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Νέα έκδοζη με διαζηαζιολόγηζη καηαζκεσών από
οπλιζμένο Σκσρόδεμα, Χάλσβα ή Ξύλο, ζύμθωνα με
Εσρωκώδικες 2, 3 και 5
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Προσθήκες νέας έκδοσης του FRAME2Dexpress:
Σρεδηαζκόο κειώλ πιαηζηαθώλ θαηαζθεπώλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα, ράιπβα ή μύιν
ζύκθσλα κε ηνπο Επξσθώδηθεο.
Πξόηππα πιαίζηα γηα εύθνιε εηζαγσγή δεδνκέλσλ θόκβσλ θαη ζηνηρείσλ.
Φαιύβδηλεο πξόηππεο δηαηνκέο. Όιεο νη πξόηππεο δηαηνκέο ζε πίλαθεο γηα εύθνιε επηινγή
ηδηνηήησλ ζε κεηαιιηθά πιαίζηα.
1. Σχεδιασμός στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα με Ευρωκώδικα 2
Αθνύ επηιέμεηε πιηθό θαηαζθεπήο
Σκςπόδεμα κία πξόζζεηε θαξηέια
Σθπξόδεκα εκθαλίδεηαη ζηελ νκάδα
ζηνηρεία-πιηθά. Σηε θαξηέια απηή
εηζάγεηε ηα αλαγθαία ζηνηρεία γηα ηε
κειέηε νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο
ησλ κειώλ ηνπ θνξέα.
1.1

Παράμετροι σχεδιασμού οπλισμένου σκυροδέματος

Σηελ θαξηέια Σθπξόδεκα θαζνξίδεηε ηνπο παξακέηξνπο γηα ηε κειέηε ζθπξνδέκαηνο.
1. Επηιέγεηε θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο θαη ράιπβα, θιηθ
Οη θαηεγνξίεο θαη ηδηόηεηεο
ζθπξνδέκαηνο θαη ράιπβα
πξνζαξκόδνληαη αλάινγα κε ην
Εζληθό πξνζάξηεκα πνπ έρεηε
επηιέμεη. Γηα Ειιάδα πξέπεη λα έρεηε
επηιεγκέλν Ειιάδα ΕΛΟΤ. Μπνξείηε
λα δείηε θαη λα ηξνπνπνηήζεηε ηηκέο
ζηα πιηθά από ην κελνύ
Μελέηη/Υλικά/Σκςπόδεμα,
Μελέηη/Υλικά/Χάλςβαρ οπλιζμού.
Σηηο νζόλεο πνπ εκθαλίδνληαη έρεηε
ηελ δπλαηόηεηα αθνύ μεθιεηδώζεηε
(θιηθ Κιεηζηό) λα κεηαηξέςεηε ηηκέο.

.

2. Σπληειεζηέο αζθαιείαο πιηθνύ.
Απηνί θαζνξίδνληαη ζην Εζληθό
πξνζάξηεκα. Γηα Ειιάδα νη ηηκέο γηα
θαηάζηαζε αζηνρίαο είλαη: γc = 1.50,
γs = 1.15.
3. Επηθάιπςε νπιηζκνύ ζθπξνδέκαηνο Cnom, ζε mm (ρηιηνζηά). Σπλήζεηο ηηκέο 25 κε 35 mm.
4. Πξνηεηλόκελε δηάκεηξνο νπιηζκνύ. Αλ ηζεθάξεηε ην ζηαζεξά δηάκεηξνο απηή ζα
ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ θύξηνο νπιηζκόο, αιιηώο ζα ρξεζηκνπνηεζεί κηα δηάκεηξνο θνληά ζηελ
πξνηεηλόκελε.
5. Γηα θάζε ζηνηρείν ηνπ θνξέα θαζνξίδεηε :
Lcy: Μήθνο ιπγηζκνύ (κέηξα) ζηελ θύξηα δηεύζπλζε, ζπλήζσο ην κήθνο ηνπ ζηνηρείνπ.
Lcz: Μήθνο ιπγηζκνύ (κέηξα) ζηελ εθηόο επηπέδνπ δηεύζπλζε, ζπλήζσο ην κήθνο ηνπ
ζηνηρείνπ.
6. Μειέηε: = 1 Τν ζηνηρείν ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε κειέηε νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο.
= 0 Τν ζηνηρείν δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε κειέηε νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο.

Copyright

RUNET Software

www.runet.gr

2

FRAME2Dexpress + EC Design
1.2

RUNET software

Μελέτη οπλισμένου σκυροδέματος σύμφωνα με Ευρωκώδικα 2

Κιηθ Υπολογιζμοί οπλιζμένος ζκςποδέμαηορ.
Όια ηα ζηνηρεία ηνπ θνξέα κε Μειέηε = 1 ζα
ζρεδηαζηνύλ ζύκθσλα κε Επξσθώδηθα 2, §6 γηα
αμνληθή δύλακε, θακπηηθή ξνπή θαη δηάηκεζε.
Οη έιεγρνη θαη ν ππνινγηζκόο νπιηζκώλ
πξαγκαηνπνηνύληαη ζην άλνηγκα, ζην αξηζηεξό
θαη ζην δεμηό άθξν, γηα θάζε ζηνηρείν ηεο
θαηαζθεπήο.
Κιηθ
θαη δεκηνπξγείηαη ην πιήξεο ηεύρνο κειέηεο, ζειηδνπνηεκέλν θαη κε όιεο ηηο
επεμεγήζεηο.
2. Σχεδιασμός στοιχείων από χάλυβα σύμφωνα με Ευρωκώδικα 3
Αθνύ επηιέμεηε πιηθό θαηαζθεπήο Χάλςβα κία
πξόζζεηε θαξηέια Φάιπβαο εκθαλίδεηαη ζηελ
νκάδα ζηνηρεία-πιηθά. Σηελ θαξηέια απηή
εηζάγεηε ηα αλαγθαία ζηνηρεία γηα ηελ κειέηε
δνκηθνύ ράιπβα ησλ κειώλ ηνπ θνξέα.
Κιηθ ζε κηα γξακκή ηνπ πίλαθα κε δηαηνκέο ή
θαη εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν κε όιεο ηηο
πξόηππεο δηαηνκέο. Επηιέγεηε ηύπν δηαηνκήο
ζηελ ιίζηα αξηζηεξά θαη ελ ζπλερεία ηε δηαηνκή
πνπ επηζπκείηε κε θιηθ ζηνλ πίλαθα δεμηά.
Γηα λα ζπλερίζεηε κε δηαζηαζηνιόγεζε
κεηαιιηθώλ ζηνηρεηώλ πξέπεη λα επηιέμεηε
νπσζδήπνηε δηαηνκή γηα θάζε ζηνηρείν ηνπ
θνξέα.
2.1

