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1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα εργασία εντάσσεται στα πλαίσια του ευρύτερου ερευνητικού προγράμματος,
που πραγματοποιείται στο Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών, του Δ.Π.Θ.. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η συμπεριφορά σύνδεσης ροπής σε κόμβους δοκού-υποστυλώματος με
κοίλες διατομές. Η υλοποίηση κοχλιώσεων σε συνδέσεις κοίλων διατομών είναι αρκετά
δυσχερής, λόγω της κλειστής γεωμετρίας τους και ως εκ τούτου της αδυναμίας χρήσης περικοχλίων για τη σύσφιξη των κοχλιών. Για το λόγο αυτό προτείνεται μία νέα μέθοδος
σύνδεσης, στην οποία οι κοχλίες θα συσφίγγονται σε σπειρώματα που κατασκευάζονται σε
λεπίδα συγκολλημένη στο πέλμα του υποστυλώματος. Κατ’ ουσία η λεπίδα αυτή θα υποκαθιστά το περικόχλιο. Αντικείμενο της έρευνας είναι η διατύπωση εξισώσεων πρόβλεψης
για την αντοχή της εν λόγω σύνδεσης προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της σε
πρακτικό επίπεδο. Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται το αναλυτικό μοντέλο προσομοίωσης,
που σχεδιάστηκε για το σκοπό αυτό με τη χρήση πεπερασμένων στοιχείων, καθώς και τα
συμπεράσματα, που εξήχθησαν από την ανάλυση σχετικά με την αντοχή και τη μορφή της
αστοχίας της σύνδεσης.
2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι κοίλες διατομές, εξαιτίας μια σειράς πλεονεκτημάτων που εμφανίζουν έναντι των ανοικτών διατομών, βρίσκονται πρώτες στην προτίμηση πολλών μελετητών-κατασκευαστών
και ειδικότερα σε κατασκευές υψηλού επιπέδου. Πιο συγκεκριμένα η μεγάλη ροπή αδράνειας και στους δύο κύριους άξονες κάμψης, η μικρή ευαισθησία που παρουσιάζουν σε
φαινόμενα καθολικής και τοπικής αστάθειας, καθώς και η μεγάλη στρεπτική δυσκαμψία
γύρω από τον διαμήκη άξονα σε συνδυασμό με τη γεωμετρική τους καλαισθησία είναι μερικά μόνο από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα, που εμφανίζουν οι διατομές αυτές. Ωστόσο, η υλοποίηση κοχλιωτής σύνδεσης αποτελούσε ανέκαθεν πρόβλημα, εμποδίζοντας
την ευρύτερη καθιέρωση τους στον κλάδο των Μεταλλικών Κατασκευών. Η δυσκολία αυτή έγκειται στην αδυναμία χρησιμοποίησης περικοχλίου για τη σύσφιξη των κοχλιών της

σύνδεσ
σης. Για το λόγο αυτό τα τελευτααία τριάντα χρόνια έχει πραγματοοποιηθεί εκττεταμένη έρεευνα για τη
ην επίτευξη
η κοχλιωτήςς σύνδεσης σε κόμβου
υς δοκού-υπποστυλώμα
ατος με
κοίλεςς διατομές. Στη διεθνή βιβλιογραφ
φία εντοπίζζονται διάφο
οροι μέθοδοοι για την υλοποίυ
ηση αυυτού του είδδους σύνδεσης, μεταξύύ των οποίω
ων είναι η χρήση τυφλώ
ών κοχλιώνν (Blind
Boltingg System) και
κ η μέθοδο
ος Flowdrilll.
Από τοους πρώτουυς που ασχο
ολήθηκαν μεε τη μελέτη της συμπερ
ριφοράς τωνν τυφλών κοχλιών
σε συννδέσεις με εκτεταμένη
η λεπίδα (exxtended end
dplate conn
nections) είνναι οι Mou
urad [1]
και Gllobarah [2], οι οποίοι πρότειναν ένα ειδικό σύστημα τυ
υφλής κοχλλίωσης υψη
ηλής αντοχήςς (High Streength Blind
d Bolt, HSB
BB). Σύμφωννα με το σύ
ύστημα αυττό, η σύσφιξη των
κοχλιώ
ών γίνεται με
μ περικόχλ
λιο στην εξξωτερική πλλευρά της σύνδεσης,
σ
όόπως φαίνετται στη
Φωτογγραφία 1. Για
Γ την υλοπ
ποίηση αυττής της σύνδεσης απαιττείται η διάάμετρος τωνν οπών
να είνναι μεγαλύτερη από τη
η διάμετρο του κοχλία
α, ώστε να καθίσταται
κ
εφικτή η είσοδος
ε
στο εσωτερ
ρικό της δια
ατομής. Ανάάλογα συσττήματα
της κεεφαλής του,, διαμέσου της οπής, σ
τυφλής κοχλίωση
ης προτάθηκ
καν και μελλετήθηκαν από διάφορ
ρους ερευνηητές με στό
όχο την
απλοπποίηση και την
τ τυποποίηση αυτώνν των συνδέέσεων. Τέτοια συστήμματα είναι το
τ HolloBoltt [3 & 4] κα
αι το ONESIIDE blind bbolt [5 - 7], τα οποία έχχουν υιοθεττηθεί πλέον σε παγκόσμ
μιο επίπεδο. Η διαδικασ
σία σύσφιξηης των κοχλλιών στα συ
υστήματα ααυτά απεικο
ονίζεται
στις φ
φωτογραφίεςς 2 και 3. Σύμφωνα μ
με τις προδδιαγραφές και
κ τις απαιιτήσεις του
υ κατασκευα
αστή και στα
α δύο συσττήματα διαννοίγονται οπ
πές μεγαλύττερες από ααυτές που καθορίκ
ζονταιι από τον κα
ανονισμό για τους συμββατικούς κο
οχλίες [8].

