐𝑜𝑛,𝑅𝑑 είναι η αντοχή της σύνδεσης σε διάτμηση.
Τα ακόλουθα συστατικά μέρη χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της αντοχής
της σύνδεσης σε διάτμηση:
• Κορμός δοκού σε διάτμηση,
• Κοχλίες σε σύνθλιψη του πέλματος του υποστυλώματος,
• Κοχλίες σε σύνθλιψη του πέλματος της μετωπικής πλάκας,
• Κοχλίες σε διάτμηση. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνον οι κοχλίες
που συνεισφέρουν στον υπολογισμό της ροπής αντοχής.
Έλεγχος φατνώματος κορμού υποστυλώματος
Η τέμνουσα σχεδιασμού στο φάτνωμα κορμού υποστυλώματος υπολογίζεται με
βάση τις ροπές κάμψης και τις τέμνουσες δυνάμεις που δρουν στο φάτνωμα
κορμού.
𝑉𝑤𝑝,𝐸𝑑 = 𝛼 ∙ (𝑀𝑏,𝑅𝑑 + 𝑉𝑏,𝐸𝑑 ∙ 𝑠ℎ )⁄𝑧 − 𝑉𝑐,𝐸𝑑
όπου
𝑉𝑤𝑝,𝐸𝑑 είναι η τέμνουσα σχεδιασμού στο φάτνωμα κορμού υποστυλώματος,
𝑉𝑐,𝐸𝑑 είναι η τέμνουσα δύναμη στο υποστύλωμα,
z είναι ο εσωτερικός μοχλοβραχίονας.
Για ένα ισχυρό φάτνωμα κορμού υποστυλώματος, η τέμνουσα σχεδιασμού θα
πρέπει να υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη δημιουργία πλαστικών
αρθρώσεων στη δοκό στις οποίες έχει αναπτυχθεί πλήρης διαρροή και κράτυνση:
𝛼 = 𝛾𝑠ℎ ∙ 𝛾𝑜𝑣
Η αντοχή του φατνώματος κορμού υποστυλώματος ελέγχεται με την παρακάτω
σχέση:
𝑉𝑤𝑝,𝐸𝑑
≤ 1,0
𝑉𝑤𝑝,𝑅𝑑
Η 𝑉𝑤𝑝,𝑅𝑑 υπολογίζεται σύμφωνα με το EN 1993-1-8. Ισχύουν οι ακόλουθοι
περιορισμοί:
• Επιτρέπεται να ληφθεί υπόψη το πλήρες εμβαδόν των
συμπληρωματικών ελασμάτων κορμού κατά τον υπολογισμό της
πρόσθετης αντοχής σε διάτμηση του φατνώματος κορμού
υποστυλώματος.
• Η επιπρόσθετη αντοχή σε διάτμηση Vwp,add,Rd λόγω των πελμάτων του
υποστυλώματος και των εγκάρσιων ενισχύσεων μπορεί να αμεληθεί.
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3.3.4.5. Προσδιορισμός συστατικών μερών
Συστατικό μέρος Λεπτομερείς κανόνες
Φάτνωμα
Ισχύουν οι κανόνες του EN 1993-1-8, 6.2.6.1, με τις ακόλουθες παρατηρήσεις:
κορμού
• Επιτρέπεται να ληφθεί υπόψη το πλήρες εμβαδόν των
υποστυλώματος
συμπληρωματικών ελασμάτων κορμού κατά τον υπολογισμό
της πρόσθετης διατμητικής αντοχής του φατνώματος κορμού
σε διάτμηση

Αναφορές
EN 1993-1-8
6.2.6.1
6.3.2

υποστυλώματος.
Η πρόσθετη αντοχή σε διάτμηση Vwp,add,Rd λόγω των πελμάτων
του υποστυλώματος και των εγκάρσιων ενισχύσεων μπορεί να
αμεληθεί.
Πέλμα
EN 1993-1-8
Ισχύουν οι κανόνες του EN 1993-1-8.
υποστυλώματος
6.2.6.4
σε κάμψη
6.3.2
•

Μετωπική
πλάκα σε
κάμψη

Ισχύουν οι κανόνες του EN 1993-1-8.

EN 1993-1-8
6.2.6.5
6.3.2

Κορμός
Ισχύουν οι κανόνες του EN 1993-1-8.
υποστυλώματος
σε θλίψη

EN 1993-1-8
6.2.6.2
6.3.2

Κορμός δοκού
σε εφελκυσμό

Ισχύουν οι κανόνες του EN 1993-1-8.

EN 1993-1-8
6.2.6.8
6.3.2

Κορμός
Ισχύουν οι κανόνες του EN 1993-1-8.
υποστυλώματος
σε εφελκυσμό

EN 1993-1-8
6.2.6.3
6.3.2

Κορμός δοκού
σε διάτμηση

Ισχύουν οι κανόνες του EN 1993-1-1.

EN 1993-1-1
6.2.6

Κοχλίες σε
Ισχύουν οι κανόνες του EN 1993-1-8.
σύνθλιψη
πέλματος
υποστυλώματος

EN 1993-1-8
3.6.1

Κοχλίες σε
σύνθλιψη
μετωπικής
πλάκας

Ισχύουν οι κανόνες του EN 1993-1-8.

EN 1993-1-8
3.6.1

Κοχλίες σε
διάτμηση

Ισχύουν οι κανόνες του EN 1993-1-8.

EN 1993-1-8
3.6.1

3.3.4.6. Ταξινόμηση με βάση τη δυσκαμψία
Οι κόμβοι δοκού-υποστυλώματος με τριγωνική ενίσχυση και μετωπική πλάκα
μπορούν να θεωρηθούν άκαμπτοι, υπό της προϋπόθεση ότι:
- η αντοχή του φατνώματος κορμού υποστυλώματος υπολογίζεται
σύμφωνα με την εξίσωση (6.7) του EN 1993-1-8, αμελώντας την
πρόσθετη τέμνουσα αντοχής Vwp,add,Rd λόγω των πελμάτων
υποστυλώματος και των εγκάρσιων ενισχύσεων,
- χρηστιμοποιείται μοντέλο κεντροβαρικών γραμμών για την καθολική
στατική ανάλυση,
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-

οι κοχλίες είναι κατηγορίας E (πλήρως προεντεταμένοι) σύμφωνα με το
EN 1993-1-8.

Οι κανόνες του EN 1993-1-8 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ποσοτικοποίηση
της δυσκαμψίας της σύνδεσης και του φατνώματος κορμού υποστυλώματος.
Προηγμένα προσομοιώματα της σύνδεσης και του φατνώματος κορμού υποστυλώματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην καθολική δομική ανάλυση, εάν απαιτείται.
3.3.4.7. Ταξινόμηση με βάση τη πλαστιμότητα
Οι κόμβοι δοκού-υποστυλώματος με τριγωνική ενίσχυση και μετωπική πλάκα που
έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, θεωρούνται κατάλληλοι για
εφαρμογή σε δομικά συστήματα ΚΠΥ και ΚΠΜ (πλαίσια ροπής, διπλά συστήματα
πλαισίων με συνδέσμους δυσκαμψίας χωρίς εκκεντρότητα, διπλά συστήματα
πλαισίων με συνδέσμους δυσκαμψίας με εκκεντρότητα).
Αυτό βασίζεται στο γεγονός ότι όλες οι συνδέσεις που εξετάστηκαν πληρούσαν τις
ακόλουθες απαιτήσεις (ANSI/AISC 341-16):
- Η σύνδεση ήταν ικανή να παραλάβει γωνία σχετικής παραμόρφωσης
ορόφου τουλάχιστον 0.04 rad
- Η μετρηθείσα καμπτική αντοχή της σύνδεσης, που προσδιορίστηκε στην
παρειά του υποστυλώματος, ήταν τουλάχιστον 0.80Mp της συνδεόμενης
δοκού σε γωνία σχετικής παραμόρφωσης ορόφου ίση με 0.04 rad.
Ωστόσο, ο χρήστης προειδοποιείται ότι οι σχετικές παραμορφώσεις ορόφου που
αντιστοιχούν σε 20% μείωση της μέγιστης ροπής ήταν μικρότερες από 0.04 rad
(αλλά μεγαλύτερες από 0.03 rad) για τις τριγωνικές ενισχύσεις.
3.4.

Κόμβοι με ενισχυμένες μετωπικές πλάκες και εξωτερική σειρά κοχλιών

3.4.1. Περιγραφή της διαμόρφωσης του κόμβου
Η διαμόρφωση του κόμβου περιγράφεται στο Σχ. 3.8 και αφορά τους κόμβους με
ενισχυμένες μετωπικές πλάκες και εξωτερική σειρά κοχλιών. Ανάλογα με το ύψος
της δοκού και τα κριτήρια σχεδιασμού, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 4 ή 6 σειρές
κοχλιών. Η χρήση επιπρόσθετων ελασμάτων αποτελεί μια επιλογή για την ενίσχυση
του κορμού του υποστυλώματος εφόσον απαιτείται, ενώ η χρήση ελασμάτων
συνέχειας (εγκάρσιων νευρώσεων στον κορμό του υποστυλώματος) συνίσταται σε
όλες τις περιπτώσεις.
Οι τύποι συγκολλήσεων που προδιαγράφονται σύμφωνα με τα κριτήρια σχεδιασμού
παρατίθενται στον Πίν. 3.2.
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T-Joints

