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1. EQUALJOINTS-PLUS
1.1

Εισαγωγή

Το ερευνητικό πρόγραμμα EQUALJOINTS-Plus αποσκοπεί στην διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο του πρόσφατα ολοκληρωμένου προγράμματος του οργανισμού RFCS EQUALJOINTS, όπου μελετήθηκε η
συμπεριφορά πιστοποιημένων μεταλλικών κόμβων υπό σεισμική φόρτιση.
Προκειμένου οι πιστοποιημένοι κόμβοι να γίνουν ευρέως γνωστοί αλλά και εύκολα
εφαρμόσιμοι από τους μηχανικούς, θα εκδοθούν ενημερωτικά φυλλάδια (οδηγίες
σχεδιασμού, εγχειρίδια, εργαλεία και παραδείγματα εφαρμογής) σε 12 διαφορετικές
γλώσσες και θα διανεμηθούν σε όλους τους φορείς του κατασκευαστικού κλάδου,
συμπεριλαμβανομένων ακαδημαϊκών ινστιτούτων, μηχανικών και κατασκευαστικών
εταιρειών. Επίσης θα αναπτυχθεί λογισμικό και εφαρμογή κινητού με τα οποία θα μπορεί
να εκτιμηθεί η ανελαστική συμπεριφορά των κόμβων. Τέλος θα οργανωθούν σεμινάρια
και ημερίδες σε πολλές χώρες της Ευρώπης και στις ΗΠΑ για την παρουσίαση και την
ανάδειξη των τεχνολογιών και των γνώσεων που αποκτήθηκαν στα πλαίσια του
προγράμματος.
Οι φορείς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα EQUALJOINTS-Plus ήταν οι εξής:
Università degli Studi di Napoli Federico II (UNINA)
Corso Umberto I 40 – 80138 Napoli, Italia
www.unina.it
Imperial College (IC)
London SW7 2AZ, UK
www.imperial.ac.uk
Universidade de Coimbra (UC)
Paço das Escolas, Coimbra, 3001 451, Portugal
www.uc.pt
Université de Liège (ULg)
Place du 20-Août, 7, B-4000 Liège, Belgique
www.uliege.be
Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)
Piaţa Victoriei Nr. 2, 300006 Timişoara, jud. Timiş, România
www.upt.ro
European Convention for Constructional Steelwork (ECCS)
Anenue des Ombrages 32, bte 20, 1200 Brussels, Belgique
www.steelconstruct.com
ArcelorMittal Belval & Differdange S.A. (AMBD)
24-26, Boulevard d’Avranches, L-1160 Luxembourg
www.arcelormittal.com
Università degli Studi di Salerno (UNISA)
Via Giovanni Paolo II, 132 – 84084, Italia
www.unisa.it
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České vysoké učení technické v Praze (CVUT)
Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6, Česká republika
www.cvut.cz
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (NTUA)
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780 Ζωγράφου, Ελλάδα
www.ntua.gr
Reinisch Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTHA)
Templergraben 55, 52062 Aachen, Germany
www.rwth-aachen.de
Centre Technique Industriel de la Construction Métallique (CTICM)
Espace technologique L'orme des merisiers, Immeuble Apollo, 91193 Saint-Aubin,
France
www.cticm.com
Technishe Universiteit Delft (TUD)
Postbus 5, 2600 AA Delft, Nederland
www.tudelft.nl
Univerza V Ljubljani (UL)
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija
www.uni-lj.si
Universitet Po Architektura Stroitelstvo I Geodezija (UASG)
Blvd. Hristo Smirnenski 1, 1164 Sofia, Bulgaria
www.uacg.bg
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Calle Jordi Girona 31, Barcelona 08034, España
www.upc.edu
OneSource Consultoria nformática
Urbanização Ferreira Jorge – 1º dto Lote 14, Coimbra 3040 016, Portugal
www.onesource.pt
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2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ECCS
Στόχοι

2.1

Η European Convention for Constructional Steelwork (ECCS) είναι μία διεθνής
ομοσπονδία οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των χαλύβδινων
κατασκευών και ιδρύθηκε το 1955.
Σκοπός της ECCS είναι η προώθηση της χρήσης του χάλυβα στον κατασκευαστικό
τομέα με την ανάπτυξη προτύπων και διαφημιστικού υλικού. Επίσης επηρεάζει τους
υπεύθυνους λήψης αποφάσεων μέσω της διαχείρισης επιτροπών εργασίας,
δημοσιεύσεων, συνεδρίων και μέσω της ενεργού εκπροσώπησης στις ευρωπαϊκές και
διεθνείς επιτροπές που ασχολούνται με την τυποποίηση, την έρευνα, την ανάπτυξη και
την εκπαίδευση.
Η ECCS φέρνει κοντά όλους τους εμπλεκόμενους με την βιομηχανία που ασχολούνται
με την παραγωγή, την κατασκευή και την προμήθεια χάλυβα, σχεδιαστές (αρχιτέκτονες
και μηχανικούς), ακαδημαϊκούς και ερευνητές μέσω ενός διεθνούς δικτύου αντιπροσώπων, παραγωγών χάλυβα και τεχνικών κέντρων. Τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στις
Βρυξέλες, στο Βέλγιο.

Ιδιότητα μέλους

2.2

Η ECCS έχει τις ακόλουθες κατηγορίες μελών:
o
o
o

o

o

Πλήρη μέλη, που είναι ευρωπαϊκοί διεθνείς οργανισμοί που δραστηριοποιούνται
στον τομέα της χαλυβουργίας.
Διεθνή μέλη, που είναι μη ευρωπαϊκές εθνικές ομοσπονδίες ή άλλοι μη
ευρωπαϊκοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της χαλυβουργίας.
Υποστηρικτικά μέλη, που είναι διεθνείς ομοσπονδίες που εκπροσωπούν
προμηθευτές πρώτων υλών ή άλλους οργανισμούς που ασχολούνται ή
σχετίζονται με τη χρήση δομικού χάλυβα και συναφών δομικών υλικών.
Συνεργαζόμενα μέλη, που είναι ευρωπαϊκοί οργανισμοί οι οποίοι λειτουργούν
ως Τεχνικοί Οργανισμοί ή Ανεξάρτητοι Οργανισμοί Προώθησης με συμφέροντα
στην κατασκευή χαλυβουργικών έργων και την εφαρμογή τους στην αγορά.
Μεμονωμένα μέλη, που είναι οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για θέματα σχετικά με
την κατασκευή χάλυβα και για την υποστήριξη των στόχων του της ECCS.

Η ατομική συμμετοχή είναι ανοικτή παγκοσμίως σε όλους τους αρχιτέκτονες, τους
μηχανικούς ή όσους ενδιαφέρονται για τα θέματα των χαλυβουργικών κατασκευών και
στην υποστήριξη των στόχων της ECCS.Τα μεμονωμένα μέλη αποτελούν μέρος ενός
μεγάλου διεθνούς δικτύου και επωφελούνται από διάφορες υπηρεσίες.
Περισσότερες πληροφορίες στο www.steelconstruct.com .
Σημείωση: Για να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο ECCS, κάντε κλικ εδώ.

