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Ως γνωστόν, οι συνδέσεις των µεταλλικών κατασκευών προσδιορίζουν αφενός 

την ποιότητα του σχεδιασµού, της τεχνολογίας, των συνθηκών βιοµηχανικής παραγωγής 

και της in situ δόµησης και αφετέρου τον λόγο της απαιτούµενης προς τη διατιθέµενη 

ασφάλεια. Ακολουθώντας την τεχνολογική ανάπτυξη των µεταλλικών κατασκευών, µε 

την πάροδο του χρόνου οι συνδέσεις εξελίχθηκαν από αρχικά ηλωτές, αργότερα σε συ-

γκολλητές και σε επί τόπου κοχλιωτές συνδέσεις. Όσον αφορά στους παραδοσιακούς 

κοχλίες, η διαφοροποίησή τους ήταν εξίσου σηµαντική: από υλικό κοχλιών συνήθους 

ποιότητας (4.5, 4.6, 5.6) σε υλικό υψηλής αντοχής (8.8, 10.9, 12.9) και από σχεδίαση και 

σηµείωση των οπών µε το χέρι πριν από το κόψιµο και τη διάτρηση, σε παραγωγή µε τη 

βοήθεια τεχνολογικά προηγµένων µηχανών ΝC απ’ ευθείας συνδεδεµένων µε το λογι-

σµικό σχεδιασµού, κοπή µε τεχνολογία λέιζερ και τεχνολογία συνδέσεων µε πριτσίνια ή 

κοχλίες µερικής διάτρησης για τυφλές κοχλιώσεις. Επιπρόσθετα, η ποιότητα των συ-

γκολλήσεων διασφαλίζεται σήµερα λόγω της υψηλής ποιότητας των υλικών που επιτυγ-

χάνεται µε τη συνεχή χύτευση και τη χρήση αυτόµατων µηχανών συγκόλλησης. Συγκρι-

τικά µε τις δοµικές συνδέσεις µελών από άλλα υλικά, η µεγάλη αυτοµατοποίηση της πα-

ραγωγής χαλύβδινων προϊόντων έχει δηµιουργήσει ένα περιβάλλον υψηλής προτυποποί-

ησης. Οι σωστές συνδέσεις στις µεταλλικές κατασκευές, οδηγούν σε υψηλό αισθητι-

κό αποτέλεσµα και επάρκεια ασφάλειας σ’ αυτές.  

Ο καθορισµός προτύπων για τα τελικά προϊόντα συµβάλλει στη δηµιουργία µιας 

ευρύτερης και πιο ανταγωνιστικής αγοράς. Σήµερα τα πρότυπα σχεδιασµού, σε πλήρη 

αντιστοιχία µε τα πρότυπα των προϊόντων, µετατρέπονται από προκαταρκτικά πρότυπα 

(pre-standards) σε πρότυπα (standards). Το µέγεθος της σπουδαιότητας των δοµικών 

συνδέσεων στο σχεδιασµό των χαλύβδινων κατασκευών αποδεικνύεται από το γεγονός 

της ανάπτυξης ειδικού τµήµατος στα πρότυπα σχεδιασµού κατασκευών που αφορά στις 

ενώσεις (prEN 1993-1-8: Σχεδιασµός συνδέσεων). 

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας συνδέσεων των µελών από χάλυβα απαιτούσε την εµ-

βάθυνση της γνώσης στο αντικείµενο αυτό. Κατά την διάρκεια της προετοιµασίας των 

αρχικών προσχεδίων του Ευρωκώδικα 3 [Snijder 6.01 και 6.05, 1988] συγκεντρώθηκαν 

οι πιο προηγµένες ευρωπαϊκές τεχνικές συνδέσεων, καθώς επίσης και οι πλέον εξειδικευ-

µένες θεωρητικές γνώσεις των ειδικών. Στα πλαίσια αυτά, τα προσοµοιώµατα σχεδια-

σµού εξετάστηκαν και συγκρίθηκαν µε όλα τα διαθέσιµα πειραµατικά αποτελέσµατα. Η 

αφθονία των πληροφοριών, η εφαρµογή της µεθόδου των οριακών καταστάσεων και ο 

µεγάλος αριθµός πειραµατικών δεδοµένων είναι κυρίως τα στοιχεία που βοήθησαν στην 

ακριβέστερη εξέταση των µοντέλων. Σήµερα, η περιγραφή της συµπεριφοράς των συν-

δέσεων περιλαµβάνει πλέον την αρχική δυσκαµψία και την ικανότητα παραµόρφωσης, 

ενώ τα παραδοσιακά µοντέλα αναφέρονταν µόνο στην αντίσταση των συνδέσεων. Η µέ-

θοδος που χρησιµοποιείται σήµερα για την ανάλυση της συµπεριφοράς των συνδέσεων 
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είναι η µέθοδος των συστατικών (component method) που αποτελεί εφαρµογή παλαιότε-

ρων µεθόδων της επιστήµης του Μηχανικού. Η εφαρµογή της µεθόδου αυτής βασίζεται 

στην εργασία του Zoetemeijer [Zoetemeijer, 1983] που επέφερε σηµαντική βελτίωση στα 

αποτελέσµατα, ενσωµατώνοντας πέρα από τα κρίσιµα σηµεία, όλα τα συστατικά στοιχεία 

της σύνδεσης. Το ευρωπαϊκό δίκτυο των εθνικών προγραµµάτων (COST) προχώρησε 

στην ενδελεχή διερεύνηση της γνώσης του συγκεκριµένου επιστηµονικού πεδίου. Στα 

πλαίσια του προγράµµατος COST C1 «Ηµιάκαµπτη συµπεριφορά των δοµικών συνδέσε-

ων σε έργα Πολιτικού Μηχανικού» πραγµατοποιήθηκε πρόοδος όσον αφορά στην ανά-

πτυξη µεθόδων σχεδιασµού των συνδέσεων µε γωνιακά [Jaspart, 1997], στις σύνθετες 

συνδέσεις [Anderson, 1998, Huber, 1999] και στις εδράσεις των υποστυλωµάτων [Wald, 

1998]. Τα θέµατα της µελέτης των συνδέσεων σε σεισµικές περιοχές αποτέλεσαν αντι-

κείµενο ερευνητικής ενασχόλησης στα πλαίσια του προγράµµατος Copernicus «Αξιοπι-

στία των συνδέσεων ροπής σε µεταλλικά πλαίσια σε σεισµικές περιοχές» (RECOS). Ε-

ξάλλου, σηµαντικά βήµατα όσον αφορά στη γνώση και στην επίδραση στην οικονοµία 

των δοµικών συνδέσεων, αντικατοπτρίζονται στα δύο Παραρτήµατα του Ευρωκώδικα 3 

σχετικά µε τις συνδέσεις (Α1- Παράρτηµα Κ: Συνδέσεις σε κοιλοδοκούς και Α2-Πα-

ράρτηµα J: ∆οµικές συνδέσεις). Αυτά τα δύο Παραρτήµατα µαζί µε το Κεφάλαιο 6 του 

προκαταρκτικού προτύπου ENV 1993-1-1 συγχωνεύτηκαν σε συγκεντρωτικούς κανόνες 

για τον σχεδιασµό συνδέσεων (prEN1993-1-8), όπου συµπεριλήφθηκαν και οι νέοι κανό-

νες που ζητήθηκαν από την βιοµηχανία. Οι τύποι των συνδέσεων που ήδη καλύπτονταν 

από τους παλιούς κανονισµούς επεκτάθηκαν σε περιπτώσεις όπως είναι η έδραση στύλων 

µέσω χαλύβδινης πλάκας και υιοθετήθηκαν νέοι κανόνες για την αλληλεπίδραση ροπών-

ορθών δυνάµεων στις συνδέσεις, για την αντοχή αντίστασης για τις οπές ελλειψοειδούς 

µορφής, για τις συγκολλητές συνδέσεις ορθογωνικών κοιλοδοκών και για τα όρια λει-

τουργικότητας των ήλων. 

Η πρώτη εξειδικευµένη εκπαιδευτική προσπάθεια όσον αφορά στις δοµικές συνδέ-

σεις παρουσιάστηκε από τον Owen [Owen, 1988]. Στις µέρες µας, η εκπαίδευση στον 

τοµέα της συµπεριφοράς και της µελέτης του δοµικού χάλυβα βασίζεται στη συλλογή 

των πληροφοριών και γνώσεων από το Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Σχεδια-

σµού Χάλυβα (ESDEP). Κάτω από αυτό το πλαίσιο δηµιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν 

τα τελευταία ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά έργα στο πρόγραµµα Leonardo WIVISS (πιλοτικά 

µαθήµατα σε CD), στο Steel Call (εικονικής πραγµατικότητας γραφείο σχεδιασµού 

(virtual steel designer office)) και SSEDTA (βασικά µαθήµατα σε PowerPoint για µεταλ-

λικά και σύνθετα στοιχεία), εµπλουτισµένα βέβαια µε καινούριες εκπαιδευτικές µεθόδους 

και περισσότερες γνώσεις όσον αφορά στην τεχνολογία, στη µελέτη και στη θεωρία των 

δοµικών συνδέσεων. 