Φωτ. 1: Σχχηματική ανα
απαράστασηη σύσφιξης κοχλιών
κ
στο
ο σύστημα H
HSBB [1-2].

Φω
ωτ. 2: Διαδικκασία σύσφιξης κοχλιώνν στο
σύ
σύστημα Linddapter HollloBolt® [3- 4].

Φωτ.
Φ
3: Διαδ
δικασία σύσφφιξης κοχλιώ
ών
στο
ο σύστημα Ajjax ONESID
DE® blind bolt
[5-7].

Ένας εναλλακτικ
κός τρόπος υλοποίησηςς κοχλιωτή
ής σύνδεσηςς σε κοίλεςς διατομές είναι
ε
η
σύσφιξξη των κοχχλιών σε σπ
πειρώματα ππου χαράσσ
σονται στις άντυγες τω
ων οπών, πο
ου διανοίγοννται στο τοίχωμα της διιατομής. Υππάρχουν δύ
ύο μέθοδοι που
π εφαρμόόζονται ευρέέως για
το σκοοπό αυτό: η τεχνική το
ου Flowdrilll® [9] και η τεχνική με
μ τη χρήση
ση του κολα
αούζου.
Και σττις δύο μεθθόδους ακο
ολουθείται μ
μία θερμική
ή διαδικασίία για τη διιάνοιξη τωνν οπών
στις διιατομές με τη
τ διαφορά
ά ότι στη μέθθοδο του Fllowdrill® πραγματοπο
π
οιείται θερμ
μή διεργασία του χάλυβα
α, στο σημεείο που έρχχεται σε επα
αφή με το τρυπάνι. Ο χχάλυβας κα
αθώς απομακκρύνεται από την οπή έχει
έ ρέουσαα μορφή καιι προσκολλά
άται στο πίσ
ίσω μέρος του τοιχώματτος της διαττομής, με απ
ποτέλεσμα ννα δημιουργείται επιπλ
λέον μήκος σπειρώματτος, 1.5
έως 2 φορές το πάχος
π
της διιατομής (φω
ωτ. 4 & 5). Αντίστοιχα
Α
με τη χρήσση του κολα
αούζου
γίνετα
αι ψυχρή διεεργασία του
υ χάλυβα, ο οποίος καττά τη διάνο
οιξη της οπήής απομακρ
ρύνεται
σε στεερεή μορφή, χωρίς τη δημιουργία
δ
εεπιπλέον μή
ήκους σπειρ
ρώσεων.
α σύνδεσης σε διατομέές κλειΓια αυυτό το λόγοο, προτείνετται μία εναλλλακτική μεθοδολογία
στού ττύπου, στηνν οποία θα χρησιμοποιε
χ
είται πρόσθετη λεπίδα για τη σύσφ
φιξη των κο
οχλιών.
Πιο συυγκεκριμένα
α, τα σπειρώ
ώματα θα χχαράσσοντα
αι μόνο στη λεπίδα αυττή, η οποία θα συγκολλά
άται στο πέέλμα του υπ
ποστυλώμαατος και κα
ατ’ ουσία θα
α υποκαθισστά τα περικ
κόχλια.
Με αυυτόν τον τρρόπο επιτυγγχάνεται αύύξηση του μήκους
μ
τωνν σπειρώσεω
ων καθώς και
κ της
αντοχή
ής των διαττομών. Στο παρόν άρθθρο παρουσ
σιάζεται το αναλυτικό μοντέλο πο
ου σχεδιάστη
ηκε προκειμ
μένου να μεελετηθεί η σ
συμπεριφορ
ρά της εν λό
όγω σύνδεσηης. Στις φω
ωτογραφίες 6 και 7 παροουσιάζεται η διαδικασίία διάνοιξηςς των οπώνν και χάραξηης των σπειρωμάλώματος. Οιι φωτογραφ
φίες αυτές ελήφθησαν κκατά την πρ
ροετοιτων σττη λεπίδα τοου υποστυλ
μασία του πειράμ
ματος, που πρόκειται
π
ννα πραγματο
οποιηθεί σττο Εργαστήήριο των Μεεταλλικών Κ
Κατασκευώνν του Δ.Π.Θ
Θ. για την εππιβεβαίωση
η των αποτεελεσμάτων και των συμπερασμάτω
ων που εξήχχθησαν από την ανάλυσ
ση του μονττέλου προσο
ομοίωσης.