2.3

STEEL CONSTRUCTION: Design & Research

Το περιοδικό "Steel Construction, Design and Research" είναι το επίσημο περιοδικό της
ECCS και δημοσιεύεται ανά τρίμηνο σε συνεργασία με την Ernst & Sohn (εταιρεία του
ομίλου Wiley).
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Το περιοδικό Steel Construction συγκεντρώνει όλες τις πτυχές των κατασκευών από
χάλυβα. Με στόχο την «κατασκευή χωρίς όρια», συνδυάζει αποτελεσματικά τον χάλυβα
με άλλου είδους κατασκευές που χρησιμοποιούν σκυρόδεμα, γυαλί, καλώδια και
μεμβράνες για να σχηματίσουν ολοκληρωμένα συστήματα χαλύβδινων κατασκευών.
Αυτό το περιοδικό απευθύνεται σε όλους τους δομοστατικούς μηχανικούς, τους
αρχιτέκτονες και άλλους επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα των χαλύβδινων
κατασκευών, είτε δραστηριοποιούνται στην έρευνα είτε στην πράξη.

Τεχνική καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση του Ευρωκώδικα

2.4

Η ECCS δημοσιεύει οδηγίες σχετικά με τη χρήση των Ευρωκωδίκων. Τα Εγχειρίδια
σχεδίασης με βάση τους Ευρωκώδικες της ECCS προσφέρουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή διαφόρων μερών του Ευρωκώδικα 3 (Κατασκευές από
Χάλυβα), 4 (Σύμμικτες κατασκευές από χάλυβα και σκυρόδεμα) και 8 (Αντισεισμικός
σχεδιασμός χαλύβδινων και σύμμικτων κατασκευών) σε μια προσέγγιση προσανατολισμένη στο σχεδιασμό, η οποία περιλαμβάνει πολλά παραδείγματα εφαρμογής.
Τα παρακάτω εγχειρίδια σχεδιασμού της ECCS είναι διαθέσιμα ή αναπτύσσονται:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Design of Steel Structures – Eurocode 3, part 1-1 – 2nd Edition,
Design of Steel Structures – UK Edition;
Fire Design of Steel Structures – Eurocode 1, part 1.2 and Eurocode 3, part 1.2 –
2nd Edition,
Design of Plated Structures – Eurocode 3, part 1-5,
Fatigue Design of Steel Structures – Eurocode 3, part 1-9 and part 1-10,
Design of Cold-Formed Steel Structures – Eurocode 3, part 1-3,
Design of Connections in Steel and Composite Structures – Eurocode 3, part 1.8
and Eurocode 4, part 1-1,
Design of Joints in Steel Structures – UK Edition
Design of Composite Structures, Eurocode 4, part 1-1,
Fire Design of Composite Structures, Eurocode 4, part 1.2,
Design of Steel Structures for Buildings in Seismic Areas, Eurocode 8, part 1.

Η ECCS εκδίδει επίσης εκτεταμένες οδηγίες για όλες της πτυχές που αφορούν στις
κατασκευές από χάλυβα. Το υλικό αυτό μπορεί να βρεθεί στην ηλεκτρονικό κατάστημα
της ECCS.
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3. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
3.1

Πεδίο εφαρμογής

Η εφαρμογή EQUALJOINTS παρέχει μια βάση δεδομένων με σεισμικά πιστοποιημένους
μεταλλικούς κόμβους και επίσης υπολογίζει την αντοχή της σύνδεσης δοκούυποστυλώματος σύμφωνα με τον EC3-1-8.
Τα ακόλουθα κριτήρια εξετάζονται:
o Αντοχή σε κάμψη
o Καμπτική δυσκαμψία
o Αντοχή σε τέμνουσα
o Πλαστιμότητα

Η βάση δεδομένων για τα προϊόντα χάλυβα και τους αντίστοιχους προμηθευτές
περιγράφεται στην Παράγραφο Erreur ! Source du renvoi introuvable..
Παραδείγματα και οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής και για τον υπολογισμό της
αντίστασης δίνονται στην Παράγραφο Erreur ! Source du renvoi introuvable..
Περιγραφή της διαδικασίας υπολογισμού και του τεχνικού υποβάθρου γίνεται στην
Παράγραφο Erreur ! Source du renvoi introuvable.. Ο οδηγός σχεδιασμού για τους
σεισμικά πιστοποιημένους μεταλλικούς κόμβους [2] δίνει μία ακόμα πιο λεπτομερή
περιγραφή της διαδικασίας. Η εφαρμογή EQUALJOINTS καλύπτει κόμβους με
ενισχυμένες και μη ενισχυμένες μετωπικές πλάκες και εξωτερικές σειρές κοχλιών,
κόμβους με τριγωνική ενίσχυση και κόμβους με απομειωμένα πέλματα δοκών. Η χρήση
της εφαρμογής είναι δωρεάν.
Στην ενότητα «Ρυθμίσεις», βλέπε Παράγραφο Erreur ! Source du renvoi introuvable.,
ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
Για προτάσεις και/ή σχόλια σχετικά με την εφαρμογή, πατήστε εδώ.

5

3.2

Ρυθμίσεις

Γενικά

6

3.3

Κατάλογος και προμηθευτές

Ο κατάλογος των προϊόντων είναι οργανωμένος σε διάφορες κατηγορίες και
υποκατηγορίες. Σε περίπτωση που ένα προϊόν παρουσιάζεται στην ενότητα «Στοιχεία
Υπολογισμού» – π.χ. μια διατομή διπλού ταυ – η αντίστοιχη διάταξη επιτρέπει αυτόματα
τον υπολογισμό.
Τα βήματα για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με διατομές σχήματος Ι παρουσιάζονται
παρακάτω.

7
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Στο παράθυρο του στοιχείου, δίνονται οι πληροφορίες των προμηθευτών που παρέχουν
το προϊόν και ανακατευθύνει αυτόματα τον χρήστη στην ενότητα "Προμηθευτές".
Η ενότητα «Προμηθευτές» παρέχει πληροφορίες για τους προμηθευτές και τις
αντίστοιχες αντιπροσωπείες των προϊόντων.
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3.4 Παραδείγματα και Τεχνικές Εκθέσεις – Στοιχεία υπολογισμού
3.4.1 Εισαγωγή
3 κύρια βήματα απαιτούνται για τον υπολογισμό της αντίστασης
o Επιλογή διατομής;
o Εισαγωγή των τιμών των απαιτούμενων παραμέτρων σύμφωνα με την εξεταζόμενη περίπτωση (μήκος μέλους και ποιότητα χάλυβα);
o Τα αποτελέσματα λαμβάνονται στην ενότητα αποτελεσμάτων. Ένα Τεύχος
Υπολογισμών (στα Αγγλικά) δημιουργείται αυτόματα και μπορεί να σταλεί μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μπορεί να αποθηκευτεί τοπικά.