H Τεχνική Επιτροπή 10 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τις Χαλύβδινες Κατασκευές 

(ECCS TC10) υποστήριζε την ενίσχυση διάχυσης κάθε εµπειρίας καλής πρακτικής από 

την έναρξη της διαδικασίας υλοποίησης των Ευρωκωδίκων στη δεκαετία του ’80. Οι 

πρόσφατες εργασίες της επικεντρώθηκαν στις απαιτούµενες από τη βιοµηχανία χάλυβα 

βελτιώσεις των κανόνων σχεδιασµού κατά την περίοδο µετάβασης από τα προκαταρκτικά 

πρότυπα ENV (pre-standard ENV) στα οριστικά κείµενα των προτύπων EN (standard 

EN). Στα πλαίσια αυτά, αποφασίστηκε και δηµιουργήθηκε η εκπαιδευτική δράση CZ/PP-

134049 «Συνεχιζόµενη Κατάρτιση στις Χαλύβδινες Συνδέσεις» (CESTRUCO) του Ευ-

ρωπαϊκού προγράµµατος Leonardo, το υπόβαθρο της οποίας καθορίστηκε από τους κκ. 

Marc Braham (Astron, Λουξεµβούργο), Jan Stark (TU Delft, Ολλανδία) και Jouko Kouhi 
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(VTT, Φινλανδία). Η δράση αυτή συνέβαλε στην εξέλιξη του Ευρωκώδικα δίνοντας απα-

ντήσεις σε ερωτήµατα που προκύπτουν στην πράξη, παρουσιάζοντας το υπόβαθρό του 

(δοκιµές και προσοµοιώσεις) και εντοπίζοντας τις βέλτιστες λύσεις σε πρακτικά ζητήµα-

τα. Οι κ.κ. František Wald (CTU, Πράγα, ∆ηµοκρατία της Τσεχίας) και Martin Steenhuis 

(Eindhoven, Ολλανδία) ορίστηκαν ως συντονιστές του έργου. H δράση ξεκίνησε το 2001 

µε την καταγραφή των προβληµάτων που προέκυπταν στην πράξη. Συνολικά κατεγρά-

φησαν 362 ερωτήµατα απ’ όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. Το παρόν εγχειρίδιο είναι µια 

µικρή προσπάθεια που προσπαθεί να δώσει απαντήσεις σε ορισµένα ερωτήµατα από ε-

κείνα που θεωρήθηκαν ως θεµελιώδη. Η τελική συνεισφορά της δράσης κατά το έτος 

2003 θα είναι η δηµιουργία µιας εύκολα προσβάσιµης στο διαδίκτυο σειράς συνεχιζόµε-

νης κατάρτισης σε ζητήµατα µεταλλικών δοµικών συνδέσεων. 

Η οµάδα υλοποίησης του έργου αποτελείται από τους εξής εταίρους: Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Building with Steel-Rotterdam, Building Research 

Establishment Ltd-London, Czech Constructional Steelwork Association-Ostrava, Czech 

Technical University in Prague, EXCON a.s.-Prague, Lulea University of Technology, 

KREKON Design office-Eindhoven, VTT Building Technology-Helsinki (µέχρι το 

2001), Politechnica University of Timisoara και University of Coimbra. 

Στην παραγωγή του υλικού του παρόντος βιβλίου συνεισέφεραν: 

− ο καθηγητής Χ.Κ. Μπανιωτόπουλος (τα κεφάλαια Συγκολλήσεις και Συνδέσεις 

Αλουµινίου), 

− ο καθηγητής F.S.K. Bijlaard, 

− ο Ir. R. Block (επιφορτισµένος µε τον εσωτερικό έλεγχο), 

− ο κ. J. Brekelmans, 

− ο καθηγητής L.S. da Silva (το κεφάλαιο του Σχεδιασµού έναντι Πυρκαγιάς), 

− ο καθηγητής D. Dubina (το κεφάλαιο του Αντισεισµικού Σχεδιασµού), 

− η κα M. Eliasova, 

− ο κ. H.G.A. Evers (το κεφάλαιο Παραδείγµατα Σχεδιασµού), 

− ο Dr. D. Grecea (τα κεφάλαια Συνδέσεις Κοιλοδοκών και Συνδέσεις Εν Ψυχρώ 

Εξηλασµένων ∆ιατοµών), 

− ο Ir. A.M. Gresnigt (το κεφάλαιο Συνδέσεις Μεταφοράς Ροπής), 

− ο Dr. V. Janata (επιφορτισµένος µε τον εσωτερικό έλεγχο), 

− ο καθηγητής B. Johansson, 

− ο κ. T. Leino, 

− ο κ. T. Lennon,  

− ο κ. T. Merinsky (επιφορτισµένος µε τον εσωτερικό έλεγχο), 

− ο Dr. D.B. Moore (το κεφάλαιο Απλές Συνδέσεις), 

− η κα A. Santiago, 

− ο κ. R.L. Shipholt, 

− ο Dr. Z. Sokol (το κεφάλαιο ∆οµική Προσοµοίωση) 

− ο Ir. C.M. Steenhuis, 

− ο κ. M. Veljkovic (το κεφάλαιο Κοχλιώσεις), και 

− ο καθηγητής F. Wald (το Εισαγωγικό Κεφάλαιο και το κεφάλαιο Βάσεις Υποστυ-

λωµάτων). 
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Το υλικό ελέγχθηκε από τους εξωτερικούς κριτές: 

– τον καθηγητή D. Beg,  – τον Dr. J.-P. Jaspart,  

– τον Dr. G. Huber, – τον κ. J. Kouhi,  

– τον κ. A.J. Rathbone, – τον Dr. F. Turcic,  

– τον κ. N.F. Yeomans, – τον Dr. K. Weynand,  

– τον κ. M. Braham και – τον καθηγητή F. Mazzolani. 

 Ο επιµελητής της Ελληνικής έκδοσης θα ήθελε να εκφράσει τις θερµές του ευχα-

ριστίες σε όλους τους συνεργάτες του και ιδιαίτερα, στον ∆ιπλωµατούχο Πολιτικό Μη-

χανικό κ. Ευάγγελο Ευθυµίου για την πολύτιµη βοήθειά του και τις κριτικές παρατηρή-

σεις του καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιµασίας του παρόντος βιβλίου. 



 

 

 

 

 

Το βιβλίο αυτό αφιερώνεται στον Martin Steenhuis  

ο ο�οίος δούλεψε µαζί µε τους συγγραφείς της εργασίας αυτής  

για �ολλά χρόνια στον τοµέα των ∆οµικών Συνδέσεων  

–ό�ως και στα �λαίσια του �αρόντος έργου– 

και ο ο�οίος έφυγε τραγικά α�ό τη ζωή  

το καλοκαίρι του 2001. 
 

 



 

 

  222... ΚΟΧΛΙΩΣΕΙΣ 

 

 

 

 

Εισαγωγή 

Οι συνδέσεις χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά των εσωτερικών δυνάµεων από 

το ένα δοµικό στοιχείο στο άλλο. Παρόλο που τόσο οι συγκολλητές, όσο και οι κοχλιωτές 

συνδέσεις χρησιµοποιούνται ευρέως στις κατασκευές χάλυβα, οι τελευταίες είναι αυτές 

που χρησιµοποιούνται σήµερα ευρύτατα λόγω της απλότητας παραγωγής τους, της εύκο-

λης εφαρµογής τους και της δυνατότητας µικροδιορθώσεων κατά τη διαδικασία ανέγερ-

σης των έργων. Οι διάφοροι τύποι κοχλιώσεων περιλαµβάνουν κοχλιωτές πλάκες συνέ-

χειας, ακραίες πλάκες σύνδεσης και γωνιακά που συνθέτουν τις αντίστοιχες κοχλιώσεις 

µέσω µηχανικής σύσφιξης των κοχλιών.  

Η απόκριση µιας κοχλιωτής σύνδεσης είναι συνήθως σύνθετη. Η κατανοµή των 

τάσεων στην σύνδεση, καθώς και οι δυνάµεις στους κοχλίες εξαρτώνται από πολλούς 

παράγοντες όπως είναι η δυσκαµψία των κοχλιών και των συνδεόµενων χαλύβδινων 

στοιχείων (πλακών, γωνιακών κτλ.), µε αποτέλεσµα µια ακριβής θεωρητική µελέτη να 

µην είναι εύκολα δυνατή.  