Παράμετροι μελέτης για χάλυβα

Σηε θαξηέια Φάιπβαο θαζνξίδεηε ηνπο παξακέηξνπο γηα ηε κειέηε ράιπβα.
1. Επηιέγεηε είδνο ράιπβα.
Οη θαηεγνξίεο θαη ηδηόηεηεο δνκηθνύ ράιπβα
πξνζαξκόδνληαη αλάινγα κε ην Εζληθό
πξνζάξηεκα πνπ έρεηε επηιέμεη.
Γηα Ειιάδα πξέπεη λα έρεηε
επηιεγκέλν Ειιάδα ΕΛΟΤ. Μπνξείηε
λα δείηε θαη λα ηξνπνπνηήζεηε ηηκέο
ζηα πιηθά από ην κελνύ
Μελέηη/Υλικά/Δομικοί σάλςβερ.
Σηελ νζόλε πνπ εκθαλίδεηαη έρεηε ηελ
δπλαηόηεηα αθνύ μεθιεηδώζεηε (θιηθ
Κιεηζηό) λα κεηαηξέςεηε ηηο ηηκέο.
2. Σπληειεζηέο πιηθνύ. Απηνί
θαζνξίδνληαη ζην Εζληθό πξνζάξηεκα
θαη γηα Ειιάδα νη ηηκέο γηα θαηάζηαζε
αζηνρίαο είλαη: γΜ0 = 1.00, γκ1 = 1.00,
γΜ2 = 1.25.
3. Γηα θάζε ζηνηρείν ηνπ θνξέα θαζνξίδεηε:
Lcy: Μήθνο ιπγηζκνύ (κέηξα) ζηελ θύξηα δηεύζπλζε, ζπλήζσο ην κήθνο ηνπ ζηνηρείνπ.
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Lcz: Μήθνο ιπγηζκνύ (κέηξα) ζηελ εθηόο επηπέδνπ δηεύζπλζε, ζπλήζσο ε απόζηαζε
ηεγίδσλ γηα ζηνηρεία ζηέγεο.
Lt: Μήθνο ιπγηζκνύ (κέηξα) γηα πιεπξηθό ζηξεπηνθακπηηθό ιπγηζκό ζπλήζσο ε απόζηαζε
ηεγίδσλ γηα ζηνηρεία ζηέγεο.
4. Μειέηε: = 1 Τν ζηνηρείν ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε κειέηε ράιπβα.
= 0 Τν ζηνηρείν δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε κειέηε ράιπβα.
2.2

Μελέτη χάλυβα σύμφωνα με Ευρωκώδικα 3

Κιηθ Υπολογιζμοί μεηαλλικών ζηοισείων.
Όια ηα ζηνηρεία ηνπ θνξέα κε Μειέηε = 1 ζα
ζρεδηαζηνύλ ζύκθσλα κε Επξσθώδηθα 3 §6.2,
γηα αμνληθή δύλακε, θακπηηθή ξνπή θαη
δηάηκεζε θαη ζύκθσλα κε §6.3 γηα θακπηηθό θαη
πιεπξηθό ζηξεπηνθακπηηθό ιπγηζκό.
Οη έιεγρνη πξαγκαηνπνηνύληαη ζην άλνηγκα, ζην
αξηζηεξό θαη ζην δεμηό άθξν, γηα θάζε ζηνηρείν.
Κιηθ
θαη δεκηνπξγείηαη ην πιήξεο ηεύρνο κειέηεο, ζειηδνπνηεκέλν θαη κε όιεο ηηο
επεμεγήζεηο.
3. Σχεδιασμός στοιχείων από ξύλο σύμφωνα με Ευρωκώδικα 5
Αθνύ επηιέμεηε πιηθό θαηαζθεπήο Ξύλο κία
πξόζζεηε θαξηέια Ξύιν εκθαλίδεηαη ζηελ νκάδα
ζηνηρεία-πιηθά. Σηελ θαξηέια απηή εηζάγεηε
αλαγθαία ζηνηρεία γηα ηε κειέηε μύιηλσλ
ζηνηρείσλ ηνπ θνξέα.
3.1