X-Joints

2

4

4 Bolt rows

1
3

5
6

6 Bolt rows

7

1: Δοκός
2: Υποστύλωμα

3: Κοχλίες
4: Νευρώσεις

5: Μετωπική πλάκα
6: Ελάσματα συνέχειας

7: Συμπληρωματικά
ελάσματα

Σχ. 3.8 Περιγραφή των κόμβων με ενισχυμένες μετωπικές πλάκες και εξωτερική σειρά
κοχλιών
Πίν. 3.2 Τύποι συγκολλήσεων σύμφωνα με τα κριτήρια σχεδιασμού
Αντοχή κόμβου
Συγκολλημένα στοιχεία
Πλήρης
Ίση
Μερική
Πέλμα δοκού στη μετωπική πλάκα (bf-ep)
FPW
FPW
FPW
Κορμός δοκού στη μετωπική πλάκα (bw-ep)
FPW
FPW
FW
Ελάσματα συνέχειας στο υποστύλωμα (cp-c)
FW
FW
FPW
Τριγωνική νεύρωση στη μετωπική πλάκα (r-ep)
FPW
FPW
FPW
Τριγωνική νεύρωση στο πέλμα της δοκού (r-bf)
FPW
FPW
FPW
Συμπληρωματικά ελάσματα κορμού στο
FPW+PW FPW+PW FPW+PW
υποστύλωμα (Swp-c)

3.4.2. Κατάλογος συστημάτων για τα όποια σύνδεση είναι πιστοποιημένη
Οι κόμβοι με ενισχυμένες μετωπικές πλάκες και εξωτερική σειρά κοχλιών που
πιστοποιούνται στο παρόν έγγραφο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τα ακόλουθα
δομικά συστήματα:
• Πλαίσια ροπής (MRFs).
• Διπλά συστήματα πλαισίων ροπής με κεντρικούς συνδέσμους δυσκαμψίας
(δηλ. MRF+ CBF).
• Διπλά συστήματα πλαισίων ροπής με έκκεντρους συνδέσμους δυσκαμψίας
(δηλ.. MRF+ EBF).
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Επιπλέον, αυτοί οι κόμβοι πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε πλαίσια με κάθετους
άξονες δοκού – υποστυλώματος και κανονική διάταξη ανοίγματος του αντισεισμικού
συστήματος, δηλαδή χωρίς επικλινείς δοκούς.

3.4.3. Οριακές τιμές για τα στοιχεία πιστοποίησης
Οι οριακές τιμές για τα δεδομένα πιστοποίησης δίνονται στον Πίν. 3.3.

Στοιχεία
Δοκός

Πίν. 3.3 Οριακές τιμές για τα προεπιλεγμένα δεδομένα
Εύρος εφαρμογής
Ύψος
Αναλογία μήκους προς ύψους
Πάχος πέλματος
Υλικό

Μέγιστο=600mm
Μέγιστο=23, Ελάχιστο=10
Μέγιστο=19mm
Από S235 έως S355

Υποστύλωμα
Ύψος
Πάχος πέλματος
Υλικό
Λόγος υψών δοκού/υποστυλώματος
Μετωπική πλάκα
Πάχος
Υλικό
Ελάσματα συνέχειας
Πάχος
Υλικό

Μέγιστο=550mm
Maximum=29mm
Από S235 έως S355
0.65-2.15
18-30mm
Πίν. 3.4
Από S235 έως S355
Ίσο ή μεγαλύτερο από το πάχος του πέλματος
της συνδεόμενης δοκού
Από S235 έως S355

Επιπρόσθετα ελάσματα
Πάχος
Υλικό
Κοχλίες
Μέγεθος
Κατηγορία
Αριθμός σειρών κοχλιών
Ροδέλες
Οπές
Συγκολλήσεις
Μετωπική πλάκα στα πέλματα της δοκού
Ελάσματα συνέχειας στα πέλματα του
υποστυλώματος
Επιπρόσθετα ελάσματα στα πέλματα των
υποστυλωμάτων
Άλλες συγκολλήσεις

Πίν. 3.4
Από S235 έως S355
HV or HR
Πίν. 3.4
10.9
Πίν. 3.4
Σύμφωνα με το EN 14399-4
Σύμφωνα με το EN1993-1-8
Ενισχυμένη εσωραφή πλήρους διείσδυσης
(Σχ. 3.9)
Εσωραφή πλήρους διείσδυσης (Σχ. 3.9)
Εσωραφή πλήρους διείσδυσης (Σχ. 3.9)
Εξωραφή συγκολλήσεως: πάχος λαιμού
μεγαλύτερο από 0.55 φορές το πάχος των
συνδεόμενων ελασμάτων

End-plate/beam flange
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45
Rib stiffener

45

Σχ. 3.9 Λεπτομέρειες εσωραφών πλήρους διείσδυσης

3.4.4. Διαδικασία σχεδιασμού
Πέραν των επιλογών που γίνονται όσον αφορά τις γεωμετρίες και τα υλικά των
κόμβων, τα τρία βασικά βήματα για το σχεδιασμό αναλύονται διαδοχικά:
• Προσδιορισμός συστατικών μερών
• Μέθοδος υπολογισμού αντοχών κόμβου
• Ταξινόμηση κόμβου και έλεγχος σχεδιασμού
3.4.4.1. Καθολική διαδικασία
Βήμα 1: Αρχική επιλογή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών και των υλικών της
σύνδεσης
• Κατηγορία κοχλία, μέγεθος κοχλία και αριθμός των σειρών των κοχλιών
• Πάχος και διαστάσεις της μετωπικής πλάκας
• Πάχος και διαστάσεις των ελασμάτων συνέχειας
• Πάχος και διαστάσεις των συμπληρωματικών ελασμάτων κορμού (εάν
απαιτούνται)
• Οι προδιαγραφές των συγκολλήσεων
Βήμα 2: Προσδιορισμός των συστατικών μερών
• Αντοχές των συστατικών μερών (κόμβος σε κάμψη)
• Δυσκαμψίες των συστατικών μερών (κόμβος σε κάμψη)
• Αντοχές των συστατικών μερών (κόμβος σε διάτμηση)
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Βήμα 3: Μέθοδος υπολογισμού αντοχών κόμβου
• Αντοχή κόμβου σε κάμψη
• Δυσκαμψία κόμβου σε κάμψη
• Αντοχή κόμβου σε διάτμηση
• Βαθμός πλαστιμότητας της σύνδεσης
Βήμα 4: Ταξινόμηση κόμβου και έλεγχος σχεδιασμού
• Αντοχή σε κάμψη
• Δυσκαμψία σε κάμψη
• Αντοχή σε διάτμηση
• Πλαστιμότητα
• Έλεγχος
3.4.4.2. Αρχική επιλογή της σύνδεσης
Οι συστάσεις που δίνονται στον Πίν. 3.4 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
αρχική επιλογή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών και των υλικών της σύνδεσης
Πίν. 3.4 Αρχική επιλογή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών και των υλικών της σύνδεσης
Στοιχεία σύνδεσης
Μεγέθη δοκών
Κατηγορία κοχλία
Μέγεθος κοχλία
Αριθμός
σειρών κοχλιών
Μετωπική πλάκα

Συμπληρωματικά
ελάσματα κορμού

Βραχείς (IPE360)
10.9
M27
4/6

Μεσαίες ( IPE450)

Ψηλές ( IPE600)

M30
4/6

M36
6

Πάχος: tep=(2/35/6) db για κόμβους πλήρους αντοχής μπορεί να είναι
ελαφρώς μεγαλύτερο από τα πέλματα των υποστυλωμάτων,
tep=(2/35/6)db για κόμβους ίσης αντοχής, αλλά θα πρέπει να είναι
μικρότερο από το πάχος των πελμάτων των υποστυλωμάτων.
Διαστάσεις: Το πλάτος πρέπει να είναι ίσο ή μικρότερο από αυτό του
πέλματος του υποστυλώματος. Η προέκταση πρέπει να επαρκεί για την
τοποθέτηση μιας ή δύο σειρών κοχλιών, τηρώντας τους κανόνες που
αναφέρονται στον EΝ1993-1-8 (§3.5).
Το πάχος και οι διαστάσεις των συμπληρωματικών ελασμάτων κορμού θα
πρέπει να είναι τέτοια ώστε να τηρούνται οι κανόνες που αναφέρονται
στην EΝ1993-1-8 (§ 6.2.6.1), διαφορετικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται
σημειακές συγκολλήσεις οπών για να εξασφαλίζεται η ευστάθεια και η
αντοχή των συμπληρωματικών ελασμάτων.

Ελάσματα συνέχειας
Πίν. 3.3
Λεπτομέρειες
συγκολλήσεων
Σημείωση: tep είναι το πάχος της μετωπικής πλάκας και db είναι η ονομαστική διάμετρος του κοχλία
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3.4.4.3. Μέθοδος υπολογισμού και έλεγχοι αντοχών κόμβου
Τύπος
ταξινόμησης
Αντοχή σε
κάμψη

Κριτήριο

Αναφορές

M con , Rd  M Ed : σύνδεση ίσης αντοχής

Equaljoints

M con , Rd  M Ed : σύνδεση πλήρους αντοχής
Vwp,Rd,  min[ Fcon , Rd , F fbc , Rd ] : ισχυρό φάτνωμα κορμού

υποστυλώματος
Με: Fcon, Rd =  FRd , ri (i = 1 έως 5 για κόμβους με 6 σειρές κοχλιών
και i = 1 έως 3 για κόμβους με 4 σειρές κοχλιών), είναι η τέμνουσα
δύναμη στη σύνδεση λόγω των εφελκυόμενων σειρών κοχλιών.
Ffbc , Rd είναι η αντοχή των πελμάτων και του κορμού των δοκών
Ταξινόμηση
δυσκαμψίας

σε θλίψη.
Ταξινόμηση

Ημι-άκαμπτοι κόμβοι

Πλαίσια με
συνδέσμους
δυσκμαψίας
0.5  kb  8

Πλαίσια χωρίς
συνδέσμους
δυσκμαψίας
0.5  kb  25

Άκαμπτοι κόμβοι

kb  8

kb  25

EC3-1-8
5.2.2

kb = S j ,ini / ( EI b / Lb )

Αντοχή σε
διάτμηση

Vcon , Rd  Vb , Rd : ίση αντοχή σε διάτμηση

Ταξινόμηση
πλαστιμότητας

 max  1.0 : Δείκτης πλαστιμότητας 1

Vcon , Rd  Vb , Rd : πλήρης αντοχή σε διάτμηση

 max  1.0 and max  0.95 : Δείκτης πλαστιμότητας 2
Με: max  max[ r1 ,  r 2 ] ; max  max[r1 ,r 2 ]