3.4.2 Κόμβοι
Περιβάλλον εφαρμογής
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Στοιχεία υπολογισμού

Αποτελέσματα
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Σύγκριση αποτελεσμάτων

Επιλογή Τεύχους Υπολογισμών

12

Πλήρες Τεύχος Υπολογισμών (στα Αγγλικά)
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4. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
4.1 Κόμβοι δοκού-υποστυλώματος με μη ενισχυμένες μετωπικές πλάκες
4.1.1 Περιγραφή κόμβου
Περιγραφή των κόμβων με μη ενισχυμένες μετωπικές πλάκες

1: δοκός

3: μετωπική πλάκα

2: υποστύλωμα

4: κοχλίες

5: εγκάρσιες νευρώσεις
(ελάσματα συνέχειας)
6: επιπρόσθετα ελάσματα

Λεπτομέρειες των εσωραφών πλήρους διείσδυσης
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End-plate/beam flange

45
Rib stiffener

45

4.1.2 Πίνακας των οριακών τιμών για τα στοιχεία πιστοποίησης
Πίν. 4.1 – Οριακές τιμές για τα προεπιλεγμένα δεδομένα
Στοιχεία
Δοκός

Παράμετροι

Πεδίο εφαρμογής

Ύψος διατομής
Λόγος μήκους προς ύψος
Πάχος πέλματος
Υλικό

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

Υποστύλωμα
Ύψος διατομής
Πάχος πέλματος
Υλικό

Μέγιστο = 550mm
Μέγιστο = 31mm
S235 έως S355

Λόγος υψών διατομών
δοκού/υποστυλώματος
Μετωπική πλάκα
Πάχος
Υλικό

18-25mm
S235 έως S355

Πάχος

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

Ελάσματα συνέχειας
Υλικό
Επιπρόσθετα ελάσματα
Πάχος
Υλικό
Προεντεταμένοι
Μέγεθος
Κατηγορία
Αριθμός σειρών κοχλιών
Ροδέλα
Οπές

Κοχλίες

Πίν. 3.6
S235 έως S355
HV ή HR
Πίν. 4.2
10.9
Πίν. 4.2
Σύμφωνα με EN 14399-4
Σύμφωνα με EN1993:1-8

Συγκολλήσεις
Μετωπική πλάκα με
πέλματα δοκού
Εγκάρσιες νευρώσεις με
πέλματα υποστυλώματος
Επιπρόσθετα ελάσματα με
πέλματα υποστυλώματος
Άλλες συγκολλήσεις

Ενισχυμένες εσωραφές πλήρους διείσδυσης
Εσωραφές πλήρους διείσδυσης
Εσωραφές πλήρους διείσδυσης
Εξωραφές με πάχος συγκόλλησης μεγαλύτερο από
0.55 φορές το πάχος των συνδεόμενων ελασμάτων

4.1.3 Διαδικασία σχεδιασμού
Τα τρία βασικά βήματα για το σχεδιασμό αναλύονται διαδοχικά:
•
•
•

Προσδιορισμός συστατικών μερών
Διαδικασία συναρμολόγησης
Ταξινόμηση κόμβου και έλεγχος σχεδιασμού
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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

4.1.4 Αρχική επιλογή της γεωμετρίας και των υλικών του κόμβου
Πίν. 4.2 – Αρχική επιλογή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών και των υλικών της σύνδεσης
Στοιχεία σύνδεσης

Μεγέθη δοκού
Βραχύς (IPE360)

Μεσαία ( IPE450)

Ψηλή ( IPE600)

Κατηγορία κοχλία

10.9

Μέγεθος κοχλία

M27

M30

M36

Αριθμός
κοχλιών

4

4

6

σειρών

Μετωπική πλάκα

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 EC3-1-8 (§3.5).

Επιπρόσθετα
ελάσματα κορμού

Για υποστυλώματα με διατομή HEB και δοκούς 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).
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Ελάσματα συνέχειας

Πίν. 4.1

Λεπτομέρειες
συγκολλήσεων

Σημείωση: tep είναι το πάχος της db είναι η ονομαστική διάμετρος του κοχλία

4.1.5 Διαδικασία συναρμολόγησης και έλεγχοι σχεδιασμού
Τύπος
Κριτήριο
ταξινόμησης
Αντοχή
σε M con, Rd  M con, Ed : σύνδεση μερικής αντοχής
κάμψη
M con, Rd  M con, Ed : σύνδεση ίσης αντοχής
M con, Rd  M con, Ed : σύνδεση πλήρους αντοχής

Αναφορές
Equaljoints

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 , Ffbc , 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

Πλαίσια με συνδέσμους
δυσκαμψίας

Ημι-άκαμπτοι κόμβοι
Άκαμπτοι κόμβοι

0.5  kb  8
kb  8

Πλαίσια χωρίς
συνδέσμους
δυσκαμψίας
0.5  kb  25
kb  25

EC3-1-8
5.2.2

kb = S j /( EIb / 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

4.1.6 Προσδιορισμός συστατικών μερών (κόμβος σε κάμψη)
Συστατικό
μέρος
Φάτνωμα
κορμού

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
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•

υποστυλώματος σε
διάτμηση

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 − 2bc t 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 τάσης διαρροής του υλικού της δοκού.

Πέλματα
υποστυλώματος σε
κάμψη

EC3-1-8
6.2.6.4

Περιπτώσεις με 6 σειρές κοχλιών
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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

(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

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 = 0.25dw (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:
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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)

Σειρά κοχλιών 1 (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:
leff ,1 = p1 + p2
leff ,2 = 0.5( p1 + p2 )

Το α δίνεται στο Σχ. 6.11 του EC3-1-8 και εξαρτάται από:

1 =

m
m
; 2 = 2
m+e
m+e

όπου:
m2 = e1 − 0.8aw1 2
m2 = e2 − 0.8aw2 2

για τη σειρά κοχλιών 1
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
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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
Το  δίνεται στο Σχ. 6.11 του EC3-1-8 και εξαρτάται από:

1 =

m
m
; 2 = 2
m+e
m+e

όπου:
m2 = e1 − 0.8aw1 2
m2 = e2 − 0.8aw2 2

για τη σειρά κοχλιών 1
για τη σειρά κοχλιών 2 ή 3

Μετωπική
πλάκα σε
κάμψη

EC3-1-8
6.2.6.5

Περιπτώσεις με 6 σειρές κοχλιών

Περιπτώσεις με 4 σειρές κοχλιών
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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

eff ,2

t

2

eff ,1 ep

f y , ep /  M 0

tep 2 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]
 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 = 0.25dw

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 ]

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
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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 )

Το  δίνεται στο Σχ. 6.11 του EC3-1-8 και εξαρτάται από:

1 =

m
m
; 2 = 2
m+e
m+e

όπου:
m2 = e1 − 0.8aw1 2
m2 = e2 − 0.8aw2 2

για τη σειρά κοχλιών 1
για τη σειρά κοχλιών 2 ή 5

❖ 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:
Το  δίνεται στο Σχ. 6.11 του EC3-1-8 και εξαρτάται από:

1 =

m
m
; 2 = 2
m+e
m+e

m2 = e1 − 0.8aw1 2
m2 = e2 − 0.8aw2 2

Πέλματα
και κορμός
δοκού σε
θλίψη

για τη σειρά κοχλιών 1
για τη σειρά κοχλιών 2 ή 3

Ffbc,Rd = Mc,Rd / ( h − tfb )
όπου:
•

EC3-1-8
6.2.6.7

h είναι το ύψος της συνδεόμενης δοκού,
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•

•
Κορμός
υποστυλώματος και
ελάσματα
συνέχειας
σε θλίψη

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 το πάχος του πέλματος των συνδεόμενων δοκών.

