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Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές 
 

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099  
 
Aξιότιμοι συνάδελφοι, 
 
Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών 
κατασκευών "STeel CONnections". Η νέα έκδοση προσφέρει τις εξής νέες δυνατότητες: 
 
Νέες συνδέσεις μεταξύ κοιλοδοκών. Συνδέσεις τύπου Τ ή Υ με τα μέλη στο ίδιο 
επίπεδο και ΤΤ ή ΥΥ με τα μέλη και τη χορδή σε διαφορετικά επίπεδα 
 

Οι τύποι των συνδέσεων που περιλαμβάνονται είναι: 
 

CHS μέλος σε CHS χορδή 
Ι/Η μέλος σε CHS χορδή 
RHS μέλος σε CHS χορδή 
CHS μέλος σε RHS χορδή 
RHS μέλος σε RHS χορδή 
Ι/Η μέλος σε RHS χορδή 
CHS μέλος σε I/H χορδή 
RHS μέλος σε Ι/Η χορδή 

 
Οι ελεγχοι που πραγματοποιούνται βασίζονται 
το κεφάλαιο 7 του ΕΝ 1993-1-8 και είναι οι 
εξής: 
  

Αντοχή του πέλματος της χορδής. 
Αντοχή του κορμού της χορδής. 
Αντοχή της χορδής σε διάτμηση. 
Αντοχή σε διάτρηση 
Αντοχή των διαγωνίων. 
Αντοχή μέλους σε τοπικό λυγισμό. 
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Με βάση τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των 
κόμβων καθορίζονται οι συνδέσεις οι οποίες 
μπορούν να επιλυθούν αναλυτικά. Αυτές οι 
περιοχές ισχύος εξασφαλίζουν ότι οι τρόποι 
αστοχίας του κόμβου είναι αυτοί που 
περιγράφονται στις σχέσεις του κανονισμού. Για 
κόμβους εντός των περιοχών ισχύος κάποιες 
μορφές αστοχίας μπορούν να αγνοηθούν υπό 
όρους αλλά για κόμβους εκτός των περιοχών 
μπορεί να επέλθουν μορφές αστοχίας που δεν 
περιγράφονται στον κανονισμό και χρειάζονται 
ειδική αντιμετώπιση. Το πρόγραμμα 
πραγματοποιεί όλους τους απαραίτητους 
γεωμετρικούς ελέγχους και προειδοποιεί το 
χρήστη στην περίπτωση που ο κόμβος είναι 
εκτός ορίων. 

 
 
Eπίσης δίνεται η δυνατότητα προσθήκης κατάλληλων ενισχυτικών ελασμάτων στα πέλματα 
ή στον κορμό της χορδής με σκοπό την ενίσχυση της αντοχής της σύνδεσης. 
 
Tα μέλη μπορούν να καταπονούνται από αξονική δύναμη, θλιπτική ή εφελκυστική και από 
ροπές εντός και εκτός επιπέδου ανάλογα με τον τύπο της σύνδεσης. Το πρόγραμμα 
υπολογίζει την αλληλεπίδραση μεταξύ των εντατικών μεγεθών σύμφωνα με τον ΕΝ 1993-1-
8. 
 
Προστέθηκαν δύο νέες συνδέςσεις τέμνουσας, δοκού σε δοκό και δοκού σε υποστύλωμα 
αλλά με περιστραμένη την διατομή των κυρίων μελών κατά 90 μοίρες. Ο υπολογισμός είναι 
πλήρης κατα τα πρότυπα των υπαρχουσών συνδέσεων τέμνουσας. 
 

                     
 
 
Η σύνδεση πραγματοποιείται με πλευρική λεπίδα κορμού ή με γωνιακά ελάσματα και 
διαστασιολογείται για τη γενική τριδιάστατη εντατική κατάσταση η οποία περιλαμβανει 
τέμνουσα στον ισχυρό και ασθενή άξονα καθώς και (εφελκυστική ή θλιπτική) αξονική 
δύναμη. Οι αναλύσεις και οι μεταφορές των εντατικών μεγεθών εκτελούνται στον χώρο και 
κάθε συστατικό της σύνδεσης ελέγχεται σύμφωνα με τα τελικά κείμενα των Ευρωκωδίκων 3 
(μέρη 1 και 8) για την γενικευμένη ένταση που προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τις 
εμφανιζόμενες εκκεντρότητες φόρτισης. Συγκεκριμένα, οι εκτελούμενοι έλεγχοι 
περιλαμβάνουν: ψαλιδισμό του κοχλία για τη δυσμενέστερη συνισταμένη διατμητική δύναμη, 
αλληλεπίδραση διάτμησης - εφελκυσμού των κοχλιών, διατμητική απόσχιση λόγω 
τέμνουσας και αξονικής δύναμης του κορμού της δοκού και της πλευρικής λεπίδας, 
σύνθλιψη άντυγας λόγω αξονικής και τέμνουσας δύναμης του κορμού της δοκού και της 
πλευρικής λεπίδας, έλεγχο της δοκού και της πλευρικής λεπίδας σε διάτμηση και κάμψη 
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κατά τον ισχυρό και ασθενή άξονα, αξονική δύναμη καθώς και αλληλεπίδραση αυτών, 
λαμβάνοντας υπόψη την απομείωση της διατομής 
λόγω των κοχλιών αλλά και τυχόν απότμησης της δοκού, έλεγχο του κορμού της κύριας 
δοκού ή του στύλου σε κάμψη λόγω αξονικής της δοκού καθώς και έλεγχο της συγκόλλησης 
της πλευρικής λεπίδας με τον κορμό της κύριας δοκού/στύλου με την μέθοδο των 
συνιστωσών. 
 