Φωττ. 4: Σχηματτική αναπαρράσταση τηςς τεχνικήςς Flowdrill®
® [9].

Φωτ.
Φ
5: Το τεελικό αποτέλ
έλεσμα σύνδεσης
μεττωπικής λεπίδας στην κοοίλη διατομ
μή [9].

Φωττ. 6: Διάνοιξξης οπών σττη λεπίδα το υ υποοστυλώματοςς.

Φω
ωτ. 7: Χάρα
αξης σπειρωμ
ωμάτων στις άντυγες
γ των οπώ
ών.

3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
Το αναλυτικό μοντέλο προσομοίωσης αναπαριστά έναν κόμβο δοκού-υποστυλώματος με
αμφίπλευρη κοχλιωτή σύνδεση ροπής. Η διάταξη, που εφαρμόστηκε, είναι ίδια με τη διάταξη του πειραματικού δοκιμίου, που πρόκειται να σχεδιασθεί και να μελετηθεί, καθώς
αποτελεί τμήμα πειραματικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών του Δ.Π.Θ.. Ο σχεδιασμός και η ανάλυση του μοντέλου προσομοίωσης πραγματοποιήθηκε με χρήση του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων
ABAQUS/PRE® [10].
Για το υποστύλωμα επιλέχθηκε μία τετραγωνική διατομή SHS 200x200x10 mm και για τη
δοκό ορθογωνική διατομή RHS200x100x8 mm. Οι κοχλίες, που χρησιμοποιήθηκαν, είναι
Μ20, 8.8 και τοποθετήθηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του EC3, Part 1-8 [8], για τις
ελάχιστες αποστάσεις από το εξωτερικό άκρο κάθε στοιχείου και μεταξύ των κοχλιών. Τέλος χρησιμοποιήθηκαν δύο λεπίδες στην περιοχή της σύνδεσης:
 μία λεπίδα συγκολλημένη στο υποστύλωμα με πάχος 20 mm, στην οποία δημιουργήθηκαν τα σπειρώματα για τη σύσφιξη των κοχλιών και
 μία μετωπική λεπίδα πάχους 20 mm, στην οποία ήταν συγκολλημένη η δοκός και συνδέθηκε με τη λεπίδα του υποστυλώματος με τους κοχλίες.
Για το υποστύλωμα και τη δοκό επιλέχθηκε χάλυβας S275, ενώ για τις λεπίδες χάλυβας
S355. Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι ονομαστικές τιμές των μηχανικών ιδιοτήτων των δύο υλικών, που επιλέχθηκαν:
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Πιν. 1: Ονομαστικές τιμές για Χάλυβα S275 και S355.
Για τη συγκόλληση της λεπίδας του υποστυλώματος δόθηκαν οι ίδιες μηχανικές ιδιότητες
με το υλικό του υποστυλώματος, ενώ ελήφθη υπόψη η ψαθυρή συμπεριφορά του υλικού.
Οι δοκοί και το υποστύλωμα μορφώθηκαν σε σχήμα σταυρού, με τις δοκούς να αποτελούν
τα οριζόντια στοιχεία και το υποστύλωμα το κατακόρυφο (σχ. 1). Η κάθε δοκός πακτώθηκε κατά το ένα άκρο της στο υποστύλωμα και σε απόσταση 1000 mm από την παρειά του
υποστυλώματος ορίσθηκε κύλιση, ως συνθήκη στήριξης. Η φόρτιση είναι μονοτονική και
επιλέχθηκε, ως τρόπος επιβολής της φόρτισης, η κατακόρυφη μετατόπιση του υποστυλώματος. Το συνολικό μέγεθος ορίσθηκε σε 150 mm, που είναι αρκετά μεγαλύτερο από αυτό
που αντιστοιχεί στη διαρροή, καθώς κύριος στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να καταστεί εφικτή η συλλογή αποτελεσμάτων για τη συμπεριφορά της σύνδεσης τόσο στην ελαστική, όσο και στην πλαστική περιοχή με βάση τις μηχανικές ιδιότητες του χάλυβα.

