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Απρόσμενες και επαναλήψιμες, ψαθυρού τύπου  βλάβες, 
παρατηρήθηκαν κατά τους  σεισμούς του 
NORTHRIDGE, 1994, και ΚΟΒΕ, 1995, 

σε πλαισιακούς φορείς στην περιοχή σύνδεσης δοκού -
στύλου

Ρηγματώσεις μητρικού μετάλλουΡηγματώσεις μητρικού μετάλλου

Ρηγματώσεις των Ρηγματώσεις των εσωραφώνεσωραφών

Θραύση κοχλιών κορμούΘραύση κοχλιών κορμού



•Σημειώθηκε εξαιρετική ερευνητική δραστηριότητα για 
την επίλυση των αστοχιών τόσο στις Η.Π.Α όσο και 
στην Ευρώπη

•Οι έρευνες κατέληξαν στο γεγονός ότι η πλαστική 
άρθρωση θα πρέπει να σχηματίζεται σε απόσταση από 
την σύνδεση δοκού - στύλου



Γενικά παρουσιάστηκαν δύο φιλοσοφίες 
σχεδιασμού:

1.Ενίσχυσης της δοκού στην περιοχή σύνδεσης

2. Απότμησης των πελμάτων της δοκού σε 
μικρή απόσταση από την σύνδεση



Προτάθηκαν διάφορες μορφές  απότμησης των 
πελμάτων:

Plumier, 1990

Engelhard, 1996

Chen et al, 1997



H ερευνητική δραστηριότητα απέδωσε 
κωδικοποιημένες συστάσεις για τον σχεδιασμό δοκών 

με απότμηση:

Η.Π.Α. / Καναδάς

•FEMA 350

•CSI (Moment Connections for 
Seismic Applications, 2004)

Ευρωπαϊκή. ΄Ένωση
ΕC 8, Part 3, PrEN 1998-
3:200X, 

Draft January 2003

Annex B (informative)
Design of Structures for Earthquake 
Resistance. Strengthening and Repair 
of Buildings

•Σημαντικός αριθμός 
πειραματικών διατάξεων με 
δοκούς W12, W36 και 
στύλους W14

•Πολύ μικρός αριθμός 
πειραματικών διατάξεων με 
δοκούς ΗΕΑ και ΙΡΕ και 
στύλους ΗΕΑ,ΗΕΒ



H εισαγωγή  διατάξεων σχεδιασμού πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη την κατασκευαστική πρακτική 

που ισχύει στην Ευρώπη

r = 4g2 + b2 / 8gr = 4g2 + b2 / 8g
s = a + b/2s = a + b/2

g = 0.20 – 0.25 bf (40 – 50 % bf)g = 0.20 – 0.25 bf (40 – 50 % bf)
b = 0.75 dbb = 0.65 – 0.85 db

a = 0.60 bfa = 0.50 – 0.75 bf

EC 8, Part 3, Annex B [15]FEMA 350 [4] / 351 [14]



•Γενικά διαφορετικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά 
Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών διατομών.

•Ισχυρό ΄΄panel zone΄΄. Μεγάλο πάχος κορμού  στύλου 
συγκριτικά με αυτούς που χρησιμοποιούνται στην 
Ευρώπη.

•Διαφορετικά μηχανικά χαρακτηριστικά χάλυβα, 
εισάγοντας, πιθανά, διαφορετικό επίπεδο κράτυνσης.

•Έλλειψη πειραματικών διατάξεων με στύλους ΙΡΕ.

•Διαφορετικές λεπτομέρειες σύνδεσης δοκού – στύλου.
Αναγκαία πειραματική έρευνα λαμβάνοντας 
υπόψη κατασκευαστικές λεπτομέρειες και 
διατάξεις δοκού – στύλου όπως αυτές 
χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη



Βασική φιλοσοφία σχεδιασμού δοκών με 
κυκλική απότμηση πελμάτων δοκού

Mcf.sd

Πλαστική Φ.Ι

Καταπόνηση

Mpl.Rd.be

Mpl.RΒS



Διαστασιολόγηση της απότμησης πελμάτων:
1. Μείωση της μέγιστης καταπόνησης, που είναι πιθανά 
να αναπτυχθεί στο ΄΄πρόσωπο΄΄ του στύλου Μcf.sd. 
Περίπου 85-100% της πιθανά αναπτυσσόμενης 
πλαστικής ροπής δοκού, Μpl.Rd.be.

2. Η πλαστική αντοχή στην περιοχή απότμησης, να 
είναι κατάτι μικρότερη, μετά την διαρροή και την 
κράτυνση, από την καταπόνηση στην αντίστοιχη 
θέση.