Equaljoints
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3.4.4.4. Προσδιορισμός συστατικών μερών
Αντοχή συστατικών μερών (σε κάμψη)
Συστατικό
μέρος

Λεπτομερείς κανόνες

Αναφορές

Περίπτωση 4 σειρών κοχλιών

EC3-1-8
6.2.6.4

e m
m2
m2

twc

rc

Πέλμα υποστυλώματος σε κάμψη

w

m

n

m

n

w
Περίπτωση 6 σειρών κοχλιών

e m

e1
p
m2

m2

w

twc

n

rc

m

m
w

n
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Συστατικό
μέρος

Λεπτομερείς κανόνες

Αναφορές

Για κάθε σειρά κοχλιών ή για μια ομάδα σειρών κοχλιών, η
αντοχή υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο τύπο:
Fcfb , Rd = min[ FT ,1, Rd ; FT ,2, Rd ; FT ,3, Rd ]
Fcfb , Rd = min[ FT ,1− 2, Rd ; FT ,3, Rd ]

*ή

**

με:

Πέλμα υποστυλώματος σε κάμψη (συνέχεια)

•
•
•
•

4M pl ,1, Rd

FT ,1, Rd =

m

FT , 2, Rd =

2M pl ,2, Rd + nFt , Rd
m+n

FT ,3, Rd = 

FT ,1− 2, Rd =

0.9 f ub As

M2

2M pl ,1, Rd
m

Όπου:

t 2 f y, fc /  M 0

M pl ,1,Rd = 0,25

eff ,1 fc

M pl ,2Rd = 0,25

eff ,2 fc

t 2 f y, fc /  M 0

m = ( w / 2 − twc / 2 − 0.8rc )

n = min[e, 1.25m]

, για κυκλικές μορφές αστοχίας μπορεί να
χρησιμοποιηθεί n=.

ew = d w / 4

dW είναι η διάμετρος της ροδέλας ή η απόσταση των αντιδιαμετρικών σημείων της κεφαλής του κοχλία, ή του περικόχλιου.
*Εάν αναπτυχθούν δυνάμεις επαφής
** Εάν δεν αναπτυχθούν δυνάμεις επαφής
Το NB EC1993-1-8 επιτρέπει να θεωρηθεί ότι αναπτύσσονται
δυνάμεις επαφής σε κάθε περίπτωση για κοχλιωτές συνδέσεις.
Υπό το πρίσμα των αποτελεσμάτων που περιγράφονται στο
πρόγραμμα EQUALJOINTS, αυτή η θεώρηση δεν είναι πάντα
υπέρ της ασφαλείας και η ανάπτυξη δυνάμεων επαφής θα
πρέπει να ελέγχεται κατά περίπτωση.
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Συστατικό
μέρος

Λεπτομερείς κανόνες

Αναφορές

Ενεργά μήκη
❖ Σύνδεση με 4 σειρές κοχλιών
Σειρά κοχλιών 1:
leff ,1 = min[2 m,  m]

Πίν. 6.5
(EC3-1-8)

leff ,2 =  m

Σειρά κοχλιών 2:
leff ,1 = min[2 m,  m]
leff ,2 =  m

Πέλμα υποστυλώματος σε κάμψη (συνέχεια)

το  δίνεται από το Σχ. 6.11 στο EC3-1-8, εξαρτώμενο από:
m2
m
1 =
2 =
m+e ;
m+e
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πρώτη και η δεύτερης σειράς κοχλιών δεν μπορούν να
ενεργοποιηθούν ως ομάδα, εφόσον έχει εισαχθεί το έλασμα συνέχειας.
❖ Σύνδεση με 6 σειρές κοχλιών
Σειρά κοχλία 1:
leff ,1 = min[2 m; 4m + 1.25e]
leff ,2 = 4m + 1.25e

Πρώτη σειρά της ομάδας 1+2:
leff ,1 = min[2 p; p ]

leff , nc = p

Σειρά κοχλία 2:
leff ,1 = min[2 m,  m]
leff ,2 =  m

Δεύτερη σειρά της ομάδας 1+2:
leff ,1 = min[ m + p; 0.5 p +  m − (2m + 0.625e)]
leff ,1 = 0.5 p +  m − (2m + 0.625e)

Σειρά κοχλία 3:
leff ,1 = min[2 m,  m]
leff ,2 =  m

το  δίνεται από το Σχ. 6.11 στο EC3-1-8, εξαρτώμενο από:

1 =

m
m+e

2 =

m2
m+e

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πρώτη και η δεύτερη σειρά κοχλιών μπορεί να
καθορίσουν την αντοχή ως ομάδα. Αντίθετα, δεν μπορούν να
ενεργοποιηθούν ως ομάδα με την τρίτη σειρά κοχλιών, εφόσον έχει
εισαχθεί το έλασμα συνέχειας.
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Συστατικό
μέρος

Λεπτομερείς κανόνες

Αναφορές
EC3-1-8
6.2.6.5

e m

e m

ex

ex
mx

p
mx

m2

m2

twc
w

rc

w

n

m

m

n

w

Μετωπική πλάκα σε κάμψη

a)
b)
Περιπτώσεις 4 σειρών κοχλιών (a) και 6 σειρών κοχλιών (b)
Για κάθε σειρά κοχλιών ή για μια ομάδα σειρών κοχλιών, η αντοχή υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο τύπο:
Fcfb , Rd = min[ FT ,1, Rd ; FT ,2, Rd ; FT ,3, Rd ] * ή
Fcfb , Rd = min[ FT ,1− 2, Rd ; FT ,3, Rd ] **

με:
4M pl ,1, Rd

•

FT ,1, Rd =

•

FT , 2, Rd =

•

FT ,3, Rd = 

•

FT ,1, Rd =

m
2M pl ,2, Rd + nFt , Rd
m+n
0.9 f ub As

M2

2M pl ,1, Rd
m

όπου:

t 2 f y, fc /  M 0

M pl ,1,Rd = 0,25

eff ,1 fc

M pl ,2Rd = 0,25

eff ,2 fc

t 2 f y, fc /  M 0

m = ( w / 2 − twc / 2 − 0.8rc )

n = min[e, 1.25m] , για κυκλικές μορφές αστοχίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί

n=.
ew = d w / 4

dW είναι η διάμετρος της ροδέλας ή η απόσταση των αντιδιαμετρικών
σημείων της κεφαλής του κοχλία, ή του περικόχλιου.
*Εάν αναπτυχθούν δυνάμεις επαφής
** Εάν δεν αναπτυχθούν δυνάμεις επαφής
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Συστατικό
μέρος

Λεπτομερείς κανόνες
Ενεργά μήκη
❖ Σύνδεση με 4 σειρές κοχλιών
Σειρά κοχλιών 1:
2 m
 m + 2e
x

leff ,1 = min  m − (2m + 0.625e) + ex
2m + 0.625e + e
x

4m + 1.25e

leff ,2

 m − (2m + 0.625e) + ex

= min 2m + 0.625e + ex
4m + 1.25e


Σειρά κοχλιών 2:
leff ,1 = min[2 m,  m]
leff ,2 =  m

Μετωπική πλάκα σε κάμψη (συνέχεια)

το  δίνεται από το Σχ. 6.11 στο EC3-1-8, εξαρτώμενο από:
m
m+e
m2
2 =
m+e
❖ Σύνδεση με 6 σειρές κοχλιών
Σειρά κοχλιών 1:
2 m
 m + 2e

x
leff ,1 = min 
4
m
+
1.25
e

2m + 0.625e + ex

1 =

 4m + 1.25e
leff ,2 = min 
 2m + 0.625e + ex

Πρώτη σειρά της ομάδας 1 + 2
 m + p

 2e + p
 x
leff ,1 = min 
 2m + 0.625e + 0.5 p

ex + 0.5 p
 2m + 0.625e + 0.5 p
leff ,2 = min 
ex + 0.5 p

Σειρά κοχλιών 2:
leff ,1 = min[2 m,  m]
leff ,2 =  m

Δεύτερη σειρά της ομάδας 1 + 2
leff ,1 = min[ m + p; 0.5 p +  m − (2m + 0.625e)]
leff ,2 = 0.5 p +  m − (2m + 0.625e)

Σειρά κοχλιών 3:
leff ,1 = min[2 m,  m]
leff ,2 =  m

το  δίνεται από το Σχ. 6.11 στο EC3-1-8.

Αναφορές
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Κοχλίες σε
εφελκυσμό

Κορμός
υποστυλώματος σε
εφελκυσμό

Κορμός
δοκού σε
εφελκυσμό

Κορμός υποστυλώματος και ελάσματα
συνέχειας σε θλίψη

Πέλματα και κορμός
δοκού σε θλίψη

Συστατικό
μέρος

Λεπτομερείς κανόνες

Αναφορές

Ffbc, Rd = M c,Rd f y ,b (h +  b − 0.5t fb )

EC3-1-8
6.2.6.7

•
•

h είναι το ύψος της συνδεόμενης δοκού
Mc,Rd είναι η αντοχή ροπής σχεδιασμού της δοκού συν τη
διατομή της νεύρωσης, μειωμένη εάν είναι απαραίτητο λόγω
τέμνουσας, βλ. EN 1993-1-1.
• tfb είναι το πάχος του πέλματος της συνδεόμενης δοκού.
• ξb είναι η θέση του κέντρου θλίψης
• b είναι το ύψος της τριγωνικής νεύρωσης
Η αντοχή του κορμού του υποστυλώματος και των ελασμάτων
συνέχειας μπορεί να υπολογίζεται από:

Fwcc , Rd =

 kwcbeff ,c ,cf twc f y ,wc Acp f y ,cp
+
M0
M0

EC3-1-8
6.2.6.2

όπου:

beff ,c,cf = t fb + 2(aw1 + aw2 ) + 5(t fc + rc ) + 2tep
Acp είναι το εμβαδόν των ελασμάτων συνέχειας (και των δύο πλευρών)
Ο συντελεστής μείωσης kwc λαμβάνει υπόψη την αξονική τάση στο
κορμό του υποστυλώματος, και δίνεται στο 6.2.6.2(2) του EC3-1-8.
Ο μειωτικός συντελεστής  δίνεται από τον Πίν. 6.3 του EC3-1-8;
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: όταν χρησιμοποιούνται τα ελάσματα συνέχειας, η μείωση
λόγω λυγισμού του κορμού του υποστυλώματος λόγω εγκάρσιας
θλίψης μπορεί να αμεληθεί.