Σχ. 1: Διάτταξη του ανααλυτικού μο
οντέλου προσ
σομοίωσης..
σ
μεταξύ των συυνδεόμενωνν επιφανειών: η πάγια σύνδεση κα
αι η αΟρίσθθηκαν δύο σχέσεις
π
ση των συγγκολλήσεωνν, τόσο
πλή εππαφή. Πάγιια σύνδεση επιλέχθηκεε για την προσομοίωσ
της λεεπίδας στο πέλμα
π
του υποστυλώμα
υ
ατος, όσο και
κ της δοκο
ού στη μετω
ωπική λεπίδδα, καθώς κα
αι για την ενσωμάτωσ
ε
ση των σπειιρωμάτων στη
σ λεπίδα και
κ στον κοοχλία. Τα σπειρώσ
ματα ππροσομοιώθθηκαν ως ανεξάρτητα
α
στοιχεία μεε τη μορφή δακτυλίου και όχι ωςς ενιαίο
στοιχεείο με τη μοορφή σπείρα
ας για λόγοους απλοποίίησης, τόσο του σχεδιαασμού όσο και
κ της
ανάλυσης του μονντέλου (φω
ωτ. 8). Τέλοςς απλή επαφ
φή ορίσθηκ
κε μεταξύ τω
ων παρακάττω ζευγών εππιφανειών: το πέλμα του
τ υποστυλλώματος κα
αι τη λεπίδα
α, τις δύο λλεπίδες της σύνδεσης, τοον κορμό τοου κοχλία και
κ τη μετωππική λεπίδα
α, τα σπειρώ
ώματα του κκοχλία και της
τ λεπίδας ττου υποστυυλώματος.
Εκμεταλλευόμενοοι τη συμμεετρία του μ
μοντέλου σττο διαμήκη και εγκάρσσιο άξονα προσοπ
ηκε ο μισός φορέας, ορίζοντας
ο
τιις κατάλληλλες συνθήκ
κες συμμετρρίας κατά το
ον διαμοιώθη
μήκη ά
άξονα. Επιλλέχθηκαν οι εξής τύποοι πεπερασμ
μένων στοιχχείων για κααθένα στοιχχείο ξεχωρισττά:
 Για
α τον κορμόό του υποσττυλώματος και τη δοκό
ό χρησιμοποιήθηκαν ππεπερασμένα στοιχείία κελύφουςς ορθογωνικ
κής μορφήςς, τύπου S4R
R, με τέσσεερις κόμβουυς και έξι βα
αθμούς
ελεευθερίας u x , u y , u z , x , y , z  .
 Για
α το πέλμα του υποστυ
υλώματος, γγια τις λεπίδδες της σύννδεσης, για τον κοχλία και τα
σπειρώματα χρησιμοποιή
χ
ήθηκαν πεππερασμένα στοιχεία όγκου,
ό
τύποου C3D8R
R, με 8
ux , u y , uz .
κόμβους και 3 βαθμούς ελευθερίας
ε





αρύτητα δόθθηκε κατά ττη διακριτοπ
ποίηση του μοντέλου σστο βαθμό πύκνωπ
Τέλος μεγάλη βα
σης τοου καννάβοου. Πυκνός κάνναβος εεπιλέχθηκε για τα στοιχεία της σσύνδεσης κα
αι στην
περιοχχή του κόμβου, ενώ σε
σ περιοχές με μικρότεερη ερευνητική σημασσία επιλέχθθηκε αραιότεερος κάνναβ
βος (φωτ. 9)).