Παράμετροι μελέτης για ξύλο

Σηε θαξηέια Ξύιν θαζνξίδεηε ηνπο παξακέηξνπο γηα ηε κειέηε Ξύινπ.
1. Επηιέγεηε θιάζε μπιείαο. Οη θαηεγνξίεο θαη
ηδηόηεηεο μπιείαο πξνζαξκόδνληαη αλάινγα κε ην
πξόηππν μπιείαο πνπ έρεηε επηιέμεη ζην
Υιηθά/Ξπιεία. Τα πξόηππα απηά είλαη ΕΝ338:1997,
ΕΝ338:2003, ή ΕΝ 338:2009 ή έλα θαζνξηδόκελν
από ην ρξήζηε ην νπνίν κπνξείηε λα κεηαηξέςεηε.
Λνγηθόηεξν πξόηππν είλαη ην ΕΝ 338:2009 πνπ
είλαη ην ηειεπηαίν. Πξέπεη λα ζεκεηώζεηε όηη
ρξεζηκνπνηώληαο ηα πξόηππα ΕΝ338:1997,
ΕΝ338:2003 όπνπ ε δηαηκεηηθή αληνρή
θαζνξίδεηαη κε ρακειέο αληνρέο ε δηαηκεηηθή
αληνρή ππνινγίδεηαη κε kcr = 1, ελώ κε ην
πξόηππν ΕΝ 338:2009 πνπ έρεη απμεκέλεο
δηαηκεηηθέο αληνρέο ε δηαηκεηηθή αληνρή
ππνινγίδεηαη επί κεησκέλεο δηαηνκήο kcr = 0.67
όπσο θαζνξίδεη ε πξνζζήθε Α1:2008 ηνπ
Επξσθώδηθα 5 (Εμ. 6.13α).
2. Επηιέγεηε θιάζε δηάξθεηαο θνξηίνπ. Σπλήζσο
κόληκα γηα ίδην βάξνο, καθξηάο δηαξθείαο γηα ρηόλη
θαη κηθξήο δηάξθεηαο γηα άλεκν.
3. Σπληειεζηέο πιηθνύ. Απηνί θαζνξίδνληαη ζην εζληθό πξνζάξηεκα θαη γηα Ειιάδα νη ηηκέο γηα
θαηάζηαζε αζηνρίαο είλαη: γM=1.30, γηα μύιν θαη γM=1.10 γηα κεηαιιηθά κέξε ζπλδέζεσλ.
4. Γηα θάζε ζηνηρείν ηνπ θνξέα θαζνξίδεηε:
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Lcy: Μήθνο ιπγηζκνύ (κέηξα) ζηελ θύξηα δηεύζπλζε, ζπλήζσο ην κήθνο ηνπ ζηνηρείνπ.
Lcz: Μήθνο ιπγηζκνύ (κέηξα) ζηελ εθηόο επηπέδνπ δηεύζπλζε, ζπλήζσο ε απόζηαζε
ηεγίδσλ γηα ζηνηρεία ζηέγεο.
5. Μειέηε: = 1 Τν ζηνηρείν ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε κειέηε.
= 0 Τν ζηνηρείν δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε κειέηε.
3.2

Μελέτη ξύλου σύμφωνα με Ευρωκώδικα 5

Κιηθ Υπολογιζμοί ξύλινων ζηοισείων.
Όια ηα ζηνηρεία ηνπ θνξέα κε Μειέηε = 1 ζα
ζρεδηαζηνύλ ζύκθσλα κε Επξσθώδηθα 5, §6,
γηα αμνληθή δύλακε, θακπηηθή ξνπή θαη
δηάηκεζε θαη ζύκθσλα κε §6.3 γηα θακπηηθό θαη
πιεπξηθό ζηξεπηνθακπηηθό ιπγηζκό.
Οη έιεγρνη γίλνληαη ζην άλνηγκα, ζην αξηζηεξό
θαη ζην δεμηό άθξν, γηα θάζε ζηνηρείν.
Κιηθ
θαη δεκηνπξγείηαη ην πιήξεο ηεύρνο κειέηεο, ζειηδνπνηεκέλν θαη κε όιεο ηηο
επεμεγήζεηο.
3.3

Σημειώσεις

Οη ζπλδέζεηο ζηα πιαίζηα είλαη άθακπηεο. Σε πεξίπησζε πνπ ζέιεηε λα θαζνξίζεηε ζηνηρεία
μύινπ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν αξζξσηά ηόηε γηα απηά ηα ζηνηρεία θαζνξίζηε κία ρσξηζηή
νκάδα πιηθνύ-δηαηνκήο θαη αθνύ δώζεηε ηα b θαη h ηεο δηαηνκήο, αιιάμηε ην Ι (ξνπή
αδξαλείαο) κε έλα πνιύ κηθξό λνύκεξν.
Παξάδεηγκα ζηελ παξάπιεπξε θαηαζθεπή
ην νξηδόληην ζηνηρείν παξαιακβάλεη κόλν
αμνληθή δύλακε. Η ξνπή αδξαλείαο ηνπ έρεη
αιιάμεη ζε πνιύ κηθξόηεξν λνύκεξν (ην
4).
αξρηθό δηαηξεκέλν κε 10
4. Υλικά Οπλισμένου Σκυροδέματος, Χάλυβα, Ξύλου
Τα πιηθά γηα νπιηζκέλν ζθπξόδεκα,
ράιπβα θαη μύιν, νη θαηεγνξίεο θα νη ηηκέο
πξνζαξκόδνληαη αλάινγα κε ην Εζληθό
πξνζάξηεκα πνπ έρεηε επηιέμεη. Μπνξείηε
λα δείηε θαη λα ηξνπνπνηήζεηε ηηκέο ζηα
πιηθά από ην κελνύ
Μειέηε/Υιηθά/Σθπξόδεκα,
Μειέηε/Υιηθά/Φάιπβαο νπιηζκνύ,
Μειέηε/Υιηθά/Δνκηθνί ράιπβεο.
Γηα ζθπξόδεκα, ράιπβα νπιηζκνύ θαη
δνκηθό ράιπβα ζηηο νζόλεο πνπ
εκθαλίδνληαη κπνξείηε αθνύ μεθιεηδώζεηε
(θιηθ Κιεηζηό) λα ηξνπνπνηήζεηε ηηο ηηκέο.
Γηα ηα πιηθά μπιείαο πξέπεη λα επηιέμεηε έλα πξόηππν ΕΝ338:1997, ΕΝ338:2003 ή ΕΝ
338:2009 ή έλα θαζνξηδόκελν από ην ρξήζηε ην νπνίν κπνξείηε λα κεηαηξέςεηε. Λνγηθόηεξν
πξόηππν είλαη ην ΕΝ 338:2009 πνπ είλαη ην ηειεπηαίν. Πξέπεη λα ζεκεηώζεηε όηη
ρξεζηκνπνηώληαο ηα πξόηππα ΕΝ338:1997, ΕΝ338:2003 όπνπ ε δηαηκεηηθή αληνρή
θαζνξίδεηαη κε ρακειέο αληνρέο ε δηαηκεηηθή αληνρή ππνινγίδεηαη κε kcr = 1, ελώ κε ην
πξόηππν ΕΝ 338:2009 πνπ έρεη απμεκέλεο δηαηκεηηθέο αληνρέο ε δηαηκεηηθή αληνρή
ππνινγίδεηαη επί κεησκέλεο δηαηνκήο kcr = 0.67 όπσο θαζνξίδεη ε πξνζζήθε Α1:2008 ηνπ
Επξσθώδηθα 5 (Εμ. 6.13α).
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5. Εύκολη εισαγωγή δεδομένων επιλέγοντας πρότυπο φορέα
Πξόηππα πιαίζηα γηα εύθνιε εηζαγσγή δεδνκέλσλ θόκβσλ θαη ζηνηρείσλ.