Fwbt ,Rd = beff ,t ,wb twb f y ,wb /  M 0

EC3-1-8
6.2.6.8

Το ενεργό πλάτος beff,t,wb του κορμού της δοκού σε εφελκυσμό θα
πρέπει να λαμβάνεται ως ίσο με το ενεργό μήκος του ισοδύναμου Tστοιχείου που αντιπροσωπεύει τη μετωπική πλάκα σε κάμψη για μια
μεμονωμένη σειρά κοχλιών ή μια ομάδα κοχλιών.

Fwct , Rd

beff ,t , wc twc f y , wc
=
M0

Το ενεργό πλάτος beff,t,wc του πέλματος του υποστυλώματος σε
εφελκυσμό θα πρέπει να λαμβάνεται ως ίσο με το ενεργό μήκους του
ισοδύναμου T-στοιχείου που αντιπροσωπεύει το πέλμα του
υποστυλώματος σε κάμψη για μια μεμονωμένη σειρά κοχλιών ή μια
ομάδα κοχλιών.
Ο συντελεστής μείωσης  δίνεται από τον Πίν. 6.3 του EC3-1-8.
Η αντοχή μιας σειράς κοχλιών (δύο κοχλίες) σε εφελκυσμό δίνεται από:
Fbt,Rd = 2

0,9 f ub As

M2

όπου:
• fub είναι η οριακή τάση αντοχής του κοχλία σε εφελκυσμό
• As είναι το ενεργό εμβαδόν του κοχλία

EC3-1-8
6.2.6.3

EC3-1-8
3.6.1
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Δυσκαμψίες συστατικών μερών (κόμβος σε κάμψη)
Συστατικό
μέρος
Φάτνωμα
κορμού
υποστυλώματος
σε
διάτμηση
Πέλμα
υποστυλώματος
σε κάμψη

Μετωπική
πλάκα σε
κάμψη

Κορμός
υποστυλώματος
σε
εφελκυσμό

Κοχλίες σε
εφελκυσμό

Νεύρωση
στην
πλευρά
της θλίψης

Λεπτομερείς κανόνες

Αναφορές

Για ενισχυμένο κόμβο, η συνεισφορά k1 είναι ίση με άπειρο, ενώ για
μη ενισχυμένο κόμβο:
0.38  AVC
k1 =
z

EC3-1-8
6.3.2

όπου:
 είναι η παράμετρος μετασχηματισμού που ορίζεται στο EN1993-18 παρ. 5.3(7), και z είναι ο μοχλοβραχίονας.
Για απλή σειρά κοχλιών σε εφελκυσμό:

0.9  leff  t

k4 =

2
fc

m3

Το ενεργό πλάτος beff είναι το μικρότερο ενεργό μήκος της σειράς
κοχλιών (μεμονωμένη ή μέρος ομάδας σειρών κοχλιών).
Για απλή σειρά κοχλιών σε εφελκυσμό:

0.9  leff  t

k5 =

2
p

EC3-1-8
6.3.2

0.7  beff ,t ,wc  twc
dc

Το ενεργό πλάτος beff είναι το μικρότερο ενεργό μήκος της σειράς
κοχλιών (μεμονωμένη ή μέρος ομάδας σειρών κοχλιών) του
πέλματος του υποστυλώματος που βρίσκεται σε κάμψη.
Για απλή σειρά κοχλιών σε εφελκυσμό:

k10 =

1.6  As
Lb

kRIB =

Aeq
LStrut

 cos( )

όπου (όπως ορίζεται από τον Lee):

Ae =

EC3-1-8
6.3.2

m3

Το ενεργό πλάτος beff είναι το μικρότερο ενεργό μήκος της σειράς
κοχλιών (μεμονωμένη ή μέρος ομάδας σειρών κοχλιών).
Για ενισχυμένη σύνδεση με συγκόλληση, η συνεισφορά k3 είναι ίση
με άπειρο, ενώ αν ο κόμβος είναι μη ενισχυμένος:

k3 =

EC3-1-8
6.3.2

 (ab − c 2 )
(a − c)2 + (b − c)2

Le = (0.6)

(a

2

+ b2 )

 είναι η κλίση της ράβδου της νεύρωσης.

EC3-1-8
6.3.2

Equaljoints
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Αντοχή συστατικών μερών (κόμβος σε διάτμηση)
Συστατικό
μέρος
Κορμός
δοκού σε
διάτμηση

Λεπτομερείς κανόνες

Αναφο
ρές
EC3-15
5.3

Vb,RD = w Avb f y ,b / 3 M 1
όπου:
Avb = Ab − 2bbt fb + (t wb + 2rb )t fb

w = 0.83/  w if  w  0.83 ;

 w = 1.0 if  w  0.83
με
Πέλμα
υποστυλώματος
σε
σύνθλιψη
κοχλιών

 w = 0.3467(hwb / twb ) f y ,b / E

Για απλή σειρά κοχλιών (δύο κοχλίες) σε διάτμηση:
Fb , Rd = 2

k1 b f u dt fc

M2

όπου:
για εξωτερικούς κοχλίες: k1 = min[2.8 e − 1.7, 2.5]
d0

για εσωτερικούς κοχλίες: k1 = min[1.4

p2
− 1.7,
d0

2.5]

b εξαρτάται από τη διεύθυνση του φορτίου διάτμησης και τη θέση της
σειράς κοχλιών:
Σύνδεση με 4 σειρές κοχλιών
Τέμνουσα δύναμη προς τα κάτω
Τέμνουσα δύναμη προς τα πάνω
Σειρές κοχλιών 1, 3 και 4:
Σειρές κοχλιών 1, 2 και 4:
 b = 1.0
 b = 1.0
Σειρά κοχλιών 2:
b = min[1.0, p / 3d0 − 0.25]

Σειρά κοχλιών 3:
b = min[1.0, p / 3d0 − 0.25]

Σύνδεση με 6 σειρές κοχλιών
Τέμνουσα δύναμη προς τα κάτω
Τέμνουσα δύναμη προς τα πάνω
Σειρές κοχλιών 1, 3 και 5:
Σειρές κοχλιών 1, 3 και 5:
b = min[1.0, p / 3d0 − 0.25]
 b = 1.0
Σειρές κοχλιών 2, 4 και 6:
 b = 1.0

Σειρές κοχλιών 2, 4 και 6:
b = min[1.0, p / 3d0 − 0.25]

EC3-18
3.6.1
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Μετωπική
πλάκα σε
σύνθλιψη
κοχλιών

Για απλή σειρά κοχλιών (δύο κοχλίες) σε διάτμηση:
Fb , Rd = 2

k1 b f u dt fc

M2

EC3-18
3.6.1

για εξωτερικούς κοχλίες: k1 = min[2.8 e − 1.7, 2.5]
d0

για εσωτερικούς κοχλίες: k1 = min[1.4

p2
− 1.7,
d0

2.5]

b εξαρτάται από τη διεύθυνση του φορτίου διάτμησης και τη θέση της
σειράς κοχλιών:
Σύνδεση με 4 σειρές κοχλιών
Τέμνουσα δύναμη προς τα κάτω
Τέμνουσα δύναμη προς τα πάνω
Σειρά κοχλιών 1:
Σειρές κοχλιών 1 και 3:
b = min[1.0, ex / 3d0 ]
 b = 1.0
Σειρές κοχλιών 2 και 4:
 b = 1.0

Σειρά κοχλιών 2:
b = min[1.0, p / 3d0 − 0.25]

Σειρά κοχλιών 3:
b = min[1.0, p / 3d0 − 0.25]

Σειρά κοχλιών 4:
b = min[1.0, ex / 3d0 ]

Σύνδεση με 6 σειρές κοχλιών
Τέμνουσα δύναμη προς τα κάτω
Τέμνουσα δύναμη προς τα πάνω
Σειρά κοχλιών 1:
Σειρές κοχλιών 1,3 και 5:
b = min[1.0, ex / 3d0 ]
b = min[1.0, p / 3d0 − 0.25]

Κοχλίες
σε
διάτμηση

Σειρές κοχλιών 2, 4 και 6:
b = min[1.0, p / 3d0 − 0.25]

Σειρές κοχλιών 2 και 4:
 b = 1.0

Σειρές κοχλιών 3 και 5
 b = 1.0

Σειρά κοχλιών 6:
b = min[1.0, ex / 3d0 ]

Για απλή σειρά κοχλιών (δύο κοχλίες) σε διάτμηση:
 f A
Fb , Rd = 2 v ub s
M2
v =0.5 για κοχλίες 10.9.

EC3-18
3.6.1
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3.5.

Κόμβοι με μη ενισχυμένες πλάκες και εξωτερική σειρά κοχλιών

3.5.1. Περιγραφή της διαμόρφωσης του κόμβου
Η διάταξη του κόμβου περιγράφεται στο Σχ. 3.10 και αντιστοιχεί στους κόμβους με
μη ενισχυμένες μετωπικές πλάκες και εξωτερική σειρά κοχλιών. Ανάλογα με το ύψος
της δοκού, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 4 ή 6 σειρές κοχλιών. Η χρήση
επιπρόσθετων ελασμάτων αποτελεί μια επιλογή για την ενίσχυση του κορμού του
υποστυλώματος, εάν αυτό απαιτείται, ενώ η χρήση ελασμάτων συνέχειας
(εγκάρσιων νευρώσεων στον κορμό του υποστυλώματος) συνίσταται σε όλες τις
περιπτώσεις.

