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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η πειραματική διερεύνηση της απόκρισης
μηχανικών αγκυρίων διογκούμενης κεφαλής, όταν χρησιμοποιούνται ως μέσο σύνδεσης
μεταλλικής δοκού σε σύμμικτο υποστύλωμα κοίλης χαλύβδινης διατομής. Μοντέλο της
έρευνας αποτέλεσε ένας μονόπλευρος κόμβος, που υποβάλλονταν σε μονοτονική στατική
φόρτιση στο ελεύθερο άκρο της δοκού μέχρι την ολοκληρωτική αστοχία της σύνδεσης.
Πραγματοποιήθηκαν έξι πειράματα, με παράμετρο το μοχλοβραχίονα της επιβαλλόμενης
φόρτισης ως προς τη διεπιφάνεια μετωπικής πλάκας – υποστυλώματος. Εξετάζεται ο
τρόπος αστοχίας των αγκυρίων, το μέγιστο φορτίο που παραλαμβάνουν και γίνεται
σύγκριση με τις αντίστοιχες αντοχές σχεδιασμού τους. Τέλος, με βάση τα πειραματικά
αποτελέσματα, μελετάται η στροφική απόκριση του κόμβου και εκτιμάται συνολικά η
δυνατότητα μόρφωσης σύμμικτων κόμβων χρησιμοποιώντας αγκύρια ίδιου ή
διαφορετικού τύπου.
2.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Παρά την ευρεία διάδοση των σύμμικτων κατασκευών, παρατηρείται η έλλειψη σαφούς
κανονιστικού πλαισίου μόρφωσης κόμβων δοκού – σύμμικτου υποστυλώματος, όταν η
σύνδεση της δοκού στο υποστύλωμα απαιτείται να γίνει αφού έχει ολοκληρωθεί η
διαδικασία της σκυροδέτησης. Ειδικότερα, όλες οι δυνατές διαμορφώσεις συνδέσεων
δοκών – υποστυλωμάτων κοίλης χαλύβδινης διατομής, που απαντώνται σε
κατασκευαστικό, αλλά και ερευνητικό επίπεδο [1], προϋποθέτουν ότι η ανέγερση του
μεταλλικού μέλους γίνεται ταυτόχρονα με τη σκυροδέτηση. Έτσι η δυνατότητα
μελλοντικής σύνδεσης δοκού στον υφιστάμενο φέροντα οργανισμό καθίσταται πρακτικώς
1

αδύνατη. Αυτή ακριβώς
α
η δυνατότητα
δ
επιχειρείτα
αι να μελετηθεί στην ππαρούσα ερ
ργασία,
με χρή
ήση αγκυρίω
ων, κατάλλη
ηλων για εγγκατάσταση
η σε σκληρυ
υμένο σκυρόόδεμα.
Οι στεερεώσεις σττο σκυρόδεμ
μα με χρήσηη αγκυρίωνν εμφανίζου
υν εκτεταμέν
ένη χρήση τόσο
τ
σε
πρακτιικό, όσο κα
αι σε ερευνη
ητικό επίπεδδο. Ενδεικττικά, αγκύριια (εκτόνωσσης, διογκού
ύμενης
κεφαλλής, χημικώ
ώς πακτωμένα) χρησιιμοποιούντα
αι σε αποκ
καταστάσειις και ενισ
σχύσεις
υφιστά
άμενων κα
ατασκευών,, σε αντιισεισμικές επεμβάσεις κτλ. Η διάδοση
η που
παρουυσιάζουν οφ
φείλεται σε πλεονεκτήήματα, όπω
ως η γρήγορ
ρη και εύκο
κολη εγκατά
άστασή
τους, οοι υψηλές τιμές
τ
αντοχχής σε εφελλκυσμό, διά
άτμηση και πυρκαγιά, η καταλληλ
λότητα
για σ
στατικά, οιιονεί στατιικά και σ
σεισμικά φορτία,
φ
η δυνατότηταα εφαρμογγής σε
ρηγμα
ατωμένο και μη σκυρό
όδεμα. Για το σχεδιασ
σμό και τονν έλεγχο αγγκυρώσεωνν έχουν
εκδώσ
σει σχετικέςς οδηγίες διιεθνείς οργαανισμοί, όπ
πως η fédéraation internnationale du
u béton
(fib) [22] και ο Ευυρωπαϊκός Οργανισμός
Ο
ς Τεχνικών Εγκρίσεωνν (Europeann Organizattion for
Technnical Approvvals–EOTA
A) [3].
3.