6. Μήκη λυγισμού
Σπκπεξηιήθζεθαλ νη θακπύιεο ιπγηζκνύ
γηα πιαηζηαθνύο θνξείο ακεηάζεηα θαη
κεηαζεηά πιαίζηα.
Οη θακπύιεο είλαη από ηνλ Επξσθώδηθα 2
γηα ζθπξόδεκα θαη από ηνλ Επξσθώδηθα 3
γηα ράιπβα.
Σηηο νζόλεο ππνινγηζκνύ ησλ θξίζηκσλ
κεθώλ ιπγηζκνύ, εηζάγεηε ηα βαζηθά
ζηνηρεία ηνπ θνξέα, αλνίγκαηα ύςε νξόθσλ θαη δηαηνκέο ππνζηπισκάησλ θαη δνθώλ.
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Γηα θνξείο από ράιπβα εηζάγεηε ην ιόγν αθακςηώλ ππνζηπισκάησλ/δνθώλ.
Τα θξίζηκα κήθε ιπγηζκνύ ππνζηπισκάησλ εκθαλίδνληαη σο πνζνζηά ηνπ ύςνπο
ππνζηπιώκαηνο, π.ρ. Lcr = 0.62 x L, 0.59 x L.
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7. Παραδείγματα
7.1

Παράδειγμα 1

Πλαίζιο Οπλιζμένοσ ζκσροδέμαηος 8.40 m x 4.60 m C25/30 B500C

Επηιέγεηε πιαίζην από Αξρείν/Πξόηππα πιαίζηα :

Επηιέγεηε σο πιηθό Σθπξόδεκα θαη δίλεηε ηηο βαζηθέο δηαζηάζεηο, δηαηνκέο θαη θνξηία ησλ
νξηδόληησλ δνθώλ. Μπνξείηε αξγόηεξα λα ηξνπνπνηήζεηε απηά ηα ζηνηρεία.

Τέινο θιηθ Ναη θαη δίλεηε ην όλνκα ηνπ αξρείνπ.
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Σηε ζπλέρεηα ειέγρεηε θαη πξνζαξκόδεηε ηα ππόινηπα ζηνηρεία ηεο θαηαζθεπήο.
Αξρηθά επηιέγεηε ην Εζληθό πξνζάξηεκα, ELOT θαη ηνπο ζπληειεζηέο κόληκεο θαη κεηαβιεηήο
δξάζεο. Σπλήζεο ηηκέο γηα ζπληειεζηέο κόληκεο θαη κεηαβιεηήο δξάζεο ULS (νξηαθή
θαηάζηαζε αζηνρίαο) γG=1.35, γQ=1.50 θαη γηα SLS (νξηαθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθόηεηαο)
γG=1.00, γQ=1.00.

Ειέγρεηε ην ζρέδην ηεο θαηαζθεπήο.
Κόκβνη. Αξρή ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ είλαη ην θάησ αξηζηεξά ζεκείν.
Άμνλαο x-x από αξηζηεξά πξνο δεμηά, άμνλαο y-y από θάησ πξνο ηα πάλσ.
Η αξίζκεζε θόκβσλ θαίλεηαη ζην ζρέδην ηεο θαηαζθεπήο.

Σηεξίμεηο. Κόκβνη 1 θαη 4 παθηώζεηο.

Κνκβηθά θνξηία είλαη κεδεληθά (ζε απηό ην παξάδεηγκα δελ ππάξρνπλ θνξηία πάλσ ζηνπο
θόκβνπο).

Κνκβηθέο κάδεο ρξεηάδνληαη κόλν ζηε δπλακηθή αλάιπζε.
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Σηνηρεία. Η αξίζκεζε ησλ ζηνηρείσλ εκθαλίδεηαη ζην ζρέδην ηεο θαηαζθεπήο. Κόκβνο A θαη
θόκβνο B είλαη ν αξηζηεξά θαη δεμηά θόκβνο θάζε ζηνηρείνπ. Υιηθό-δηαηνκή είλαη ν αξηζκόο
πνπ εκθαλίδεηαη ζε παξέλζεζε ζε θάζε ζηνηρείν θαη αληηπξνζσπεύεη ηελ νκάδα δηαηνκήο
θαη πιηθώλ πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ επόκελε θαξηέια.

