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1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η εµφάνιση µιας πυρκαγιάς σε χαλύβδινο κτίριο προκαλεί την ανάπτυξη διαφόρων πεδίων 
θερµοκρασιών στα µέλη του, σύµφωνα µε τις νέες καµπύλες φυσικής πυρκαγιάς. Η τοπική 
πυρκαγιά οδηγεί στην ανάπτυξη υψηλών θερµοκρασιών οι οποίες εξαρτώνται σηµαντικά από 
τη γεωµετρία του χώρου ενώ, µία γενικευµένη πυρκαγιά οδηγεί τα µέλη τα οποία βρίσκονται 
στο εσωτερικό του κτιρίου να αναπτύξουν ταχύτατα οµοιόµορφα πεδία θερµοκρασιών, ενώ 
εκείνα τα οποία βρίσκονται στην περιφέρεια του κτιρίου διατηρούν σταθερά ανοµοιόµορφα 
θερµοκρασιακά πεδία πάνω στη διατοµή τους σε όλη τη διάρκεια της πυρκαγιάς. Η 
ανοµοιόµορφη θερµοκρασιακή καταπόνηση οδηγεί πρόωρα στην σηµαντική ανάπτυξη 
φαινοµένων 2ας τάξεως λόγω της µετατόπισης του ελαστικού ουδέτερου άξονα και τη 
δηµιουργία αρχικής εκκεντρότητας. Το πρόβληµα της ελαστικής ευστάθειας ενός αξονικά 
καταπονούµενου στύλου µετατρέπεται σε πρόβληµα αλληλεπίδρασης αξονικών δυνάµεων και 
καµπτικών ροπών. Η παρούσα εργασία προτείνει καµπύλες οριακού φορτίου για µεταλλικούς 
στύλους διατοµής διπλού-Τ υπό ανοµοιόµορφη θερµοκρασιακή καταπόνηση. Οι καµπύλες 



προκύπτουν από ανάλυση µε πεπερασµένα στοιχεία, ενώ παράλληλα προτείνεται αναλυτική 
λύση. Οι λύσεις συγκρίνονται µε την καµπύλη του Euler και µε τις καµπύλες λυγισµού του 
Ευρωκώδικα 3. 
 
 
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
 
Θεωρούµε έναν αξονικά καταπονούµενο στύλο διατοµής διπλού-Τ, ο οποίος αποτελεί µέλος 
µιας κατασκευής και βρίσκεται στο περίβληµά της. Το ένα πέλµα βρίσκεται σε επαφή µε τον 
εσωτερικό χώρο του κτιρίου, ενώ το άλλο µε το εξωτερικό περιβάλλον. Η ενδεχόµενη τοπική 
πυρκαγιά στον εσωτερικό χώρο του κτιρίου θα οδηγήσει στην ανάπτυξη ανοµοιόµορφης 
θερµοκρασίας κατά µήκος της διατοµής, όπως φαίνεται στο Σχ. (1). Η ρεαλιστική 
συµπεριφορά ανάπτυξης θερµοκρασίας υποδεικνύει ανοµοιόµορφα θερµοκρασιακά πεδία και 
κατά µήκος του µέλους, τα οποία λαµβάνονται σε αυτή την εργασία, κατά παραδοχή, 
οµοιόµορφα. Ο στύλος είναι στατικά ορισµένος, έτσι ώστε να µην αναπτύσσονται θερµικές 
τάσεις. Επιπλέον, θεωρείται πλευρικά εξασφαλισµένος, οπότε και κρίσιµος θεωρείται ο 
ελαστικός λυγισµός στον ισχυρό άξονα y-y της διατοµής.     
 