Ο σχεδιασµός µιας κοχλιωτής σύνδεσης είναι συνήθως ηµι-εµπειρικός και βασίζε-

ται σε έναν συνδυασµό πειραµατικών αποτελεσµάτων, εµπειρίας, επαγγελµατικών συνη-

θειών και πρακτικής. Στην παράγραφο 3.6.1(4) του prEN1993-1-8: 2002 παρουσιάζεται 

ένα παράδειγµα σχεδιασµού, σύµφωνα µε το οποίο η διατµητική αντίσταση των κοχλιών 

M12 και M14 πρέπει να υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τη σχέση για τον υπολογισµό 

της διατµητικής φέρουσας ικανότητας των ισχυρότερων κοχλιών µε ένα συντελεστή 0,85.  

Βασικά χαρακτηριστικά των κοχλιών  

Οι κατηγορίες κοχλιών που χρησιµοποιούνται συνήθως στις χαλύβδινες κατα-

σκευές παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.1. Όλες αυτές οι κατηγορίες κοχλιών χρησιµο-

ποιούνται συχνά για συνδέσεις που µεταφέρουν στατικές ροπές και δυνάµεις. Για κο-

χλιώσεις που υπόκεινται σε κόπωση, χρησιµοποιούνται κοχλίες υψηλής αντοχής όπως 

π.χ. 8.8 και 10.9, λόγω της µεγάλης αντοχής τους και των µικρών παραµορφώσεών τους. 

Οι βασικές µηχανικές ιδιότητες των κοχλιών κατηγορίας 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 και 10.9 πα-

ρουσιάζονται στον Πίνακα 2.1.  

Πίνακας 2.1 Βασικές µηχανικές ιδιότητες κοχλιών 

Κατηγορία κοχλία 4.6 5.6 6.8 8.8 10.9 

fyb MPa 240 300 480 640 900 

fub Mpa 400 500 600 800 1000 

Υλικό 
Χάλυβας χαµηλής ή µέσης ποιό-

τητας  

Κράµα χάλυβα µέσης ποιό-

τητας  
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Η ασθενέστερη διατοµή κάθε κοχλία είναι το ελικοειδές τµήµα που ονοµάζεται σπείρω-

µα. Η αντοχή του κοχλία συνήθως υπολογίζεται χρησιµοποιώντας την εφελκυόµενη πε-

ριοχή του (που ονοµάζεται και περιοχή αντίστασης) που καθορίζεται από τη µέση διάµε-

τρο του πυρήνα του κοχλία (όπως φαίνεται και στο Σχήµα 2.1):  

 2

n m

res

d d
d

+

=

 (2.1) 

Τα µεγέθη των κοχλιών καθορίζονται από την ονοµαστική τους διάµετρο, το µήκος κορ-

µού (κάτω από την κεφαλή τους) και το συνολικό µήκος τους.  

 
Σχήµα 2.1 ∆ιατοµή κοχλία και η περιοχή αντίστασης [Ballio, Mazzolani, 1983] 

Συµπεριφορά κοχλία στη σύνδεση  
Η οριακή αντοχή των κοχλιωτών συνδέσεων υπολογίζεται µε βάση τις απλοποιητικές 

παραδοχές σχετικά µε την ανακατανοµή των εσωτερικών δυνάµεων που βασίζονται σε 

πειραµατικά αποτελέσµατα. Θεωρώντας οτι η ροή των δυνάµεων γίνεται µέσω των κόµ-

βων, προκύπτει ότι οι κοχλίες συµπεριφέρονται: 

1) ως απλοί φέροντες κοχλίες, όπου η µετακίνηση των συνδεόµενων ελασµάτων πε-

ριορίζεται από τον κορµό των κοχλιών,  

2) ως προεντεταµένοι κοχλίες υψηλής αντοχής, όπου τα συνδεόµενα ελάσµατα συν-

δέονται µέσω κοχλιών που βρίσκονται υπό εφελκυσµό που έχει προέλθει από σύ-

σφιξη (προένταση), ή 

3) ως κοχλίες υπό εφελκυσµό. 

3) 2) 1) 

Αντοχή

Αντοχή

∆ιάτµηση 

 ∆ιάτµηση

Τριβή

Εφελκυσµός

∆ιάτρηση ∆ιάτρηση

Aντοχή Τριβή

 

Σχήµα 2.2 Συνιστώσες της δύναµης σε απλούς φέροντες κοχλίες και προεντεταµένους  

κοχλίες [Trahair et al., 2001] 

Σπείρωµα 
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Οι εσωτερικές δυνάµεις (διάτµηση, εφελκυσµός και δυνάµεις επαφής στην άντυγα) µπο-

ρούν να µεταφερθούν είτε µέσω απλών κοχλιών, είτε µέσω τριβής των συνδεόµενων ε-

λασµάτων στην περίπτωση προεντεταµένων κοχλιώσεων τριβής. Οι δυνάµεις αυτές πα-

ρουσιάζονται αντίστοιχα στο Σχήµα 2.2. Επιπλέον, υπάρχει πλήθος κοχλιωτών συνδέσε-

ων που υπόκεινται σε συνδυασµό διατµητικής και εφελκυστικής δύναµης.  

Απλοί κοχλίες 

Οι κοχλίες που υπόκεινται σε στατικές φορτίσεις πρέπει να είναι κοχλιωµένοι µε µηχανι-

κό τρόπο. Η σύσφιξή τους επιτυγχάνεται από τον τεχνίτη συνήθως µε δυναµόκλειδο. 

΄Ετσι προκύπτει µικρή δύναµη τριβής µεταξύ των συνδεόµενων ελασµάτων που επαρκεί 

για τη µεταφορά µικρών φορτίων χωρίς να προκύπτει ολίσθηση. Αύξηση του εφαρµοζό-

µενου φορτίου οδηγεί σε υπέρβαση της τριβής, οπότε προκύπτει µόνιµη ολίσθηση λόγω 

της ύπαρξης ανοχών στις οπές των κοχλιών. Η ολίσθηση σταµατά µόλις ο κορµός του 

κοχλία έλθει σε επαφή µε τα τοιχώµατα της οπής του ελάσµατος. Σε περίπτωση που το 

φορτίο αυξηθεί ακόµη περισσότερο, η σύνδεση αποκρίνεται ελαστικά µέχρις ότου αρχί-

σει η πλαστική παραµόρφωση είτε στον κορµό του κοχλία, είτε στο έλασµα. Υπάρχει 

πιθανότητα η πλαστική παραµόρφωση να αρχίσει ταυτόχρονα στον κοχλία και στο έλα-

σµα. Η σύνδεση µπορεί κατά περίπτωση να αστοχήσει µε έναν από τους εξής τρόπους:  

• Λόγω διατµητικής αστοχίας του κοχλία, 

• Λόγω αστοχίας από σύνθλιψη άντυγας, 

• Λόγω αστοχίας ελάσµατος σε οµάδα κοχλιών λόγω διάτµησης. 

Οι τιµές σχεδιασµού της αντίστασης σε διάτµηση και σε σύνθλιψη άντυγας δίδονται στον 

Πίνακα 3.4, ενώ για την τελευταία περίπτωση δίδονται στην παράγραφο 3.10.2 του 

prEN1993-1-8: 2002. Η αντίσταση σε σύνθλιψη άντυγας βασίζεται σε δύο πιθανούς µη-

χανισµούς αστοχίας: είτε διαρροή λόγω διάτµησης συνδυασµένη µε εφελκυστική αστοχί-

α, είτε διατµητική αστοχία µε διαρροή λόγω εφελκυσµού [Aalberg, Larsen, 2000]. Ο τύ-

πος κατάρρευσης εξαρτάται από τις διαστάσεις της σύνδεσης και τη σχετική αντοχή των 

υλικών των κοχλιών και των συνδεόµενων ελασµάτων.  