Δηαηνκέο. Ειέγρεηε ην πιηθό θαηαζθεπήο λα είλαη Σθπξόδεκα. Tν κέηξν ειαζηηθόηεηαο
πξνζαξκόδεηαη απηόκαηα (26 GPa γηα ζθπξόδεκα, 210 GPa γηα ράιπβα θαη 10 GPa γηα
μύιν). Επηιέγεηε κνλάδεο γηα ηηο δηαζηάζεηο δηαηνκήο π.ρ. cm. Γηα θάζε νκάδα δηαηνκώλ, (1
νξηδόληηα δνθόο, 2 ππνζηπιώκαηα) επηιέγεηε ηνλ ηύπν δηαηνκήο, Τ δηαηνκή.
Τα κεγέζε δηαηνκήο είλαη b (πιάηνο), h (ύςνο), b1 (ζπλεξγαδόκελν πιάηνο Τ δηαηνκήο) θαη
h1 (πάρνο πιάθαο T δηαηνκήο). Οη ηηκέο A θαη I (εκβαδόλ θαη ξνπή αδξαλείαο δηαηνκήο)
θαζνξίδνληαη απηόκαηα από ηηκέο ησλ b θαη h.

Φνξηία ζηνηρείσλ. Γηα θάζε ζηνηρείν θνξηηδόκελν κε θαηαλεκεκέλν θνξηίν δίλεηε έλα ή
πεξηζζόηεξα θνξηία. Αξηζκόο θνξηηδόκελνπ ζηνηρείνπ, είδνο (επηιέμηε κνξθή θνξηίνπ),
κόληκν g θαη θηλεηό q θνξηία ζε kN/m. Η θαηεύζπλζε ηνπ θνξηίνπ είλαη (2) πξνο ηα θάησ γηα
θνξηία βαξύηεηαο θαη ρηόλη, (1) γηα άλεκν θαη πίεζε θαη (3) νξηδόληηα γηα ζεηζκηθά θνξηία.

Μάδεο ζηνηρείσλ, ίδην βάξνο. Δίλεηε ην εηδηθό βάξνο ηνπ πιηθνύ θαη ηζεθάξεηε γηα λα
ζπκπεξηιεθζεί ην ίδην βάξνο ζηνηρείσλ ζηνπο ππνινγηζκνύο. Σε απηή ηελ πεξίπησζε ην
πξόγξακκα πξνζζέηεη ζηα κόληκα θνξηία ην ίδην βάξνο, γηα θάζε ζηνηρείν (εηδηθό
βάξνο)x(εκβαδόλ δηαηνκήο). Τν ίδην βάξνο θαζνξίδεηαη απηόκαηα κε ηελ επηινγή πιηθνύ
3
3
3
(Σθπξόδεκα 25 KN/m , ράιπβαο 78.50 kN/m , μύιν 9kN/m ).

Σθπξόδεκα. Εδώ θαζνξίδεηε ηα βαζηθά γηα ηε κειέηε νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ζύκθσλα
κε ηνλ Επξσθώδηθα 2. Επηιέγεηε θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο θαη ράιπβα.
Επηκέξνπο ζπληειεζηέο αζθαιείαο πιηθνύ, απηνί είλαη ζύκθσλα κε ην Εζληθό πξνζάξηεκα,
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γηα ULS (νξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο) γc=1.50, γs=1.15 θαη γηα SLS (νξηαθή θαηάζηαζε
ιεηηνπξγηθόηεηαο) γc=1.00, γs=1.00. Cnom είλαη ε επηθάιπςε νπιηζκνύ.
Η επηινγή δηακέηξνπ νπιηζκνύ ρξεζηκνπνηείηε ζαλ επηδησθόκελε από ην πξόγξακκα.
Αλ ηζεθάξεηε δίπια ζηε δηάκεηξν νπιηζκνύ, ηόηε κόλν απηή ε δηάκεηξνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί
γηα θύξην νπιηζκό. Γηα θάζε ζηνηρείν κπνξείηε λα νξίζεηε επηζπκεηή δηάκεηξν νπιηζκνύ ζηε
ζηήιε Phi[mm] ηνπ πίλαθα, π.ρ. 20 mm γηα ππνζηπιώκαηα θαη 16 mm γηα δνθνύο.
Τα κήθε ιπγηζκνύ εληόο επηπέδνπ Lcy θαη Lcz εθηόο επηπέδνπ πιαηζίνπ πξέπεη λα
αο
θαζνξηζηνύλ γηα ηα ππνζηπιώκαηα γηα λα γίλεη ν έιεγρνο κε ζεσξία 2 ηάμεο.
Σηε ζηήιε Μειέηε ζεκεηώζηε κε 1 ηα ζηνηρεία πνπ ζέιεηε λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηε κειέηε
νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο. Σην παξάδεηγκα ζηνηρεία 1 θαη 2 ζεκεηώζεθαλ κε (1) ελώ
ζηνηρείν 3 κε (0). Η κειέηε νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο δελ ζα ζπκπεξηιάβεη ην ζηνηρείν 3
(δεμηά ππνζηύισκα) θαη δελ ρξεηάδεηαη, θαζώο ιόγσ ζπκκεηξίαο ε κειέηε ηνπ είλαη ίδηα κε
ην ζηνηρείν 1 (αξηζηεξά ππνζηύισκα).

Γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ κήθνπο ιπγηζκνύ ζηύισλ ζε κεηαζεηά θαη ακεηάζεηα πιαίζηα ζύκθσλα
κε Επξσθώδηθα 2 5.8.3.2. ζπκπεξηιήθζεθαλ βνεζεηηθά εξγαιεία ζην πξόγξακκα.
Γηα ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα έρνπκε Lcr = 1.88 x L = 1.88 x 4.60 = 8.65 m
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Αθνύ έρεηε δώζεη όια ηα ζηνηρεία, ε κειέηε νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη
ζύκθσλα κε ηνλ Επξσθώδηθα 2.