 
Σχ. 1. (i) Γραµµικό πεδίο θερµοκρασίας – (ii) Αρχική καµπύλωση λόγω ανοµοιόµορφης 

θερµοκρασίας – (iii) Μετατόπιση γεωµετρικού κέντρου στην ισοδύναµη διατοµή 
 
 
3. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
 
Ο χάλυβας σε υψηλή θερµοκρασία παρουσιάζει µείωση της αντοχής και της ακαµψίας του. 
Συγκεκριµένα, η περιγραφή του νόµου ξεκινάει µε µία ελαστική περιοχή, ακολουθεί µία 
καµπύλη ελαστοπλαστική περιοχή που καταλήγει σε οριζόντια πλαστική [2]. Η τιµή του 



µέτρου ελαστικότητας, η τιµή του ορίου αναλογίας και η τάση διαρροής µειώνονται µε την 
αύξηση της θερµοκρασίας. Κατά συνέπεια, η περιγραφή του νόµου του υλικού γίνεται µε µία 
δέσµη γραµµών που η κάθε µία εξαρτάται από τη θερµοκρασία.  
 
Σε αυτήν τη µελέτη, υιοθετείται η χρήση του µειωτικού συντελεστή της κλίσης της γραµµικής 
ελαστικής περιοχής για την αποµείωση του µέτρου ελαστικότητας αλλά και της τάσης 
διαρροής ανάλογα µε τη θερµοκρασία. Συνεπώς: 
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= 2,347 sin�0,5275T + 2,6�+ 0,193 sin(7,803T − 1,438)          (1) 

 
Όπου:  

T=θ/1000 θ είναι η θερµοκρασία σε ⁰C 
fy,θ, fy,20 η τάση διαρροής σε θερµοκρασία θ και σε θερµοκρασία δωµατίου 

αντίστοιχα 
Εθ, Ε20 το µέτρο ελαστικότητας σε θερµοκρασία θ και σε θερµοκρασία 

δωµατίου αντίστοιχα 

 
Η συνεχής εξ. (1), όπως περιγράφηκε παραπάνω προκύπτει ως παρεµβολή τριγωνοµετρικών 
συναρτήσεων µε τη βοήθεια του λογισµικού MATLAB [6].  
 
 
4. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΝΟΙΩΝ 
 
4.1 Ενεργό κέντρο ( Effective centroid ) 
 
Η µερική έκθεση σε πυρκαγιά οδηγεί στην ανάπτυξη ανοµοιόµορφης θερµοκρασίας στο 
µέλος. Θεωρώντας, αρχικά, σταθερή την ανάπτυξη της θερµοκρασίας κατά µήκος του µέλους, 
µελετάται η επιρροή της θερµοκρασιακής ανοµοιοµορφίας σε επίπεδο διατοµής.   
 
Το ενεργό κέντρο είναι το κέντρο δυσκαµψίας της διατοµής [4]. Είναι το σηµείο όπου πρέπει 
να εφαρµοστεί ένα σηµειακό φορτίο ώστε να αναπτυχθούν µόνο αξονικές παραµορφώσεις. Σε 
περίπτωση που το πεδίο θερµοκρασιών είναι οµοιόµορφο πάνω στη διατοµή (όποιο και αν 
είναι αυτό), τότε το ενεργό κέντρο συµπίπτει µε το γεωµετρικό κέντρο της διατοµής. Όταν 
όµως το πεδίο θερµοκρασιών είναι ανοµοιόµορφο τότε το κάθε σηµείο της διατοµής υπακούει 
σε ένα διαφορετικό νόµο τάσεων – παραµορφώσεων ανάλογο µε την επιβαλλόµενη 
θερµοκρασία στο σηµείο αυτό, όπως περιγράφηκε παραπάνω. Αυτό έχει ως συνέπεια το 
ενεργό κέντρο της διατοµής να αποµακρύνεται από το γεωµετρικό κέντρο και να οδηγείται 
προς την ‘κρύα’ πλευρά όπου υπάρχει ακόµα περίσσια δυσκαµψίας.   
 