Συνδέσεις ολίσθησης  

Στην περίπτωση αντιστρεπτής φοράς επαναλαµβανόµενων φορτίσεων, απαιτείται η χρή-

ση κοχλιών υψηλής αντοχής και η σύσφιξή τους τουλάχιστον στο 70% της οριακής εφελ-

κυστικής αντοχής τους. Με την εφαρµογή αυτής της µεθόδου, το φορτίο µεταφέρεται δια 

της σύνδεσης κυρίως µέσω τριβής στα συνδεόµενα ελάσµατα και λιγότερο µέσω διάτµη-

σης των µέσων σύνδεσης. Υπάρχουν 3 κατηγορίες τέτοιων συνδέσεων και συγκεκριµένα 

οι B, C και E, (βλ. παράγραφο 3.4.1 του prEN1993-1-8: 2002). Η αντοχή τους είναι συ-

νάρτηση του συντελεστή ολίσθησης των περιοχών που βρίσκονται σε επαφή, µ, και της 

δύναµης σύνδεσης, Fp.C, που αντιστοιχεί στους κοχλίες υψηλής αντοχής. Στην παράγρα-

φο 3.5 του prEN1993-1-8: 2002 δίδεται ένας αριθµός κλάσεων επιφανειών τριβής όπου ο 

συντελεστής µ κυµαίνεται από 0,2 έως 0,5. Φυσικά, σε πολλές περιπτώσεις ο συντελε-

στής αυτός µπορεί να καθορισθεί µέσω πειραµάτων. Σχετικά µε την απαίτηση χρήσης 

ροδέλας και άλλες λεπτοµέρειες, βλ. παράγραφο 8.5(4) [ENV 1090-1]. 
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Σχήµα 2.3 Κοχλίας υψηλής αντοχής σε κοχλιωτή σύνδεση τριβής  

[Kuzmanovic, Willems, 1983] 

Η εφελκυστική δύναµη που εισάγεται στον κοχλία υψηλής αντοχής κατά την σύσφιξη 

µπορεί να ελεγχθεί χρησιµοποιώντας έναν από τους εξής τρόπους:  

1) Τη µέθοδο ελέγχου της στρεπτικής ροπής (που βασίζεται στον έλεγχο της εφαρ-

µοζόµενης ροπής στρέψης),  

2) Τη µέθοδο στροφής της κεφαλής του κοχλία (µια συγκεκριµένη γωνία στροφής 

εφαρµόζεται πέραν του σηµείου απλής σύσφιξης του κοχλία),  

3) Τη µέθοδο δείκτη άµεσου εφελκυσµού,  

4) Τη συνδυασµένη µέθοδο (που βασίζεται στον συνδυασµό των δύο πρώτων µεθό-

δων).  

 

 

 Q&A    2.1 Απώλεια της προέντασης κοχλιών 

Πρόσφατα πειράµατα στη Γαλλία έδειξαν ότι όταν χρησιµοποιούνται τυπικές προστατευ-

τικές βαφές, µεταξύ του 2
ου

 και 3
ου

 µήνα υπάρχει η πιθανότητα σηµαντικής µείωσης της 

προέντασης του κοχλία της τάξης του 25% έως 45%. Πώς είναι δυνατόν να ενσωµατωθεί 

αυτό το φαινόµενο στο σχεδιασµό συνδέσεων µε προεντεταµένους κοχλίες;  
 

Επειδή οι τυπικές προστατευτικές βαφές µειώνουν το συντελεστή ολίσθησης µε-

ταξύ των συνδεόµενων ελασµάτων, δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται σε συνδέσεις απα-

γορευµένης ολίσθησης διότι οι βαφές αυτές θα µπορούσαν να µειώσουν σηµαντικά τη 

φέρουσα ικανότητα της σύνδεσης. Ωστόσο, µπορούν να χρησιµοποιηθούν ειδικές βαφές 

τριβής.  

 

 

 Q&A    2.2 Φέρουσα ικανότητα συνδέσεων ολίσθησης  

Για ποιό λόγο οι συνδέσεις απαγορευµένης ολίσθησης κατηγορίας C πρέπει να ελέγχο-

νται σε σύνθλιψη άντυγας για οριακή φόρτιση, βλ. παράγραφο 3.4.1(4), όταν δεν επιτρέ-

πεται ολίσθηση στη σύνδεση σε Ο.Κ.Α.;  
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Σ’αυτόν τον τύπο συνδέσεων υπάρχει πιθανότητα κάποιοι κοχλίες να διεισδύσουν 

στα συνδεόµενα ελάσµατα ως αποτέλεσµα της συναρµολόγησής τους κατά τη διάρκεια 

της ανέγερσης της κατασκευής, δηλαδή αντί τα κέντρα οπών και κοχλιών να ταυτίζονται, 

οι κοχλίες να ευρίσκονται στη µια πλευρά των οπών σε επαφή µε τα τοιχώµατα των ο-

πών. Εποµένως, προκειµένου να εξασφαλιστεί απόλυτη ασφάλεια, οι κοχλίες πρέπει να 

ελέγχονται σε αστοχία άντυγας για την οριακή φόρτιση.  

 

 

 Q&A    2.3 Αντίσταση σε διάτµηση προεντεταµένων κοχλιών υπό εφελκυσµό  

Σύµφωνα µε την παράγραφο 3.9.2 η δύναµη προέντασης Fp.Cd δεν ελαττώνεται από τη 

συνολική εφελκυστική δύναµη Ft που εφαρµόζεται εξωτερικά όταν υπάρχει συνδυασµός 

εφελκυσµού και διάτµησης για κοχλίες τριβής. Ποιός είναι ο λόγος; 
 

Εξαιτίας της προέντασης των κοχλιών, τα συνδεόµενα ελάσµατα και οι κοχλίες 

παραµορφώνονται. Η συµπεριφορά αυτή παριστάνεται γραφικά στο Σχήµα 2.4. Η επιµή-

κυνση του κοχλία δb αντιστοιχεί σε προένταση κοχλία Fp και σµίκρυνση ελάσµατος δp. 

Με την εφαρµογή εξωτερικής δύναµης Ft, η συνολική δύναµη κοχλία είναι Fb που αντι-

στοιχεί σε επιµήκυνση δb.ext.  
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Σχήµα 2.4 ∆ιάγραµµα εσωτερικών δυνάµεων σε σύνδεση µε προεντεταµένους κοχλίες  

υπό εφελκυστική δύναµη [Bickford, 1995] 

Η εξωτερική εφελκυστική δύναµη παραλαµβάνεται εν µέρει από πρόσθετες δυνά-

µεις στον κοχλία ∆Fb, και εν µέρει από µείωση της δύναµης που η σύνδεση ασκεί στον 

κοχλία ∆Fj. Η αύξηση της δύναµης κοχλία είναι ∆Fb και η µείωση της συνδετήριας δύνα-

µης ∆Fp που αντιστοιχεί στην παραµόρφωση της σύνδεσης δp.ext. Η διακεκοµµένη γραµ-

µή δείχνει την επίδραση της ευκαµψίας της καµπτόµενης πλάκας όπου εµφανίζονται φαι-

νόµενα µοχλού. Με την εφαρµογή της εφελκυστικής δύναµης στον κόµβο, ένα τµήµα της 
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δύναµης προέντασης παραµένει, λόγω της παραµόρφωσης των πλακών, βλ. Σχήµα 2.4. Ο 

λόγος δυσκαµψίας µεταξύ του εφελκυόµενου κοχλία και των θλιβόµενων πλακών (περί-

που 1 προς 4) οδηγεί σε µια δύναµη επαφής µεταξύ των πλακών, τουλάχιστον ίση προς:  

 
tpc

F80FF ,−= , (2.2) 

όπου η δύναµη Ft εφαρµόζεται υπό συνήθεις συνθήκες. Η ισχύς του συντελεστή 0,8 βα-

σίζεται στην παραδοχή ενός κυλίνδρου υπό θλίψη µε συγκεκριµένη διατοµή, ενώ η διε-

ρεύνηση µε τη βοήθεια πεπερασµένων στοιχείων δείχνει ότι δηµιουργείται ένα είδος θλι-

βόµενου «βαρελιού» όπου ο συντελεστής είναι συνάρτηση του πάχους και πιθανώς της 

ποιότητας του κοχλία, του χάλυβα και του αριθµού των ελασµάτων. 

 

 

 Q&A    2.4 Μέγιστες επιτρεπόµενες αποστάσεις κοχλιών µεταξύ τους  

και από τα άκρα του ελάσµατος  

Ποιό είναι το θεωρητικό υπόβαθρο βάσει του οποίου καθορίζονται οι µέγιστες επιτρεπό-

µενες αποστάσεις p1 και p2 σε 14 t ή 200 mm που δίδονται στον Πίνακα 3.3 του 

prEN1993-1-8; 
 

Τα όρια για τα p1 and p2 δίδονται ανεξαρτήτως κλιµατικών συνθηκών ή άλλων 

διαβρωτικών παραγόντων για τις συνδέσεις. Επίσης πρέπει να λαµβάνονται υπόψη πιθα-

νά φαινόµενα τοπικού λυγισµού και πολύ επιµήκους σύνδεσης. Η αντίσταση σε τοπικό 

λυγισµό µεταξύ των στοιχείων σύνδεσης πρέπει να υπολογίζεται βάσει του Πίνακα 3.3, 

σηµείωση 2. Εφόσον η σύνδεση είναι πολύ επιµήκης, οι παραµορφώσεις στο υλικό οδη-

γούν σε ασύµµετρη κατανοµή δυνάµεων. Η επίδραση αυτή λαµβάνεται υπόψιν στον κα-

νόνα 3.8 όπου η διατµητική αντίσταση πρέπει να µειώνεται ανάλογα µε το µήκος της 

σύνδεσης. 