Οι αντοχές του κορμού του υποστυλώματος και τα ελάσματα συνέχειας
μπορούν να υπολογίζονται από:
Fwcc , Rd =

EC3-1-8
6.2.6.2

 kwc beff ,cf twc f y , wc Acp f y ,cp
+
M0
M0

όπου:
beff , c , cf = t fb +

2(aw1 + aw 2 ) + 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 EC3-1-8,
Ο συντελεστής μείωσης ω 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.
Κορμός
δοκού σε
εφελκυσμό

Κορμός
υποστυλώματος σε
εφελκυσμό

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

Fwbt,Rd =

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

EC3-1-8
6.2.6.3

Το ενεργό πλάτος beff,t,wb 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 ω δίνεται από τον Πίν. 6.3 του EC3-1-8.

Κοχλίες σε
εφελκυσμό

Η αντοχή μιας σειράς κοχλιών (δύο κοχλίες) σε εφελκυσμό δίνεται από:
0,9 fub As
Fbt,Rd = 2
M2

EC3-1-8
3.6.1

όπου:
•
•

fub η οριακή τάση αντοχής του κοχλία σε εφελκυσμό
As το εμβαδόν εφελκυστικής τάσης του κοχλία

4.1.7 Δυσκαμψίες συστατικών μερών (κόμβος σε κάμψη)
Συστατικό
μέρος

Λεπτομερείς κανόνες

Αναφορές
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Φάτνωμα
κορμού
υποστυλώματος σε
διάτμηση
Πέλμα
υποστυλώματος σε
κάμψη

k1 =

0.38 Avc
z

EC3-1-8
6.3.2

Η παράμετρος μετασχηματισμού β δίνεται από τον Πίν. 5.4 του EC3-1-8.
Ο μοχλοβραχίονας, z, της σύνδεσης δίνεται στο EC-1-8, 6.3.3.1.
Για απλή σειρά κοχλιών σε εφελκυσμό:
k4 =

0.9beff ,cf t 3fc

EC3-1-8
6.3.2

3

m

Το ενεργό πλάτος beff είναι το μικρότερο ενεργό μήκος της σειράς των κοχλιών
(μεμονωμένης ή μέρος μιας ομάδας σειρών κοχλιών).
Μετωπική
πλάκα σε
κάμψη

Για απλή σειρά κοχλιών σε εφελκυσμό:
k5 =

0.9beff ,ep tep3

EC3-1-8
6.3.2

3

m

Το ενεργό πλάτος beff είναι το μικρότερο ενεργό μήκος της σειράς των κοχλιών
(μεμονωμένης ή μέρος μιας ομάδας σειρών κοχλιών).
Κορμός
υποστυλώ
ματος σε
εφελκυσμό

Για απλή σειρά κοχλιών σε εφελκυσμό:
k3 =

0.7beff , wc twc

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
Κοχλίες σε
εφελκυσμό

Για απλή σειρά κοχλιών σε εφελκυσμό:

EC3-1-8

k10 = 1.6 As / Lb

6.3.2

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

Λεπτομερείς κανόνες

Vb, RD =  w Avb f y ,b / 3 M 1

Αναφορές
EC3-1-5
5.3

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
Πέλμα
υποστυλώ
ματος σε
σύνθλιψη
κοχλιών

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

k1 b fu dt fc

M2

EC3-1-8
3.6.1
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όπου:
k1 = min[2.8

e
− 1.7,
d0

2.5]

b εξαρτάται από τη διεύθυνση του φορτίου διάτμησης και τη θέση των σειρών
κοχλιών:
Τέμνουσα δύναμη προς τα κάτω

Τέμνουσα δύναμη προς τα πάνω

Σειρές κοχλιών 1, 5 και 6 (ή (*) σειρές
1, 3 και 4):

Σειρές κοχλιών 1, 2 και 6 (ή(*) σειρές
1, 2 και 4)

 b = 1.0

 b = 1.0

Σειρές κοχλιών 2 και 4 (ή(*): σειρά 2):

b = min[1.0,

p1 / 3d0 − 0.25]

Σειρά κοχλιών 3:

b = min[1.0,
(*)

Μετωπική
πλάκα σε
σύνθλιψη
κοχλιών

b = min[1.0,

p1 / 3d0 − 0.25]

Σειρά κοχλιών 4:
p2 / 3d0 − 0.25]

b = min[1.0,

p2 / 3d0 − 0.25]

:χρησιμοποιείται για κόμβο με 4 σειρές κοχλιών (το p1 θα πρέπει να
αντικατασταθεί από το p)

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

EC3-1-8

k1 b fu dt fc

3.6.1

M2

k1 = min[2.8

e
− 1.7,
d0

2.5]

Τέμνουσα δύναμη προς τα κάτω:

Τέμνουσα δύναμη προς τα πάνω:

Σειρές κοχλιών 2 και 6 (ή(*) σειρές 2
και 4):

Σειρές κοχλιών 1 και 5 (ή(*) σειρές 1
και 3):

 b = 1.0

 b = 1.0

Σειρά κοχλιών 1 (ή(*) σειρά 1):

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

b = min[1.0,

p1 / 3d0 − 0.25]

Σειρά κοχλιών 4:

b = min[1.0,
(*)

Κοχλίες σε
διάτμηση

Σειρές κοχλιών 3 και 5 (ή(*) σειρά 3)

Σειρά κοχλιών 6 (ή(*) σειρά 4):

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

b = min[1.0,

p1 / 3d0 − 0.25]

Σειρά κοχλιών 3:
p2 / 3d0 − 0.25]

b = min[1.0,

p2 / 3d0 − 0.25]

:χρησιμοποιείται για κόμβο με 4 σειρές κοχλιών (το p1 θα πρέπει να
αντικατασταθεί από το p)

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

 v fub As
M2

EC3-1-8
3.6.1

v =0.6 για κοχλίες 8.8 και v =0.5 για κοχλίες 10.9.
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4.2 Κόμβοι δοκού-υποστυλώματος με ενισχυμένες μετωπικές πλάκες
4.2.1 Περιγραφή της διάταξης του κόμβου
Περιγραφή της διάταξης των κόμβων με ενισχυμένες μετωπικές πλάκες και
εξωτερική σειρά κοχλιών
T-Joints

X-Joints

2

4

4 Bolt rows

1
3

5
6

6 Bolt rows

7

1: Δοκός
2: Υποστύλωμα

7: Επιπρόσθετα
3: Κοχλίες
5: Μετωπική πλάκα
ελάσματα
4: Νευρώσεις 6: Ελάσματα συνέχειας

End-plate/beam flange

Λεπτομέρειες εσωραφών πλήρους διείσδυσης

45
Rib stiffener

45
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4.2.2 Οριακές τιμές για τα στοιχεία πιστοποίησης
Πίν. 4.3 – Οριακές τιμές για τα στοιχεία πιστοποίησης

Στοιχεία
Δοκός

Πεδίο εφαρμογής

Ύψος διατομής
Λόγος ανοίγματος προς ύψος
Πάχος πέλματος
Υλικό
Υποστύλωμα
Ύψος διατομής
Πάχος πέλματος
Υλικό
Λόγος υψών διατομών
δοκού/υποστυλώματος
Μετωπική πλάκα
Πάχος
Υλικό
Ελάσματα συνέχειας
Πάχος