Θεωρούµε ότι η κατανοµή της θερµοκρασίας είναι σταθερή κατά µήκος ενός µέλους και 
γραµµικά κατανεµηµένη καθ’ ύψος της διατοµής του. Το ενεργό κέντρο δίνεται: 
 

z�� =
� ����		
�

��

� ����
�

��
                                                                                       (2)      



                           
Όπου:  

E το µέτρο ελαστικότητας συναρτήσει της θερµοκρασίας θ 
z η απόσταση από το σηµείο αναφοράς 
 

Θεωρώντας την κατανοµή της θερµοκρασίας ως γραµµική κατά το ύψος της διατοµής, αυτή 
µπορεί να εκφραστεί σε σχέση µε την απόσταση z και την κλίση του πεδίου, ως: 
 

  θ = f�z� =
������	


�
z + θ���                                                                 (3) 

 
Άρα από την εξ. (2) και (3), έχουµε: 
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                                                                                     (4)     

   
4.2 Ισοδύναµη διατοµή 
 
Θεωρούµε ισοδύναµη διατοµή τέτοια ώστε να διατηρεί τις µηχανικές ιδιότητες της 
πραγµατικής διατοµής. Σε αυτή τη διατοµή το πλάτος των πελµάτων και το πάχος του κορµού 
µεταβάλλονται ανάλογα µε την επιβαλλόµενη θερµοκρασία. Η ισοδύναµη διατοµή πρέπει να 
διατηρεί την ίδια παραµόρφωση µε την πραγµατική διατοµή, δηλαδή: 
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                                                              (5) 

 
Όπου:  

εeq, ε η παραµόρφωση ε σε ένα σηµείο της ισοδύναµης διατοµής και της 
πραγµατικής διατοµής αντίστοιχα 

Εeq, Ε το µέτρο ελαστικότητας σε ένα σηµείο της ισοδύναµης διατοµής και 
της πραγµατικής διατοµής αντίστοιχα 

 
Το µέτρο ελαστικότητας της ισοδύναµης διατοµής παραµένει σταθερό σε όλη τη διατοµή και 
λαµβάνεται ίσο προς εκείνο της θερµοκρασίας δωµατίου. Έχοντας ως δεδοµένο ότι το ύψος 
της διατοµής παραµένει αµετάβλητο [1] συµπεραίνουµε ότι η τελική τάση δίνεται µε τη 
βοήθεια της εξ. (5): 
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                                                                    (6) 

 
Όπου:  

σ, σeq η ορθή τάση σε θερµοκρασία θ στην πραγµατική διατοµή και στην 
ισοδύναµη διατοµή αντίστοιχα 

 
 



5. ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 
 
Θεωρούµε ένα τέλειο στύλο χωρίς αρχική εκκεντρότητα και παραµένουσες τάσεις. Ο στύλος 
υπόκειται σε αξονική θλίψη σε θερµοκρασία δωµατίου. Η ενδεχόµενη τοπική πυρκαγιά, όπως 
περιγράφηκε παραπάνω θα οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός γραµµικού πεδίου θερµοκρασιών 
κατά µήκος της διατοµής. Η υψηλή θερµοκρασία συντελεί στην σταδιακή αποµείωση των 
µηχανικών ιδιοτήτων του µέλους και κατά συνέπεια στην αποµείωση της αντοχής και της 
δυσκαµψίας.  
 
Αρχικά, η αµφιαρθρωτή διάταξη του στύλου επιτρέπει την επιµήκυνση του µέλους λόγω της 
διαστολής του υλικού. Θερµικές τάσεις δεν αναπτύσσονται καθότι ο φορέας είναι 
ισοστατικός. Το ανοµοιόµορφο θερµοκρασιακό πεδίο προκαλεί διαφορετική επιµήκυνση του 
κάθε σηµείου της διατοµής µε αποτέλεσµα το µέλος να υφίσταται καµπύλωση (bowing). Η 
κυρτή πλευρά του µέλους, όπου έχουν αναπτυχθεί οι υψηλότερες θερµοκρασίες προς τη 
θερµή εσωτερική πλευρά. 
 
Ταυτόχρονα, η αποµείωση των µηχανικών ιδιοτήτων της διατοµής οδηγεί στην µετατόπιση 
του κέντρου δυσκαµψίας (ενεργό κέντρο) µε αποτέλεσµα την ανάπτυξη ροπών άκρων, οι 
οποίες αντιτίθενται στο φαινόµενο της θερµικής καµπύλωσης. 
 
