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3 Οριακές καταστάσεις αστοχίας 

3.1 Γενικά 
Ο βασικός στόχος κατά το σχεδιασµό µιας κατασκευής είναι η διασφάλιση ενός ικανο-
ποιητικού επιπέδου ασφάλειάς της έναντι αστοχίας. Πέραν αυτού επιβάλλεται η διεξαγω-
γή ελέγχων λειτουργικότητας για την αποφυγή υπερβολικών παραµορφώσεων και ταλα-
ντώσεων των στοιχείων της κατασκευής, ελέγχων κόπωσης για τα µέλη που υπόκεινται 
σε µεγάλο αριθµό διακυµάνσεων τάσεων λόγω επαναλαµβανόµενης φόρτισης και τέλος 
ελέγχου έναντι πυρκαγιάς, προκειµένου να διατηρηθεί η σταθερότητα της κατασκευής 
για συγκεκριµένο κατ’ ελάχιστο χρονικό διάστηµα, ώστε να διαφύγουν οι ένοικοι και να 
γίνει παρέµβαση των πυροσβεστικών µέσων χωρίς τον κίνδυνο της άµεσης κατάρρευσης. 
Στο παρόν Κεφάλαιο περιγράφονται οι έλεγχοι στην οριακή κατάσταση αστοχίας και πιο 
συγκεκριµένα οι έλεγχοι επαρκούς αντοχής των διατοµών και ευστάθειας των µελών του 
φορέα. Η επάρκεια αυτή θα πρέπει να αποδεικνύεται τόσο στην τελική φάση λειτουργίας 
όσο και σε όλες τις ενδιάµεσες φάσεις ανέγερσης της κατασκευής. Επιπλέον πρέπει να 
ελέγχεται η στατική ισορροπία του φορέα ή τµηµάτων του, η επάρκεια της θεµελίωσης 
κλπ. 
Οι έλεγχοι ανάγονται τελικά στην ικανοποίηση των ανισώσεων (1.18) και (1.19), όπου η 
αριστερή πλευρά συµβολίζει τα αποτελέσµατα των συνδυασµών των δράσεων σχεδια-
σµού και η δεξιά πλευρά τα αντίστοιχα µεγέθη αντοχής. 
Οι αντοχές σχεδιασµού Rd προσδιορίζονται από διαίρεση των χαρακτηριστικών τιµών Rk 
µε τους επιµέρους συντελεστές ασφαλείας του υλικού γΜ, οι οποίοι διαφοροποιούνται ως 
προς την εξεταζόµενη µορφή αστοχίας ως εξής: 
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αντοχή διατοµών έναντι διαρροής, ανεξαρτήτως της κατηγορίας 
της διατοµής: γM0 
αντοχή µελών έναντι απώλειας της ευστάθειας: γM1 
αντοχή διατοµών έναντι εφελκυστικής θραύσης: γM2 
αντοχή κόµβων και συνδέσεων: Κεφάλαιο 5 
 
Για κτίρια προτείνονται από το Ελληνικό Εθνικό Προσάρτηµα του Ευρωκώδικα 3 οι πα-
ρακάτω αριθµητικές τιµές για τους επιµέρους συντελεστές ασφαλείας: 
γM0 = 1,00 
γM1 = 1,00 
γM2 = 1,25 

3.2 Αντοχή διατοµών 
3.2.1 Γενικά 
Ο προσδιορισµός των τιµών αντοχής σχεδιασµού γίνεται µε βάση την κατάταξη των δια-
τοµών, πρέπει δε να λαµβάνονται υπόψη οι επιρροές της διατµητικής υστέρησης και του 
τοπικού λυγισµού µέσω ενός ενεργού πλάτους, καθώς και οι επιρροές της κύρτωσης λό-
γω διάτµησης, σύµφωνα µε το EN 1993-1-5. 
Για όλες τις κατηγορίες διατοµών επιτρέπεται ελαστικός έλεγχος, µε τον οποίο ελέγχεται 
η αποφυγή διαρροής σε όλες τις ίνες της διατοµής. Με εφαρµογή του κριτηρίου Mises, ο 
ελαστικός έλεγχος εκφράζεται µε τη µορφή της ανίσωσης (3.1). Για διατοµές κατηγορίας 
4 οι τάσεις προσδιορίζονται µε βάση τις ιδιότητες των ενεργών διατοµών.  
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όπου 
Edx,σ  η τιµή σχεδιασµού της διαµήκους τάσης στο υπό θεώρηση σηµείο (ίνα) 
Edz ,σ  η τιµή σχεδιασµού της εγκάρσιας τάσης στο υπό θεώρηση σηµείο (ίνα) 

