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1. Εισαγωγή
Η στρέψη ως φαινόμενο καταπόνησης συνδυάζεται, κυρίως,
με την κάμψη όπως π.χ. στις περιπτώσεις κάμψης δοκών
αποτελούμενων από συμμετρική ή ασύμμετρη διατομή όταν το
επίπεδο της εξωτερικής φόρτισης δεν διέρχεται από το κέντρο
διάτμησης της διατομής. Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις
όπου εμφανίζονται και ανεξάρτητες στρεπτικές καταπονήσεις
όπως π.χ. κατά την λειτουργία γερανογεφυρών, σε έργα γεφυροποιίας ή οικοδομικά κατά την ανέγερση των μεταλλικών
τμημάτων.
Γενικά κατά την στρέψη μιας διατομής διακρίνουμε δύο μηχανισμούς συμπεριφοράς:
 την ομοιόμορφη στρέψη ή στρέψη κατά Saint Venant
(εμφανίζεται κυρίως σε κλειστές μονοκυψελικές διατομές
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όπως κοίλες δοκούς τετράγωνης, ορθογωνικής ή κυκλικής
διατομής) η οποία αναπτύσσεται ελεύθερα και παραλαμβάνεται μέσω ομοιόμορφων διατμητικών τάσεων στα τοιχώματα της διατομής. Εν γένει η στρέψη κατά St. Venant
μπορεί να αγνοείται σε ανοικτές διατομές.
 την στρέψη από στρέβλωση, στις περιπτώσεις όπου η
ελεύθερη στρέψη παρεμποδίζεται, όποτε η επιβαλλόμενη
στρεπτική καταπόνηση παραλαμβάνεται, προσθετικά, από
τις διατμητικές τάσεις Saint Venant και τις στρεπτικές τάσεις
στρέβλωσης, Σχ.1. Το φαινόμενο της στρέβλωσης, επειδή
μεταβάλλεται κατά μήκος του δομικού στοιχείου, εκτός από
τον τύπο της διατομής επηρεάζεται και από τις συνθήκες
φόρτισης καθώς και στήριξης, Σχ.2. Εν γένει η στέψη από
στρέβλωση μπορεί να αγνοείται σε κλειστές διατομές.
Στο άρθρο παρουσιάζονται σχέσεις υπολογισμού των στρε-
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πτικών σταθερών, χρήσιμες για τον μηχανικό μελετητή προκειμένου να υπολογίσει άμεσα ροπές στρεπτοκαμπτικού λυγισμού, ροπές από στρέψη ή στρέβλωση.

Σχ. 1. Στρέβλωση διατομών (εικόνες από wikipedia)

torsional constant,), αποτελεί μέτρο αντοχής της διατομής σε ομοιόμορφη ή ανομοιόμορφη στρέψη-στρέβλωση.
Εξαρτάται από το σχήμα της διατομής και λαμβάνει μέγιστες
τιμές για κοίλες κυκλικές διατομές. Χρησιμοποιείται στους
υπολογισμούς καμπτικού λυγισμού πλευρικά μη συγκρατούμενων δοκών, στον στρεπτοκαμπτικό λυγισμό, όπως
επίσης και στον υπολογισμό στρέψης-στρέβλωσης.
 Η σταθερά στρέβλωσης, Ιω, (Cw, warping torsional constant) αποτελεί μέτρο αντοχής του δομικού στοιχείου σε
ανομοιόμορφη στρέψη ή στρέβλωση. Στην περίπτωση κοίλων διατομών η σταθερά στρέβλωσης είναι μηδενική, διότι
για τις κλειστές διατομές η στρέβλωση θεωρείται αμελητέα.
Αντίθετα ευαίσθητες σε αντίστοιχη καταπόνηση θεωρούνται
οι λεπτότοιχες διατομές και συγκεκριμένα αυτές που διαμορφώνονται εν ψυχρό (π.χ. στοιχεία τεγίδων, μηκίδων,
κλπ).
 Το κέντρο διάτμησης είναι το σημείο στο επίπεδο της διατομής περί του οποίου λαμβάνει χώρα το φαινόμενο της
στρέψης, και εν γένει υπολογίζεται συγκριτικά με το κέντρο
βάρους της διατομής. Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό
της σταθεράς στρέβλωσης.
 Η σταθερά διάτμησης, CRT, (shear constant), σε επίπεδο
διατομής, η οποία χρησιμοποιείται όταν εφαρμόζεται διατμητική δύναμη για τον καθορισμό της μέγιστης διατμητικής τάσης.
Κατά αναλογία με την καμπτική δυσκαμψία, ΕΙ, και στην
στρέψη-στρέβλωση διακρίνουμε την στρεπτική δυσκαμψία,
GIT, καθώς και την δυσκαμψία έναντι στρέβλωσης, EIω. Η
επιρροή του ενός η του άλλου φαινομένου, κατά το ελαστικό
στάδιο συμπεριφοράς, εξαρτάται από το πηλίκο δυσκαμψιών
(GIT / EIω)0.5.