Πρέπει επίσης να σηµειωθεί στο σηµείο αυτό ότι δεν υπάρχουν µέγιστες επιτρε-

πόµενες αποστάσεις άκρων e1 και e2 για τη σύνδεση που δεν είναι εκτεθειµένη σε δια-

βρωτικό περιβάλλον.  

 

 p 1 

 p 2 

 e 1 

 e 2 

 

Σχήµα 2.5 Σύµβολα αποστάσεων σε µέσα σύνδεσης 
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 Q&A    2.5 Κριτήρια παραµόρφωσης για την αντίσταση σε σύνθλιψη άντυγας  

απλών κοχλιών  

Ο σχεδιασµός σε σύνθλιψη άντυγας στοχεύει περισσότερο στην αποφυγή µεγάλων παρα-

µορφώσεων στην οπή, παρά στην αποφυγή πραγµατικής αστοχίας της σύνδεσης. Η σύ-

γκριση της σχέσης σχεδιασµού για σύνθλιψη άντυγας µε πειραµατικά αποτελέσµατα επι-

βεβαιώνει αυτό ακριβώς το σηµείο. Μπορείτε να δώσετε το θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά 

µε τα κριτήρια παραµόρφωσης που υιοθετήθηκαν για την παραγωγή της µαθηµατικής 

σχέσης;  
 

Σύµφωνα µε το θεωρητικό υπόβαθρο των περισσοτέρων κανονισµών, η αντίστα-

ση Fexp;1,5 περιορίζεται σε µια παραµόρφωση ίση προς 1,5 mm, βλ. [Owens, Cheal, 1989]. 

Η αντίσταση µελών όπως προέκυψε από πειράµατα αστοχίας Fexp;fy/fum ευρίσκεται µε την 

ελάττωση της αντίστασης της µηχανικής αντοχής fum στα επίπεδα της τάσης διαρροής fy. 

Η διαδικασία εφαρµόζεται µέσω της σχέσης Fexp;fy/fum = 0,9 Fexp;ult fy / fum εφόσον συµβαί-

νει ψαθυρή αστοχία [Snijder et al., 1988a]. Το ελαστικό όριο αντίστασης Fexp;conv καθορί-

ζει την αντίσταση ως τοµή της ευθείας γραµµής που αντιστοιχεί στην αρχική δυσκαµψία 

και µιάς ευθείας µε κλίση ίση µε τη δυσκαµψία διαιρεµένη µε το 10, που είναι σχεδια-

σµένη ως εφαπτοµένη στο µη γραµµικό τµήµα της καµπύλης του πειράµατος, βλ. Σχήµα 

2.6 [Piraprez, 2000]. Η συνήθης αντίσταση εξαρτάται περισσότερο από τη δυσκαµψία 

του κόµβου παρά από τον τύπο αστοχίας. Το Παράρτηµα D του prEN 1990: 2001 χρησι-

µοποιήθηκε για ελάσµατα συνέχειας µε επιµήκεις οπές προκειµένου να εκτιµηθεί το µο-

ντέλο προσοµοίωσης της αντίστασης, βλ. [Wald et al., 2002b]. 
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Σχήµα 2.6 Όρια αντίστασης κόµβου, όριο παραµόρφωσης Fexp;1,5,  

όριο οριακής αντοχής Fexp;ult, σύνηθες όριο Fexp;conv,  

µειωµένο όριο για λόγο διαρροής Fexp;fy/fum τεστ I 1-3 (16-1-2,5d)  

[Piraprez, 2000] 
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 Q&A    2.6 Αποστάσεις από τα άκρα  

Ο EC3 δεν περιέχει κανόνες για τις οριακές αποστάσεις των κοχλιών από τα άκρα και τις 

σειρές κοχλιών, ούτε κατά µήκος της διεύθυνσης της δύναµης, ούτε κάθετα σ’αυτήν, βλ. 

Σχήµα 2.7. Πώς µπορούν να καθορισθούν οι αποστάσεις αυτές;  

 

NSd

5 M 20 - 5.6

1010

10

 

Σχήµα 2.7 Αποστάσεις κοχλιών από τα άκρα  

 

Οι αποστάσεις κοχλιών από τα άκρα e1 και e2 και οι αποστάσεις µεταξύ των σει-

ρών κοχλιών p1 και p2 µπορούν να καθορισθούν µε τον καθορισµό του ηµιάξονα της έλ-

λειψης µε το άκρο της πλάκας ως εφαπτοµένη και του ηµιάξονα της έλλειψης που έχει ως 

κέντρο τη µιά οπή και διέρχεται από την άλλη οπή αντίστοιχα, βλ. Σχήµα 2.8.  

 

 
Σχήµα 2.8 Καθορισµός αποστάσεων κοχλιών από τα άκρα του ελάσµατος  
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 Q&A    2.7 Αντίσταση σε σύνθλιψη άντυγας οµάδας κοχλιών  

Είναι δυνατόν οι αντιστάσεις σε σύνθλιψη άντυγας των κοχλιών να προστεθούν ή όχι; 

Απαιτείται διευκρίνιση, βλ. Σχήµα 2.9 στο ακόλουθο παράδειγµα : 

 
 p 1  e 1 

F F 

Οπές 1 Οπές 2 

p 1   =   3   d 0   e 1   =   1,2   d 0   

 

Σχήµα 2.9 Μη συµµετρική σύνδεση  

Για τις οπές 2: 
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Η συνολική αντίσταση βασίζεται σε απευθείας άθροιση:  
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Μέθοδος 2 

Η συνολική αντίσταση βασίζεται στην ελάχιστη από τις ανεξάρτητες αντιστάσεις: 
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Εάν χρησιµοποιηθεί η Μέθοδος 1, τότε η παραµόρφωση στις οπές 2 µπορεί να εί-

ναι πολύ µεγάλη στην Ο.Κ.Λ. εφόσον όλα τα φορτία είναι µόνιµα.  

Μπορεί γενικά να θεωρηθεί ως επιτυχής ο σχεδιασµός, εάν προταθεί συµµετρική 

σύνδεση, ώστε να αποφευχθεί η µη αναγκαία πλαστική ανακατανοµή των εσωτερικών 

δυνάµεων. Η εφαρµογή της µεθόδου άθροισης των αντιστάσεων των ανεξάρτητων κο-

χλιών εξαρτάται από τις απαιτήσεις λειτουργικότητας και όχι µόνον από τις απαιτήσεις 

αστοχίας. Εάν υπάρχει απαίτηση περιορισµού των παραµορφώσεων, τότε επιβάλλεται 

πρόσθετος έλεγχος λειτουργικότητας. Στην παράγραφο 3.7, prEN 1993-1-8: 2002 παρέ-
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χονται οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού της αντίστασης της οµάδας κοχλιών. 

Όσον αφορά τις µη συµµετρικές συνδέσεις, τα φαινόµενα εργοσκλήρυνσης στις πλάκες 

µπορούν να λαµβάνονται υπόψη εφόσον διατηρείται η σχέση  Fv,Rd ≥ 1,2 Fb,Rd. 

 

 Q&A    2.8 Αντίσταση σε σύνθλιψη άντυγας σε επιµήκεις οπές  

Η σηµείωση 1 του Πίνακα 3.4 επιβάλλει τη µείωση της αντίστασης σε σύνθλιψη άντυγας 

για επιµήκεις οπές στο 60% της αντίστασης κανονικών οπών όταν η δύναµη είναι κάθετη 

στη µεγάλη διάσταση της οπής. Υπάρχουν σχετικά πειραµατικά αποτελέσµατα;  
 

Οι ονοµαστικές ανοχές για κοχλίες σε επιµήκεις οπές δίδονται στο ENV 1090-1, 

παράγραφο 8. Ο µειωτικός συντελεστής της αντίστασης που εφαρµόζεται στο prEN 

1993-1-8: 2002 βασίζεται σε πρόσφατα πειράµατα [Wald et al., 2002], [Piraprez, 2000], 

[Tizani, 1999]. Ουσιαστικά, απαιτείται µικρότερη αντίσταση σχεδιασµού λόγω της µι-

κρότερης δυσκαµψίας.  
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Σχήµα 2.10 Σύγκριση τυπικών διαγραµµάτων δύναµης-µετατόπισης από πειράµατα  

σε επιµήκεις και κυκλικές οπές [Wald et al., 2002a] 

Είναι εµφανές στο Σχήµα 2.10 ότι µια κοχλιωτή σύνδεση µε επιµήκη οπή κάθετη στην 

εφαρµοζόµενη δύναµη παρουσιάζει µικρότερη δυσκαµψία και µεγαλύτερη παραµορφω-

σιµότητα σε σύγκριση µε τις κυκλικές οπές.  