Edτ  η τιµή σχεδιασµού της διατµητικής τάσης στο υπό θεώρηση σηµείο (ίνα). 
Ο ανωτέρω έλεγχος είναι εν γένει συντηρητικός καθώς αποκλείει µερική πλαστικοποίηση 
της διατοµής, η οποία επιτρέπεται ακόµα και σε ελαστικό σχεδιασµό. Εποµένως εφαρµό-
ζεται µόνο όταν δεν µπορεί να εκτελεσθεί έλεγχος αλληλεπίδρασης µε βάση τις αντοχές 
NRd, MRd και VRd. 
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Ο ελαστικός ή πλαστικός έλεγχος µιας διατοµής µπορεί, ως µία συντηρητική προσέγγιση, 
να γίνει µε βάση γραµµική σχέση αλληλεπίδρασης. 
Για διατοµές κατηγορίας 1, 2 ή 3 που υπόκεινται στο συνδυασµό των NEd, My,Ed και Mz,Ed., 
η ανωτέρω σχέση αλληλεπίδρασης γράφεται ως: 
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όπου NRd, My,Rd και Mz,Rd είναι οι τιµές σχεδιασµού της αντοχής (ελαστικής ή πλαστικής), 
ανάλογα µε την κατηγορία των διατοµών, οι οποίες περιλαµβάνουν κάθε µείωση που 
µπορεί να προκαλείται από την επιρροή της διάτµησης. 
Η σχέση ελέγχου για διατοµές κατηγορίας 4 γράφεται: 
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όπου 
Aeff εµβαδόν της ενεργού διατοµής όταν υπόκειται σε οµοιόµορφη θλίψη 
Weff,min ροπή αντίστασης (που αντιστοιχεί στην ίνα µε τη µεγαλύτερη ελαστική τάση) της 

ενεργού διατοµής, όταν υπόκειται µόνο σε ροπή περί τον αντίστοιχο άξονα 
eN µετατόπιση του αντίστοιχου κεντροβαρικού άξονα µεταξύ πλήρους και ενεργού 

διατοµής, όταν η διατοµή υπόκειται µόνο σε θλίψη. 
Τα πρόσηµα των NEd, My,Ed, Mz,Ed και ∆Mi = NEd eNi εξαρτώνται από το συνδυασµό των 
αντίστοιχων ορθών τάσεων. 
Εάν όλα τα θλιβόµενα στοιχεία µιας διατοµής είναι κατηγορίας 2, η διατοµή µπορεί να 
θεωρείται ικανή να αναπτύξει την πλήρη πλαστική αντοχή της σε κάµψη. Εάν όλα τα 
θλιβόµενα τµήµατα µιας διατοµής είναι κατηγορίας 3, η αντοχή της πρέπει να βασίζεται 
σε ελαστική κατανοµή των παραµορφώσεων στη διατοµή. Οι θλιπτικές τάσεις πρέπει να 
περιορίζονται στην τάση διαρροής στις ακραίες ίνες, οι οποίες εν προκειµένω µπορούν να 
θεωρούνται στο µέσο επίπεδο των πελµάτων. 
Όπου συµβαίνει διαρροή πρώτα στην εφελκυόµενη πλευρά της διατοµής, τα πλαστικά 
αποθέµατα της εφελκυόµενης ζώνης µπορούν να χρησιµοποιούνται στον καθορισµό α-
ντοχής διατοµών κατηγορίας 3, λαµβάνοντας υπόψη µερική πλαστικοποίηση. 