1: Δοκός
2: Υποστύλωμα

3: Μετωπική πλάκα
4: Κοχλίες

5: Ελάσματα συνέχειας
6: Συμπληρωματικά ελάσματα

Σχ. 3.10 Περιγραφή των κόμβων με μη ενισχυμένες πλάκες και εξωτερική σειρά κοχλιών

3.5.2. Κατάλογος συστημάτων για τα όποια σύνδεση είναι πιστοποιημένη
Οι κόμβοι με μη ενισχυμένες πλάκες και εξωτερική σειρά κοχλιών που
πιστοποιούνται στο παρόν έγγραφο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τα ακόλουθα
δομικά συστήματα:
• Διπλά συστήματα πλαισίων ροπής με κεντρικούς συνδέσμους δυσκαμψίας
(δηλ. MRF+ CBF).
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•

Διπλά συστήματα πλαισίων ροπής με έκκεντρους συνδέσμους δυσκαμψίας
(δηλ.. MRF+ EBF).
Επιπλέον, αυτοί οι κόμβοι πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε πλαίσια με κάθετους
άξονες δοκού – υποστυλώματος και κανονική διάταξη ανοίγματος του αντισεισμικού
συστήματος, δηλαδή χωρίς επικλινείς δοκούς.
3.5.3. Οριακές τιμές για τα στοιχεία πιστοποίησης
Ο Πίν. 3.5 συνοψίζει τις οριακές τιμές για τα στοιχεία πιστοποίησης. Αυτός ο πίνακας
θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του προγράμματος.

Στοιχεία
Δοκός

Πίν. 3.5 Οριακές τιμές για τα προεπιλεγμένα δεδομένα
Παράμετροι
Πεδίο εφαρμογής
Ύψος
Αναλογία μήκους προς
ύψους
Πάχος πέλματος
Υλικό

Μέγιστο = 600mm
Μέγιστο = 23, Ελάχιστο = 10
Μέγιστο = 19mm
Από S235 έως S355

Υποστύλωμα
Ύψος
Πάχος πέλματος
Υλικό

Μέγιστο = 550mm
Μέγιστο = 31mm
Από S235 έως S355

Πάχος
Υλικό

18-25mm
Από S235 έως S355

Πάχος

Μεγαλύτερο ή ίσο του πάχους των πελμάτων
των συνδεόμενων δοκών
Από S235 έως S355

Λόγος υψών
δοκού/υποστυλώματος
Μετωπική πλάκα

Ελάσματα συνέχειας

Υλικό
Επιπρόσθετα
ελάσματα

Πάχος
Υλικό

Κοχλίες
Μέγεθος
Κατηγορία
Αριθμός σειρών κοχλιών
Ροδέλα
Οπές

Πίν. 3.6
Από S235 έως S355
HV or HR
Πίν. 3.6
10.9
Πίν. 3.6

Συγκολλήσεις
Μετωπική πλάκα στα
πέλματα της δοκού
Ελάσματα συνέχειας
στα πέλματα του
υποστυλώματος

Ενισχυμένη εσωραφή πλήρους διείσδυσης
(Σχ. 3.9)
Εσωραφή πλήρους διείσδυσης (Σχ. 3.9)
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Επιπρόσθετα ελάσματα
στα πέλματα του
υποστυλώματος
Άλλες συγκολλήσεις

Εσωραφή πλήρους διείσδυσης (Σχ. 3.9)

Εξωραφή συγκολλήσεως: πάχος λαιμού
μεγαλύτερο από 0.55 φορές το πάχος των
συνδεόμενων ελασμάτων

3.5.4. Διαδικασία σχεδιασμού
Πέραν των επιλογών που γίνονται όσον αφορά τις γεωμετρίες και τα υλικά των
κόμβων, τα τρία βασικά βήματα για το σχεδιασμό αναλύονται διαδοχικά:
• Προσδιορισμός συστατικών μερών
• Μέθοδος υπολογισμού αντοχών κόμβου
• Ταξινόμηση κόμβου και έλεγχος σχεδιασμού
3.5.4.1. Καθολική διαδικασία
Βήμα 1: Αρχική επιλογή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών και των υλικών της
σύνδεσης
• Κατηγορία κοχλία, μέγεθος κοχλία και αριθμός των σειρών των κοχλιών
• Πάχος και διαστάσεις της μετωπικής πλάκας
• Πάχος και διαστάσεις των ελασμάτων συνέχειας
• Πάχος και διαστάσεις των επιπρόσθετων ελασμάτων (εάν απαιτούνται)
• Οι προδιαγραφές των συγκολλήσεων
Βήμα 2: Προσδιορισμός των συστατικών μερών
• Αντοχές των συστατικών μερών (κόμβος σε κάμψη)
• Δυσκαμψίες των συστατικών μερών (κόμβος σε κάμψη)
• Αντοχές των συστατικών μερών (κόμβος σε διάτμηση)
Βήμα 3: Μέθοδος υπολογισμού αντοχών κόμβου
• Αντοχή κόμβου σε κάμψη
• Δυσκαμψία κόμβου σε κάμψη
• Αντοχή κόμβου σε διάτμηση
• Βαθμός πλαστιμότητας της σύνδεσης
Βήμα 4: Ταξινόμηση κόμβου και έλεγχος σχεδιασμού
• Αντοχή σε κάμψη
• Δυσκαμψία σε κάμψη
• Αντοχή σε διάτμηση
• Πλαστιμότητα
• Έλεγχος
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3.5.4.2. Αρχική επιλογή της γεωμετρίας και των υλικών του κόμβου
Οι συστάσεις που δίνονται στον Πίν. 3.6 μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μια καλή
εκτίμηση για τον προσδιορισμό της γεωμετρίας και των υλικών της σύνδεσης.
Πίν. 3.6 Αρχική επιλογή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών και των υλικών της σύνδεσης
Στοιχεία σύνδεσης
Κατηγορία κοχλία
Μέγεθος κοχλία
Αριθμός σειρών
κοχλιών
Μετωπική πλάκα

Συμπληρωματικά
ελάσματα κορμού

Μεγέθη δοκού
Βραχύς (IPE360)
10.9
M27
4

Μεσαία ( IPE450)

Ψηλή ( IPE600)

M30
4

M36
6

Πάχος: tep=(1/22/3)db για κόμβους μερικής αντοχής, tep=(2/35/6)db για
κόμβους ίσης αντοχής, αλλά θα πρέπει να είναι μικρότερο από το πάχος
των πελμάτων του υποστυλώματος.
Διαστάσεις: Το πλάτος θα πρέπει να είναι ίσο με αυτό του πέλματος του
υποστυλώματος. Η προέκταση πρέπει να είναι επαρκεί για την τοποθέτηση
μιας σειράς κοχλιών, τηρώντας τους κανόνες που αναφέρονται στο EC31-8 (§3.5).
Για υποστυλώματα με διατομή HEB και δοκοί IPE, τα επιπρόσθετα
ελάσματα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνον αν απαιτείται ισχυρό
φάτνωμα κορμού. Το πάχος και οι διαστάσεις των ελασμάτων πρέπει να
είναι τέτοια ώστε να τηρούνται οι κανόνες που αναφέρονται στο EC3-1.8
(§ 6.2.6.1).

Ελάσματα
συνέχειας
Πίν. 3.5
Λεπτομέρειες
συγκολλήσεων
Σημείωση: tep είναι το πάχος της db είναι η ονομαστική διάμετρος του κοχλία
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3.5.4.3. Διαδικασία συναρμολόγησης και έλεγχοι σχεδιασμού
Τύπος
ταξινόμησης
Αντοχή σε
κάμψη

Κριτήριο

Αναφορές

M con , Rd  M con , Ed : σύνδεση μερικής αντοχής

Equaljoints

M con , Rd  M con , Ed : σύνδεση ίσης αντοχής
M con , Rd  M con , Ed : σύνδεση πλήρους αντοχής
Vwp,Rd  min[ Fcon , Rd , Ffbc , Rd ] : ασθενές φάτνωμα κορμού
Vwp,Rd  min[ Fcon , Rd , Ffbc , Rd ] : φάτνωμα κορμού ίσης αντοχής
Vwp,Rd,  min[ Fcon , Rd , F fbc , Rd ] : ισχυρό φάτνωμα κορμού

με:
Fcon, Rd =  FRd , ri (i = 1 έως 5 για κόμβους με 6 σειρές κοχλιών και

i = 1 έως 3 για κόμβους με 4 σειρές κοχλιών), είναι η τέμνουσα
δύναμη στη σύνδεση λόγω των εφελκυόμενων σειρών κοχλιών.
Ffbc , Rd είναι η αντοχή των πελμάτων και του κορμού της δοκού σε
Ταξινόμηση
δυσκαμψίας

θλίψη.
Ταξινόμηση

Ημι-άκαμπτοι κόμβοι

Πλαίσια με
συνδέσμους
δυσκμαψίας
0.5  kb  8

Πλαίσια χωρίς
συνδέσμους
δυσκμαψίας
0.5  kb  25

Άκαμπτοι κόμβοι

kb  8

kb  25

EC3-1-8
5.2.2

kb = S j /( EI b / Lb )

Αντοχή σε
διάτμηση

Vcon , Rd  Vb , Rd : μερική αντοχή σε διάτμηση
Vcon , Rd  Vb , Rd : ίση αντοχή σε διάτμηση
Vcon , Rd  Vb , Rd : πλήρης αντοχή σε διάτμηση

Ταξινόμηση
πλαστιμότητας

 max  1.0 : βαθμός πλαστιμότητας 1

 max  1.0 and max  0.95 : βαθμός πλαστιμότητας 2
Με: max  max[ r1 ,  r 2 ] ; max  max[r1 ,r 2 ]

Equaljoints
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3.5.4.4. Προσδιορισμός συστατικών μερών
Αντοχές συστατικών μερών (κόμβοι σε κάμψη)
Συστατικό
μέρος
Φάτνωμα
κορμού
υποστυλώματος
σε
διάτμηση

Λεπτομερείς κανόνες

Vwp , Rd =

0.9 Avc f y ,wc
3 M 0

Αναφορές

+
•

4 (0.25t 2fc f y , fc ) (bc − twc − 2rc )
ds

EC3-1-8
6.2.6.1

Φάτνωμα κορμού υποστυλώματος σε
διάτμηση με εγκάρσιες ενισχύσεις κορμού
και χωρίς επιπρόσθετο έλασμα:

Avc = Ac − 2bct fc + (twc + 2rc )t fc
•

Φάτνωμα κορμού υποστυλώματος σε
διάτμηση με εγκάρσιες ενισχύσεις κορμού
και επιπρόσθετο έλασμα:

Avc = Ac − 2bct fc + (twc + 2rc )t fc + twcbs

Διατομή
δοκού σε
κάμψη

M b,Rd = Wb, p f y ,b
•
•

Wb,p είναι η πλαστική ροπή αντίστασης της διατομής της δοκού.
fy,b είναι η τάση διαρροής του υλικού της δοκού.