Σχ. 2. Στρέβλωση διατομών, συνθήκες στήριξης-φόρτισης (Kraus,
Kindmannn, 2009)

2. Σταθερές στρέψης-στρέβλωσης
Τα βασικά μεγέθη που εμφανίζονται στους υπολογισμούς είναι:
 Η σταθερά στρέψης, ΙΤ, κατά St. Venant (J, Saint Venant
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3. Σχέσεις υπολογισμού
Ανοικτές διατομές, τύπου ΙΡΕ, ΗΕΑ, ΗΕΒ
Τύπος διατομής

Σχ. 5. Σχέση υπολογισμού σταθεράς στέψης ελατών διατομών (Kraus,
Kindmannn, 2009)

Διατομές τύπου UPN
Σχέση Υπολογισμού

Τύπος διατομής

Σχέση Υπολογισμού

Οι παραπάνω σχέσεις είναι προσεγγιστικές και δεν λαμβάνουν υπόψη τους την συναρμογή μεταξύ των πελμάτων και
του κορμού της διατομής. Στην βιβλιογραφία (Kraus Kindmann, 2009) προτείνονται νέες σχέσεις για τον υπολογισμό της
σταθεράς στρέψης διατομών ΙΡΕ, ΗΕΑ,ΗΕΒ, ΗΕΜ (Σχ. 3,4).
Τα αποτελέσματα προήλθαν από αναλύσεις με πεπερασμένα
στοιχεία.

Σχ. 4. Σταθερά στέψης και στρέβλωσης ελατών
διατομών (Kraus, Kindmannn, 2009)
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Διατομές τύπου L

Διατομές τύπου T
Τύπος διατομής

Τύπος διατομής

Σχέση Υπολογισμού

Σχέση Υπολογισμού
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Διατομές τύπου I με ασύμμετρα πέλματα

Κλειστή κυκλική διατομή

Τύπος διατομής

Τύπος διατομής

Σχέση Υπολογισμού
Σχέση Υπολογισμού

Cw = 0
Κλειστή ορθoγωνική διατομή
Τύπος διατομής
Σύνθετη διατομή αποτελούμενη από Ι και UPN
Τύπος διατομής

Σχέση Υπολογισμού
Σχέση Υπολογισμού
Jw –Σταθερά στρέψης της διατομής Ι
Jc – Σταθερά στρέψης της διατομής UPN

Κέντρο διάτμησης

ΙyTOP- Ροπή αδράνειας σύνθετης διατομής αποτελούμενης από το άνω πέλμα του Ι και το UPN.
ΙytBOT- Ροπή αδράνειας σύνθετης διατομής αποτελούμενης από το κάτω
πέλμα του Ι και το UPN.
Ιy- Ροπή αδράνειας σύνθετης διατομής.

Απόσταση μεταξύ των κέντρων διάτμησης άνω και κάτω πέλματος
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Cw = 0
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