3.2.2 Ιδιότητες διατοµών 
Οι ιδιότητες της πλήρους διατοµής πρέπει να καθορίζονται χρησιµοποιώντας τις ονοµα-
στικές διαστάσεις. ∆εν χρειάζεται να αφαιρούνται οι οπές για κοχλίες, πρέπει όµως να 
γίνεται πρόβλεψη για µεγαλύτερα ανοίγµατα. Ελάσµατα αποκατάστασης της συνέχειας 
δεν πρέπει να λαµβάνονται υπόψη. 
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Το εµβαδόν της καθαρής διατοµής είναι η πλήρης διατοµή µειωµένη κατά το εµβαδόν 
των οπών και άλλων ανοιγµάτων. Προκειµένου για γωνιακά συνδεδεµένα µέσω του ενός 
σκέλους τους και διατοµές ταυ και πι συνδεδεµένες µε άλλα ελάσµατα, ισχύουν ειδικοί 
κανόνες. Για κάθε οπή στην περιοχή µιας κοχλιωτής σύνδεσης, η µείωση της πλήρους 
διατοµής είναι η ολική επιφάνεια που λείπει από τη διατοµή λόγω της διαµόρφωσης της 
οπής. Εάν οι οπές των κοχλιών δεν έχουν µετατοπισµένη διάταξη, η συνολική επιφάνεια 
αποµείωσης από οποιαδήποτε διατοµή κάθετη στο διαµήκη άξονα του µέλους είναι το 
άθροισµα των επιφανειών των οπών που υπάρχουν στη διατοµή αυτή. Εάν οι οπές των 
κοχλιών έχουν µετατοπισµένη διάταξη, η συνολική επιφάνεια αποµείωσης λόγω κοχλιών 
είναι η µεγαλύτερη από (Σχήµα 3.1): 
α) τη µείωση για µη µετατοπισµένες οπές που δίνεται προηγουµένως 

β) 



 −∑ p

sndt
4

2

0  σε οιαδήποτε διαγώνιο ή τεθλασµένη τοµή του µέλους 

όπου 
s η απόσταση των κέντρων δύο διαδοχικών οπών στη µετατοπισµένη διάταξη, µετρού-

µενη παράλληλα µε τον άξονα του µέλους 
p η απόσταση των κέντρων των δύο οπών µετρούµενη κάθετα στον άξονα του µέλους. 

Σε µέλη µε οπές σε περισσότερα του ενός επίπεδα, η απόσταση p µετράται κατά µή-
κος του µέσου άξονα της διατοµής (Σχήµα 3.2) 

t το πάχος του ελάσµατος 
n ο αριθµός των οπών που τέµνονται από κάθε διαγώνιο ή τεθλασµένη γραµµή 
d0 είναι η διάµετρος της οπής. 
Ο όρος s2/4p εισάγεται για κάθε µία λοξή απόσταση οπών στην τεθλασµένη γραµµή (ό-
ρος Cohraine). 
Είναι προφανές ότι πρέπει να εξετάζονται όλες οι δυνατές διαδροµές τοµών στο µέλος, 
προκειµένου να προσδιορισθεί η κρίσιµη για κάθε συγκεκριµένη σύνδεση. 

1 2

s              s 

p 

 