ΠΕΙΡΑΜ
ΜΑΤΙΚΗ ΔΙΙΑΔΙΚΑΣΙΙΑ

Μοντέέλο της έρεευνας ήταν ένας μονόππλευρος κό
όμβος, αποττελούμενος από υποσττύλωμα
κοίληςς διατομήςς με εγκ
κιβωτισμένοο σκυρόδεεμα και μεταλλική
μ
δοκό HE
EA140,
συγκολλημένη στο
σ ένα άκρο της με μετωπική πλάκα, η οποία μέσσω των αγκ
κυρίων
προσα
αρτάται στοο υποστύλω
ωμα (Σχήμαα 1). Πραγμ
ματοποιήθηκαν έξι πειιράματα, όπ
που το
δοκίμιιο υποβαλλλόταν σε σττατική μοννοτονική φό
όρτιση στο ελεύθερο άκρο της δοκού,
μέχρι την ολοκ
κληρωτική αστοχία ττου. Παρά
άμετρος ήταν ο μοχχλοβραχίονα
ας της
επιβαλλλόμενης φόόρτισης ως προς τη διεεπιφάνεια μετωπικής πλ
λάκας – υποοστυλώματο
ος.

Σχ. 1: Μόρφωση
Μ
κό
όμβου και γγεωμετρικά χαρακτηρισ
χ
τικά των μελ
ελών του.
η σύνδεση δοκού – υπ
ποστυλώματτος επιλέχθθηκαν μεταλ
λλικά αγκύύρια διογκού
ύμενης
Για τη
κεφαλλής (με υποοσκαφή), διιαμέτρου Μ
Μ12, ποιότη
ητας χάλυβα 8.8 (Σχήμ
ήμα 2). Δια
αθέτουν
Ευρωππαϊκή Πιστοοποίηση απ
πό τον ΕΟΤ
ΤΑ, πιστοπο
οίηση κατά πληγμάτωνν και πυρανντοχής,
με ανττοχή σχεδια
ασμού σε εφ
φελκυσμό 244,33 kN καιι σε διάτμησ
ση 14,56 kN
N.
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Σχ. 2: Ο τύπος αγκκυρίων πουυ χρησιμοποιήθηκε.
Ο σχχεδιασμός του
τ
πειραμ
ματικού μοοντέλου έγγινε σύμφω
ωνα με τιις διατάξεις του
Ευρωκκώδικα 4 [44], [5] για σύμμικτα υυποστυλώμα
ατα και του
υς κανονισμμούς αγκυρ
ρώσεων
[2], [33]. Η επιλογγή των διασ
στάσεων τηης μετωπική
ής πλάκας έγινε
έ
ώστε να είναι απ
πόλυτα
άκαμππτη. Για τους σκοπούςς της παροούσας εργασ
σίας δεν τη
ηρήθηκαν οοι απαιτήσεεις του
Ευρωκκώδικα 3 [66] για ισχυρ
ρό υποστύλλωμα – ασθενή δοκό, ώστε
ώ
στο φ
φορτίο σχεδιιασμού
να σχη
ηματίζεται πλαστική
π
άρθρωση
ά
σττη δοκό. Η παράβλεψη
η αυτή του κανονισμού
ύ έγινε
επειδή
ή στόχος ήτταν η διερεύ
ύνηση της σ
συμπεριφορ
ράς των αγκ
κυρίων. Έτσσι με την επιλογή
ε
απόλυυτα άκαμπτη
ης μετωπικ
κής πλάκας και διατομ
μής δοκού με αντοχή σε ροπή κάμψης
κ
μεγαλύύτερη από αυτή των αγκυρίων, τα αγκύριια αποτελο
ούν το κρίσσιμο στοιχεείο της
σύνδεσ
σης. Τέλος,, αποφασίστηκε η τρίττη θλιβόμεννη σειρά αγγκυρίων να μην τοποθετηθεί,
αφού σ
σύμφωνα με
μ τον κανοννισμό αγκυ ρώσεων, τα
α αγκύρια δεν παραλαμμβάνουν θλ
λιπτικές
δυνάμ
μεις (εκτός αν
α ορίζεται διαφορετικάά).
ων έγινε στοο πλαίσιο δοκιμών
δ
του Εργαστη ρίου Μεταλ
λλικών
Η εκτέλεση των πειραμάτω
σκευών τουυ Εθνικού Μετσόβιου
Μ
Πολυτεχνείου. Για τη
ην άσκηση ττης φόρτισ
σης στο
Κατασ
ύψος ττης δοκού που
π ορίστηκ
κε για κάθε πείραμα, χρ
ρησιμοποιήθηκε δοκόςς διατομής UPN,
U
η
οποία μέσω κοχλιιών συνδέθη
ηκε στη δυνναμοκυψέλη
η του εμβόλ
λου. Η επιββολή φορτίο
ου έγινε
με επιιβολή μεταττόπισης από
ό το έμβολοο, με ρυθμό
ό επιβολής μετατόπισης
μ
ς 150mm/2400sec
και σ
συχνότητα δειγματολη
ηψίας 0,1ssec. Για τη
τ μέτρησ
ση των μεετατοπίσεων των
συνδεόόμενων μελών, τοποθθετήθηκαν σε κατάλλληλες θέσεεις δύο βελλόμετρα κα
αι δύο
LVDT
Ts. Για τη μέτρηση τη
ης στροφήςς φ του κόμβου, το έννα βελόμεττρο τοποθεττήθηκε
οριζόνντια στο πίσ
σω μέρος τη
ης δοκού HE
EA 140. Για
α τη μέτρησ
ση πιθανού τοπικού λυγισμού
του τοοιχώματος της
τ κοιλοδοκ
κού στην πεεριοχή της εξωτερικήςς σειράς αγκκυρίων το δεύτερο
δ
βελόμετρο τοποθθετήθηκε κατακόρυφα
κ
α σε οριζόνντια απόστα
αση από τηην ακμή της. Το
LVDT
T τοποθετήθθηκε κατακ
κόρυφα μπρροστά από το
τ πλαϊνό τοίχωμα
τ
τουυ υποστυλώ
ώματος
και σττην ευθεία της εξωτεερικής σειρράς αγκυρίω
ων, για τη μέτρηση ττης κατακό
όρυφης
μετατόόπισης, της μετωπικήςς πλάκας. Τ
Τέλος, για τη
τ μέτρηση ενδεχόμενη
νης ολίσθησ
σης της
κοιλοδδοκού κατά
ά τη διεύθυννση της φόρρτισης, το δεύτερο
δ
LV
VDT τοποθεετήθηκε οριζόντια
στο πίίσω μέρος της
τ κοιλοδο
οκού. Οι θέσ
σεις αυτές παρέμειναν
π
ίδιες κατά την εκτέλεεση και
των έξξι δοκιμών.. Η γενική άποψη τηςς πειραματικ
κής διάταξη
ης, καθώς κκαι οι θέσεεις των
οργάνω
ων μέτρηση
ης μετατόπισης φαίνοντ
νται στην Φω
ωτ. 1 που ακολουθεί.
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Φωτ. 1: Γενική άάποψη πειρα
αματικής διά
άταξης.
4.