Ειέγρεηε εάλ θάζε ζηνηρείν ηθαλνπνηεί ηε κειέηε.
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Κιηθ
γηα πιήξεο ζειηδνπνηεκέλν ηεύρνο κε ζθαξηθήκαηα.
Από ηελ πξνεπηζθόπεζε κπνξείηε λα εθηππώζεηε όιν ή κέξνο (από ζειίδα ζε ζειίδα) ηνπ
ηεύρνπο
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Παράδειγμα 2

Μεηαλλικό Πλαίζιο 8.40 x 4.60 S355

Επηιέγεηε πιαίζην από Αξρείν/Πξόηππα πιαίζηα :

Επηιέγεηε σο πιηθό Φάιπβαο θαη δίλεηε ηηο βαζηθέο δηαζηάζεηο, δηαηνκέο θαη θνξηία ησλ
νξηδόληησλ δνθώλ. Μπνξείηε αξγόηεξα λα ηξνπνπνηήζεηε απηά ηα ζηνηρεία.
Γηα δηαηνκέο ζηνηρείσλ θιηθ

.

Τέινο θιηθ Ναη θαη δίλεηε ην όλνκα ηνπ αξρείνπ.

Copyright

RUNET Software

www.runet.gr

14

FRAME2Dexpress + EC Design

RUNET software

Σηε ζπλέρεηα ειέγρεηε θαη πξνζαξκόδεηε ηα ππόινηπα ζηνηρεία ηεο θαηαζθεπήο.
Αξρηθά επηιέγεηε ην Εζληθό πξνζάξηεκα, ELOT θαη ηνπο ζπληειεζηέο κόληκεο θαη κεηαβιεηήο
δξάζεο. Σπλήζεο ηηκέο γηα ζπληειεζηέο κόληκεο θαη κεηαβιεηήο δξάζεο ULS (νξηαθή
θαηάζηαζε αζηνρίαο) γG=1.35, γQ=1.50 θαη γηα SLS (νξηαθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθόηεηαο)
γG=1.00, γQ=1.00.

Ειέγρεηε ην ζρέδην ηεο θαηαζθεπήο.
Κόκβνη. Αξρή ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ είλαη ην θάησ αξηζηεξά ζεκείν.
Άμνλαο x-x από αξηζηεξά πξνο δεμηά, άμνλαο y-y από θάησ πξνο ηα πάλσ.
Η αξίζκεζε θόκβσλ θαίλεηαη ζην ζρέδην ηεο θαηαζθεπήο.

Σηεξίμεηο. Κόκβνη 1 θαη 4 παθηώζεηο.

Κνκβηθά θνξηία. Καηαθόξπθα θνξηία ζηνπο θόκβνπο 2 θαη 3, κόληκν 95 kN θαη θηλεηό 125
kN. Πξόζεκν θνξηίσλ (-) αξλεηηθό, θνξηία πξνο ηα θάησ.

Κνκβηθέο κάδεο ρξεηάδνληαη κόλν ζηε δπλακηθή αλάιπζε.
Σηνηρεία. Η αξίζκεζε ησλ ζηνηρείσλ εκθαλίδεηαη ζην ζρέδην ηεο θαηαζθεπήο. Κόκβνο A θαη
θόκβνο B είλαη ν αξηζηεξά θαη δεμηά θόκβνο θάζε ζηνηρείνπ. Υιηθό-δηαηνκή είλαη ν αξηζκόο
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πνπ εκθαλίδεηαη ζε παξέλζεζε ζε θάζε ζηνηρείν θαη αληηπξνζσπεύεη ηελ νκάδα δηαηνκήο
θαη πιηθώλ πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ επόκελε θαξηέια.

Δηαηνκέο. Ειέγρεηε ην πιηθό θαηαζθεπήο λα είλαη Φάιπβαο. Tν κέηξν ειαζηηθόηεηαο
πξνζαξκόδεηαη απηόκαηα (210 GPa γηα ράιπβα). Επηιέγεηε κνλάδεο γηα ηηο δηαζηάζεηο
δηαηνκήο π.ρ. mm. Γηα θάζε νκάδα δηαηνκώλ, (1 νξηδόληηα δνθόο, 2 ππνζηύισκα) επηιέγεηε
δηαηνκή. Σηελ ζηήιε κε ην όλνκα δηαηνκήο θιηθ
θαη ε βηβιηνζήθε κε όιεο ηηο δηαηνκέο
εκθαλίδεηαη θαη επηιέγεηε δηαηνκή.

Φνξηία ζηνηρείσλ. Γηα θάζε ζηνηρείν θνξηηδόκελν κε θαηαλεκεκέλν θνξηίν δίλεηε έλα ή
πεξηζζόηεξα θνξηία. Αξηζκόο θνξηηδόκελνπ ζηνηρείνπ, είδνο (επηιέμηε κνξθή θνξηίνπ),
κόληκν g θαη θηλεηό q θνξηία ζε kN/m. Η θαηεύζπλζε ηνπ θνξηίνπ είλαη (2) πξνο ηα θάησ γηα
θνξηία βαξύηεηαο θαη ρηόλη, (1) γηα άλεκν θαη πίεζε θαη (3) νξηδόληηα γηα ζεηζκηθά θνξηία.

Μάδεο ζηνηρείσλ, ίδην βάξνο. Δίλεηε ην εηδηθό βάξνο ηνπ πιηθνύ θαη ηζεθάξεηε γηα λα
ζπκπεξηιεθζεί ην ίδην βάξνο ζηνηρείσλ ζηνπο ππνινγηζκνύο. Σε απηή ηελ πεξίπησζε ην
πξόγξακκα πξνζζέηεη ζηα κόληκα θνξηία ην ίδην βάξνο, γηα θάζε ζηνηρείν (εηδηθό
βάξνο)x(εκβαδόλ δηαηνκήο). Τν ίδην βάξνο θαζνξίδεηαη απηόκαηα κε ηελ επηινγή πιηθνύ
3
(ράιπβαο 78.50 kN/m ).