Μέγιστο=600mm
Μέγιστο=23, Ελάχιστο=10
Μέγιστο=19mm
S235 έως S355
Μέγιστο=550mm
Μέγιστο=29mm
S235 έως S355
0.65-2.15
18-30mm
Πίν. 3.4
S235 έως S355

Μεγαλύτερο ή ίσο του πάχους του πέλματος
της συνδεόμενης δοκού
Υλικό S235 έως S355

Επιπρόσθετα ελάσματα
Κοχλίες

Πάχος Πίν. 3.4
Υλικό S235 έως S355
HV ή HR
Μέγεθος Πίν. 4.4
Κατηγορία 10.9
Αριθμός σειρών κοχλιών Πίν. 4.4
Ροδέλες Σύμφωνα με τον EN 14399-4
Οπές Σύμφωνα με τον EN1993-1-8

Συγκολλήσεις
Μετωπική πλάκα στα πέλματα της
δοκού
Ελάσματα συνέχειας στα πέλματα του
υποστυλώματος
Επιπρόσθετα ελάσματα στα πέλματα
των υποστυλωμάτων
Άλλες συγκολλήσεις

Ενισχυμένες εσωραφές πλήρους διείσδυσης
(Erreur ! Source du renvoi introuvable.)
Εσωραφές πλήρους διείσδυσης (Erreur !
Source du renvoi introuvable.)
Εσωραφές πλήρους διείσδυσης (Erreur !
Source du renvoi introuvable.)
Εξωραφές με πάχος συγκόλλησης μεγαλύτερο από 0.55 φορές το πάχος των
συνδεόμενων ελασμάτων

4.2.3 Διαδικασία σχεδιασμού
Τα τρία βασικά βήματα για το σχεδιασμό με τη μέθοδο των συστατικών μερών
αναλύονται διαδοχικά:
•
•

Προσδιορισμός συστατικών μερών
Μέθοδος υπολογισμού αντοχών κόμβου
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• Ταξινόμηση κόμβου και έλεγχος σχεδιασμού
Καθολική διαδικασία
Βήμα 1: Αρχική επιλογή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών και των υλικών της σύνεσης
•
•
•
•

Κατηγορία κοχλία, μέγεθος κοχλία και αριθμός σειρών κοχλιών
Πάχος και διαστάσεις της μετωπικής πλάκας
Πάχος και διαστάσεις των ελασμάτων συνέχειας
Πάχος και διαστάσεις των συμπληρωματικών ελασμάτων κορμού (εάν
απαιτούνται)
• 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 των αντοχών κόμβων
• 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

4.2.4 Αρχική επιλογή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών και των υλικών της
σύνδεσης
Πίν. 4.4 – Αρχική επιλογή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών και των υλικών της σύνδεσης

Στοιχεία
σύνδεσης
Κατηγορία κοχλία
Μέγεθος κοχλία
Αριθμός σειρών
κοχλιών
Μετωπική πλάκα

Μεγέθη δοκών
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 μικρότερο ή ίσο από αυτό του
πέλματος του υποστυλώματος. Η προέκταση πρέπει να επαρκεί για
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Συμπληρωματικά
ελάσματα

την τοποθέτηση μίας ή δύο σειρών κοχλιών, τηρώντας τους κανόνες
που αναφέρονται στον ΕC3-1-8 (§3.5).
Το πάχος και οι διαστάσεις των συμπληρωματικών ελασμάτων θα
πρέπει να είναι τέτοια ώστε να τηρούνται οι κανόνες που
αναφέρονται στον ΕC3-1.8 (§ 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. 4.3
Λεπτομέρειες
συγκολλήσεων
Σημείωση: tep είναι το πάχος της μετωπικής πλάκας και db είναι η ονομαστική διάμετρος
του κοχλία

4.2.5 Μέθοδος υπολογισμού και έλεγχοι αντοχών κόμβου
Τύπος
ταξινόμησης
Αντοχή
κάμψη

σε

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 υποστυλώματος
Vwp,Rd  min[ Fcon, Rd , Ffbc , Rd ] : φάτνωμα κορμού υποστυλώματος ίσης αντοχής
Vwp,Rd,  min[ Fcon, Rd , Ffbc , 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 σειρών κοχλιών σε εφελκυσμό.
Ffbc , Rd είναι η αντοχή των πελμάτων και του κορμού της δοκού σε θλίψη.

Ταξινόμηση
δυσκαμψίας

Ταξινόμηση

Πλαίσια με συνδέσμους
δυσκαμψίας

Πλαίσια χωρίς
συνδέσμους
δυσκαμψίας

Ημι-άκαμπτοι κόμβοι

0.5  kb  8

0.5  kb  25

Άκαμπτοι κόμβοι

kb  8

kb  25

ΕC3-1-8
5.2.2

kb = S j /( EIb / 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
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Ταξινόμηση
πλαστιμότητας

 max  1.0 : βαθμός πλαστιμότητας 1

Equaljoints

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

4.2.6 Προσδιορισμός συστατικών μερών (κόμβος σε κάμψη)
Συστατικό
μέρος
Φάτνωμα
κορμού
υποστυλώματος σε
διάτμηση

Λεπτομερείς κανόνες

Vwp , Rd =

Αναφορές

0.9 Avc f y ,wc
3 M 0

+
•

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 − 2bc t 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
υποστυλώματος σε
κάμψη

EC3-1-8
6.2.6.4

Περιπτώσεις με 6 σειρές κοχλιών
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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

(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

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 = 0.25dw (dw είναι η διάμετρος της ροδέλας)

Ενεργά μήκη
❖ Σύνδεση με 6 σειρές κοχλιών
Σειρά κοχλιών1:
leff ,1 = min[2 m,  m]
leff ,2 =  m

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

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

 δίνεται στο Σχ. 6.11 του EC3-1-8 και εξαρτάται από:

1 =

m
m
; 2 = 2
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]
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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:

1 =

m
m
; 2 = 2
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

Μετωπική
πλάκα σε
κάμψη

EC3-1-8
6.2.6.5

Περιπτώσεις με 6 σειρές κοχλιών

Περιπτώσεις με 6 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
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(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

eff ,2

t

2

eff ,1 ep

f y , ep /  M 0

tep 2 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]
 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 = 0.25dw

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 ]

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 ]
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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 EΝ3-1-8 και εξαρτάται από:

1 =

m
m
; 2 = 2
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:

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 EΝ3-1-8 και εξαρτάται από:

1 =

Πέλματα
και κορμός
δοκού σε
θλίψη

m
m
; 2 = 2
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

Ffbc,Rd = Mc,Rd / ( h − tfb )
όπου:
•
•

•

EC3-1-8
6.2.6.7

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
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Κορμός
υποστυλώματος και
ελάσματα
συνέχειας
σε θλίψη

Οι αντοχές του κορμού του υποστυλώματος και τα ελάσματα συνέχειας
μπορούν να υπολογίζονται από:
Fwcc , Rd =

EC3-1-8
6.2.6.2

 kwc beff ,cf twc f y , wc Acp f y ,cp
+
M0
M0

όπου:
beff , c , cf = t fb +

2(aw1 + aw 2 ) + 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 EC3-1-8.
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.
Κορμός
δοκού σε
εφελκυσμό

Κορμός
υποστυλώματος σε
εφελκυσμό

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

Fwbt,Rd =

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

EC3-1-8
6.2.6.3

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.