 
6. ΗΜΙ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 
Η αρχική καµπυλότητα που αποκτάει ο φορέας λόγω της θερµικής διαστολής είναι 
κυλινδρικής µορφής. Προσεγγιστικά θεωρούµε ηµιτονοειδή συνάρτηση που περιγράφει την 
παραµόρφωσή του [3]: 
 

y�x� = a�� sin(
��

�
)                                                                                                               (7) 

 
Όπου:  

α∆θ η µέγιστη βύθιση που συµβαίνει στο µέσο του µέλους λόγω της 
θερµικής καµπύλωσης 

 
Η αξονική δύναµη θα δηµιουργήσει φαινόµενα 2ας τάξεως λόγω της αρχικής εκκεντρότητας 
µε αποτέλεσµα την περαιτέρω βύθιση του φορέα [3]: 
 

δ� = y�x� =
��

�� ����
sin(

��

�
)                                                                                              (8) 

 
Όπου:  

P η επιβαλλόµενη αξονική δύναµη  
Pcr το φορτίο του Euler 

 
Όπως περιγράφηκε παραπάνω, η αποµάκρυνση του ενεργού κέντρου προς την ψυχρή παρειά 
δηµιουργεί, λόγω του ότι το σηµείο επιβολής του φορτίου παραµένει αµετάβλητο, ροπές 
άκρων µε συνακόλουθη εµφάνιση βυθίσεων: 



 

δ�  = ���� =
!�

"#$
x(l − x)                                                                       (9) 

 
Όπου:  

Mo η ροπή στο άκρο λόγω της µετατόπισης του ουδέτερου άξονα 
 
Εποµένως, η ολική παραµόρφωση του φορέα δίνεται: 
 

δ%&% = δ� − δ�  + e =
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x�l − x�+ e                      (10) 

 
Το ισοδύναµο µέλος υπόκειται πλέον σε κάµψη και θλίψη. Η µέγιστη τάση αναπτύσσεται στο 
µέσο του µέλους, στην κοίλη πλευρά [1]. Η µέγιστη τάση που µπορεί να αναπτυχθεί σε αυτό 
το σηµείο είναι η αντίστοιχη τάση διαρροής στην δεδοµένη θερµοκρασία. Εφαρµόζοντας τη 
µέθοδο Newton – Raphson η µέγιστη ελαστική αξονική δύναµη που µπορεί να παραλάβει ο 
φορέας βρίσκεται µέσω της εξ. (11): 
 

σ),�� =
�
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y                    (11) 

 
Όπου:  

σeq η τάση διαρροής της ισοδύναµης διατοµής  
Aeq , Ieq το εµβαδόν και η ροπή αδράνειας της ισοδύναµης διατοµής αντίστοιχα 
y η απόσταση του ενεργού κέντρου από τη θλιβόµενη ίνα 

 
 
7. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 
Η συµπεριφορά ενός στύλου διατοµής IPE300 επιβεβαιώθηκε για µία συγκεκριµένη 
θερµοκρασιακή κατανοµή και για πολλαπλά µήκη µε το λογισµικό πεπερασµένων στοιχείων 
ABAQUS [5]. Ο προσδιορισµός του υλικού έγινε και µε τους διγραµµικούς νόµους τάσεων 
παραµορφώσεων αλλά και µε τους ελαστοπλαστικούς νόµους υλικού όπως δίνονται στον  
Ευρωκώδικα 3 – Μέρος 1.2. Τα στοιχεία που επιλέχθηκαν για την περιγραφή του µοντέλου 
είναι τετράκοµβα στοιχεία κελύφους. Η ανάλυση πραγµατοποιήθηκε σε δύο βήµατα. Στο 
πρώτο βήµα εφαρµόζεται το γραµµικό θερµοκρασιακό πεδίο και στο δεύτερο βήµα το µέλος 
υπόκειται σε αξονική δύναµη µέχρι την εµφάνιση αστάθειας.     
 
