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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Στθν εργαςία αυτι γίνεται ςφγκριςθ τριϊν μεκόδων υπολογιςμοφ τθσ αντοχισ ςφνκετων 
υποςτυλωμάτων: (i) ςφμφωνα με τον Ευρωκϊδικα 3, (ii) βάςει μθ γραμμικϊν αναλφςεων 
γεωμετρίασ και υλικοφ με τθ μζκοδο πεπεραςμζνων ςτοιχείων, και (iii) ςφμφωνα με μία 
προτεινόμενθ θμι-αναλυτικι μζκοδο. Ραρατθροφνται κάποιεσ διαφορζσ ςτα αποτελζςματα των 
τριϊν μεκόδων, τα οποία και αναλφονται ςτο τελευταίο κεφάλαιο τθσ εργαςίασ.  

Αρχικά αναλφεται θ ςυμπεριφορά και θ λειτουργία του ςφνκετου υποςτυλϊματοσ και ζπειτα 
γίνεται ςφγκριςθ με τα υποςτυλϊματα ςυμπαγοφσ διατομισ. Η κφρια διαφορά εντοπίηεται ςτον 
υπολογιςμό τθσ αντοχισ, αφοφ ςτα υποςτυλϊματα με ςυμπαγι διατομι θ αντοχι εξαρτάται από το 
μικοσ και από τθν καμπτικι δυςκαμψία τθσ διατομισ τουσ, ενϊ ςτα υποςτυλϊματα πολυμελϊν 
διατομϊν πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ θ επιρροι τθσ διάτμθςθσ ςτο βζλοσ κάμψθσ κακϊσ και το 
ενδεχόμενο πρόωρου τοπικοφ λυγιςμοφ κάποιου μεμονωμζνου  μζλουσ τθσ διατομισ, πριν το 
υποςτφλωμα εξαντλιςει τθν  φζρουςα ικανότθτά του. Η ανάλυςθ των φαινομζνων αυτϊν γίνεται 
ςτο 2ο κεφάλαιο τθσ διπλωματικισ εργαςίασ. 

Στο 3ο κεφάλαιο παρουςιάηονται οι διατάξεισ του Ευρωκϊδικα 3 που αφοροφν κλιβόμενα μζλθ 
πολυμελοφσ διατομισ που ςυνδζονται είτε με οριηόντιεσ λεπίδεσ ςφνδεςθσ είτε με ράβδουσ 
δικτφωςθσ. Ραρουςιάηονται οι ζλεγχοι για κατάλλθλο ςχεδιαςμό των ςφνκετων υποςτυλωμάτων 
βάςει του Ευρωκϊδικα 3. 

Στο 4ο κεφάλαιο παρουςιάηεται μια προτεινόμενθ μζκοδοσ εφρεςθσ φζρουςασ ικανότθτασ 
ςφνκετου υποςτυλϊματοσ με ράβδουσ δικτφωςθσ θ οποία φαίνεται να είναι πιο αποτελεςματικι 
για ελαςτικι αςτοχία ςφνκετων υποςτυλωμάτων ςε ςχζςθ με τα αποτελζςματα του Ευρωκϊδικα 3.  

Στο 5ο κεφάλαιο παρουςιάηονται οι αναλφςεισ μζςω πεπεραςμζνων ςτοιχείων για ελαςτοπλαςτικι 
και ελαςτικι αςτοχία υποςτυλϊματοσ. Αναλφονται πζντε μοντζλα για κάκε μορφι αςτοχίασ με το 
πρόγραμμα πεπεραςμζνων ςτοιχείων adina. Αρχικά πραγματοποιείται γραμμικι ανάλυςθ λυγιςμοφ 
από τθν οποία προκφπτουν οι ιδιομορφζσ λυγιςμοφ του υποςτυλϊματοσ, οι οποίεσ 
χρθςιμοποιοφνται για να ειςαχκοφν αρχικζσ ατζλειεσ. Στθ ςυνζχεια εκτελείται μθ γραμμικι 
ανάλυςθ με ατζλειεσ για ελαςτικό και ελαςτοπλαςτικό υλικό. Στο κεφάλαιο αυτό 
ςυμπεριλαμβάνεται θ παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων  και θ γραφικι τουσ αναπαράςταςθ. Για 
κάκε παράδειγμα γίνεται ςυνοπτικι ςφγκριςθ των τριϊν μεκόδων. 

Στο 6ο κεφάλαιο παρουςιάηονται τα αποτελζςματα των τριϊν μεκόδων, για ελαςτοπλαςτικι και 
ελαςτικι αςτοχία, ςχολιαςμόσ των αποτελεςμάτων κακϊσ και προτάςεισ για βζλτιςτο ςχεδιαςμό 
των ςφνκετων υποςτυλωμάτων.  
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ABSTRACT  

This thesis compares three methods for calculating the ultimate capacity of built-up columns: (i) 
according to Eurocode 3, (ii) based on finite element geometrically and materially non-linear analysis, 
and (iii) according to a proposed semi-analytical method. Some differences are observed in the 
results obtained with the three methods, which is also analyzed in the final chapter of this thesis. 

The 2nd chapter presents the behavior and function of built-up columns and also a comparison with 
the columns of solid cross-section. The main difference lies in the calculation of the resistance, since 
in the solid cross-section columns the buckling strength depends exclusively on the length and the 
bending stiffness, while for the built-up columns one has to take into account the shear deformation 
and the case of premature local buckling of a single panel, before the column exceeds its bearing 
capacity.  

The 3rd chapter presents the specifications of Eurocode 3 that refer to built-up columns under 
compression with either lacing bars or batten plates. The checks that should be performed for their 
proper design according to EC3 are mentioned. 

In the 4th chapter a different method for calculating the strength of built-up columns with lacing bars 
is presented, which compared to Eurocode 3 is capable of capturing the case of elastic failure of 
built-up columns. 

In the 5th chapter the analyses performed using finite element models are presented, including cases 
of both elastoplastic and elastic types of failure of built-up columns. For each type of failure, five 
models are analyzed making use of the finite element software Adina. Initially a linearized buckling 
analysis is done for obtaining the shapes of the buckling modes of the built-up column, which will be 
used for inserting initial imperfections. Afterwards, non-linear collapse analysis with initial 
imperfection is done for both elastic and plastic material. The presentation of the results and their 
comprehensive graphic interpretation consists the final part of this chapter.  

The 6th chapter includes the results obtained with the three different methods for elastic and 
elastoplastic failure, discussion of the results and suggestions for optimal design of built-up columns.  

  




