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Εικ. 1: Συμμετζχοντεσ προγράμματοσ Equaljoints-plus 

 

Περίληψη 

Στα πλαίςια του προθγοφμενου ζργου RFCS EQUALJOINTS (RFSR-CT-2013-00021), αναπτφχκθκαν 
κριτιρια ςειςμικά πιςτοποιθμζνων χαλφβδινων κόμβων. Το πρόγραμμα EQUALJOINTS-PLUS ςτοχεφει 
ςτθν αξιοποίθςθ, τθ διάδοςθ και τθν επζκταςθ τθσ γνϊςθσ ςχετικά με τουσ κόμβουσ προκειμζνου να 
χρθςιμοποιθκοφν ςτθν πράξθ από ζνα ευρφ κοινό (δθλαδι ακαδθμαϊκά ιδρφματα, μθχανικοφσ και 
αρχιτζκτονεσ, καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ, χαλυβουργοφσ). Οι κφριοι ςτόχοι του ζργου είναι οι εξισ: 
ςυλλογι και οργάνωςθ ενθμερωτικοφ υλικοφ ςχετικά με τουσ πιςτοποιθμζνουσ κόμβουσ, δθμιουργία 
ενθμερωτικϊν εγγράφων ςε 12 γλϊςςεσ (αγγλικά, ιςπανικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ολλανδικά, 
πορτογαλικά, , Ζλλθνεσ, και τθσ Σλοβενίασ), ανάπτυξθ προ-κανονιςτικϊν ςυςτάςεων ςχεδιαςμοφ με 
βάςθ τα αποτελζςματα από του Equaljoints, ανάπτυξθ οδθγιϊν για το ςχεδιαςμό και τθν ανάλυςθ 
μεταλλικϊν καταςκευϊν λαμβάνοντασ υπόψιν το είδοσ τθσ ςφνδεςθσ και τθν μθ γραμμικι 
ςυμπεριφορά τθσ, ανάπτυξθ λογιςμικοφ και εφαρμογισ για κινθτά τθλζφωνα για τον υπολογιςμό  τθσ 
ανελαςτικισ ςυμπεριφοράσ των κόμβων και θ διοργάνωςθ ςεμιναρίων και θμερίδων ςε χϊρεσ τθσ ΕΕ 
και ςτισ ΗΠΑ για τθ διάδοςθ των γνϊςεων. Τζλοσ κα δθμιουργθκεί μια ιςτοςελίδα με ελεφκερθ 
πρόςβαςθ ςτουσ χριςτεσ και ζνα κανάλι You-Tube για που κα περιλαμβάνει βίντεο των πειραματικϊν 
δοκιμϊν και προςομοιϊςεων. 
 



 

 

Εικ. 2: Λεπτομερισ προςομοίωςθ των κόμβων, λαμβάνοντασ υπόψιν τθν μθ γραμμικι ςυμπεριφορά 

 

Ενημερωτικά φυλλάδια και ςυςτάςεισ ςχεδιαςμοφ 

Στο πλαίςιο του ζργου δθμιουργικθκαν ενθμερωτικά φυλλάδια για 4 ςειςμικά πιςτοποιθμζνουσ 

κόμβουσ δοκοφ υποςτυλϊματοσ που εξετάςκθκαν ςτα πλαίςια του EQUALJOINTS. Τα φυλλάδια αυτά 

περιζχουν λεπτομερι περιγραφι των εξεταηόμενων κόμβων και των χαρακτθριςτικϊν τουσ,  παραδοχζσ 

προςομοίωςθσ και οδθγίεσ ςχεδιαςμοφ για 3 κοχλιωτζσ και 1 ςυγκολλθτι ςφνδεςθ: κόμβοι με 

τριγωνικι ενίςχυςθ, κόμβοι με ενιςχυμζνεσ μετωπικζσ πλάκεσ και εξωτερικι ςειρά κοχλιϊν, κόμβοι με 

μθ ενιςχυμζνεσ μετωπικζσ πλάκεσ και εξωτερικι ςειρά κοχλιϊν, κόμβοι με απομειωμζνα πζλματα 

δοκϊν. Τα ζγγραφα τυπϊκθκαν και μεταφράςτθκαν ςε 12 γλϊςςεσ για τθ διάδοςθ ςε όλουσ τουσ 

εταίρουσ του καταςκευαςτικοφ κλάδου.  