 
8. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Στο Σχ. (2) δίνεται η καµπύλη οριακής αντοχής του µέλους για διάφορες γεωµετρικές 
λυγηρότητες. Η ταύτιση µε την ανάλυση των πεπερασµένων στοιχείων υποδεικνύει ότι η 
κλασική εξίσωση που περιγράφει τη συµπεριφορά στύλου υπό κάµψη µπορεί µε τους 
κατάλληλους χειρισµούς να χρησιµοποιηθεί για την περίπτωση στύλου σε ανοµοιόµορφη 
θερµοκρασία. Η υιοθέτηση της καµπύλης που προτείνει ο Ευρωκώδικας για τη µέγιστη 



θερµοκρασία του φορέα εµφανίζεται ιδιαίτερα συντηρητική για µικρές και µεσαίες 
λυγηρότητες, ενώ σχετικά αισιόδοξη για µεγάλες. Η αναλυτική σχέση πρέπει να ελεγχθεί και 
για άλλα θερµοκρασιακά πεδία και για διαφορετικές διατοµές προκειµένου να διασφαλιστεί η 
εγκυρότητά της. Με την κατάλληλη περιγραφή των διγραµµικών νόµων τάσεων –
παραµορφώσεων και την ενσωµάτωση των υπολοίπων φαινοµένων τα οποία συναντώνται και 
σε στύλους που βρίσκονται σε θερµοκρασία δωµατίου, η µέθοδος αυτή µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για την εύρεση των καµπύλων λυγισµού στύλων βρίσκονται σε υψηλή 
θερµοκρασία και υπόκεινται σε αξονική δύναµη. 
 

 
 

Σχ. 2. Καµπύλη λυγισµού για θερµοκρασία 300⁰C/500⁰C 
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10.  SUMMARY 
 
Members on the perimeter of a building sustain a clear thermal gradient over their cross-
section. Mechanical properties of the material depend on the imposed temperature field 
according to Eurocode 3 [2]. Thermal gradient causes the shift of the elastic neutral axis and, 
as a result, the generation of initial eccentricity. Thermal gradient causes varying thermal 
elongation over the cross-section leading to column bowing. The deflection of the column is 
amplified due to second-order effects. 
 
The scope of this study is the analytical treatment of steel pin-ended column under thermal 
gradient. An IPE300 European cross-section will be used for the study of the above effect for 
several lengths in order to obtain the reduction of the maximum elastic axial load due to 
instability. Linear temperature gradient is imposed across the y-y axis. The flexural buckling 
of the minor axis is not within the context of the present work since the influence of the 
thermal gradient is of main interest. 
 
Eurocode 3 – Part 1.2 proposes reduction factors for the description of the stress – strain 
relationships according to the imposed temperatures. The shape of these functions is linear – 
elliptical – linear, but, for the sake of simplicity, bilinear laws are adopted. 
 
The reduction of the modulus of elasticity is dependent on the temperature of the material, as 
shown is eq. (1). That produces an arbitrary field of modulii along the cross-section. To 
overcome this obstacle and apply a constant E20, the thickness of the web can be scaled 
according to the imposed temperature at each point of the cross-section [1]. 
 
The thermal bowing effect on a perfect column is assumed to be analogous to the initial 
imperfection that exists on real columns. Against this phenomenon, acts the shift of the 
centroid [4]. The edge moments, resulting from the slope of the thermal gradient, counteract 
the bowing of the member. 
 
Based on the concept of maximum allowable stress at the middle of the column [3], the 
maximum elastic axial load can be derived according to eq. (12). 
 
The analysis of the behaviour of the simply-supported steel column under the combined effect 
was validated with the general purpose finite element package ABAQUS [5]. For the 
description of the material behaviour, both the mentioned bilinear laws and the true laws, that 
include the elastoplastic regions as given by Eurocode, are applied.  
 
In conclusion, the basic equation of beam-column with initial curvature can be used with the 
proper manipulation for the analytical treatment of steel columns under thermal gradient. 
There is good agreement between the analytical solution and the finite element analysis. The 
equation will be checked for various types of steel cross-sections and thermal cases. 
 

 
 