ΑΝΑΛΥΣ
ΣΗ ΠΕΙΡΑ
ΑΜΑΤΙΚΩΝ
Ν ΑΠΟΤΕΛ
ΛΕΣΜΑΤΩ
ΩΝ

σμό των εφεελκυστικών και τεμνου
υσών δυνάμ
μεων που ασσκούνται κα
ατά την
Για τοον υπολογισ
εκτέλεεση κάθε πεειράματος στα
σ αγκύριαα της σύνδεεσης, θα εφαρμοστεί ελλαστική ανάλυση,
αφού πληρούνταιι οι αντίστο
οιχες προϋπποθέσεις, όπ
πως ορίζονται στις οδδηγίες σχεδιιασμού
του ΕΟ
ΟΤΑ και τη
ης fib. Η φό
όρτιση P, ποου μέσω το
ου εμβόλου ασκείται στ
στο ελεύθερο άκρο
της δοοκού σε απόόσταση H από
α το υποοστύλωμα, μεταβιβάζετ
μ
ται στη μεττωπική πλά
άκα και
από εκκεί στην ομ
μάδα αγκυρίίων ως τέμννουσα δύνα
αμη ίση με P και ροπήή κάμψης πεερί τον
άξονα x, ίση με M = P×H, η οποία αναλλύεται στις εφελκυστικ
ε
κές δυνάμειςς F1 και F2 (Σχ.
(
1).
μές των μεγεεθών H, Pmaax και Mmax για κάθε πεείραμα, καθ
θώς και η εφ
φελκυστική
ή (Fmax)
Οι τιμ
και τέμ
μνουσα δύνναμη (Vmax) στο δυσμεννέστερο αγκ
κύριο της ομ
μάδας δίνοννται στον Πίν.
Π 1.
Πείρ
αμα