 

 

Εικ. 3: Παραδείγματα ςχεδιαςμοφ μεταλλικϊν κτιρίων 

 

Παραδείγματα ςχεδιαςμοφ μεταλλικϊν κτιρίων 

Εξετάςκθκαν παραδείγματα ςχεδιαςμοφ μεταλλικϊν κτιρίων πρϊτα μθ λαμβάνοντασ υπόψιν και ςτθν 

ςυνζχεια λαμβάνοντασ υπόψιν τθν ςυμπεριφορά των κόμβων και τθν επιρροι τουσ ςτθν καταςκευι. Η 

προςομοίωςθ του λεπτομεροφσ μοντζλου πραγματοποιικθκε με βάςθ τισ οδθγίεσ ςχεδιαςμοφ που 

αναπτφχκθκαν ςτα πλαίςια του προγράμματοσ. Μθ γραμμικι ςτατικι ανάλυςθ και αναλφςεισ 

χρονοϊςτορίασ πραγματοποιικθκαν προκειμζνου να εξεταςτεί θ ςειςμικι απόκριςθ των καταςκευϊν 

και να προςδιοριςτοφν τα ςθμεία επιτελεςτικότθτασ με βάςθ τον EC8: περιοριςμόσ βλαβϊν, άμεςθ 

χριςθ, οιονεί κατάρρευςθ. Η διαφορά μεταξφ των δφο προςεγγίςεων διερευνάται και προςδιορίηεται θ 

ςθμαςία του ρόλου των κόμβων κατά τθν προςομοίωςθ. Τζλοσ παρουςιάηονται τα αποτελζςματα του 

ςχεδιαςμοφ και των αναλφςεων για όλεσ τισ διαφορετικζσ διατάξεισ και κόμβουσ. 
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Εικ. 4: Εφαρμογι EqualJoints tools 

 

Equaljoints Tools 

Στο πλαίςιο του ζργου αναπτφχκθκε ζνα λογιςμικό που παρζχει τθν δυνατότθτα υπολογιςμοφ τθσ 

απόκριςθ των πιςτοποιθμζνων μεταλλικϊν κόμβων υπό ανακυκλιηόμενθ και μονοτονικι φόρτιςθ, με 

βάςθ πειραματικζσ δοκιμζσ που διεξάχκθκαν ςτο ζργο EQUALJOINTS. Το λογιςμικό μπορεί επίςθσ να 

εκτιμιςει τθν ςειςμικι απόκριςθ και άλλων τφπων ςυνδζςεων. Ζνα απλοποιθμζνο εγχειρίδιο χριςθσ, 

μεταφραςμζνο ςε 12 γλϊςςεσ, περιλαμβάνεται ςτο λογιςμικό, περιγράφοντασ τα χαρακτθριςτικά του 

προγράμματοσ και κακοδθγϊντασ τον χριςτθ κακ 'όλθ τθ διάρκεια του υπολογιςμοφ. Τζλοσ, 

αναπτφχκθκε μια φιλικι προσ το χριςτθ εφαρμογι για κινθτά ςτα λειτουργικά ςυςτιματα Android και 

iOS για τθν επζκταςθ του λογιςμικοφ EQUALJOINTS tools προςφζροντασ γριγορο και αξιόπιςτο 

υπολογιςμό και επαλικευςθ τθσ ςειςμικισ απόκριςθσ των χαλφβδινων κόμβων. 

 

Δραςτηριότητεσ διάδοςησ πληροφοριϊν ςχετικά με τουσ κόμβουσ 

Θα διοργανωκοφν ςυνολικά 14 μονοιμερα ςυνζδρια ςτισ χϊρεσ των εταίρων και ςτισ ΗΠΑ που κα 

απευκφνονται ςε ακαδθμαϊκοφσ, μθχανικοφσ, καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ, εταιρείεσ ανάπτυξθσ 

λογιςμικοφ και φοιτθτζσ. Προςωπικό από τουσ ςυνεργαηόμενουσ φορείσ του προγράμματοσ κα κλθκεί 

να ςυμμετάςχει ςτα ςυνζδρια, ςτθν διάρκεια των οποίων οι ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν τθν δυνατότθτα 

να προμθκευτοφν δωρεάν ζναν ενθμερωτικό τόμο και ζνα USB με υλικό που παράχκθκε κατά τθ 

διάρκεια του ζργου. Στα πλαίςια του προγράμματοσ επίςθσ προβλζπεται θ δθμιουργία μίασ 

ιςτοςελίδασ που κα φιλοξενεί όλο το υλικό που παράχκθκε κακ 'όλθ τθ διάρκεια του ζργου ςε ζνα 

διακομιςτι υψθλισ χωρθτικότθτασ τθσ ECCS και κα είναι διακζςιμο για λιψθ. Τζλοσ, κα δθμιουργθκεί 

ζνα κανάλι You-Tube που κα περιζχει βίντεο των πειραμάτων που πραγματοποιικθκαν και των 

αντίςτοιχων προςομοιϊςεων με πεπεραςμζνα ςτοιχεία. 

 