Φάιπβα. Εδώ θαζνξίδεηε ηα βαζηθά γηα ηε κειέηε κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ ζύκθσλα κε ηνλ
Επξσθώδηθα 3. Επηιέγεηε θαηεγνξία ράιπβα. Επηκέξνπο ζπληειεζηέο αζθαιείαο πιηθνύ,
απηνί είλαη ζύκθσλα κε ην Εζληθό πξνζάξηεκα, γηα ULS (νξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο) γM0
= 1.00, γM1 = 1.00, γM2 = 1.25. Είλαη απαξαίηεην λα θαζνξίζεηε ηα κήθε ιπγηζκνύ.
Lcy κήθνο ιπγηζκνύ εληόο επηπέδνπ πιαηζίνπ. Αλ είλαη ακεηάζεην πιαίζην απηό είλαη
κηθξόηεξν ηνπ ύςνπο ππνζηπιώκαηνο, αλ είλαη κεηαζεηό είλαη κεγαιύηεξν ηνπ ύςνπο
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ππνζηπιώκαηνο. Lcz κήθνο ιπγηζκνύ εθηόο επηπέδνπ πιαηζίνπ θαη εμαξηάηαη από ηηο
παξάπιεπξεο εγθάξζηεο ζηεξίμεηο. Γηα ηελ νξηδόληην δνθό απηό ζπλήζσο είλαη ε απόζηαζε
εγθάξζησλ δνθώλ ή ηεγίδσλ. Σηε ζηήιε Μειέηε ζεκεηώζηε κε 1 ηα ζηνηρεία πνπ ζέιεηε λα
ζπκπεξηιεθζνύλ ζηε κειέηε κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ. Σην παξάδεηγκα ζηνηρεία 1 θαη 2
ζεκεηώζεθαλ κε (1) ελώ ζηνηρείν 3 κε (0). Η κειέηε ράιπβα δελ ζα ζπκπεξηιάβεη ην
ζηνηρείν 3 (δεμηά ππνζηύισκα) θαη δελ ρξεηάδεηαη, θαζώο ιόγσ ζπκκεηξίαο ε κειέηε ηνπ
είλαη ίδηα κε ην ζηνηρείν 1(αξηζηεξά ππνζηύισκα).

Γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ κήθνπο ιπγηζκνύ ζηύισλ ζε κεηαζεηά θαη ακεηάζεηα πιαίζηα ζύκθσλα
κε Επξσθώδηθα 3 ζπκπεξηιήθζεθαλ βνεζεηηθά εξγαιεία ζην πξόγξακκα.
Γηα ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα δίλεηε άλνηγκα (αθξαίν άλνηγκα), ύςνο νξόθνπ θαη ιόγν
ξνπώλ αδξάλεηαο ππνζηπιώκαηνο κε δνθό Icolumn/Ibeam = 2.
Lcr = 1.45 x L = 1.45 x 4.60 = 6.67 m.
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Αθνύ έρεηε δώζεη όια ηα ζηνηρεία, ε κειέηε κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα
κε ηνλ Επξσθώδηθα 3.

Ειέγρεηε εάλ θάζε ζηνηρείν ηθαλνπνηεί ηε κειέηε.
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Κιηθ
γηα πιήξεο ζειηδνπνηεκέλν ηεύρνο κε ζθαξηθήκαηα.
Από ηελ πξνεπηζθόπεζε κπνξείηε λα εθηππώζεηε όιν ή κέξνο (από ζειίδα ζε ζειίδα) ηνπ
ηεύρνπο
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Παράδειγμα 3

Ξύλινο πλαίζιο 6.40 x 4.60 C24

Μνληέιν θαηαζθεπήο

Δεκηνπξγείηε έλα λέν αξρείν :
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Δίλεηε ηα ζηνηρεία ηεο θαηαζθεπήο από μύιν.
Αξρηθά επηιέγεηε ην Εζληθό πξνζάξηεκα, ELOT θαη ηνπο ζπληειεζηέο κόληκεο θαη κεηαβιεηήο
δξάζεο. Σπλήζεο ηηκέο γηα ζπληειεζηέο κόληκεο θαη κεηαβιεηήο δξάζεο ULS (νξηαθή
θαηάζηαζε αζηνρίαο) γG=1.35, γQ=1.50 θαη γηα SLS (νξηαθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθόηεηαο)
γG=1.00, γQ=1.00.

Κόκβνη. Αξρή ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ είλαη ην θάησ αξηζηεξά ζεκείν.
Άμνλαο x-x από αξηζηεξά πξνο δεμηά, άμνλαο y-y από θάησ πξνο ηα πάλσ. Δίλεηε ηηο
ζπληεηαγκέλεο x θαη y ησλ θόκβσλ.
Η αξίζκεζε ησλ θόκβσλ εκθαλίδεηαη ζην γξακκηθό ζρέδην ηνπ κνληέινπ πεπεξαζκέλσλ
ζηνηρείσλ. Φξεζηκνπνηήζηε
γηα πξνζζήθε λέσλ γξακκώλ ζηνλ
πίλαθα.

Σηεξίμεηο. Κόκβνη 1 θαη 4 είλαη ζηεξίμεηο. Κιηθ ζηεξίμεηο γηα επηινγή είδνπο ζηεξίμεσλ.

Κνκβηθά θνξηία είλαη κεδεληθά (ζην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα δελ ππάξρνπλ θνξηία
πάλσ ζηνπο θόκβνπο).