Πέλμα
υποστυλώ
ματος σε
κάμψη

EC3-1-8
6.2.6.4

Περιπτώσεις με 6 σειρές κοχλιών
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Πέλμα υποστυλώματος σε κάμψη (συνέχεια)

Συστατικό
μέρος

Λεπτομερείς κανόνες

Αναφορές

Περιπτώσεις με 4 σειρές κοχλιών
Για κάθε σειρά κοχλιών ή ομάδα σειρών κοχλιών, η αντοχή
υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο τύπο:
Fcfb , Rd = min[ FT ,1, Rd ; FT ,2, Rd ] με
•
•

FT ,1, Rd =

(8n − 2ew ) M pl ,1, Rd
2mn − ew (m + n)

FT , 2, Rd =

2M pl ,2, Rd + nFt , Rd
m+n

Όπου:
M pl ,1, Rd = 0, 25

eff ,1

t fc 2 f y , fc /  M 0

M pl ,2 Rd = 0, 25

eff ,2

t fc 2 f y , fc /  M 0

m = 0.5(bc − 2e − twc − 1.6rc )

n = min[e, 1.25m] , για κυκλικές μορφές αστοχίας μπορεί να

χρησιμοποιηθεί n=.
ew = 0.25d w (dw είναι η διάμετρος της ροδέλας)
Ενεργά μήκη
❖ Σύνδεση με 6 σειρές κοχλιών
Σειρά κοχλιών 1:
leff ,1 = min[2 m,  m]
leff ,2 =  m

Σειρά κοχλιών 2 (ή σειρά 5):
Μεμονωμένη σειρά:
leff ,1 = min[2 m,  m]
leff ,2 =  m

Πρώτη σειρά της ομάδας 1 ή της ομάδας 3
leff ,1 = min[ m + p1 , 0.5 p1 +  m − (2m + 0.625e)]
leff ,2 = 0.5 p1 +  m − (2m + 0.625e)
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Συστατικό
μέρος

Λεπτομερείς κανόνες
Σειρά κοχλιών 3 (ή σειρά 4):
Μεμονωμένη:
leff ,1 = min[2 m, 4m + 1, 25e]
leff ,2 = 4m + 1, 25e

Τελευταία σειρά της ομάδας 1:
leff ,1 = min[ m + p1 , 2m + 0.625e + 0.5 p1 ]
leff ,2 = 2m + 0.625e + 0.5 p1

Μια σειρά της ομάδας 2:
leff ,1 = min[ m + p2 , 0.5 p2 + 0.5 m]
leff ,2 = 0.5 p2 + 0.5 m

Ενδιάμεση σειρά της ομάδας 3:

Πέλμα υποστυλώματος σε κάμψη (συνέχεια)

leff ,1 = p1 + p2
leff ,2 = 0.5( p1 + p2 )

 δίνεται στο Σχ. 6.11 του EC3-1-8 και εξαρτάται από:
m
m
; 2 = 2
1 =
m+e
m+e
όπου:
m2 = e1 − 0.8aw1 2 για τη σειρά κοχλιών 1
m2 = e2 − 0.8aw2 2 για τη σειρά κοχλιών 2 ή 5

❖ Σύνδεση με 4 σειρές κοχλιών
Σειρά κοχλιών 1:
leff ,1 = min[2 m,  m]
leff ,2 =  m

Σειρά κοχλιών 2:
Μεμονωμένη:
leff ,1 = min[2 m,  m]
leff ,2 =  m

Μια σειρά της ομάδας 2 + 3
leff ,1 = min[ m + p, 0.5 p + 0.5 m]
leff ,2 = 0.5 p + 0.5 m

Σειρά κοχλιών 3: όπως στη σειρά κοχλιών 2
 δίνεται στο Σχ. 6.11 του EC3-1-8 και εξαρτάται από:
m
m
; 2 = 2
1 =
m+e
m+e
όπου:
m2 = e1 − 0.8aw1 2 για τη σειρά κοχλιών 1
m2 = e2 − 0.8aw2 2 για τη σειρά κοχλιών 2 ή 3

Αναφορές

44 | Τόμος με προ-κανονιστικές συστάσεις σχεδιασμού για σεισμικά πιστοποιημένους μεταλλικούς κόμβους
ΚΟΜΒΟΙ ΜΕ ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΜΕΤΩΠΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΟΧΛΙΩΝ

Συστατικό
μέρος

Λεπτομερείς κανόνες

Αναφορές
EC3-1-8
6.2.6.5

Μετωπική πλάκα σε κάμψη

Περιπτώσεις με 6 σειρές κοχλιών

Περιπτώσεις με 4 σειρές κοχλιών
Για κάθε σειρά κοχλιών ή για μια ομάδα σειρών κοχλιών, η αντοχή
υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο τύπο:
Fpb , Rd = min[ FT ,1, Rd ; FT ,2, Rd ] με
(8n − 2ew ) M pl ,1, Rd

•

FT ,1, Rd =

•

FT , 2, Rd =

2mn − ew (m + n)

2M pl ,2, Rd + nFt , Rd
m+n

Όπου: M pl ,1, Rd = 0, 25
M pl ,2 Rd = 0, 25

t

eff ,2 ep

2

t

eff ,1 ep

2

f y ,ep /  M 0

f y ,ep /  M 0

m = 0.5(bep − 2e − tbw − 1.6aw 2)
για σειρές κοχλιών εντός των πελμάτων

n = min[e, 1.25m]
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Συστατικό
μέρος

Λεπτομερείς κανόνες

m = e1 − 0.8aw1 2
για σειρές κοχλιών εκτός των πελμάτων της δοκού

n = min[ex , 1.25m]
(για κυκλικές μορφές αστοχίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί n=).
ew = 0.25d w
Ενεργά μήκη
❖ Σύνδεση με 6 σειρές κοχλιών
Σειρά κοχλιών 1:

2 m,  m + w,  m + 2e
leff ,1 = min 

4m + 1.25ex , e + 2m + 0.625ex , 0.5bep , 0.5w + 2m + 0.625ex

leff ,2 = min[4m + 1.25ex , e + 2m + 0.625ex , 0.5bep , 0.5w + 2m + 0.625ex ]

Μετωπική πλάκα σε κάμψη (συνέχεια)

Σειρά κοχλιών 2 (ή σειρά 5):
Μεμονωμένη σειρά:
leff ,1 = min[2 m,  m]
leff ,2 =  m

Πρώτη σειρά της ομάδας 1 (σειρές 2+3 ή 4+5)
leff ,1 = min[ m + p1 , 0.5 p1 +  m − (2m + 0.625e)]
leff ,2 = 0.5 p1 +  m − (2m + 0.625e)

Σειρά κοχλιών 3 (ή σειρά 4):
Μεμονωμένη σειρά:
leff ,1 = min[2 m, 4m + 1, 25e]
leff ,2 = 4m + 1, 25e

Τελευταία σειρά της ομάδας 1 (σειρές 2+3 ή 4+5):
leff ,1 = min[ m + p1 , 2m + 0.625e + 0.5 p1 ]
leff ,2 = 2m + 0.625e + 0.5 p1

Πρώτη σειρά (ή τελευταία σειρά) της ομάδας 2 (σειρές 3+4):
leff ,1 = min[ m + p2 , 2m + 0.625e + 0.5 p2 ]
leff ,2 = 2m + 0.625e + 0.5 p2

Ενδιάμεση σειρά της ομάδας 3 (σειρές 2+3+4+5):
leff ,1 = p1 + p2
leff ,2 = 0.5( p1 + p2 )

 δίνεται στο Σχ. 6.11 του EC3-1-8 και εξαρτάται από:
m
m
; 2 = 2
1 =
m+e
m+e
όπου:
m2 = e1 − 0.8aw1 2 για τη σειρά κοχλιών 1
m2 = e2 − 0.8aw2 2 για τη σειρά κοχλιών 2 ή 5

Αναφορές
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Συστατικό
μέρος
Μετωπική
πλάκα σε
κάμψη
(συνέχεια)

Λεπτομερείς κανόνες

Αναφορές

❖ Σύνδεση με 4 σειρές κοχλιών
Σειρά κοχλιών 1:

2 m,  m + w,  m + 2e
leff ,1 = min 

4m + 1.25ex , e + 2m + 0.625ex , 0.5bep , 0.5w + 2m + 0.625ex

leff ,2 = min[4m + 1.25ex , e + 2m + 0.625ex , 0.5bep , 0.5w + 2m + 0.625ex ]

Σειρά κοχλιών 2:
Μεμονωμένη σειρά:
leff ,1 = min[2 m,  m]
leff ,2 =  m

Μια σειρά της ομάδας 2+3
leff ,1 = min[ m + p, 0.5 p + 0.5 m]
leff ,2 = 0.5 p + 0.5 m

