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ВЪВЕДЕНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ
Това издание е изготвено в рамките на европейския проект EQUALJOINTS
PLUS по договор с Изследователския фонд за въглища и стомана (RFCS)
към Европейската комисия (Договор 754048 – EQUALJOINTS-PLUS – RFCS2016/RFCS-2016). Проектът е с продължителност 24 месеца и има за задача
да разпространи научните резултати от предшестващия RFCS проект
EQUALJOINTS (RFSR-CT-2013-00021), в рамките на който са разработени
европейски критерии за предварителна сеизмична квалификация на няколко
типа възли греда-колона за стоманени конструкции.
Проектът EQUALJOINTS PLUS целѝ допълнителна оценка на резултатите и
разпространение чрез практически приложения на предложените критерии за
сеизмична квалификация сред по-широк кръг специалисти (от академични
институции, инженери и архитекти, строителни фирми и производители на
стоманени конструкции).
Основните задачи на проекта могат да се обобщят както следва:
▪ Да се изготвят и разпространят информационни материали за типовете
сеизмично квалифицирани възли; такива информационни документи са
разработени и преведени на 12 езика (английски, испански, френски,
немски, италиански, холандски, португалски, чешки, български, румънски,
гръцки и словенски).
▪ Да се разработят предварителни нормативни препоръки за проектиране
на сеизмично квалифицираните възли въз основа на резултатите от
проекта Equaljoints на 12 езика.
▪ Да се разработят препоръки за проектиране на стоманени конструкции с
отчитане на нелинейното поведение на различните типове възли.
▪ Да се разработи софтуер и съответно приложение за мобилни устройства
за предсказване на нееластичното поведение на възлите.
▪ Да се организират семинари за разпространяване на събраните знания
както в ЕС, така и извън него.
▪ Да се създаде уебсайт със свободен достъп за потребителите, който да
промотира и разпространява постигнатите резултати.
▪ Да се създаде YouTube канал, на който да се представят видеоматериали
от проведените експерименти и числени симулации, илюстриращи
развитието и разпространението на повредите във възлите.
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Kоординатор на проекта EQUALJOINTS PLUS е Неаполският университет
Università degli Studi di Napoli Federico II. Създаденият консорциум по проекта
се състои от общо 15 участници, седем от които са участвали и в предишния
проект EQUALJOINTS. Участващите в проекта партньори са представени в
следващата таблица:
Kонсорциум EQUALJOITNS PLUS
Kоординатор

Università degli Studi di Napoli Federico II (UNINA)
Arcelormittal Belval & Differdange SA (AM)
Université de Liège (Ulg)
Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)
Universidade de Coimbra (UC)
Convention Européenne de la Construction Métallique (ECCS)
Università degli Studi di Salerno (UNISA)
Imperial College of Science Technology and Medicine (IC)

Партньори

Centre Technique Industriel de la Construction Métallique (CTICM)
National Technical University of Athens (NTUA)
České vysoké učení technické v Praze (CVUT)
Technische Universiteit Delft (TUD)
Univerza v Ljubljani (UL)
Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)
Universitat Politecnica de Catalunya (UPC)
Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen (RWTHA)

Настоящото издание на български език е преведено и подготвено от колектив
от катедра Метални, дървени и пластмасови конструкции от Строителен
факултет на УАСГ в състав: Николай Рангелов, Чавдар Пенелов, Ирена
Хаджиянева и Георги Радославов. За да се избегнат възможни отклонения от
първоначалния замисъл на авторите или известна интерпретация както от
страна на превеждащите, така и на читателите, на места под черта са дадени
бележки с допълнителни пояснения. Съдържанието на книгата предполага и
въвеждането на нови, неутвърдени у нас термини. В този контекст авторите
на превода са си поставили и амбициозната цел да предложат съответна
адекватна терминология на български език, която би могла да стане основа и
при издаването на следващото поколение Еврокодове.
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ОБЗОР НА СЪСТОНИЕТО НА ПРОБЛЕМА