Κοχλίες σε
εφελκυσμό

Η αντοχή μιας σειράς κοχλιών (δύο κοχλίες) σε εφελκυσμό δίνεται
από:
Fbt,Rd = 2

EC3-1-8
3.6.1

0,9 fub As

M2

όπου:
•
•

fub η οριακή τάση αντοχής του κοχλία σε εφελκυσμό
As το εμβαδόν εφελκυστικής τάσης του κοχλία

4.2.7 Δυσκαμψίες συστατικών μερών (κόμβος σε κάμψη)
Συστατικό
μέρος
Φάτνωμα
κορμού

Λεπτομερείς κανόνες
k1 =

0.38 Avc
z

Αναφορές
EC3-1-8
6.3.2

Η παράμετρος μετασχηματισμού β δίνεται από τον Πίν. 5.4 του EC3-1-8.
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υποστυλώματος σε
διάτμηση

Ο μοχλοβραχίονας, z, της σύνδεσης δίνεται στο EC-1-8, 6.3.3.1..

Πέλμα
υποστυλώματος σε
κάμψη

Για απλή σειρά κοχλιών σε εφελκυσμό:
k4 =

0.9beff ,cf t 3fc

EC3-1-8
6.3.2

m3

Το ενεργό πλάτος beff είναι το μικρότερο ενεργό μήκος της σειράς των κοχλιών
(μεμονωμένης ή μέρος μιας ομάδας σειρών κοχλιών)
Μετωπική
πλάκα σε
κάμψη

Για απλή σειρά κοχλιών σε εφελκυσμό:
k5 =

3
eff , ep ep
3

0.9b

t

EC3-1-8
6.3.2

m

Το ενεργό πλάτος beff είναι το μικρότερο ενεργό μήκος της σειράς των κοχλιών
(μεμονωμένης ή μέρος μιας ομάδας σειρών κοχλιών).
Κορμός
υποστυλώματος σε
εφελκυσμό

Για απλή σειρά κοχλιών σε εφελκυσμό:
k3 =

0.7beff , wc twc

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.
Κοχλίες σε
εφελκυσμό

Για απλή σειρά κοχλιών σε εφελκυσμό:

EC3-1-8

k10 = 1.6 As / Lb

6.3.2

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

Λεπτομερείς κανόνες

Vb, RD =  w Avb f y ,b / 3 M 1

Αναφορές
EC3-1-5
5.3

όπου:

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

 w = 1.0 if  w  0.83
με  w = 0.3467( hwb / twb ) f y ,b / E
Πέλμα
υποστυλώματος σε
σύνθλιψη
κοχλιών

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

k1 b fu dt fc

M2

EC3-1-8
3.6.1

όπου:
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k1 = min[2.8

e
− 1.7,
d0

2.5]

b εξαρτάται από τη διεύθυνση του φορτίου διάτμησης και τη θέση της σειρών
κοχλιών:
Τέμνουσα δύναμη προς τα κάτω

Τέμνουσα δύναμη προς τα πάνω

Σειρές κοχλιών 1, 5 και 6 (ή (*) σειρές
1, 3 και 4):

Σειρές κοχλιών 1, 2 και 6 (ή(*) σειρές
1, 2 και 4)

 b = 1.0

 b = 1.0

Σειρές κοχλιών 2 και 4 (ή(*): σειρά 2):
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 3:

Σειρά κοχλιών 4:

b = min[1.0,
(*)

Μετωπική
πλάκα σε
σύνθλιψη
κοχλιών

p2 / 3d0 − 0.25]

p2 / 3d0 − 0.25]

:χρησιμοποιείται για κόμβο με 4 σειρές κοχλιών (το p1 θα πρέπει να
αντικατασταθεί από το p)

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

EC3-1-8

k1 b fu dt fc

3.6.1

M2

k1 = min[2.8

e
− 1.7,
d0

2.5]

Τέμνουσα δύναμη προς τα κάτω:

Τέμνουσα δύναμη προς τα πάνω:

Σειρές κοχλιών 2 και 6 (ή(*) σειρές 2
και 4):

Σειρές κοχλιών 1 και 5 (ή(*) σειρές 1
και 3):

 b = 1.0

 b = 1.0

Σειρά κοχλιών 1 (ή(*) σειρά 1):

Σειρά κοχλιών 6 (ή(*) σειρά 4):

b = min[1.0, ex / 3d0 ]

b = min[1.0, ex / 3d0 ]

Σειρές κοχλιών 3 και 5 (ή(*) σειρά 3):

b = min[1.0,

p1 / 3d0 − 0.25]

Σειρά κοχλιών 4:

b = min[1.0,
(*)

Κοχλίες σε
διάτμηση

b = min[1.0,

Σειρές κοχλιών 2 και 4 (ή(*): σειρά 2)

b = min[1.0,

p1 / 3d0 − 0.25]

Σειρά κοχλιών 3:
p2 / 3d0 − 0.25]

b = min[1.0,

p2 / 3d0 − 0.25]

:χρησιμοποιείται για κόμβο με 4 σειρές κοχλιών (το p1 θα πρέπει να
αντικατασταθεί από το p)

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

 v fub As
M2

EC3-1-8
3.6.1

v =0.6 για κοχλίες 8.8 και v =0.5 για κοχλίες 10.9.
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4.3 Κόμβοι με τριγωνική ενίσχυση
4.3.1 Περιγραφή της διαμόρφωσης του κόμβου
Περιγραφή των κόμβων με τριγωνική ενίσχυση
ακραίος κόμβος

μεσαίος κόμβος

2
6

3
8

2

6

3

3

8
1

8

1

1

7
9

9
4

4

5

1: δοκός
2: υποστύλωμα

4
5

3: κοχλίες
4: τριγωνική
ενίσχυση

5

7

5: μετωπική πλάκα
6: εγκάρσιες ενισχύσεις
υποστυλώματος

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

Λεπτομέρειες συγκόλλησης για κόμβους με τριγωνικής ενίσχυση
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.
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4.3.2 Οριακές τιμές για τα στοιχεία πιστοποίησης
Πίν. 4.5 - Οριακές τιμές για τα στοιχεία πιστοποίησης

Στοιχεία
Δοκός

Πεδίο εφαρμογής
Δοκοί θερμής έλασης που κυμαίνονται από IPE330 έως
IPE600. Οι διατομές θα πρέπει να είναι κατηγορία 1 σύμφωνα
με τον EN 1993-1-1.
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 Από 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
Υποστύλωμα
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.
Ύψος Από 260 έως 550 mm
Πάχος πέλματος Ελάχιστο: 17.5 mm
Μέγιστο: 40 mm
Υλικό S235 έως S355
Λόγος υψών δοκού/
0.60-2.00
υποστυλώματος
Μετωπική πλάκα
20-40
Πάχος Ελάχιστο: 20 mm
Μέγιστο: 40 mm
Πλάτος Ελάχιστο: πλάτος πέλματος δοκού + 30 mm
Μέγιστο: πλάτος πέλματος υποστυλώματος
Υλικό S235 έως S355
Εγκάρσιες νευρώσεις
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των EN 193-1-8 και EN 1998-1.
υποστυλώματος και
δοκών
Υλικό S235 έως S355
Συμπληρωματικά
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των EN 1993-1-8 και EN 1998-1.
ελάσματα κορμού
Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί το πλήρες εμβαδόν των
συμπληρωματικών ελασμάτων κορμού κατά τον υπολογισμό
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Ύψος
Υλικό
Κοχλίες