  

 a) αστοχία λόγω διάτµησης b) αστοχία λόγω κάµψης 

Σχήµα 2.11 Αστοχία επιµήκων οπών [Wald et al., 2002b] 
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Η αντίσταση σε σύνθλιψη άντυγας υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση:  
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όπου α είναι το ελάχιστο από τους εξής όρους: 
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Ο µειωτικός συντελεστής βR που πρέπει να χρησιµοποιηθεί προκειµένου να ληφθεί υπό-

ψη στους υπολογισµούς το επίµηκες της οπής, καθορίστηκε µε την εφαρµογή µιας τυπο-

ποιηµένης διαδικασίας καθορισµού του µερικού συντελεστή ασφαλείας από τα πειραµα-

τικά αποτελέσµατα, βλ. [Wald et al., 2002b]. Η επίδραση του µήκους της οπής στην α-

στοχία του ελάσµατος παρουσιάζεται στο Σχήµα 2.12, όπου έχουν συµπεριληφθεί τα α-

ποτελέσµατα από 70 σχετικά πειράµατα.  
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Σχήµα 2.12 Συγκριτικά πειραµατικά και αναλυτικά αποτελέσµατα  

 Q&A    2.9 Μέθοδος σχεδιασµού εφαρµοσµένων κοχλιών  

Σχετικά µε τη µέθοδο σχεδιασµού για εφαρµοσµένους κοχλίες, µπορείτε να δώσετε επε-

ξηγήσεις και οδηγίες για τα εξής θέµατα: ανοχές για τη διάµετρο των οπών, αντίσταση σε 

σύνθλιψη άντυγας, τρόπο υλοποίησης και περιορισµούς.  
 

Συνήθως οι ανοχές είναι h12/H13 [EN ISO 898-1], γεγονός που οδηγεί σε ανοχή 

περίπου 0,3 mm. Η αντίσταση µπορεί να ληφθεί ίδια όπως στους κοχλίες µε ανοχή στις 

οπές. Η υλοποίηση της σύνδεσης ακολουθεί την κανονική διαδικασία εφόσον οι οπές 

έχουν προετοιµαστεί στο εργοστάσιο. Εναλλακτικά, µπορεί η τελική εργασία στις οπές 

να γίνει επιτόπου σε συνδυασµό µε την κατασκευή ολόκληρης της σύνδεσης. Επίσης, το 

σπείρωµα δεν επιτρέπεται να βρίσκεται στην περιοχή σύνθλιψης άντυγας.  
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 Q&A    2.10 Συνδυασµός εφελκυσµού και διάτµησης  

Σύµφωνα µε την παράγραφο 6.5.5(5), ένας κοχλίας που φορτίζεται µε εφελκυστική δύ-

ναµη ίση µε την εφελκυστική αντίσταση σχεδιασµού Ft.Rd µπορεί να παραλάβει επιπλέον 

µια διατµητική δύναµη  Fv.Sd = 0,286 Fv.Rd.  Ποιό είναι το θεωρητικό υπόβαθρο αυτής της 

σχέσης; ∆εν θα ήταν πιο λογική η εφαρµογή της παρακάτω σχέσης; 

 

1
F

F

F

F

Rd.t

Sd.t

Rd.v

Sd.v
≤+

 (2.5) 
 

∆ιάφορες πειραµατικές παρατηρήσεις έδειξαν ότι οι κοχλίες υπό πλήρη διατµητι-

κή φόρτιση έχουν σηµαντική φέρουσα ικανότητα σε εφελκυσµό. Η εφελκυστική αντί-

σταση περιορίζεται από τη θραύση του σπειρώµατος, ενώ η αλληλεπίδραση µεταξύ διά-

τµησης και εφελκυσµού θεωρείται ότι γίνεται στον κορµό. Μια εναλλακτική σχέση αλ-

ληλεπίδρασης θεωρεί τους επιµέρους όρους υψωµένους στο τετράγωνο και την εφελκυ-

στική αντίσταση του κορµού στον παρονοµαστή, βλ. [Owens, Cheal, 1989]. Σύµφωνα µε 

το Σχήµα 2.13, η µεταβολή του λόγου διατµητικής αντίστασης ως προς την εφελκυστική 

είναι ίση µε 0,63-0,68 εάν το επίπεδο διάτµησης τέµνει το σπείρωµα και ίση µε 0,75-0,89 

εάν το επίπεδο διάτµησης είναι ο κορµός του κοχλία.  

Η σχέση αλληλεπίδρασης που χρησιµοποιείται στο prEN 1993-1-8: 2002 είναι η 

εξής: 
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Σχήµα 2.13 ∆ιαγράµµατα αλληλεπίδρασης [Owens, Cheal, 1989]  

βάσει των απαιτήσεων του prEN1993-1-8 2002 
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 Q&A    2.11 Αντίσταση συνδέσεων κοχλιών υψηλής αντοχής  

Είναι δυνατόν να γίνει σχεδιασµός σύνδεσης µε κοχλίες υψηλής αντοχής µε ονοµαστική 

τάση διαρροής 640 MPa χρησιµοποιώντας τις απαιτήσεις του prEN1993-1-8: 2002; 
 

O κανονισµός prEN 1993-1-8: 2002 ισχύει για χάλυβες µέχρι ποιότητας S460 και εποµέ-

νως, η προτεινόµενη µέθοδος δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για χάλυβες υψηλότερης 

ποιότητας. Πειραµατικά δεδοµένα έχουν δοθεί από τους [Kouhi, Kortesmaa, 1990], όπου 

τα ελάσµατα ήταν ποιότητας ονοµαστικής αντοχής διαρροής 640 MPa και οριακής αντο-

χής 700 MPa. Οι κοχλίες ήταν ποιότητας 10.9. Παρατηρήθηκαν οι ακόλουθοι τρόποι 

αστοχίας: αντίσταση σε σύνθλιψη άντυγας, διατµητική αστοχία σε οµάδα κοχλιών και 

αστοχία καθαρής διατοµής σε 18, 6 και 6 πειράµατα αντίστοιχα. 

Όλα τα αποτελέσµατα των πειραµατικών δοκιµών συγκρίθηκαν µε τα µοντέλα 

σχεδιασµού του prEN1993-1-8: 2002 και όλα τα αποτελέσµατα βρέθηκαν να είναι στην 

ασφαλή πλευρά, βλ. Σχήµα 2.14.  

Σηµείωση: 

• Οι αναλυτικές σχέσεις για αντίσταση σε σύνθλιψη άντυγας και αντίσταση καθα-

ρής διατοµής που χρησιµοποιήθηκαν στην προεναφερόµενη εργασία δίδουν ίδια 

αποτελέσµατα, όπως και ο prEN1993-1-8: 2002. 

• Η αναλυτική σχέση για τη διατµητική αστοχία οµάδας κοχλιών του prEN1993-1-

8: 2002 αποδεικνύεται συντηρητική σε σχέση µε την προαναφερόµενη δηµοσίευ-

ση. 

• Η αντίσταση σε σύνθλιψη άντυγας της συνολικής σύνδεσης που υπολογίζεται µε 

άθροιση των αντιστάσεων όλων των κοχλιών παρουσιάζεται στο Σχήµα 2.14. Η 

παραµόρφωση που υπολογίστηκε στα πειράµατα σε Ο.Κ.Α. είχε το µέγεθος της 

διαµέτρου των οπών. Χρησιµοποιώντας την αντίσταση σε σύνθλιψη άντυγας του 

ασθενέστερου κοχλία, οδηγούµαστε σε ασφαλέστερα αποτελέσµατα.  

• Εκτελέστηκαν δύο οµάδες πειραµάτων προκειµένου να µελετηθεί η αντίσταση σε 

σύνθλιψη άντυγας. Η µιά οµάδα από 6 δοκίµια είχε µια σειρά κοχλιών και η δεύ-

τερη είχε δύο σειρές κοχλιών, βλ. Σχήµα 2.14.  
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Σχήµα 2.14 Αντίσταση της κοχλιωτής σύνδεσης σε πειράµατα [Kouhi, Kortesmaa, 1990]. 
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• Στα πειράµατα χρησιµοποιήθηκαν ελάσµατα πάχους 3 mm, 4 mm, 6 mm και 8 m. 