Σχήµα 3.1   Μετατοπισµένες οπές και κρίσιµες διατοµές 1 και 2 
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Σχήµα 3.2   Γωνιακά µε οπές και στα δύο σκέλη 
Οι συνδέσεις πρέπει να σχεδιάζονται ώστε να αποφεύγονται ανεπιθύµητες εκκεντρότη-
τες, οι οποίες προκαλούν δευτερεύουσες ροπές και κατ΄ ακολουθίαν πρόσθετες τάσεις. 
Ανάλογο πρόβληµα παρουσιάζεται και στην περίπτωση εκκεντρότητας µεταξύ κεντρο-
βαρικού άξονα του µέλους και άξονα κοχλίωσης (περισσότερα επ΄ αυτών στο Κεφάλαιο 
5). 
∆ιατοµές µε κορµό κατηγορίας 3 και πέλµατα κατηγορίας 1 ή 2 µπορούν να αντιµετωπι-
σθούν ως διατοµές κατηγορίας 2, υπό την προϋπόθεση ότι ένα τµήµα του κορµού υπό 
θλίψη θα θεωρηθεί µη ενεργό (Σχήµα 3.3, µαυρισµένη επιφάνεια). Από το τµήµα του 
κορµού υπό θλίψη ως ενεργό λαµβάνεται ένα µέρος ύψους 20 εtw σε επαφή µε το θλιβό-
µενο πέλµα και ένα άλλο µέρος ύψους επίσης 20 εtw σε επαφή µε τον πλαστικό ουδέτερο 
άξονα της ενεργού διατοµής, σύµφωνα µε το Σχ. 3.3. 
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1:  θλίψη  3:  πλαστικός ουδέτερος άξονας 
2:  εφελκυσµός  4:  ανενεργό τµήµα διατοµής  

Σχήµα 3.3   Ενεργός κορµός διατοµής κατηγορίας 3 
Στις διατοµές κατηγορίας 4 η ενεργός διατοµή ορίζεται µε αντικατάσταση των πλατών 
των θλιβοµένων τµηµάτων, από τα µειωµένα ενεργά πλάτη σύµφωνα µε το EN 1993-1-5. 
Για λεπτότοιχες διατοµές ψυχρής έλασης βλέπε EN 1993-1-3. Για σωληνωτές διατοµές 
κατηγορίας 4 βλέπε EN 1993-1-6. 
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3.2.3 Εφελκυσµός 
Εφελκυόµενα µέλη απαντώνται σε δικτυωτούς φορείς στεγών, σε χωρικούς δικτυωτούς 
πυργοειδείς φορείς (πυλώνες µεταφοράς ενέργειας, ιστοί τηλεόρασης κλπ), σε συνδέ-
σµους δυσκαµψίας, ως ελκυστήρες ή αναρτήρες καθώς και σε περιπτώσεις όπου χρησι-
µοποιούνται υπό µορφή απλών κυκλικών ράβδων ή καλωδίων (καλωδιωτές ή αναρτηµέ-
νες οροφοκατασκευές κλπ). 
Η επιλογή της διατοµής ενός εφελκυόµενου µέλους είναι ουσιαστικά πολύ απλή και πε-
ριορίζεται στον υπολογισµό της αναγκαίας διατοµής που αναλαµβάνει την εφελκυστική 
δράση. Με δεδοµένο το µέγεθος της δράσης σχεδιασµού που πρέπει να αναληφθεί και 
την αντοχή του χρησιµοποιούµενου υλικού, η απαιτούµενη διατοµή µπορεί να υπολογι-
στεί κατευθείαν, αφού δεν υπάρχει κίνδυνος λυγισµού (το εφελκυόµενο µέλος είναι στοι-
χείο ευσταθές). Οι συνδέσεις όµως σε εφελκυόµενα µέλη είναι, όπως και σε όλα τα άλλα 
είδη καταπόνησης, πολύ σηµαντική παράµετρος, σε πολλές δε περιπτώσεις παίζουν κα-
θοριστικό ρόλο στο σχεδιασµό του µέλους και την επιλογή της διατοµής. 
Γενικώς, τα εφελκυόµενα µέλη σχεδιάζονται χρησιµοποιώντας ελατές διατοµές γωνια-
κών, απλών ή διπλών ταυ, πι, συµπαγών κυκλικών ράβδων και ελασµάτων, σε ειδικές δε 
περιπτώσεις, σύνθετες διατοµές από κοχλιωµένα ή συγκολληµένα ελάσµατα, καθώς και 
καλώδια, Σχήµα 3.4. 