Φω
ωτ. 8: Προσοομοίωση σπ
πειρωμάτωνν κοχλία και λεεπίδας υποσ
στυλώματος..

Φωτ.
Φ
9: Προσομοίωση κκόμβου δοκούυποσττυλώματος μμε π.σ..

4. ΑΠ
ΠΟΤΕΛΕΣ
ΣΜΑΤΑ

Σχ. 2 Διάγραμμαα Ροπής-Σττροφής σύνδ
δεσης
Τα απποτελέσματα
α του αναλυ
υτικού μονττέλου προσ
σομοίωσης επικεντρώθη
ε
ηκαν στον υπολου
γισμό της αντοχή
ής της σύνδεσης και σττον εντοπισ
σμό των μορ
ρφών αστοχχίας στην περιοχή
π
του κόόμβου. Η ροοπή υπολογίίστηκε στηνν παρειά του
υ υποστυλώ
ώματος από τη σχέση:

M  P*L

(1)

όπου L είναι η απ
πόσταση τη
ης παρειάς ττου υποστυ
υλώματος από το σημεείο εφαρμογγής της
στήριξξης της δοκού (σχ. 1). Στο
Σ σχ. 2 πααρουσιάζετα
αι το διάγρα
αμμα ροπήςς - στροφήςς της εν
λόγω σ
σύνδεσης, στο
σ οποίο ορίστηκαν
ο
ττα όρια ταξιινόμησης το
ου κόμβου για την καττηγοριοποίησ
ση του με βάση
β
τη στρ
ροφική ακαμ
μψία της σύ
ύνδεσης [8]. Όπως διαππιστώνεται λοιπόν

από τοο διάγραμμα
α, ο κόμβοςς της υπό μεελέτη σύνδεεσης κατατά
άχθηκε στοους ημι-άκαμπτους
κόμβοους (semi-riggid joints).
Κατά την επιβαλλλόμενη φόρ
ρτιση η διαρρροή της σύ
ύνδεσης εμφανίστηκε στην περιοχή των
ωμάτων τηςς λεπίδας, όπου
ό
συσφίγγγονται οι εφελκυόμεν
ε
νοι κοχλίες, σε ροπή My = 44
σπειρω
kNm κκαι βύθιση υποστυλώμ
ματος uy = 9 mm (φωτ. 10). Στη συ
υνέχεια, κααι καθώς η επιβαλε
λόμενη
η φόρτιση αυξανόταν,, παρατηρήήθηκε σταδιιακή απομά
άκρυνση κααι τελικά διιάνοιξη
της μεετωπικής λεεπίδας από τη λεπίδα ττου υποστυλώματος (φ
φωτ. 11). Ναα σημειωθεεί ότι η
μετωππική λεπίδα βρίσκεται σε
σ απλή εππαφή με τη λεπίδα του υποστυλώμματος και συνδέεσ
ται μόόνο με τους κοχλίες, εννώ η λεπίδαα του υποσττυλώματος είναι
ε
συγκοολλημένη σττο πέλμα τουυ με ακτίνα
α συγκόλλησ
σης aw = 122 mm. Συνεεπώς, καθώςς η βύθιση του υποστυ
υλώματος αυυξανόταν, η σύνδεση δεχόταν
δ
ένττονη παραμ
μόρφωση σττο επίπεδο ττης εφελκυόμενης
ζώνης και η λεπίδδα της δοκο
ού έτεινε ναα αποκολλη
ηθεί από το υπόλοιπο σσύστημα τη
ης σύνδεσης..
Η πρώ
ώτη μορφή αστοχίας
α
ενντοπίστηκε σ
σε ροπή Mu1
m και βύθισση υποστυλώ
ώματος
u = 69 kNm
uu1 = 335 mm, καθθώς παρατη
ηρήθηκε θρ αύση των συγκολλήσε
σ
εων της λεππίδας του υποστυλώματτος (φωτ. 111). Στην καττάσταση αυυτή παρατηρ
ρήθηκε στο
ο διάγραμμαα ροπής - σττροφής
(σχ.2) αλλαγή της κλίσης τη
ης καμπύληης, η οποία και δικαιολ
λογήθηκε λλόγω της ασ
στοχίας
των συυγκολλήσεω
ων. Στη συννέχεια, η σύύνδεση, πλή
ήρως πλαστιικοποιημένηη και με μειιωμένη
ικανόττητα παραλλαβής φορτίίου, δέχθηκκε έντονη πα
αραμόρφωσ
ση στο επίππεδο της εφ
φελκυόμενης ζώνης και σε
σ ροπή Mu2
Nm και βύθιιση υποστυλ
λώματος uuu2 = 78 mm επήλθε
u = 76.5 kN
θραύσ
ση των κοχλλιών, λόγω της συνδυαασμένης κα
αταπόνησης σε εφελκυσσμό και διά
άτμηση
του κοορμού, που βρίσκεται σε
σ απλή επααφή με τη μεετωπική λεπ
πίδα.