H (ccm)

Pmax (kN)

Μmax (=P
Pmax×H)
(kNm
m)

Fmax (kN)

Vmax (k
kN)

1ο

10,5

133,99

14,0
07

33,69

33,5
5

ο

20,7

77,98

16,1
14

38,65

29,5
5

3ο

30,3

43,27

13,1
11

31,03

32,7
78

4

ο

40,3

42,53

17,1
14

38,67

24,4
44

5

ο

50,3

33,14

16,6
67

39,92

8,29
9

6

ο

60,4

25,89

15,6
64

37,45

6,47
7
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Πιν. 1: Συγκεντρωτ
Σ
τικά αποτελέέσματα πειρ
ραμάτων.
Ειδικόότερα, κατά
ά το 1ο και το 2ο πείρααμα η αστο
οχία της σύννδεσης προοήλθε από θραύση
θ
του χά
άλυβα όλω
ων των αγκυρίων της ομάδας (σ
στο 1ο πείραμα ήταν τταυτόχρονη
η), υπό
διάτμη
ηση. Δεν εκ
κδηλώθηκα
αν πλαστικέές παραμορ
ρφώσεις στη δοκό, ούύτε στη μεττωπική
πλάκα
α. Κατά το 3ο και 4ο πείραμα,
π
η αστοχία το
ου κόμβου προήλθε
π
αππό εξόλκευση του
4

εσωτερικού χιτωννίου των αγκυρίων και ακολούθωςς διαδοχική θραύση του
ου χάλυβά το
ους, σε
συνδυασμό εφελλκυσμού και
κ
διάτμηησης. Επιπ
πλέον, εκδ
δηλώθηκε ρηγμάτωση του
εγκιβω
ωτισμένου σκυροδέματ
σ
τος, ενώ πααρατηρήθηκε τοπικός λυγισμός
λ
τηςς κοίλης δια
ατομής
ο
ο
στην ππεριοχή τηςς σύνδεσης. Τέλος, καατά το 5 και 6 πείρα
αμα, η αστοοχία της σύννδεσης
επήλθεε από ασττοχία λόγω
ω εξόλκευσ
σης των αγγκυρίων, υπό την εππίδραση κυ
υρίαρχα
εφελκυυσμού και χωρίς να προκληθεί
π
θθραύση κάπ
ποιου αγκυ
υρίου. Ενδειικτικά, παρ
ρακάτω
απεικοονίζεται η θραύση των αγκυρίων κκατά το 2ο πείραμα
π
(Φω
ωτ. 2α) και η εξόλκευσ
σή τους
κατά ττο 5ο πείραμ
μα (Φωτ. 2β
β).

Φωτ. 2: Μορφή αστοχίας αγκυ
υρίων κατά το
τ 2ο και 5ο πείραμα
π
αντίσ
στοιχα.

Σχχ. 3: Συγκριττικό διάγραμ
μμα ροπής – στροφής για
γ όλα τα πεειραματικά αποτελέσμα
ατα.
Επιπρόόσθετα, σττο Σχήμα 3 παραπάνω
ω δίνονται τα συγκριιτικά διαγρράμματα ρο
οπής –
στροφ
φής για όλα
α τα πειραματικά αποττελέσματα, με βάση τα
α οποία και
αι σύμφωνα με τις
διατάξξεις του EC
C3 προσδιορ
ρίστηκαν οιι τρεις δομιικές ιδιότηττες του κόμμβου (Πιν. 2),
2 που
απαιτοούνται για τον
τ καθορισ
σμό της καμ
μπτικής και στροφικήςς συμπεριφ
φοράς του, δηλαδή
δ
της ανντοχής σχεδδιασμού σε ροπή, Mj,Rdd, της αρχικ
κής δυσκαμψ
ψίας, Sj,ini, κκαι της στροφικής
ικανόττητας, φcd. Αναλυτικόττερα, η αρρχική στροφ
φική δυσκα
αμψία Sj,ini υπολογίστη
ηκε με
βάση ττην κλίση της
τ ελαστικής περιοχήςς της καμπύ
ύλης ροπής – στροφής,, με την οπο
οία και
5