 

Σχήµα 3.4   ∆ιατοµές εφελκυόµενων µελών 
Η χρήση των κυκλικών συµπαγών ράβδων είναι περιορισµένη σε ειδικές µόνον περιπτώ-
σεις (π.χ. ως ελκυστήρες µεταξύ τεγίδων σε κεκλιµένες στέγες, ή ως ελκυστήρες µεταξύ 
µηκίδων σε κατακόρυφες εξωτερικές επενδύσεις), λόγω του γεγονότος ότι διαθέτουν α-
σήµαντη δυσκαµψία και εµφανίζουν βέλη κάµψης εξ αιτίας του ιδίου βάρους τους, δη-
µιουργώντας προβλήµατα αισθητικής στην κατασκευή. Έτσι, εκτός των περιπτώσεων 
αναρτηµένων καλωδιωτών κατασκευών ή ανάλογων φορέων, όπου επιβάλλεται η χρήση 
καλωδίων (Σχήµα 3.5), ως εφελκυόµενα µέλη χρησιµοποιούνται κυρίως οι προαναφερ-
θείσες διατοµές. 
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Σχήµα 3.5   Ανηρτηµένες καλωδιωτές κατασκευές (γέφυρα Millennium στο Gates-
head, Μ. Βρετανία, στέγαστρο εισόδου στο νέο κεντρικό πάρκο της Σαγκάης, πεζογέ-

φυρα στη Swansea, στάδιο στο Manchester) 
Η απλούστερη και πλέον κοινή διατοµή εφελκυόµενου µέλους σε δικτυώµατα στεγών 
είναι ένα γωνιακό, ή συνηθέστερα, δύο γωνιακά µε µικρή απόσταση µεταξύ τους ώστε να 
παρεµβάλλεται το απαραίτητο για τη σύνδεση κοµβοέλασµα. Παρέχουν µεγαλύτερη δυ-
σκαµψία από τις απλές στρογγυλές ράβδους, για µεγάλα όµως ανοίγµατα µπορεί να πα-
ρουσιάσουν κι αυτές ανεπιθύµητα βέλη. Για µεγαλύτερα φορτία ή ανοίγµατα µπορεί να 
χρησιµοποιούνται σύνθετες ή πολυµελείς διατοµές (π.χ. σε γέφυρες), οι οποίες όµως α-
παιτούν πιο πολύπλοκες συνδέσεις. 

3.2.3.1 Αντοχή διατοµής 
Συνήθως υποτίθεται ότι η κατανοµή των εφελκυστικών τάσεων εντός ενός εφελκυόµενου 
µέλους είναι οµοιόµορφη. Οι λεπτοµέρειες σύνδεσης µπορούν να επηρεάσουν την οµοιό-
µορφη κατανοµή κατά δύο τρόπους. Πρώτον, εάν χρησιµοποιείται κοχλίωση, η διατοµή 
αποµειώνεται λόγω των οπών και οι τάσεις περί αυτές αυξάνονται τοπικά, όπως φαίνεται 
στο Σχήµα 3.6. ∆εύτερον, κάποια εκκεντρότητα στη σύνδεση είναι συχνά αναπόφευκτη, 
οπότε αναπτύσσονται στο µέλος δευτερεύουσες ροπές. 
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Γενικώς, η τιµή σχεδιασµού της εφελκυστικής δύναµης NEd σε κάθε διατοµή πρέπει να 
ικανοποιεί τη σχέση: 
 0,1

,

≤
Rdt

Ed

N
N  (3.4) 

όπου Νt,Rd η αντοχή σχεδιασµού σε εφελκυσµό. 

fy 

(α)  Ελαστική κατανοµή τάσεων (β)   Υπολογιστικές τάσεις 

0,9fu 

 

Σχήµα 3.6   Κατανοµή τάσεων σε διατοµή µε οπές 
Για διατοµές χωρίς οπές οι τάσεις κατανέµονται οµοιόµορφα µέχρι του ορίου διαρροής fy 
και η αντοχή τους λαµβάνεται από τη σχέση (3.5), Σχήµα 3.6β. 
Για διατοµές µε οπές η Nt,Rd πρέπει να λαµβάνεται ως η µικρότερη από: 
α) την πλαστική αντοχή σχεδιασµού της πλήρους διατοµής  