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 (σύστημα HR) και EN 14399-4 (σύστημα HV).
Οι κοχλίες πρέπει να είναι πλήρως προεντεταμένοι σύμφωνα
με το EN 1090-2.
M24 έως M36
8.8 ή 10.9
Σύμφωνα με το EN 1993-1-8

Μέγεθος
Κατηγορία
Οπές
Τριγωνική ενίσχυση
Γωνία Η γωνία της τριγωνικής ενίσχυσης μετριέται μεταξύ του κάτω
πέλματος της δοκού και του πέλματος της τριγωνικής ενίσχυση
και μπορεί να κυμαίνεται από 30ο έως 45ο.
Συγκολλήσεις
Μετωπική πλάκα στο Ενισχυμένες εσωραφές πλήρους διείσδυσης
άνω πέλμα της δοκού
και το πέλμα της
τριγωνικής ενίσχυσης
Ελάσματα συνέχειας Εσωραφές πλήρους διείσδυσης
στα πέλματα του
υποστυλώματος
Συμπληρωματικά Εσωραφές πλήρους διείσδυσης
ελάσματα κορμού στα
πέλματα του
υποστυλώματος
Άλλες συγκολλήσεις Εξωραφές και στις δύο πλευρές με πάχος λαιμού μεγαλύτερο
από 0.55 φορές το πάχος των συνδεόμενων ελασμάτων

4.3.3 Διαδικασία σχεδιασμού
Οι αριθμητικές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος
EQUALJOINTS έδειξαν ότι για αρνητική ροπή κάμψης το κέντρο θλίψης βρίσκεται σε
απόσταση C πάνω από το πέλμα της τριγωνικής ενίσχυσης. Με βάση τα αποτελέσματα
που είναι διαθέσιμα μέχρι στιγμής, μπορεί να γίνει η υπόθεση ότι το κέντρο θλίψης
βρίσκεται σε απόσταση που υπολογίζεται ως το 50% του ύψους της ενίσχυσης
(C = 0.5 hh, βλέπε Σχήμα). Για θετική ροπή, γίνεται η συνήθης παραδοχή ότι το κέντρο
θλίψης βρίσκεται στο μέσο του θλιβόμενου πέλματος. Από την άλλη πλευρά, οι σειρές
κοχλιών που βρίσκονται κοντά στο κέντρο θλίψης αναπτύσσουν αμελητέες εφελκυστικές
δυνάμεις, λόγω της μικρής δυσκαμψίας της μετωπικής πλάκας και της περιορισμένης
πλαστιμότητας των σειρών κοχλιών στο εφελκυόμενο πέλμα.
Συνεπώς, έγινε η υπόθεση ότι μόνο οι σειρές κοχλιών που βρίσκονται πάνω από το μέσο
το ύψους της διατομής της δοκού (χωρίς την ενίσχυση) είναι ενεργές για αρνητική ροπή.
Για θετική ροπή, θεωρήθηκαν ενεργές μόνο οι σειρές κοχλιών που βρίσκονται κάτω από
το μέσο του ύψους της διατομής της δοκού συμπεριλαμβανομένου της τριγωνικής
ενίσχυσης.
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To φάτνωμα του κορμού του υποστυλώματος μπορεί να σχεδιαστεί να είναι είτε ίσης
αντοχής με τη δοκό, παραλαμβάνοντας μαζί με αυτή τις απαιτήσεις πλαστικής
παραμόρφωσης, είτε ισχυρότερο από τη δοκό.
Κέντρο θλίψης και ενεργές σειρές κοχλιών για αρνητικές (a) και θετικές (b) ροπές.
center of compression

h3

h3
c

(a)

h2

h1

h2
h1

hh
center of compression

(b)

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

4.3.4 Αρχική επιλογή της γεωμετρίας και των υλικών του κόμβου
Πίν. 4.6 - Αρχική επιλογή της γεωμετρίας και των υλικών του κόμβου

Στοιχεία
σύνδεσης

Μέγεθος δοκού
Κοντές (IPE360)

Μεσαίες
( IPE450)

Ψηλές ( IPE600)
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Κατηγορία
κοχλία
Μέγεθος κοχλία
Αριθμός σειρών
κοχλιών
Μετωπική πλάκα

10.9
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).
Τριγωνική
Πλάτος πέλματος τριγωνικής ενίσχυσης ίσο με το πλάτος του
ενίσχυση
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.
Συμπληρωματικά Το πάχος και οι διαστάσεις των συμπληρωματικών ελασμάτων
ελάσματα
κορμού πρέπει να τηρούν του κανόνες που καθορίζονται στο EN
κορμού
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
νευρώσεις
Πίν. 4.5
Λεπτομέρειες
συγκόλλησης
Σημείωση: tep είναι το πάχος της μετωπικής πλάκας και db η ονομαστική διάμετρος του
κοχλία.

4.3.5 Μέθοδος υπολογισμού και έλεγχοι αντοχών κόμβου
Τύπος
ταξινόμησης
Αντοχή σύνδεσης
σε κάμψη
Αντοχή σύνδεσης
σε διάτμηση
Αντοχή
φατνώματος
κορμού σε
διάτμηση

Κριτήριο

Αναφορές

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

Equaljoints

Equaljoints
𝑉𝑐𝑜𝑛,𝑅𝑑 ≥ 𝑉𝑏,𝐸𝑑
Ισχυρό φάτνωμα κορμού:
𝑉𝑤𝑝,𝑅𝑑 ≥ 𝑉𝑤𝑝,𝐸𝑑
με
𝑉𝑤𝑝,𝐸𝑑 = 𝛼 ∙ (𝑀𝑏,𝑅𝑑 + 𝑉𝑏,𝐸𝑑 ∙ 𝑠ℎ )⁄𝑧 − 𝑉𝑐,𝐸𝑑

Equaljoints
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Ταξινόμηση
δυσκαμψίας

Ταξινόμηση
Ημι-άκαμπτοι
κόμβοι
Άκαμπτοι
κόμβοι

Πλαίσια με
συνδέσμους
δυσκαμψίας

Πλαίσια χωρίς
συνδέσμους
δυσκαμψίας

kb  8

kb  25

0.5  kb  8

EC3-1-8
5.2.2

0.5  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,
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
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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 δοκούτριγωνικής 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 του ύψους της διατομής της δοκού (χωρίς την τριγωνική ενίσχυση).
σε θετικές ροπές, θεωρούνται ενεργές οι σειρές των κοχλιών που βρίσκονται
κάτω από το μέσο του ύψους 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 3.7α).
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.
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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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4.3.6 Προσδιορισμός συστατικών μερών
Συστατικό
μέρος
Φάτνωμα
κορμού
υποστυλώματ
ος σε
διάτμηση

Λεπτομερείς κανόνες

Αναφορές

Ισχύουν οι κανόνες του EN 1993-1-8, 6.2.6.1, με τις ακόλουθες
παρατηρήσεις:
• Επιτρέπεται να ληφθεί υπόψη το πλήρες εμβαδόν των
συμπληρωματικών ελασμάτων κορμού κατά τον
υπολογισμό της πρόσθετης διατμητικής αντοχής του
φατνώματος κορμού υποστυλώματος.
• Η πρόσθετη αντοχή σε διάτμηση Vwp,add,Rd λόγω των
πελμάτων του υποστυλώματος και των εγκάρσιων
ενισχύσεων μπορεί να αμεληθεί.
Ισχύουν οι κανόνες του EN 1993-1-8.

