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Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2012.025
Aξιότιμοι συνάδελφοι,
Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών
κατασκευών "STeel CONnections".
Η νέα έκδοση προσφέρει τη δυνατότητα υπολογισμού μίας νέας οικογένειας συνδέσεων που
περιλαμβάνει:


Συνδέσεις βάσης στύλου, ενισχυμένες για ροπή γύρω από τον ισχρό άξονα με
ένα μεσαίο έλασμα κατά μήκος του κορμού της διατομής του στύλου.

Όσον αφορά τις θέσεις των ελασμάτων ενίσχυσης, ο χρήστης έχει τις ακόλουθες νέες
δυνατότητες επιλογής:

Ενίσχυση για ροπή
στον ισχυρό άξονα με
1 μεσαίο έλασμα

1 μεσαίο έλασμα για
ροπή στον ισχυρό
άξονα και 2 ελάσματα
για ροπή στον ασθενή
άξονα

3 ελάσματα (1 μεσαίο
και 2 ακριανά) για
ροπή στον ισχυρό
άξονα

3 ελάσματα ενίσχυσης
(1 μεσαίο και 2
ακριανά για ροπή
στον ισχυρό άξονα και
2 ελάσματα για ροπή
στον ασθενή άξονα
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Όσον αφορά τον αριθμό και την τοποθέτηση των κοχλιών, το πρόγραμμα προσφέρει τις
ακόλουθες δυνατότητες:


2 γραμμές / 2 στήλες κοχλιών. Σε όλες τις ενισχυμένες συνδέσεις, πλην της
σύνδεσης με 1 μεσαίο έλασμα για ροπή στον ισχυρό άξονα, οι κοχλίες
μπορούν να τοποθετηθούν είτε εντός είτε εκτός του πλάτους πέλματος της
διατομής του στύλου.



2 γραμμές / 4 στήλες κοχλιών. 2 ή 4 στήλες κοχλιών μπορούν να
τοποθετηθούν εντός του πέλματος της διατομής του στύλου.



4 γραμμές / 4 στήλες.

σύνδεση με 2 γραμμές / 4
στήλες κοχλιών, 1 μεσαίο
έλασμα στον ισχυρό άξονα και
ελάσματα στον ασθενή άξονα

σύνδεση με 2 γραμμές / 4
στήλες κοχλιών,1 μεσαίο
έλασμα και 2 πλαϊνά στον
ισχυρό άξονα

σύνδεση με 2 γραμμές / 4
στήλες κοχλιών και 2 πλαϊνά
ελάσματα στον ισχυρό άξονα

σύνδεση με 2 γραμμές / 4
στήλες κοχλιών με 1 μεσαίο
έλασμα και 2 πλαϊνά στον
ισχυρό άξονα και ελάσματα
στον ασθενή άξονα

σύνδεση με 2 γραμμές / 4
στήλες κοχλιών με 1 μεσαίο
έλασμα και 2 πλαϊνά στον
ισχυρό άξονακαι ελάσματα
στον ασθενή άξονα

Όλες οι συνδέσεις μπορούν να μεταφέρουν διαξονική κάμψη και διάτμηση καθώς και
αξονική δύναμη. Το πρόγραμμα υπολογίζει:


την αντοχή της σύνδεσης και κατασκευάζει ένα πλήρες διάγραμμα
αλληλεπίδρασης διαξονικής κάμψης και αξονικής δύναμης.



τη δυσκαμψία της σύνδεσης,



την κατάταξη της σύνδεσης ανάλογα με την αρχική δυσκαμψία της ως
άκαμπτη ή ημιάκαμπτη,



λεπτομερές πολυγραμμικό διάγραμμα ροπής - στροφής.
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Όλοι οι υπολογισμοί εκτελούνται σύμφωνα με τα τελικά κείμενα του Ευρωκώδικα 3 EN 19931-1 και EN 1993-1-8. Συγκεκριμένα, αναλύονται τα ακόλουθα βασικά συστατικά:


πλάκα έδρασης σε κάμψη και σκυρόδεμα σε θλίψη,



πλάκα έδρασης σε κάμψη και αγκύρια σε εφελκυσμό,



συγκολλήσεις σε διάτμηση και αξονική,



ελάσματα ενίσχυσης σε κάμψη και διάτμηση,



διατομή στύλου σε διαξονική κάμψη, διάτμηση και αξονική,



αγκύρωση σε εφελκυσμό - υπολογισμός απαιτούμενου μήκους αγκύρωσης,



πλάκα έδρασης σε σύνθλιψη άντυγας,



αγκύρια σε διάτμηση,



στοιχείο διάτμησης σε κάμψη και διάτμηση,



σύνθλιψη σκυροδέματος λόγω του στοιχείου διάτμησης.

Μία καινούρια δυνατότητα του προγράμματος αφορά τον υπολογισμό της αντοχής σε
διάτμηση των συνδέσεων δοκού σε στύλο, κορφιά και δοκού σε δοκό με κοχλιωτές
μετωπικές πλάκες. Δίνεται πλέον η επιλογή αξιοποίησης της πλήρους αντοχής των κοχλιών
σε ψαλλδισμό, χωρίς την απομείωσή της λόγω αλληλεπίδρασης διάτμησης - εφελκυσμού. Η
επιλογή αυτή αφορά περιπτώσεις φόρτισης με μηδενικά ή αμελητέα καμπτικά και
εφελκυστικά φορτία.

Με εκτίμηση,
Ομάδα υποστήριξης SOFiSTiK Hellas Α.Ε.
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