Η µετρηθείσα τάση διαρροής κυµαινόταν από 604 MPa έως 660 MPa για πάχος 

πλάκας 6 mm και 4 mm αντίστοιχα. Η οριακή αντοχή κυµαινόταν από 711 MPa 

έως 759 MPa για πάχη ελάσµατος 6 mm και 4 mm, αντίστοιχα. Οι µετρηθείσες ι-

διότητες αντιστοιχούν στη µέση τιµή από ληφθείσες τιµές 3 δοκιµίων.  

 



 

 

  333... ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ 

 

 

 

 

Η πλειοψηφία των συγκολλητών συνδέσεων εκτελείται στο εργοστάσιο. Το βασι-

κό πρόβληµα των συνδέσεων αυτών είναι η πλαστιµότητα του υλικού συγκόλλησης, το 

οποίο όµως µπορεί να λυθεί µε την τήρηση ορισµένων κανόνων. Όσον αφορά στον δοµι-

κό χάλυβα, η µέθοδος συγκόλλησης που χρησιµοποιείται είναι αυτή του µεταλλικού τό-

ξου, εκτός από ορισµένες ειδικές περιπτώσεις συγκόλλησης βλήτρων. Κατά την προσέγ-

γιση αυτή, το υλικό συγκόλλησης πρέπει να είναι συµβατό µε το µητρικό µέταλλο όσον 

αφορά στις µηχανικές ιδιότητες. Το πάχος του υλικού πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 mm, 

ενώ για τα λεπτότοιχα µέλη υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Οι συγκολλήσεις διακρίνο-

νται σε εξωραφές, σε ραφές µε διάκενα, σε εσωραφές, σε ραφές µε οπές ή σχισµές και σε 

ψευδοεσωραφές. Στον prEN 1993-1-8 παρέχονται προδιαγραφές τόσο για το ενεργό µή-

κος των εξωραφών, όσο και για την ακτίνα συγκόλλησης a, βλ. Σχήµα 3.1. 

 

 

 

a
a  

Σχήµα 3.1 Ακτίνα συγκόλλησης a 

 

 

Στα πλαίσια του σχεδιασµού της σύνδεσης, η εσωτερική δύναµη που παραλαµβάνεται 

από την εξωραφή αναλύεται σε συνιστώσες παράλληλες και εγκάρσιες στο κρίσιµο επί-

πεδο του λαιµού της συγκόλλησης, βλ. Σχήµα 3.2. Στο κρίσιµο επίπεδο της διατοµής του 

λαιµού της συγκόλλησης γίνεται η παραδοχή οµοιόµορφης κατανοµής, που οδηγεί σε 

ορθές και διατµητικές τάσεις: 

σ⊥ η ορθή τάση που είναι κάθετη στο κρίσιµο επίπεδο του λαιµού της συγκόλλησης, 

σ// η ορθή τάση που είναι παράλληλη στον άξονα της συγκόλλησης, που µπορεί να 

αγνοηθεί στον υπολογισµό της φέρουσας ικανότητας της εξωραφής, 

τ⊥ η διατµητική τάση (στο κρίσιµο επίπεδο του λαιµού συγκόλλησης) που είναι κά-

θετη στον άξονα της συγκόλλησης, και 

τ// η διατµητική τάση (στο κρίσιµο επίπεδο του λαιµού συγκόλλησης) που είναι πα-

ράλληλη στον άξονα της συγκόλλησης. 
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σ
⊥

σ
//

τ
⊥

τ
//

 

Σχήµα 3.2 Τάσεις στο κρίσιµο επίπεδο της εξωραφής 

 

Η φέρουσα ικανότητα της εξωραφής είναι επαρκής, όταν ικανοποιούνται οι εξής συνθή-

κες: 

 ( )
Mww

u2

//

2 f
3

γβ
ττσ ≤++

⊥⊥
 (3.1) 

και 

 
Mw

u
f

γ
σ ≤

⊥
. (3.2) 

Ο συντελεστής συσχέτισης βw παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.1. 

 

Πίνακας 3.1 Συντελεστής συσχέτισης βw 

Βαθµός χάλυβα Τελική αντοχή fu 
Συντελεστής  

συσχέτισης βw 

Χάλυβας σύµφωνα µε EN 10025 

 S 235 360 MPa 0,80 

 S 275 430 MPa 0,85 

 S 355 510 MPa 0,90 

Χάλυβας σύµφωνα µε EN 10113 

 S 275 390 MPa 0,80 

 S 355 490 MPa 0,90 

 

Ο prEN 1993-1-8 επιτρέπει µε την εφαρµογή απλοποιηµένης διαδικασίας τον υπολογι-

σµό της διατµητικής αντοχής της εξωραφής ανά µονάδα µήκους ανεξάρτητα από την 

κατεύθυνση της εφαρµοζόµενης δύναµης, βλ. Σχήµα 3.3, ως εξής:  

 

 
Mww

u

d.vw

3

f
f

γβ
=  (3.3) 

 

και της οριακής δύναµης της συγκόλλησης ανά µονάδα µήκους: 

 
d.vwRd.w

faF = . (3.4) 
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Fw,Rd

 V//,Sd 

Fw,Sd

La

 N Sd

 V⊥,Sd

Fw,Rd

⊥

 

Σχήµα 3.3 Σχεδιασµός εξωραφής ανεξάρτητα από την κατεύθυνση  

της εφαρµοζόµενης δύναµης 

 

Αναφορικά µε τις συγκολλήσεις µεγάλου µήκους, όταν αυτές υπόκεινται σε φόρ-

τιση κατά την διεύθυνση του µήκους του συγκολλούµενου ελάσµατος, οι τάσεις στα ά-

κρα της συγκόλλησης είναι µεγαλύτερες από αυτές που αναπτύσσονται στη µέση, βλ. 

Σχήµα 3.4a. Αυτό είναι αποτέλεσµα των παραµορφώσεων της πλάκας που συγκολλάται. 

Σε περίπτωση που οι πλάκες είναι κατάλληλα σχεδιασµένες για την παραλαβή των εσω-

τερικών δυνάµεων, οι τάσεις είναι οµοιόµορφες, βλ. Σχήµα 3.4b. Η υπερφόρτιση µπορεί 

να έχει ως αποτέλεσµα την καταστροφή των άκρων της συγκόλλησης (zip effect). Σε πε-

ρίπτωση που η συγκόλληση είναι µεγαλύτερη από 150a, η αντίστασή της πρέπει να µειω-

θεί µέσω ενός µειωτικού συντελεστή βLw, βλ. Σχήµα 3.4c: 
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Σχήµα 3.4 Συγκόλληση µεγάλου µήκους,  a) οµοιόµορφη κατανοµή εσωτερικών τάσεων,  

b) µη οµοιόµορφη κατανοµή εσωτερικών τάσεων,  c) µειωτικός συντελεστή βLw 
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Όσον αφορά στις εσωραφές, η φέρουσα ικανότητα εσωραφών πλήρους διείσδυ-

σης λαµβάνεται ίση µε την αντοχή του ασθενέστερου των συνδεόµενων µελών, ενώ η 

αντίσταση της εσωραφής µερικής διείσδυσης προσδιορίζεται όπως η αντίστοιχη των ε-

ξωραφών αυξηµένης διείσδυσης. Το βάθος της διείσδυσης καθορίζεται µετά από δοκιµές. 

Επιπρόσθετα, οι συνδέσεις στις οποίες αναπτύσσονται τάσεις συγκόλλησης κάθετες στο 

πάχος τους λόγω εµποδιζόµενης παραµόρφωσης πρέπει να αποφεύγονται, έτσι ώστε να 

ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες εµφάνισης πλακοειδούς απόσχισης. Σε περιπτώσεις, 

όπου τέτοιες συνδέσεις είναι αναπόφευκτες, πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα 

σχετικά µε τη µέθοδο συγκόλλησης, τις ιδιότητες του υλικού και τις λεπτοµέρειες της 

σύνδεσης. 

Η κατανοµή, τέλος, των εντατικών µεγεθών σε µία συγκολλητή σύνδεση µπορεί 

να γίνεται είτε πλαστικά, είτε ελαστικά.  

 

 

 Q&A    3.1 Σύνδεση δύο γωνιακών µέσω κοµβοελάσµατος 

Σε µια συγκόλληση πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η εκκεντρότητα κατά τη σύνδεση δύο 

γωνιακών σε κοµβοέλασµα; 
 

Γενικά, οι δυνάµεις και οι ροπές λόγω εκκεντρότητας πρέπει να λαµβάνονται υ-

πόψη κατά τον υπολογισµό των τάσεων στη συγκόλληση. Στην περίπτωση των ισοσκε-

λών γωνιακών, η κοινή ευρωπαϊκή πρακτική είναι να παραλείπονται οι εκκεντρότητες 

κατά τον σχεδιασµό των συγκολλήσεων. Όταν όµως συνδέονται ανισοσκελή γωνιακά σε 

κοµβοέλασµα, η εκκεντρότητα λαµβάνεται υπόψη, τόσο στο σχεδιασµό των µελών, όσο 

και στο σχεδιασµό της συγκόλλησης. Στο παρακάτω παράδειγµα παρουσιάζεται ο τρόπος 

υπολογισµού των δυνάµεων της συγκόλλησης, βλ. Σχήµα 3.5. 