Κνκβηθέο κάδεο ρξεηάδνληαη κόλν ζηε δπλακηθή αλάιπζε.
Σηνηρεία. Γηα θάζε ζηνηρείν ζύκθσλα κε ηε ζπλεθηηθόηεηα θαη ηελ αξίζκεζε ηνπ γξακκηθνύ
ζρεδίνπ ηνπ κνληέινπ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ, δίλεηε ηνλ αξηζκό ζηνηρείνπ, ηνλ
αξηζηεξά θαη δεμηά θόκβν. Αξηζκόο πιηθνύ-δηαηνκήο 1 γηα θαηαθόξπθα ζηνηρεία, 2 γηα
νξηδόληηα θαη 3 γηα ηα δηαγώληα ζηνηρεία.
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Δηαηνκέο. Αξρηθά επηιέγεηε πιηθό Ξύιν, ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο πξνζαξκόδεηαη απηόκαηα
(10 Gpa γηα μύιν). Επηιέγεηε κνλάδεο γηα ηηο δηαζηάζεηο δηαηνκήο (π.ρ. cm).
Γηα θάζε νκάδα δηαηνκήο (1 θαηαθόξπθα ζηνηρεία 12x12, 2 νξηδόληηα 12x15, 3 δηαγώληα
8x8) δίλεηε ηα κεγέζε δηαηνκώλ b πιάηνο, h ύςνο. Οη ηηκέο A and I (εκβαδόλ θαη ξνπή
αδξάλεηαο ηεο δηαηνκήο) ππνινγίδνληαη απηόκαηα από ηηο ηηκέο b θαη h. Τα δηαγώληα
ζηνηρεία ζπλήζσο ζπλδένληαη αξζξσηά κε ηα θαηαθόξπθα θαη ηα νξηδόληηα.
Γηα λα πεηύρεηε παξόκνην κνληέιν κε ην πξόγξακκα δειαδή αξζξώζεηο ζηνπο θόκβνπο 5
θαη 7 γηα ην ζηνηρείν 8, αθνύ δώζεηε γηα ηε δηαηνκή 3 ηα κεγέζε b =8 θαη h =8, αιιάμηε ηε
ξνπή αδξάλεηαο ζε κία πνιύ κηθξόηεξε ηηκή. Σην παξάδεηγκα αληί 341.33 αιιάρηεθε ζε
34.13 (10 θνξέο κηθξόηεξε). Με ηελ αιιαγή απηή ηα δηαγώληα ζηνηρεία δελ παίξλνπλ
θακπηηθέο ξνπέο (βιέπε δηάγξακκα θακπηηθώλ ξνπώλ).

Φνξηία ζηνηρείσλ Γηα θάζε ζηνηρείν θνξηηδόκελν κε θαηαλεκεκέλν θνξηίν δίλεηε έλα ή
πεξηζζόηεξα θνξηία. Αξηζκόο θνξηηδόκελνπ ζηνηρείνπ, είδνο (επηιέμηε κνξθή θνξηίνπ),
κόληκν g θαη θηλεηό q θνξηία ζε kN/m. Η θαηεύζπλζε ην θνξηίνπ είλαη (2) πξνο ηα θάησ
γηα θνξηία βαξύηεηαο θαη ρηόλη, (1) γηα άλεκν θαη πίεζε, (3) νξηδόληηα γηα ζεηζκηθά θνξηία.

Μάδεο ζηνηρείσλ, ίδην βάξνο. Δίλεηε ην εηδηθό βάξνο ηνπ πιηθνύ θαη ηζεθάξεηε γηα λα
ζπκπεξηιεθζεί ην ίδην βάξνο ζηνηρείσλ ζηνπο ππνινγηζκνύο. Σε απηή ηελ πεξίπησζε ην
πξόγξακκα πξνζζέηεη ζηα κόληκα θνξηία ην ίδην βάξνο, γηα θάζε ζηνηρείν (εηδηθό βάξνο) x
(εκβαδό δηαηνκήο). Τν ίδην βάξνο θαζνξίδεηαη απηόκαηα κε ηελ επηινγή πιηθνύ (μύιν 9
3
kN/m ).
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Ξύιν. Εδώ θαζνξίδεηε ηα βαζηθά γηα ηε κειέηε μύιηλσλ ζηνηρείσλ ζύκθσλα κε
Επξσθώδηθα 5. Επηιέγεηε πνηόηεηα μπιείαο (C24), θιάζε ιεηηνπξγίαο θαη θιάζε
δηάξθεηαο. Μαθξνρξόληα ζπλήζσο ίδην βάξνο θαη κόληκε θόξηηζε, κεζνρξόληα θνξηία
ρηνληνύ θαη βξαρπρξόληα ν άλεκνο. Σπληειεζηέο πιηθνύ ζύκθσλα κε ην Εζληθό
πξνζάξηεκα. Γηα ULS (νξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο) γM=1.30 θαη γηα SLS (νξηαθή
θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθόηεηαο) γM=1.00. Τα κήθε ιπγηζκνύ εληόο επηπέδνπ Lcy θαη Lcz
εθηόο επηπέδνπ πιαηζίνπ πξέπεη λα θαζνξηζηνύλ. Γηα ηα νξηδόληηα ζηνηρεία ην κήθνο Lcz
είλαη ε απόζηαζε ησλ εγθάξζησλ δνθώλ ή ηεγίδσλ.

Αθνύ έρεηε δώζεη όια ηα ζηνηρεία, ε κειέηε μύιηλσλ ζηνηρείσλ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηνλ
Επξσθώδηθα 5.
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Ειέγρεηε εάλ θάζε ζηνηρείν ηθαλνπνηεί ηε κειέηε.

Κιηθ
γηα πιήξεο ζειηδνπνηεκέλν ηεύρνο κε ζθαξηθήκαηα.
Από ηελ πξνεπηζθόπεζε κπνξείηε λα εθηππώζεηε όιν ή κέξνο (από ζειίδα ζε ζειίδα) ηνπ
ηεύρνπο
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