 
0

,
M

y
Rdpl

fAN
γ

=  (3.5) 

 όπου 
 A το εµβαδόν της πλήρους διατοµής 
 fy το όριο (ή τάση) διαρροής του χάλυβα 
 γΜ0 ο επιµέρους συντελεστής ασφαλείας του χάλυβα. 
β) την οριακή αντοχή σχεδιασµού της καθαρής διατοµής στις θέσεις µε οπές κοχλιών  
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,
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M
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Rdu
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όπου 
Anet το εµβαδόν της καθαρής διατοµής 
fu η εφελκυστική αντοχή (τάση θραύσης) του χάλυβα 
γΜ2 ο επιµέρους συντελεστής ασφαλείας του χάλυβα σε θραύση. 



 Κεφάλαιο 3: Οριακές καταστάσεις αστοχίας 87 

Σηµειώνεται εδώ, ότι όταν ένα όλκιµο χαλύβδινο µέλος χωρίς οπές υποβάλλεται σε εφελ-
κυσµό, µπορεί να φέρει (προ της θραύσης του) φορτίο µεγαλύτερο από αυτό της σχέσης 
(3.5), λόγω της κράτυνσης, όπως φαίνεται και στη σχέση (3.6). 
Σε περιπτώσεις κοχλιωτών συνδέσεων, η παρατηρούµενη συγκέντρωση τάσεων στις πα-
ρειές των οπών (Σχήµα 3.6α) µπορεί να οδηγήσει σε έναρξη θραύσης στις παρειές αυτές 
(έναρξη απόσχισης) πριν η µέση τάση στη διατοµή φθάσει την τάση διαρροής, πριν δη-
λαδή αρχίσουν να πραγµατοποιούνται σηµαντικές παραµορφώσεις. Ο τρόπος αυτός α-
στοχίας είναι ψαθυρός και η σχετική αντοχή δίνεται από τη σχέση (3.6), σε αντίθεση µε 
τον όλκιµο τρόπο αστοχίας που αντιστοιχεί στη σχέση (3.5). 
Σε περίπτωση συνδέσεων µε κοχλίες τριβής (κατηγορία C, Πίνακας 5.6), οι αιχµές τάσε-
ων στις παρειές των οπών είναι κατά πολύ µειωµένες. Η εφελκυόµενη διατοµή θα αστο-
χήσει τότε λόγω διαρροής και η αντοχή συνδέεται µε την καθαρή διατοµή, δηλαδή: 
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Rdnet
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=  (3.7) 

Σε περιπτώσεις που απαιτείται όλκιµη µορφή αστοχίας (για παράδειγµα πλάστιµα µέλη 
σε αντισεισµικές κατασκευές), πρέπει να επιδιώκεται: 
 Nu,Rd ≥  Npl,Rd (3.8) 
η οποία, λόγω των σχέσεων (3.5) και (3.6) γράφεται: 

 9,0
]/][/[ 02 MMuynet ff

A
A γγ

≥  (3.9) 

Η απαίτηση αυτή µπορεί να ικανοποιηθεί µε µείωση του πλήθους και του µεγέθους των 
οπών ή µε ενίσχυση των εφελκυοµένων ελασµάτων. Σχετικές είναι οι προβλέψεις του 
Ελληνικού Αντισεισµικού Κανονισµού (Παράρτηµα για τις κατασκευές από χάλυβα). 
Για χάλυβες ποιότητας S235, S275 και S355 (µε πάχος µικρότερο των 40mm) και χρησι-
µοποιώντας τις τιµές της παραγράφου 3.1 για τα γΜ0 και γΜ2, οι ελάχιστες τιµές του λόγου 
Anet/A προκειµένου να εξασφαλιστεί όλκιµη συµπεριφορά προκύπτουν ίσες µε 0,907, 
0,888 και 0,967 αντιστοίχως. 