1.Mcf.sd ≤ (0.85 – 1.0) Mpl.Rd.be

2.Mpl.RBS ≤ (0.90 – 0.95) Msd.RBS



•H πρώτη συνθήκη ελέγχει την καταπόνηση που 
είναι πιθανό να αναπτυχθεί στα συνδετικά στοιχεία.

•Η δεύτερη εξασφαλίζει τον σχηματισμό της 
πλαστικής άρθρωσης στην προεπιλεγμένη θέση.

Προτείνονται σχέσεις διαστασιολόγησης
λαμβάνοντας υπόψη την:

• κράτυνση

•τυχηματική μεταβολή των μηχανικών 
χαρακτηριστικών του χάλυβα

•μόνιμα φορτία



•Καμπτική Πλαστική αντοχή στην θέση της απότμησης:

Mpl.Rd.RBS = γov.RBS ZRBS fy
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•Συντελεστής υπεραντοχής στην θέση της απότμησης:

γov.RBS = 1.40

γov = 1.20
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•Καμπτική ροπή στο ΄΄πρόσωπο΄΄ του στύλου:

Mpl.Rd.be = γov Zb fy

•Καμπτική Πλαστική αντοχή δοκού:



•Απότμηση πέλματος:

    
  RBS.ovyfbf

ovsRBS.ovyb

ftdt2
s'L2

wsC'L
s21fZ

g
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 (2)

Cs – Συντελεστής  ο οποίος λαμβάνει υπόψη την μείωση 
της καταπόνησης στο πρόσωπο του στύλου. (0.85…1.0)

CRBS – Συντελεστής  ο οποίος λαμβάνει υπόψη την 
μείωση της πλαστικής ροπής αντοχής. (0.90…0.95)

g < 50% bf
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Επιρροή του δείκτη υπεραντοχής σε σχέση με την πλαστική καμπτική αντοχή

Παρατηρείται ότι η αύξηση του δείκτη υπεραντοχής
τείνει να μείωση την επιρροή της απότμησης για 
τον σχηματισμό πλαστικής άρθρωσης στην εν 

λόγω περιοχή



IPE 360, L= 6000mm, w = 65.5 KN/m a = 102mm, b = 270mm, 
S235

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00

0.80 1.00 1.20 1.40

γov.RBS / γov

g 
(m

m
) Cs = 1.0

Cs = 0.85
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Ποσοστό απότμησης – δείκτης 
υπεραντοχής

Ποσοστό απότμησης – Συντελεστής 
μετρίασης καταπόνησης στοιχείων 
σύνδεσης

•Άυξηση της 
υπεραντοχής οδηγεί 
στην αύξηση της 

απότμησης •Προσπάθεια μετρίασης 
της καταπόνησης στην 
σύνδεση –αύξηση της 

απότμησης



Εκτίμηση  ανελαστικής στροφής δοκών με απότμηση
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High Ductility (H) – Near Collapse (NC)  μθ.av > 7.50
Medium Ductility (M) – Sever Damage (SD)  4.50 ≤ μθ.av ≤ 7.50

Low Ductility (L) – Repairable Damage (RD)  1.50 ≤ μθ.av ≤ 4.50

Υπολογ. Πρόγραμμα DuctRot



SDMSDMM10000
NCH50SDM40M8000

NCHNCHH6000IPE 
500

SDMSDML10000
NCH47SDM38M8000

NCHSDMM6000IPE 
450

Επίπεδο διαθέσιμης πλαστιμότητας

E.Π      0.20bf    E.Π 0.25bf E.Π

ΔΟΚΟΣ



SDMSDML10000

NCH75SDM60M8000

NCHSDMM6000HEA 
340

SDMSDML10000

NCH75SDM60L8000

NCHSDMM6000HEA 
320

Επίπεδο διαθέσιμης πλαστιμότητας

E.Π      0.20bf    E.Π 0.25bf E.Π

ΔΟΚΟΣ



Συμπερασματικά:

•Προτάθηκαν σχέσεις διαστασιολόγησης, συκγριτικά
με αυτές που δίνονται στον EC8-Part 3, 
λαμβάνοντας υπόψη την κράτυνση, μετρίαση 
καταπόνησης των στοιχείων σύνδεσης, τυχηματική
αύξηση του ορίου διαρροής του χάλυβα.

•Εκτιμήθηκε η ανελαστική ικανότητα δοκών με 
απότμηση πελμάτων

•Περισσότερη πειραματική έρευνα είναι 
αναγκαία για την διερεύνηση της 
συμπεριφοράς ανάλογων διατάξεων 
λαμβάνοντας υπόψη την ευρωπαϊκή 
σχεδιαστική και κατασκευαστική πρακτική