ισούται. Η ροπή αντοχής Mj,Rd λαμβάνεται ίση με τη ροπή στην οποία αντιστοιχεί ο
οριζόντιος κλάδος του απλοποιημένου διαγράμματος ροπής – στροφής, που προσεγγιστικά
σχεδιάζεται για κάθε καμπύλη. Η στροφική ικανότητα φcd ισούται με τη γωνία στην οποία
αντιστοιχεί το τέλος του οριζόντιου κλάδου του απλοποιημένου διαγράμματος και
αποτελεί τη μέγιστη σχετική στροφή των συνδεόμενων μελών που έχει την ικανότητα να
ανεχθεί ο κόμβος.
Αντοχή σε ροπή
Στροφική ικανότητα,
κάμψης, Μj,Rd (kNm)
φCd (rad)

Πείραμα

Αρχική δυσκαμψία,
Sj,ini (kNm/rad)

1ο

544,30

13,12

0,051

2

ο

461,18

15,19

0,049

3

ο

632,14

11,99

0,076

4ο

881,11

15,70

0,061

ο

1027,57

15,38

0,116

6ο

1335,30

14,49

0,083

Μέση τιμή

813,60

14,31

0,073

Τυπική απόκλιση

303,36

1,334

0,023
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Πιν. 2: Προσδιορισμός δομικών ιδιοτήτων κόμβου.
Για τον χαρακτηρισμό του πειραματικού κόμβου ως ονομαστικά αρθρωτού, ημιάκαμπτου
ή άκαμπτου υπολογίζονται τα όρια της στροφικής δυσκαμψίας, όπως δίνονται στον EC3
για αμετάθετο πλαίσιο. Συγκρίνοντας τις τιμές αυτές με τις τιμές της αρχικής δυσκαμψίας
του Πίν. ο κόμβος κατατάσσεται ως αρθρωτός για τα πειράματα 1 έως 4 και ως
ημιάκαμπτος για τα πειράματα 5 και 6.
5.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από τα πειραματικά αποτελέσματα και την ανάλυσή τους προκύπτουν τα εξής
συμπεράσματα:

Συμπεριφορά αγκυρίων: στα αγκύρια ασκήθηκαν δυνάμεις εφελκυσμού και
τέμνουσας με τιμές κατά πολύ μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες αντοχές σχεδιασμού.
Συνολικά, μπορούμε να αποτιμήσουμε θετικά τις αυξημένες αυτές τιμές των φορτίων σε
σχέση με τις αντοχές που δίνονται στην τεχνική τους έγκριση, οι οποίες είναι μεν
συντηρητικές, αλλά σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζουν τα όρια ασφαλείας. Παρατηρήθηκε
αλλαγή στην συμπεριφορά και στον τρόπο αστοχίας των αγκυρίων με την αύξηση του
μοχλοβραχίονα της επιβαλλόμενης φόρτισης. Συγκεκριμένα, στο 1ο και 2ο πείραμα είχαμε
ψαθυρό τρόπο αστοχίας με θραύση του χάλυβα των αγκυρίων σε σχετικά υψηλό
διατμητικό φορτίο, το οποίο προκάλεσε και την αστοχία. Στο 3ο και 4ο πείραμα είχαμε
επίσης ψαθυρό τρόπο αστοχίας με θραύση του χάλυβα των αγκυρίων, αφού όμως είχε
προηγηθεί συγκριτικά πολύ μεγάλη – σε σχέση με τα δύο πρώτα πειράματα– εξόλκευση
του εσωτερικού χιτωνίου των αγκυρίων, γεγονός που υποδηλώνει αλληλεπίδραση σε
σχεδόν ισοδύναμο βαθμό εφελκυσμού και διάτμησης. Τέλος, κατά το 5ο και 6ο πείραμα,
όπου ο μοχλοβραχίονας της δύναμης ήταν ο μεγαλύτερος, εκδηλώθηκε όλκιμος τρόπος
αστοχίας με εξόλκευση των αγκυρίων, ο οποίος ναι μεν είναι επιθυμητός, σε αντίθεση με
6

τον ψαθυρό, ωστόσο οι παραμορφώσεις που εκδηλώθηκαν οδήγησαν σε απώλεια της
φέρουσας ικανότητας του κόμβου σε συγκριτικά πολύ χαμηλό φορτίο. Επίσης, χωρίς τη
χαλύβδινη διατομή, σε όλα τα πειράματα κρίσιμη θα ήταν η αστοχία του σκυροδέματος,
αφού η απόσχιση κώνου ή η διάρρηξη του σκυροδέματος θα προηγούνταν της αστοχίας
των αγκυρίων. Έτσι η διατομή του υποστυλώματος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη μορφή
αστοχίας που τελικά εκδηλώθηκε, αποτρέποντας την αστοχία του σκυροδέματος.

