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Περίιεψε 

 ηόρνο ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεύλεζε ησλ θαηλνκέλσλ 

ηνπ πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπ ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη ηεο πιαζηηθνπνίεζεο ζε ραιύβδηλεο 

δνθνύο δηαηνκήο δηπινύ ηαπ, κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ. Γηα ην ζθνπό απηό 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ Δπξσθώδηθα 3, ελώ ηαπηόρξνλα 

πξαγκαηνπνηήζεθε έλα κεγάιν πιήζνο αξηζκεηηθώλ αλαιύζεσλ ζην πξόγξακκα 

πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ADINA ώζηε λα είλαη θαλεξή ε ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 ην πξώην θεθάιαην γίλεηαη κία εηζαγσγηθή αλαθνξά ζηα είδε ησλ δηαηνκώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο θαηαζθεπήο ηνπο. 

ην δεύηεξν θεθάιαην εμεηάδνληαη νη πηζαλέο κνξθέο αζηνρίαο κηαο ραιύβδηλεο 

ζπκπαγνύο δνθνύ δηαηνκήο δηπινύ ηαπ πνπ θάκπηεηαη ππό ηελ επίδξαζε νκνηόκνξθα 

θαηαλεκεκέλνπ θνξηίνπ, θαζώο απηό απνηειεί ην αληηθείκελν ησλ αξηζκεηηθώλ 

αλαιύζεσλ γηα ηα επόκελα θεθάιαηα. Παξνπζηάδνληαη βαζηθέο έλλνηεο ηεο ειαζηηθήο 

θάκςεο δνθώλ, πεξηγξάθνληαη νη πηζαλέο γξακκηθέο θαη κε γξακκηθέο αλαιύζεηο πνπ 

κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ γηα ηε κειέηε ησλ ραιύβδηλσλ δνθώλ θαη εμεηάδνληαη νη πηζαλνί 

ηξόπνη αζηνρίαο ηνπο, αθνύ πξνεγεζεί ε θαηάηαμε ησλ δηαηνκώλ ζε θαηεγνξίεο κε βάζε 

ηνλ Δπξσθώδηθα 3. Γίλεηαη αλαθνξά ζηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Δπξσθώδηθα 3 γηα ηνλ 

ππνινγηζκό ηεο αληνρήο ησλ δνθώλ. 

ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη κία ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ADINA, ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο αλαιύζεηο ηεο παξνύζαο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Ιδηαίηεξε βαξύηεηα δίλεηαη ζηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ 

ζπλνξηαθώλ ζπλζεθώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ αξηζκεηηθώλ 

αλαιύζεσλ. 

ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αξηζκεηηθώλ 

αλαιύζεσλ γηα πεξηπηώζεηο αζηνρίαο ζπκπαγώλ δνθώλ ιόγσ ζρεκαηηζκνύ πιαζηηθνύ 



 

II                                                                                                                             ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 
 

 
Γηπισκαηηθή Δξγαζία Θενδώξαο Μίληδηα, ΔΜΠ 2010 

 
 

κεραληζκνύ θαηάξξεπζεο, ελώ ηαπηόρξνλα γίλεηαη ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηα 

αλακελόκελα απνηειέζκαηα από ηε ζεσξία κε γξακκηθόηεηαο πιηθνύ. 

ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αξηζκεηηθώλ 

αλαιύζεσλ γηα πεξηπηώζεηο πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ δνθώλ, κε παξάιιειε ζύγθξηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ κε ηα αληίζηνηρα ηνπ Δπξσθώδηθα 3. Δμεηάδνληαη δηάθνξνη παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θνξέσλ, όπσο ε ζέζε εθαξκνγήο ηνπ θνξηίνπ θαη 

ην κέγεζνο ηεο αξρηθήο γεσκεηξηθήο αηέιεηαο. 

ην έθην θεθάιαην γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ αξηζκεηηθώλ αλαιύζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα θνξείο ζηνπο νπνίνπο εθδειώλεηαη ηνπηθόο ιπγηζκόο, ν νπνίνο 

απνηειεί ηνλ θύξην παξάγνληα αζηνρίαο ηνπο. 