Προστέθηκαν πολλές νέες δυνατότητες στις υπάρχουσες συνδέσεις με μετωπικές 
πλάκες. Δημιουργήθηκε νέα φόρμα βελτιστοποίησης ώστε να αξιοποιούνται όλα τα 
εντατικά μεγέθη της δοκού. Το πρόγραμμα εισάγει αυτόματα τις φορτίσεις για το κάθε 
μέγιστο εντατικό μέγεθος και η βελτιστοποίηση γίνεται πλέον για όλες αυτές τις περιπτώσεις. 
Επιπλέον η φόρμα εμπλουτίστηκε με όλες τις νέες δυνατότητες που προστέθηκαν στην 
σύνδεση στην προηγούμενη έκδοση, όπως ο υπολογισμός του haunch stiffener και των 
τεσσάρων στηλών κοχλιών. 
 

 
 
 
 
 

Νέα πιο λεπτομερής φόρμα υπολογισμού 
συγκολλήσεων που περιλαμβάνει και 
δυνατότητα εσωρραφών στα πέλματα των 
δοκών. Το πρόγραμμα υπολογίζει τις 
τάσεις ( από την τριδιάστατη εντατική 
κατάσταση) σε όλα τα κρίσιμα σημεία της 
συγκόλλησης και εφαρμόζει το κριτήριο 
Von Mises. Επιπλέον υπολογίζει την 
αντοχή της συγκόλλησης για ροπή ίση με 
τη ροπή αντοχής της σύνδεσης και την 
αντοχή της συγκόλλησης τοπικά στην 
περιοχή των βραχέων Τ ώστε να 
λαμβάνεται υπόψη η συγκέντρωση 
τάσεων στην περιοχή. 
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Παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα δυσμενέστερα αποτελέσματα για καλύτερη εποπτεία της 
συμπεριφοράς της συγκόλλησης. 

 
 

 
 
 

Στην φόρμα των αποτελεσμάτων προστέθηκε η δυνατότητα της γραφικής 
αναπαράστασης των δυνάμεων σε κάθε σειρά κοχλιών στις συνδέσεις με μετωπική 
πλάκα. Με αυτόν τον τρόπο φαίνονται ταυτόχρονα, για όλες τις σειρές κοχλιών: η αξονική 
αντοχή της σειράς (και συνεπώς η κατανομή των δυνάμεων στην σύνδεση), ο τρόπος 
αστοχίας και ο τύπος του κρίσιμου συστατικού στοιχείου. Μέσω της γεωμετρικής 
αναπαράστασης ο μελετητής καταλαβαίνει αμέσως αν έχει ενεργοποιηθεί η ελαστική 
κατανομή των δυνάμεων, λόγω του τρίτου τρόπου αστοχίας, σε κάθε σειρά. 
 

 
 

 
 



 

  

SOFiSTiK HELLAS A.E. 3ης Σεπτεμβρίου 56, Τ.Κ. 10433 Αθήνα, 
Τηλ.: 210 8220607 Fax: 210 8251632, E-mail: info@sofistik.gr, Web: www.sofistik.gr 

 
 

Στις συνδέσεις με μετωπική πλάκα έχουν προστεθεί περισσότερες επιλογές για τον 
χρήστη που αφορούν στον τρόπο υπολογισμού της αντοχής σε ολίσθηση και της 
καμπτικής αντοχής στον ασθενή άξονα. 
 
Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει αν επιθυμεί να θεωρήσει ότι για η εφελκυστική δύναμη στην 
μια πλευρά της σύνδεσης αντισταθμίζεται από ίση θλίψη στην άλλη, επομένως η τριβή στη 
θλιβόμενη πλευρά εξασφαλίζει την αντοχή σε ολίσθηση χωρίς να γίνει απομείωση, όπως 
αναφέρεται στην 3.9.2(2) του ΕΝ 1993-1-8 έναντι της συντηρητικής απομείωσης της αντοχής 
σε ολίσθηση (ΕΝ 1993-1-8 3.9.2(1)). Αυτή η λογική ακολουθείται ευρέως στη βιβλιογραφία 
και οδηγεί σε σημαντικά μεγαλύτερες αντοχές. 
 
Για τον υπολογισμό της αντοχής σε ροπή περί του ασθενούς άξονα το πρόγραμμα 
χρησιμοποιούσε τον συντηρητικό μοχλοβραχίονα 0.5W + 0.25Bf. Τώρα δίνεται η δυνατότητα 
υπολογισμού του ακριβούς μοχλοβραχίονα μέσω της ισορροπίας των δυνάμεων στη 
θλιβόμενη και την εφελκυόμενη περιοχή. Με αυτό τον τρόπο υπολογίζονται αρκετά 
μεγαλύτερες ροπές αντοχής σε κάποιες περιπτώσεις. 
 

 
 
 
Τέλος έχουν γίνει αρκετές βελτιώσεις σε γραφικά, στο πρόγραμμα διαχείρισης διατομών και 
προστέθηκαν οι Γαλλικοί κανονισμοί. 
 
 
Με εκτίμηση, 
 
Ομάδα υποστήριξης SOFiSTiK Hellas Α.Ε. 
 