Στροφική απόκριση κόμβου: Παρατηρώντας τις καμπύλες ροπής – στροφής των
πειραμάτων και με βάση τα υπολογισθέντα από αυτές μεγέθη, προκύπτουν μεγάλες
διακυμάνσεις στις τιμές της στροφικής δυσκαμψίας και ικανότητας μεταξύ θεωρητικά
όμοιων πειραματικών δοκιμίων, όπου τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του κόμβου δε
μεταβάλλονται. Μικρές κατασκευαστικές ατέλειες επομένως είναι δυνατόν να έχουν
καθοριστική επίδραση στην απόκριση του κόμβου. Παράλληλα, μπορούμε να πούμε ότι η
μεταβαλλόμενη συμπεριφορά των αγκυρίων ανά πείραμα, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό και
τη στροφική απόκριση του κόμβου, με αποτέλεσμα και να τη διαφοροποιεί. Συγκεκριμένα,
η ροπή αντοχής, Mj,Rd, όπως προέκυψε από τις καμπύλες Μ–φ παρουσιάζει μικρές
αποκλίσεις, ωστόσο λόγω της έλλειψης τρόπου υπολογισμού της σε σύμμικτους κόμβους
διαφορετικής μορφής δεν είναι δυνατή η σύγκριση και επομένως η αξιολόγησή του
μεγέθους της. Η στροφική δυσκαμψία Sj,ini μπορούμε να πούμε ότι είναι σχετικά μικρή,
ενώ παρουσιάζει κάποια αύξηση ανά δοκιμή. Όσον αφορά τη στροφική ικανότητα ή
πλαστιμότητα, φcd, αποτελεί μέτρο της ικανότητας του κόμβου να αντιστέκεται σε πρόωρη
τοπική αστάθεια ή σε πρόωρη ψαθυρή αστοχία (ειδικά λόγω ψαθυρής αστοχίας του μέσου
σύνδεσης). Η σημαντικά μικρότερη τιμή της στα πρώτα πειράματα σε σχέση με τα
τελευταία, συνάδει επομένως με την ψαθυρή μορφή αστοχίας των αγκυρίων κατά τις τρεις
πρώτες δοκιμές. Ωστόσο στον EC3 δε δίνεται ένα σαφές κριτήριο αξιολόγησης της
στροφικής ικανότητας κόμβου. Τέλος, οι υπολογισθείσες τιμές της πλαστικής στροφής,
φpl, για τις έξι πειραματικές δοκιμές είναι εντός των ορίων που θέτει ο EC8 για τις
περιοχές όπου σχηματίζεται πλαστική γωνία.

Προτάσεις για μελλοντική έρευνα: Για να είναι δυνατή μια συγκριτική αξιολόγηση
των αποτελεσμάτων, σε μελλοντικές εργασίες θα μπορούσε να μελετηθεί πειραματικά
ανάλογος κόμβος, με χρήση διαφορετικού τύπου αγκυρίων. Επιπλέον, προς απομάκρυνση
της πιθανότητας βλαβών στον κόμβο και δημιουργία πλαστικής άρθρωσης στη δοκό,
μπορεί να εξεταστεί η εξασθένηση της διατομής της δοκού σε απόσταση από τον κόμβο.
Εναλλακτικά, μπορεί να υλοποιηθεί η μόρφωση της σύνδεσης με περισσότερες σειρές
αγκυρίων, ώστε να αυξηθεί η δυσκαμψία του κόμβου. Τέλος, χρήσιμη θα ήταν και η
πειραματική ή αναλυτική μελέτη σύμμικτου κόμβου από ίδια δομικά μέλη, αλλά με
διαφορετική διαμόρφωση της σύνδεσης, ώστε να είναι δυνατή η συγκριτική αξιολόγηση
της στροφικής απόκρισης του κόμβου, όταν χρησιμοποιούνται αγκύρια ως μέσο σύνδεσης.
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SUMMARY
This paper presents the experimental investigation of the response of mechanical
anchors with expandable head, when used as a means of connecting the steel beam in
composite hollow steel column section. Model of the investigation was a one-sided
junction, undergoing monotonic static loading at the free end of the beam until
complete failure of the connection. Six experiments were done with parameter lever
arm of the applied load on the interface faceplate-column. Discusses the failure of the
anchors, the maximum receiving load and compared with the corresponding resistance
design. Finally, based on the experimental results, we study the optical response of
node and estimated overall literacy ability composite nodes using anchors same or
different type.
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