ην έβδνκν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη αξηζκεηηθέο αλαιύζεηο γηα θνξείο ζηνπο 

νπνίνπο εκθαλίδεηαη αιιειεπίδξαζε ησλ κνξθώλ αζηνρίαο πνπ έρνπλ πεξηγξαθεί ζηα 

πξνεγνύκελα θεθάιαηα. 

ην όγδνν θεθάιαην αλαθέξνληαη νη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Δπξσθώδηθα 3 γηα 

ηνλ έιεγρν ησλ θπςεισηώλ δνθώλ (ή δνθώλ κε δηάθελα θνξκνύ), ελώ ηαπηόρξνλα 

παξνπζηάδεηαη θαη ην ζεσξεηηθό ππόβαζξν γηα ηε ζηαηηθή ηνπο αληηκεηώπηζε. 

ην έλαην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αξηζκεηηθώλ αλαιύζεσλ 

γηα δνθνύο κε πνιιαπιέο θπθιηθέο νπέο θαη δηεξεπλώληαη νη πηζαλνί κεραληζκνί αζηνρίαο 

ηνπο. 

ην δέθαην θεθάιαην εμεηάδεηαη κέζσ αξηζκεηηθώλ αλαιύζεσλ ε ζηαδηαθή 

απνκείσζε ηνπ θξίζηκνπ θνξηίνπ ιπγηζκνύ θαη ηεο θέξνπζαο ηθαλόηεηαο δνθώλ κε 

θπθιηθέο νπέο, κέζσ ηεο αύμεζεο ηεο δηακέηξνπ ησλ θπθιηθώλ νπώλ. Δπίζεο, 

δηεξεπλώληαη, κέζσ αξηζκεηηθώλ αλαιύζεσλ, νη πηζαλέο κνξθέο αζηνρίαο ησλ δνθώλ.  

ην ελδέθαην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ 

από ηελ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία. 
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Abstract 

 The objective of the present diploma thesis is to investigate the phenomena of 

lateral-torsional buckling, local buckling and yielding of steel beams, with Ι-cross 

sections, with and without web openings. For this purpose, the recommendations of 

Eurocode 3 were used, while a large number of numerical analyses were carried out 

using the Finite Element software ADINA, in order to compare the results. 

The first chapter constitutes an introduction to the types of profiles used in steel 

structures and to their manufacturing process. 

The second chapter presents the modes of failure of a solid steel beam under the 

influence of transverse distributed line load, which constitutes the object of numerical 

analyses in the following chapters. There is a reference to the basic principles of bending, 

a description of the linear and non-linear analyses which can be applied for the study of 

steel beams and a description of the modes of failure, after the classification of cross 

sections in categories according to Eurocode 3. The normative recommendations of 

Eurocode 3 are also presented. 

The third chapter consists of the presentation of the Finite Element software 

ADINA, which is used in all analyses. Particular emphasis is given to the application of 

the appropriate boundary conditions used in numerical simulations. 

The fourth chapter presents the results of numerical analyses for beams which fail 

due to plastic collapse. There is also a comparison between them and the results 

obtained by the theory of material non-linearity. 

In the fifth chapter, the numerical analyses of lateral-torsional buckling are 

presented, while the results are compared to the results given by Eurocode 3. There is an 

examination of various factors influencing the behavior of beams, such as the position of 

application of distributed line load and the size of the initial geometric imperfection. 
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The sixth chapter presents the results of numerical analyses where local buckling 

appears and causes failure of the steel member. 

The seventh chapter presents the results of numerical analyses where there is an 

interaction of modes of failure described in previous chapters. 

In the eighth chapter, the recommendations of Eurocode 3 concerning the 

resistance and modes of failure of castellated beams are presented, while the theoretical 

basis for their static behavior is approached. 

The ninth chapter deals with the numerical analyses of castellated beams and 

their possible modes of failure. 

The tenth chapter looks into the progressive reduction of the critical buckling load 

and the resistance of castellated beams by increasing the diameter of holes. 

Furthermore, numerical analyses are used to investigate the failure of castellated beams. 

The eleventh chapter presents the general conclusions resulted from the diploma 

thesis. 
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