
 
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ  
ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 

 
 

Ξενοφών Πειστικός 
Πολιτικός Μηχανικός 
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 

e-mail: peistikos@otenet.gr 
 

 
Γιώργος Παπαγεωργόπουλος 

Πολιτικός Μηχανικός 
Ναύπλιο, Ελλάδα 

e-mail: papgeorg@otenet.gr 
 
 
 
 
1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Το πρόγραμμα SC υπολογίζει και σχεδιάζει λεπτομέρειες συνδέσεων χαλύβδινων κτηρίων. Το 
SC εισάγει τα αποτελέσματα της ανάλυσης από βάσεις δεδομένων που δημιουργούν άλλα 
προγράμματα (π.χ. ETABS®, SAP2000®) και εξάγει λεπτομέρειες συνδέσεων σε σχεδιαστικά 
προγράμματα (π.χ. BricsCAD® ή AutoCAD®). 

Το SC σχεδιάζει αυτόματα ένα τρισδιάστατο προσομοίωμα του κτηρίου στην πλατφόρμα 
CAD. Ο χρήστης επιλέγει τον τύπο της σύνδεσης και τα συνδεόμενα μέλη (στο παράθυρο 
CAD). Κατόπιν το SC υπολογίζει και σχεδιάζει τη λεπτομέρεια της σύνδεσης με τις 
διαστάσεις της, εξάγοντας όλα τα απαραίτητα επί μέρους στοιχεία (διατομές, ελάσματα, 
κοχλίες, συγκολλήσεις κλπ.) για περεταίρω επεξεργασία στα συστήματα CAD. Η διαδικασία 
αυτή μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές απαιτείται έως ότου σχεδιαστούν οι λεπτομέρειες 
όλων των συνδέσεων του έργου. Οι συναφείς υπολογισμοί μπορούν να εξαχθούν σε ένα 
λογιστικό φύλλο ή ένα απλό αρχείο κειμένου. Οι λεπτομέρειες των συνδέσεων υπολογίζονται 
σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3 και τα πρότυπα του AISC. 

Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει ή να διατηρήσει τις προτεινόμενες από το πρόγραμμα 
παραμέτρους μιας σύνδεσης δηλ. τις διαστάσεις των επί μέρους στοιχείων, το είδος της 
σύνδεσης, την κλίμακα, τα υλικά, τους κοχλίες και τον τύπο των συγκολλήσεων. 
 
 
Λέξεις κλειδιά: Λεπτομέρειες χαλύβδινων συνδέσεων, αυτόματη σχεδίαση, συνδέσεις με 
μετωπικά ελάσματα, χαλύβδινα τοιχώματα, ελάσματα βάσης. 
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Βάση Τοιχώματος C11 - C2
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Σχ. 6: Τελικά σχέδια στην εφαρμογή CAD. 



Λεπτομέρεια Σύνδεσης C7-B57 στάθμης 1
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Σχ. 7: Τελικά σχέδια στην εφαρμογή CAD. 

  



Με την επιλογή των συνδεόμενων μελών, το πρόγραμμα υπολογίζει και προτείνει πάχη 
ελασμάτων, συγκολλήσεων και αποστάσεις κοχλιών σύμφωνα με τον κανονισμό. Όλες οι 
παράμετροι των συνδέσεων μπορούν να αλλάξουν από τον πίνακα ελέγχου του SC, μεταξύ 
αυτών, οποιαδήποτε αριθμητική τιμή, ο τύπος της σύνδεσης, η κλίμακα σχεδίασης, η ποιότητα 
του χάλυβα, οι κοχλίες και η ποιότητα των συγκολλήσεων. 
 
Μετά τον υπολογισμό της σύνδεσης ο χρήστης βλέπει εάν επαρκούν τα πάχη των ελασμάτων, 
των συγκολλήσεων ή οι κοχλίες. Για την σχεδίαση στο πρόγραμμα CAD δεν χρειάζεται η 
σύνδεση να είναι επαρκής, ο χρήστης μπορεί να καταστρατηγήσει εν γνώσει του οποιαδήποτε 
απαίτηση του κανονισμού, αρκεί η τελική μορφή της σύνδεσης να είναι κατασκευαστικά 
εφικτή. 
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ABSTRACT 
 
Steel Connections (SC) software designs and draws connection details for steel buildings with 
just one click. SC imports the analysis results from databases that other software creates (i.e. 
ETABS®, SAP2000®), and exports connection details in CAD software (i.e. BricsCAD® or 
AutoCAD®). 
SC draws automatically a three dimensional model of the building structure in the CAD 
platform. The user selects the connection type and (in the CAD window) the members to be 
connected. Then SC designs and draws automatically the connection detail with its 
dimensions, exporting all the necessary plates, bolts and welds for further processing to the 
CAD systems. This procedure can be repeated as many times as needed until all connection 
details of the project are created. The relevant calculations may be exported in a spreadsheet or 
a plain text document. Connection details are designed according to the EC-3 and the AISC 
codes and standards. 
All connection parameters, such as numerical values, connection type, drawing scale, steel 
grade, bolts and the welding type, may be changed manually from the interface. 
 
 
Key Words: Steel connection details, automatic drawing, end plate connections, steel shear 
walls, base plate. 
 
 