Σειρά κοχλιών 3: όπως στη σειρά κοχλιών 2:
 δίνεται στο Σχ. 6.11 του EC3-1-8 και εξαρτάται από:
m
m
; 2 = 2
1 =
m+e
m+e
m2 = e1 − 0.8aw1 2 για τη σειρά κοχλιών 1
m2 = e2 − 0.8aw2 2 για τη σειρά κοχλιών 2 ή 3

Πέλματα
και κορμός
δοκού σε
θλίψη

Κορμός
υποστυλώ
ματος και
ελάσματα
συνέχειας
σε θλίψη

Ffbc,Rd = Mc,Rd / ( h − tfb )
όπου:
• h είναι το ύψος της συνδεόμενης δοκού,
• Mc,Rd είναι η αντοχή ροπής σχεδιασμού της διατομής της
δοκού, μειωμένη εάν απαιτείται για να ληφθεί υπόψη η
διάτμηση, βλ. EN 1993-1-1.
• tfb είναι ο πάχος του πέλματος των συνδεόμενων δοκών
Οι αντοχές του κορμού του υποστυλώματος και τα ελάσματα συνέχειας
μπορούν να υπολογίζονται από:
Fwcc , Rd =

 k wc beff , cf t wc f y , wc Acp f y ,cp
+
M0
M0

όπου:
beff , c , cf = t fb +

2(aw1 + aw2 ) + 5(t fc + rc ) + 2tep

Acp είναι το εμβαδόν των ελασμάτων συνέχειας (και στις δύο πλευρές),
Ο μειωτικός συντελεστής kwc που λαμβάνει υπόψη την αξονική τάση
στον κορμό του υποστυλώματος, δίνεται από την 6.2.6.2(2) του EC31-8;
Ο συντελεστής μείωσης  δίνεται από τον Πίν. 6.3 του EC3-1-8;
Σημείωση: η μείωση λόγω λυγισμού του κορμού του υποστυλώματος
και των ελασμάτων συνέχειας υπό εγκάρσια θλίψη αμελείται. Τα
γεωμετρικά χαρακτηριστικά (τα ελάχιστα) των ελασμάτων συνέχειας
που ικανοποιούν την περίπτωση αυτή δίνονται στον Πίν. 4.3.1.

EC3-1-8
6.2.6.7

EC3-1-8
6.2.6.2
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Συστατικό
μέρος
Κορμός
δοκού σε
εφελκυσμό

Κορμός
υποστυλώματος σε
εφελκυσμό

Κοχλίες σε
εφελκυσμό

Λεπτομερείς κανόνες

beff ,wb t wb f y ,wb /  M 0

Fwbt,Rd =

Αναφορές
EC3-1-8
6.2.6.8

Το ενεργό πλάτος beff,t,wb του κορμού της δοκού σε εφελκυσμό πρέπει
να λαμβάνεται ίσο με τον ενεργό μήκος του ισοδύναμου T-στοιχείου
που αντιπροσωπεύει η μετωπική πλάκα σε κάμψη για μια μεμονωμένη
σειρά κοχλιών ή μια ομάδα κοχλιών.
Fwct , Rd =

beff , wc twc f y , wc
M0

Το ενεργό πλάτος beff,t,wc του πέλματος του υποστυλώματος σε
εφελκυσμό πρέπει να λαμβάνεται ίσο με το ενεργό μήκος του
ισοδύναμου Τ-στοιχείου που αντιπροσωπεύει το πέλμα του
υποστυλώματος σε κάμψη για μια μεμονωμένη σειρά κοχλιών ή μια
ομάδα κοχλιών.
Ο συντελεστής μείωσης  δίνεται από τον Πίν. 6.3 του EC3-1-8.
Η αντοχή μιας σειράς κοχλιών (δύο κοχλίες) σε εφελκυσμό δίνεται
από:
Fbt,Rd = 2

0,9 f ub As

M2

όπου:
• fub η οριακή τάση αντοχής του κοχλία σε εφελκυσμό
• As το εμβαδόν εφελκυστικής τάσης του κοχλία.

EC3-1-8
6.2.6.3

EC3-1-8
3.6.1
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Δυσκαμψίες συστατικών μερών (κόμβος σε κάμψη)
Συστατικό
Λεπτομερείς κανόνες
Αναφορές
μέρος
Φάτνωμα
EC3-1-8
0.38 Avc
k1 =
κορμού
6.3.2
z
υποστυλώ- Η παράμετρος μετασχηματισμού  δίνεται από τον Πίν. 5.4 του EC3-1ματος σε
8.
διάτμηση
Ο μοχλοβραχίονας, z, της σύνδεσης δίνεται στο EC-1-8, 6.3.3.1.
Πέλμα
Για απλή σειρά κοχλιών σε εφελκυσμό:
EC3-1-8
υποστυλώ6.3.2
0.9beff , cf t 3fc
k4 =
3
ματος σε
m
κάμψη
Το ενεργό πλάτος beff είναι το μικρότερο ενεργό μήκος της σειράς των
Μετωπική
πλάκα σε
κάμψη

Κορμός
υποστυλώματος σε
εφελκυσμό

Κοχλίες σε
εφελκυσμό

κοχλιών (μεμονωμένης ή μέρος μιας ομάδας σειρών κοχλιών)
Για απλή σειρά κοχλιών σε εφελκυσμό:
k5 =

3
0.9beff , ep tep

m3

Το ενεργό πλάτος beff είναι το μικρότερο ενεργό μήκος της σειράς των
κοχλιών (μεμονωμένης ή μέρος μιας ομάδας σειρών κοχλιών)
Για απλή σειρά κοχλιών σε εφελκυσμό:
k3 =

EC3-1-8
6.3.2

0.7beff , wc t wc

EC3-1-8
6.3.2

dc

Το ενεργό πλάτος beff είναι το μικρότερο ενεργό μήκος της σειράς των
κοχλιών (μεμονωμένης ή μέρος μιας ομάδας σειρών κοχλιών) του
πέλματος του υποστυλώματος που βρίσκεται σε κάμψη
Για απλή σειρά κοχλιών σε εφελκυσμό:
k10 = 1.6 As / Lb

EC3-1-8
6.3.2

Αντοχή συστατικών μερών (κόμβος σε διάτμηση)
Συστατικό
μέρος
Κορμός
δοκού σε
διάτμηση

Λεπτομερείς κανόνες

Vb,RD = w Avb f y ,b / 3 M 1
όπου:

Avb = Ab − 2bbt fb + (twb + 2rb )t fb
w = 0.83/  w εάν  w  0.83 ,

 w = 1.0 εάν  w  0.83
με

 w = 0.3467(hwb / twb ) f y ,b / E

Αναφορές
EC3-1-5
5.3
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Συστατικό
μέρος
Πέλμα
υποστυλώματος
σε
σύνθλιψη
κοχλιών

Λεπτομερείς κανόνες

Αναφορές

Για απλή σειρά κοχλιών (δύο κοχλίες) σε διάτμηση:

EC3-1-8
3.6.1

Fb , Rd = 2

k1 b f u dt fc

M2

όπου:
k1 = min[2.8

e
− 1.7,
d0

2.5]

b εξαρτάται από τη διεύθυνση του
σειρών κοχλιών:
Τέμνουσα δύναμη προς τα κάτω
Σειρές κοχλιών 1, 5 και 6 (ή (*)
σειρές 1, 3 και 4):
 b = 1.0

φορτίου διάτμησης και τη θέση της

Σειρές κοχλιών 2 και 4 (ή(*): σειρά
2):
b = min[1.0, p1 / 3d0 − 0.25]

Σειρές κοχλιών 3 και 5 (ή(*) σειρά
3)
b = min[1.0, p1 / 3d0 − 0.25]

Σειρά κοχλιών 3:
b = min[1.0, p2 / 3d0 − 0.25]

Σειρά κοχλιών 4:
b = min[1.0, p2 / 3d0 − 0.25]

Τέμνουσα δύναμη προς τα πάνω
Σειρές κοχλιών 1, 2 και 6 (ή(*)
σειρές 1, 2 και 4)
 b = 1.0

χρησιμοποιείται για κόμβο με 4 σειρές κοχλιών (το p1 θα πρέπει να
αντικατασταθεί από το p)
Για απλή σειρά κοχλιών (δύο κοχλίες) σε διάτμηση:
(*):

Μετωπική
πλάκα σε
σύνθλιψη
κοχλιών

Fb , Rd = 2

k1 b f u dt fc

EC3-1-8
3.6.1

M2

k1 = min[2.8

e
− 1.7,
d0

2.5]

Τέμνουσα δύναμη προς τα κάτω:
Σειρές κοχλιών 2 και 6 (ή(*) σειρές
2 και 4):
 b = 1.0

Τέμνουσα δύναμη προς τα πάνω:
Σειρές κοχλιών 1 και 5 (ή(*) σειρές
1 και 3):
 b = 1.0

Σειρά κοχλιών 1 (ή(*) σειρά 1):
b = min[1.0, ex / 3d0 ]

Σειρά κοχλιών 6 (ή(*) σειρά 4):
b = min[1.0, ex / 3d0 ]

Σειρές κοχλιών 3 και 5 (ή(*) σειρά
3):
b = min[1.0, p1 / 3d0 − 0.25]

Σειρές κοχλιών 2 και 4 (ή(*): σειρά
2)
b = min[1.0, p1 / 3d0 − 0.25]

Σειρά κοχλιών 4:
b = min[1.0, p2 / 3d0 − 0.25]

Σειρά κοχλιών 3:
b = min[1.0,

p2 / 3d0 − 0.25]

(*):χρησιμοποιείται

Κοχλίες
σε
διάτμηση

για κόμβο με 4 σειρές κοχλιών (το p1 θα πρέπει να
αντικατασταθεί από το p)
Για απλή σειρά κοχλιών (δύο κοχλίες) σε διάτμηση:
 f A
Fb , Rd = 2 v ub s
M2
v =0.6 για κοχλίες 8.8 και v =0.5 για κοχλίες 10.9.