EN 1993-1-8
6.2.6.1
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
υποστυλώματος σε
θλίψη
Κορμός
δοκού σε
εφελκυσμό

Ισχύουν οι κανόνες του EN 1993-1-8.

EN 1993-1-8
6.2.6.2
6.3.2

Ισχύουν οι κανόνες του EN 1993-1-8.

EN 1993-1-8
6.2.6.8
6.3.2

Κορμός
υποστυλώματος σε
εφελκυσμό
Κορμός
δοκού σε
διάτμηση
Κοχλίες σε
σύνθλιψη
πέλματος
υποστυλώματος
Κοχλίες σε
σύνθλιψη
μετωπικής
πλάκας
Κοχλίες σε
διάτμηση

Ισχύουν οι κανόνες του EN 1993-1-8.

EN 1993-1-8
6.2.6.3
6.3.2

Ισχύουν οι κανόνες του EN 1993-1-1.

EN 1993-1-1
6.2.6

Ισχύουν οι κανόνες του EN 1993-1-8.

EN 1993-1-8
3.6.1

Ισχύουν οι κανόνες του EN 1993-1-8.

EN 1993-1-8
3.6.1

Ισχύουν οι κανόνες του EN 1993-1-8.

EN 1993-1-8
3.6.1

Πέλμα
υποστυλώματος σε
κάμψη

EN 1993-1-8
6.2.6.4
6.3.2

4.3.7 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

48

-

αντοχής Vwp,add,Rd λόγω των πελμάτων υποστυλώματος και των εγκάρσιων
ενισχύσεων,
χρησιμοποιείται μοντέλο κεντροβαρικών γραμμών για την καθολική στατική
ανάλυση,
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.

4.3.8 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.
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4.4 Κόμβοι με απομειωμένα πέλματα δοκών
4.4.1 Περιγραφή του κόμβου
Διαμόρφωση και διαστάσεις συνδέσεων με απομειωμένα πέλματα δοκών

4.4.2 Διαδικασία σχεδιασμού
Βάσει αυτών, ο σχεδιασμός πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις των προτύπων 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 πρέπει ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία:
1.

Έλεγχος τοπικού λυγισμού της δοκού για σεισμική επάρκεια
bbf/(2tfb)
<
λps
=
0.3√(E/fy)

2.

Έλεγχος τοπικού λυγισμού του υποστυλώματος για σεισμική επάρκεια
bcf/(2tfc)
<
λps
=
0.3√(E/fy)

3.

Έλεγχος των περιορισμών για τις δοκούς κατά 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 ορίων και περιορισμών για το υποστύλωμα κατά AISC 358 Παρ. 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 πλαστικής ροπής αντίστασης στο κέντρο της απομειωμένης
διατομής (AISC 358 Παρ. 5.8, Βήμα 2)
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ZRBS

=

Zx – 2 c tfb (hb– tfb )

Όπου:
ZRBS είναι η πλαστική ροπή αντίστασης στο κέντρο της απομειωμένης διατομής
της δοκού
Zpl.x είναι η πλαστική ροπή αντίστασης περί τον άξονα χ-χ για την πλήρη
διατομή
tfb

είναι το πάχος του πέλματος της δοκού

hb

είναι το ύψος της δοκού

c
είναι το πλάτος της απότμησης στο κέντρο της απομειωμένης διατομής
της δοκού

6.

Προσδιορισμός μέγιστης πιθανής αναπτυσσόμενης ροπής στην απομειωμένη
διατομή της δοκού (AISC 358 Παρ. 5.8 Βήμα 3)
Mpr
=
MRBS =
Cpr Ry fy Ze
Όπου:
Cpr
είναι ένας συντελεστής που λαμβάνει υπόψη την μέγιστη αντοχή της
σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένης της κράτυνσης, των τοπικών δεσμεύσεων, του
πρόσθετου οπλισμού και άλλες συνθήκες της σύνδεσης, ο οποίος υπολογίζεται
ως:
C pr =

f y + fu
2 fy

 1.2

Ry
ο λόγος της αναμενόμενης τάσης διαρροής προς την ελάχιστη
καθορισμένη τάση διαρροής, fy
7.

Υπολογισμός της τέμνουσας δύναμης στο κέντρο της απομειωμένης διατομής
(AISC 358 Παρ. 5.8 Βήμα 4)
Vp
=
VRBS =
2 Mpr / Lh+Vg

8.

Υπολογισμός της αντίστοιχης τέμνουσας στο υποστύλωμα
Vc
=
Nb Ve Lb / (Nc hc)

9.

Υπολογισμός της πιθανής μέγιστης αναπτυσσόμενης ροπής στην παρειά του
υποστυλώματος (AISC 358 Παρ. 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
Παρ. 5.8 Βήμα 6)
Mpe =
Ry fy Zbx

51

11. Έλεγχος ότι η αντοχή κάμψης δεν υπερβαίνει την τιμή Φd Mpe (AISC 358 Παρ.
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

=

Mf bfb tfb / Zx

Όπου:
Pb

13. Έλεγχος του λόγου ροπών υποστυλώματος – δοκού (AISC 341 Παρ. 9.6)
ΣMpc* / ΣMpb*
>
1.0
Όπου:
ΣMpc* είναι το άθροισμα των ροπών των υποστυλωμάτων πάνω και κάτω από
τον κόμβο στο σημείο τομής του κεντροβαρικού άξονα των δοκών και των
υποστυλωμάτων
=

Σ[ Zc ( fyc – Puc / Ag ) + Vc db / 2 ) ]

ΣMpb* είναι το άθροισμα των ροπών των δοκών στο σημείο τομής του
κεντροβαρικού άξονα των δοκών και των υποστυλωμάτων
=

Nb MRBS + ΣMv

ΣMv είναι η πρόσθετη αναπτυσσόμενη ροπή λόγω της αύξησης της τέμνουσας
από την θέση της πλαστικής άρθρωσης ως προς τον κεντροβαρικό άξονα του
υποστυλώματος
=

( VRBS + V'RBS ) ( a + b / 2 + dc / 2 )

14. Έλεγχος της διατμητικής αντοχής του φατνώματος του υποστυλώματος
(AISC341 Παρ. 9.3)
0.75 Pc >
Pr
φv R n >

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 )

16. Έλεγχος επάρκειας του πάχους κορμού του υποστυλώματος και της διπλής
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 or 12
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18. Υπολογισμός απαιτούμενου πάχους του ελάσματος συνέχειας
1ος έλεγχος: ts
≥
0.5 tbf
2ος έλεγχος:
ts

Pb

≤

φ Rncol + φ Rncp

≥

( Pb – φ Rncol ) / ( 0.9 fy bbf)
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