 

 

Sd
F

1

2

e

b-e b

 

Σχήµα 3.5 Γωνιακά που συνδέονται µέσω κοµβοελάσµατος 

 

 

Η συγκόλληση στην κάτω πλευρά, που σηµειώνεται ως συγκόλληση 1, φορτίζεται µε 

µία δύναµη F1 ίση µε: 

 
b

e

2

F
F

Sd

1
= , (3.6) 

που προκαλεί διατµητική τάση παράλληλη στον άξονα της συγκόλλησηςτ// : 
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11

1

//.1

La

F
=τ  (3.7) 

Αυτή είναι και η µοναδική τάση στην εξεταζόµενη συγκόλληση.  

Η αντίσταση της συγκόλλησης µπορεί να ελεγχθεί µε την εξίσωση 3.3, που µπορεί 

να απλοποιηθεί στην εξής µορφή: 

 
Mww

u

//.1

3

f

γβ
τ ≤ . (3.8) 

Όσον αφορά στην άνω πλευρά, η δύναµη F2 που ενεργεί στην συγκόλληση 2 είναι ίση 

µε:  
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=  (3.9) 

και η διατµητική τάση τ// : 
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La

F
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 Q&A    3.2 Ενεργό πλάτος συγκολλητής σύνδεσης δοκού-υποστυλώµατος  

Κατά τον σχεδιασµό της συγκολλητής σύνδεσης δοκού-υποστυλώµατος, το ενεργό πλά-

τος χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της αντοχής του πέλµατος του στύλου σε κάµψη. 

Είναι πιθανό να σχεδιαστεί µια συγκολλητή σύνδεση ενώνοντας το πέλµα της δοκού µε 

το πέλµα του στύλου, χρησιµοποιώντας το πλάτος beff, αν το ενεργό πλάτος είναι µικρό-

τερο από το πλάτος του πέλµατος της δοκού; 
 

Σύµφωνα µε το prEN 1993-1-8, διάταξη 6.2.4.4, όσον αφορά στο µη ενισχυµένο 

πέλµα υποστυλώµατος σε κάµψη, η εφελκυστική αντοχή σχεδιασµού υπολογίζεται ως 

εξής: 

 ( )
0M

ybfb

fcwcRd.fc.t

ft
tk7s2tF

γ
++=  (3.11) 

όπου: 

 













= 1;

tf

tf
mink

fbyb

fcyc
 (3.12) 

και twc είναι το πάχος του κορµού του στύλου, tfc είναι το πάχος του πέλµατος του υπο-

στυλώµατος, tfb είναι το πάχος του πέλµατος της δοκού και το s είναι ίσο µε την ακτίνα 

καµπυλότητας rc για διατοµές υποστυλωµάτων θερµής έλασης, βλ. Σχήµα 3.6.  
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Σχήµα 3.6 Ενεργό πλάτος πέλµατος δοκού συγκολλητής σύνδεσης  

και κατανοµή τάσης στο συνδεόµενο πέλµα 

 

 

Σύµφωνα µε το prEN 1993-1-8, Κεφάλαιο 4.10, το ενεργό πλάτος beff της εξωραφής που 

συνδέει το πέλµα δοκού είναι ίσο µε:  

 fcwceff t7s2tb ++= , (3.13) 

αλλά περιορίζεται σε: 
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fb
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f
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t

t
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Αντικαθιστώντας την εξίσωση 3.12 στην έκφραση 3.11 προκύπτει ότι το ενεργό πλάτος 

για τον υπολογισµό της αντίστασης του πέλµατος δοκού σε εφελκυσµό είναι το ίδιο µε το 

ενεργό πλάτος της εξωραφής.  

 

 

 Q&A    3.3 Ακτίνα συγκόλλησης εξωραφής σε συνδέσεις κοιλοδοκών 

Οι κανόνες που παρέχονται στο prEN 1993-1-8, Κεφάλαιο 7.3, διασφαλίζουν ότι υπάρχει 

επαρκής ικανότητα παραµόρφωσης στις συγκολλήσεις, τέτοια ώστε οι συγκολλήσεις να 

µην αποτελούν το πιο αδύναµο µέρος της σύνδεσης; 
 

Στο prEN 1993-1-8 και ειδικότερα στο Κεφάλαιο 4, παρέχονται οι σχέσεις του 

παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακας 3.4 Ελάχιστη ακτίνα συγκόλλησης για εξωραφές σε συνδέσεις κοίλων διατοµών 

Χάλυβας σύµφωνα µε EN 10025 Χάλυβας σύµφωνα µε ΕΝ 10113 

 S 235 α84,0
t

a
≥    

 S 275 α87,0
t

a
≥   S 275 α91,0

t

a
≥  

 S 355 α01,1
t

a
≥   S 355 α05,1

t

a
≥  

Όταν 1,1Mj =γ  και 25,1
Mw

=γ  , τότε 0,1=α , αλλιώς 
25,1

1,1 Mw

Mj

γ

γ
α = . 

Οι παραπάνω σχέσεις συνδέουν την ακτίνα συγκόλλησης της εξωραφής a µε το 

ελάχιστο πάχος t των συγκολλητών µελών κοιλοδοκών. Όταν ισχύουν οι παραπάνω εξι-

σώσεις, ικανοποιείται το θεµελιώδες κριτήριο της συγκόλλησης µεταξύ κοίλων διατο-

µών. Τότε η αντίσταση σχεδιασµού της συγκόλλησης ανά µονάδα µήκους στην περίµε-

τρο του διαγώνιου µέλους δεν είναι µικρότερη από την αντίσταση σχεδιασµού της διατο-

µής του µέλους αυτού ανά µονάδα µήκους της περιµέτρου. Αυτό το κριτήριο διασφαλίζει 

ότι υπάρχει επαρκής δυνατότητα παραµόρφωσης στις συγκολλήσεις, γεγονός που επιτρέ-

πει την ανακατανοµή των ροπών κάµψης. 

 

 

 Q&A    3.4 Προσοµοίωση αντίστασης εξωραφών 

Το prEN 1993-1-8 παρέχει δύο µεθόδους για το σχεδιασµό των εξωραφών, την ακριβή 

µέθοδο και την απλοποιηµένη. Ποιές είναι οι διαφορές µεταξύ των δύο αυτών µεθόδων; 
 

Στην περίπτωση που η κατεύθυνση της δύναµης είναι παράλληλη προς τον άξονα 

της συγκόλλησης, δεν υπάρχει καµία διαφορά, βλ. Σχήµα 3.7, επειδή: 
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Σχήµα 3.7 Εξωραφή που φορτίζεται a) µε δύναµη παράλληλη στον άξονα της συγκόλλησης,  

b) µε δύναµη κάθετη στην συγκόλληση 
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Όσον αφορά στη συγκόλληση που φορτίζεται κάθετα στο µήκος της, οι διαφορές µεταξύ 

των δύο προσοµοιωµάτων είναι µεγαλύτερες. Οι τάσεις υπολογίζονται ως εξής: 
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Από το επίπεδο προσοµοίωµα προκύπτει ότι: 
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Η διαφορά είναι ίση µε  22,12/3f/f
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 Q&A    3.5 Σχεδιασµός εσωραφών µερικής διείσδυσης 

Ποιά µεθοδολογία προτείνεται για τον σχεδιασµό των εσωραφών µερικής διείσδυσης; 
 

 Η εσωραφή πλήρους διείσδυσης µπορεί να σχεδιαστεί ως εξωραφή µε ένα ενεργό 

πλάτος µειωµένο κατά 2 mm, (a = anom – 2 mm), βλ. Σχήµα 3.8a.  
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Σχήµα 3.8 Ενεργό πλάτος σε a) εσωραφή µερικής διείσδυσης, b) σύνδεση τύπου Τ 

 

Οι συνδέσεις τύπου Τ θεωρούνται πλήρους διείσδυσης όταν: 

 

.3

5

2.1.

mmc

t
c

taa

nom

nom

nomnom

≤

≤

≥+

 (3.16) 

Στην περίπτωση της µερικής διείσδυσης, βλ. Σχήµα 3.8b, η συγκόλληση σχεδιάζεται ό-

πως µια εξωραφή µε ενεργό πλάτος:  
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