EC3-1-8
3.6.1
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3.6.

Κόμβοι με απομειωμένα πέλματα δοκών

Οι κόμβοι με απομειωμένα πελματα δοκών ή RBS (reduced beam section)
εξετάστηκαν στο πρόγραμμα EqualJoints ως μέρος της διερεύνησης σχετικά με τη
χρήση ευρωπαϊκού χάλυβα σε συστήματα μεγάλων δοκών-υποστυλωμάτων που
ενσωματώνουν αυτό τον τύπο πλάστιμων συνδέσεων σε κατασκευές στις ΗΠΑ.
Συνεπώς, αποτελούν μια ειδική περίπτωση, η οποία δε σχετίζεται άμεσα με τις άλλες
διαμορφώσεις συνδέσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω (δηλ. κόμβοι με τριγωνική
ενίσχυση, κόμβοι με ενισχυμένες μετωπικές πλάκες και εξωτερική σειρά κοχλιών,
κόμβοι με μη ενισχυμένες μετωπικές πλάκες και εξωτερική σειρά κοχλιών). Ο
σχεδιασμός επομένως σε αυτήν την περίπτωση ακολουθεί κατά κύριο λόγο τις
διατάξεις του AISC (βλ. τυπική διαμόρφωση στο Σχ. 3.11), αν και ορισμένες πτυχές
όπως αυτές που σχετίζονται με το σχεδιασμό του φατνώματος κορμού μπορούν να
αντικατασταθούν άμεσα από τις συστάσεις που διατυπώθηκαν παραπάνω για
κόμβους πλήρους αντοχής σε άλλες διαμορφώσεις για το σχεδιασμό στην
Ευρωπαϊκή πρακτική.

Σχ. 3.11 Διαμόρφωση και διαστάσεις των συνδέσεων με απομειωμένα πέλματα δοκών
(ANSI/AISC 358)

Σε αυτήν τη βάση, ο σχεδιασμός πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις του AISC 341
(Seismic Provisions for Structural Steel Buildings), AISC 358-16 (Prequalified
Connections for Seismic Applications) και AISC 360 (Specification for Structural
Steel Buildings).
Με βάση τα παραπάνω, ο σχεδιασμός ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία:
1. Έλεγχος τοπικού λυγισμού της δοκού για σεισμική επάρκεια
bbf/(2tfb)
<
λps
=
0.3√(E/fy)
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2. Έλεγχος τοπικού λυγισμού του υποστυλώματος για σεισμική επάρκεια
bcf/(2tfc)
<
λps
=
0.3√(E/fy)
3. Έλεγχος των περιορισμών για τις δοκούς του AISC 358 Παρ. 5.3.1
Σημειώνεται ωστόσο ότι με βάση τις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στο
πρόγραμμα EqualJoints, οι διαστάσεις των χρησιμοποιούμενων δοκών
μπορούν να διευρυνθούν από το ύψος της W36 σε αυτό της W44, η οποία
κατέδειξε επαρκή συμπεριφορά για τις απαιτήσεις πιστοποίησης.
4. Έλεγχος των περιορισμών για τα υποστυλώματα του AISC 358 Κεφ. 5.3.2
Σημειώνεται ωστόσο ότι με βάση τις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στο
πρόγραμμα EqualJoints, οι διαστάσεις των χρησιμοποιούμενων υποστυλωμάτων μπορούν να διευρυνθούν από το ύψος της W36 σε αυτό της W40, η
οποία κατέδειξε επαρκή συμπεριφορά για τις απαιτήσεις πιστοποίησης.
5. Προσδιορισμός των πλαστικών ροπών αντίστασης της διατομής στο μέσο της
απομειωμένης ζώνης της δοκού (AISC 358 Παρ. 5.8, Βήμα 2)
ZRBS =
Zx – 2 c tfb (hb– tfb )
Όπου:
ZRBS είναι η πλαστικό ροπή αντίστασης στο μέσο της απομειωμένης ζώνης
της δοκού
Zpl.x είναι η πλαστικό ροπή αντίστασης κατά τον άξονα x για την πλήρη
διατομή της δοκού
tfb
είναι το πάχος του πέλματος της δοκού
hb
είναι το ύψος της δοκού
c
είναι το πλάτος της απομείωσης μέσο της απομειωμένης ζώνης της
δοκού
6. Προσδιορισμός της πιθανής μέγιστη ροπής στην απομειωμένη διατομή της
δοκού (AISC 358 Κεφ. 5.8 Βήμα 3)
Mpr
=
MRBS =
Cpr Ry fy Ze
Όπου:
Cpr
είναι ένας συντελεστής που λαμβάνει υπόψη τη μέγιστη αντοχή της
σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένης της κράτυνσης, των τοπικών δεσμεύσεων,
του πρόσθετου οπλισμού και άλλες συνθήκες της σύνδεσης, ο οποίος
υπολογίζεται ως:
f y + fu
C pr =
 1.2
2 fy
Ry

ο λόγος της αναμενόμενης τάσης διαρροής προς την καθορισμένη
ελάχιστη τάση διαρροής fy

7. Υπολογισμός της τέμνουσας δύναμης στο κέντρο της RBS (AISC 358 Κεφ.
5.8 Βήμα 4)
Vp
=
VRBS =
2 Mpr / Lh+Vg

52 | Τόμος με προ-κανονιστικές συστάσεις σχεδιασμού για σεισμικά πιστοποιημένους μεταλλικούς κόμβους
ΚΟΜΒΟΙ ΜΕ ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΑ ΠΕΛΜΑΤΑ ΔΟΚΩΝ

8. Υπολογισμός της αντίστοιχης τέμνουσας στο υποστύλωμα
Vc
=
Nb Ve Lb / (Nc hc)
9. Υπολογισμός της πιθανής μέγιστης ροπής στην παρειά του υποστυλώματος
(AISC 358 Κεφ. 5.8 Βήμα 5)
Mf
=
Mpr + VRBS Sh + Mg
Όπου:
Mg
=
½ Wub Sh2
10. Υπολογισμός της αναμενόμενης πλαστικής ροπής αντοχής της δοκού (AISC
358 Κεφ. 5.8 Βήμα 6)
Mpe =
Ry fy Zbx
11. Έλεγχος ότι η αντοχή κάμψης δεν υπερβαίνει το Φd Mpe (AISC 358 Κεφ. 5.8
Βήμα 7)
Mf
<
Φd Mpe
12. Υπολογισμός και έλεγχος της συγκεντρωμένης δύναμης στο υποστύλωμα
Pb
≤
Φ fy wtw ( 5k + lb)
≤
Φ 0.8 tw2 [ 1 + 3 (lb / d) ( tw / tf )1.5 ] ( E fyw tf / tw )1/2
≤
Φ 6.25 fyf tf2
Όπου:
Pb
=
Mf bfb tfb / Zx
13. Έλεγχος του λόγου ροπής υποστυλώματος/δοκού (AISC 341 Κεφ. 9.6)
ΣMpc* / ΣMpb*
>
1.0
Όπου:
ΣMpc* είναι το άθροισμα των ροπών στο υποστύλωμα άνω και κάτω του
κόμβου, στη διασταύρωση των κεντροβαρικών γραμμών
δοκούυποστυλώματος
=
Σ[ Zc ( fyc – Puc / Ag ) + Vc db / 2 ) ]
ΣMpb* είναι το άθροισμα των ροπών στις δοκούς, στη διασταύρωση των
κεντροβαρικών γραμμών δοκου-υποστυλώματος
=
Nb MRBS + ΣMv
ΣMv είναι η επιπρόσθετη ροπή λόγω της τέμνουσας δύναμης που
εφαρμόζεται στη θέση της πλαστικής άρθρωσης έως τον κεντροβαρικό
άξονα του υποστυλώματος
=
( VRBS + V'RBS ) ( a + b / 2 + dc / 2 )
14. Έλεγχος της διατμητικής αντοχής του φατνώματος του υποστυλώματος
(AISC341 Κεφ. 9.3)
0.75 Pc
>
Pr
φv Rn >
ΣMf / ( db - tfb ) – Vc
15. Υπολογισμός του απαιτούμενου πάχους της επιπρόσθετης πλάκας του
κορμού
Ru
≤
φ Rncol + φ Rndp
tdp
≥
( Ru – φ Rncol ) / ( 0.6 fy dc )
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16. Έλεγχος του απαιτούμενου πάχους του κορμού του υποστυλώματος και της
επιπρόσθετης πλάκας, εάν υπάρχει
t
≥
( dz + wz ) / 90
17. Έλεγχος απαίτησης ελασμάτων συνέχειας (AISC 358 Βήμα 10)
tfc
≥
0.4 [ 1.8 bb ft bf ( Fyb Ryb ) / ( Fyc Ryc ) ] 0.5
tfc
≥
bfb / 6 ή 12
18. Υπολογισμός του απαιτούμενου πάχους του ελάσματος συνέχειας
Έλεγχος 1: ts
≥
0.5 tbf
Έλεγχος 2: Pb
≤
φ Rncol + φ Rncp
ts
≥
( Pb – φ Rncol ) / ( 0.9 fy bbf)
Όπως σημειώθηκε και παραπάνω, ο σχεδιασμός ακολουθεί τις απαιτήσεις των AISC
341 (Seismic Provisions for Structural Steel Buildings), AISC 358-16 (Prequalified
Connections for Seismic Applications) και AISC 360 (Specification for Structural
Steel Buildings). Αυτό συμβαδίζει με τους σκοπούς των δοκιμών που
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος, όπου δεν εξέτασαν τον
Ευρωπαϊκό σχεδιασμό και τις Ευρωπαϊκές διατομές, αλλά επικεντρώθηκαν στην
επικύρωση της χρήσης μεγάλων διατομών Ευρωπαϊκού χάλυβα σχεδιασμένων
σύμφωνα με τις διατάξεις των ΗΠΑ και εφαρμοσμένο στην κατασκευαστική πρακτική
των ΗΠΑ.
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