3.2.3.2 Γωνιακά συνδεδεµένα µέσω ενός σκέλους 
Σε µέλη που συνδέονται στα άκρα τους κατά µή συµµετρικό τρόπο, ή εάν το µέλος καθε-
αυτό δεν είναι συµµετρικό ως προς κάποιον άξονά του (γωνιακά, ταυ, πι), πρέπει να λαµ-
βάνεται υπόψη η εκκεντρότητα στη σύνδεση. Στην ειδική περίπτωση ενός γωνιακού συν-
δεδεµένου µε απλή διάταξη οπών στο ένα σκέλος του, το µέλος µπορεί να αντιµετωπιστεί 
ως κεντρικά φορτιζόµενο και η οριακή αντοχή του να υπολογιστεί µε βάση µια αποµειω-
µένη καθαρή διατοµή, όπως δίδεται στο Σχ. 3.7α (βλέπε επίσης EN 1993-1-8). 
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Σχήµα 3.7   Σχεδιασµός οριακής αντοχής καθαρής διατοµής γωνιακών  
συνδεόµενων µε το ένα σκέλος τους 

όπου 
β2 = 0,4  εάν p1 ≤ 2,5 d0 
β2 = 0,7  εάν p1 ≥ 5,0 d0 
β3 = 0,5  εάν p1 ≤ 2,5 d0 
β3 = 0,7  εάν p1 ≥ 5,0 d0 και 
Anet η καθαρή διατοµή του γωνιακού. 
Για ενδιάµεσες τιµές της απόστασης p1, ο προσδιορισµός των τιµών των συντελεστών β2 
και β3 επιτρέπεται να γίνεται µε γραµµική παρεµβολή. 
Για ανισοσκελές γωνιακό συνδεδεµένο µέσω του βραχύτερου σκέλους του, ως Anet λαµ-
βάνεται η καθαρή διατοµή ενός ισοδύναµου ισοσκελούς γωνιακού, όπως στο Σχήµα 3.7β. 
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Για συγκολληµένα γωνιακά µέσω του ενός σκέλους τους, η εκκεντρότητα της σύνδεσης 
µπορεί να ληφθεί υπόψη αντικαθιστώντας την πλήρη µε την ενεργό διατοµή και θεωρώ-
ντας το µέλος ως κεντρικά φορτισµένο. Παραδείγµατα για τον προσδιορισµό της ενεργού 
διατοµής φαίνονται στο Σχήµα 3.8. 

Equal angle Unequal angle 

Effective area = gross area 

Unequal angle Effective area taken as gross 
area of a smaller angle

     Ισοσκελές γωνιακό                  Ανισοσκελές γωνιακό 
                  Ενεργός διατοµή = Πλήρης διατοµή 

   Ανισοσκελές γωνιακό          Ενεργός διατοµή είναι η καθαρή διατοµή 
                                              ισοσκελούς γωνιακού µέ το µικρότερο σκέλος 

ℓ 
 

1 
 

ℓ 
 

1 
 

ℓ 
 

1 
  

Σχήµα 3.8   Ενεργές διατοµές γωνιακών συνδεδεµένων  
µέσω του ενός σκέλους τους δια συγκολλήσεως 

3.2.4 Θλίψη 
Ο όρος ″θλιβόµενο µέλος″ αναφέρεται γενικά σε µέλη κατασκευών, τα οποία υποβάλλονται 
µόνο σε θλιπτικά φορτία. Στα µέλη αυτά περιλαµβάνονται τα υποστυλώµατα (υπό ορισµένες 
όµως συνθήκες φόρτισης και στηρίξεων), όσο και τα αµφιαρθρωτά θλιβόµενα µέλη δικτυω-
µάτων ή στύλων πολυµελούς διατοµής ή σε εγκάρσια µέλη στήριξης, Σχήµα 3.9. 

 

Σχήµα 3.9   ∆ιατοµές θλιβόµενων µελών 