Φωτ.. 10: Διαρροοή της λεπίδδας του υποσστυλώμα
ατος στην πεεριοχή σύσφ
φιξης των εφ
φελκυόμ
μενων κοχλιών.

Φωττ. 11: Εκτετταμένη παρααμόρφωση της
τ μετωπιικής λεπίδαςς (αριστερά)) και αστοχίίες της
σύύνδεσης (δεξξιά).

5. ΣΥ
ΥΜΠΕΡΑΣ
ΣΜΑΤΑ
Από τη
ην ανάλυση
η του μοντέέλου π/σ, ποου σχεδιάσττηκε για τηνν προσομοίίωση αμφίπλευρης
κοχλιω
ωτής σύνδεσ
σης σε κόμ
μβο δοκού-υυποστυλώμα
ατος με κοίίλες διατομμές, προέκυψ
ψαν τα
εξής σ
συμπεράσμα
ατα:
 Η αστοχία της σύνδεσηςς αναμένετααι είτε λόγω
ω της έντονη
ης παραμόρρφωσης τηςς μετωπικκής λεπίδαςς της δοκού
ύ στο ύψος της εφελκυ
υόμενης ζώ
ώνης, είτε λλόγω της ασ
στοχίας
τωνν συγκολλή
ήσεων της λεπίδας τουυ υποστυλώ
ώματος, είττε εξαιτίας της θραύση
ης των
εφεελκυόμενωνν κοχλιών. Η θραύση ττων κοχλιώνν αναμένετα
αι στο τμήμμα του κορμ
μού του

κοχλία που βρίσκεται σε απλή επαφή με τη μετωπική λεπίδα της δοκού, λόγω της συνδυασμένης καταπόνησης σε εφελκυσμό και διάτμηση.
 Στην υπό εξέταση στο παρόν άρθρο σύνδεση παρατηρήθηκε έντονη παραμόρφωση της
μετωπικής λεπίδας της δοκού. Ωστόσο, αστοχία προέκυψε εξαιτίας της θραύσης των
συγκολλήσεων της λεπίδας του υποστυλώματος.
 Η παρούσα έρευνα χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, ώστε να συγκεκριμενοποιηθούν επακριβέστερα οι παράμετροι, που επηρεάζουν την αντοχή και τη μορφή αστοχίας της
σύνδεσης.
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ABSTRACT
Hollow sections, despite their many advantages, are not widely employed in Steel Construction, because of the difficulty of designing and implementing bolted connections between them. The main problem is the proper clamping of the bolts, since the use of nuts is
impractical in view of the closed geometry and the use of threads is in-sufficient due to the
small wall thickness. In the present study, a new alternative method is proposed, whereby
the bolts are clamped in threads engraved in an additional plate welded at the flange of the
column, which essentially replaces the nut. For this reason, a cross-shaped beam-to-column
bolted connection with two extended endplates prepared for future experimental testing
was simulated in 3D continuum mechanics using Finite Elements (FE) in ABAQUS®. The
analytical model was used to study the strength and the deformation capacity of the connection. The results showed that the possible failure mode were expected either at the front
plate of the connection, which suffered strong deformation at the height of the tensile area
due to the prying forces developed between the fasteners, or at the vicinity of welds of the
column’s plate or by the shearing off of the bolts, which were clamped in the tensile area.
The analytical work provides a basis for further study, as it is necessary to confirm the results via experiments and to investigate all the parameters that affect the performance of
the connection.