1. ОБЗОР НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПРОБЛЕМА
Към настоящия момент в Европа все още липсват кодифицирани методики
за проектиране на възли с болтови съединения в стоманени рамки, поемащи
сеизмични въздействия. На този етап EN 1998 допуска използване на
дисипативни възли, но при условие, че проектирането е основано на
експерименти. Това изискване налага съществени ограничения по отношение
на сроковете и бюджета, неприемливи за реални проекти. Въпреки че
нуждата от аналитични модели, които да описват поведението на възлите с
оглед удовлетворяването на нормативните изисквания, изглежда по-явна при
дисипативни възли греда-колона, необходими са и надеждни помагалá за
проектиране и на недисипативни възли и съединения. Например, поради
отклонения в якостта на стоманата може да се окаже, че съединението няма
достатъчно завишена носимоспособност (т.е. min 1,1×1,25 Mb,Rd, където Mb,Rd
е носимоспособността на огъване на гредата) и съответно няма да може да
гарантира поведение като на равноякостен възел. В такива случаи се налага
доказване на ротационния капацитет в пластичен стадий чрез адекватни
експерименти и процедури, основани на числени модели.
За разлика от действащата европейска нормативна база, други страни с
висока сеизмична опасност прилагат подход, основан на кодифицирани и
лесни за използване методики за проектиране. Например, в резултат на
широко наблюдаваните след земетресенията в Нортридж (Калифорния,
1994) и Кобе (Япония, 1995) характерни повреди в рамковите възли, северноамериканската практика беше насочена към предварително сеизмично
квалифицирани „стандартни“ възли за стоманени рамкови конструкции в
сеизмични райони. През 1995 г. щатската организация FEMA и обединението
SAC joint venture стартираха мащабната 6-годишна изследователска
програма FEMA / SAC Program, която да разработи указания за
инспектиране, оценка, ремонт, възстановяване, както и изпълнение на
стоманени рамки с корави възли.
Резултатите от тези изследвания в САЩ бяха обобщени в специален
стандарт (ANSI / AISC 358-05, 2005), включващ проектиране, детайлиране,
производство и качествени критерии за ограничен брой избрани типове
възли, характерни за масовата американска практика, които да бъдат
сеизмично квалифицирани за прилагане при т.нар. „специални“ рамки с
корави възли (special moment frames, SMF) и т.нар. „междинни“ рамки с
корави възли (intermediate moment frames, IMF). Подобно на този
американски подход в Япония също бяха предприети дейности по сеизмично
квалифициране. За съжаление конфигурациите на характерните за САЩ и
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Япония възли са твърде различни от типичните за Европа, различни са и
използваните напречни сечения, материал, болтове и т.н. Ето защо чуждите
процедури за сеизмична квалификация не са директно приложими към
европейските възли. Друга важна особеност, ограничаваща прякото
прилагане на американските и японските процедури за сеизмична
квалификация, е свързана с протокола на натоварване при провеждане на
експериментите, тъй като типът на сеизмичните въздействия, от които се
определя необходимата дуктилност на възлите и свързваните елементи, се
различава в различните региони. В отговор на тези непълноти, една от
целите на наскоро приключилия европейски изследователски проект
EQUALJOINTS беше да предложи критерии за сеизмична квалификация на
възли от стоманени конструкции, които да се включат в следващата версия
на EN 1998-1. В проекта е направена и „стандартизация“ на процедурите за
проектиране и производство на няколко типа възли с фланцеви съединения и
заварен възел с отслабено сечение на гредата, с оглед удовлетворяване на
изискванията на различни нива на сеизмична осигуреност. Сред целите на
проекта е и разработването на нов протокол на натоварване, предназначен
за европейски процедури за предварителна сеизмична квалификация,
отразяващ особеностите на сеизмичните условия в Европа. Успешно е
реализирана експериментална програма за оценка на поведението при
циклични въздействия на европейската нисковъглеродна стомана и
европейските високоякостните болтове.
1.1.

Възли с вути

Възли с фланцеви съединения и вути обикновено се прилагат при стоманени
рамки с корави възли, когато желаното място на пластичните стави е в
гредите. Добавянето на вута отдолу на гредата увеличава рамото на
болтовете, което улеснява удовлетворяването на изискванията за завишена
носимоспособност на недисипативните съединения съгласно EN 1998.
Същевременно това води до по-голяма коравина на съединението. Трябва
да се отбележи, че вутите увеличават цената на възлите, поради което в
практиката те се предвиждат когато са необходими корави равноякостни
възли – обичайно изискване при конструкции, поемащи сеизмични
въздействия. Коравите развноякостни възли са и предпочитани от
проектантите, тъй като при тях се опростява моделирането при цялостния
анализ на конструкцията.
Zoetemeijer, 1981 (виж Bijlaard et al., 1989) изследва вути с и без пояси като
средство за увеличаване на коравината на възлите и предлага методика за
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проектиране. Jaspart (1997) и Maquoi & Chabrolin (1998) изследват
задълбочено възли греда-колона с вути и предлагат правила за проектиране,
съвместими с компонентния метод на EN 1993-1-8. Идентифицирани са
следните части (компоненти), определящи характеристиките на възел с
фланцево съединение и вута: пояс на вутата, подложен на натиск, стебло на
вутата, подложено на срязване, стебло на колоната, подложено на натиск и
стебло на гредата, подложено на натиск в напречно направление. След
земетресението в Нортридж от 1994 год., причинило множество повреди в
заварените съединения в рамковите възли, решенията с вути бяха
популяризирани както като средство за възстановяване на повредените
съединения, така и за усилване на възли на съществуващи и нови стоманени
конструкции (Lee & Uang, 1997, NIST, 1998, Gross et al., 1999, Yu et al., 2000).
Бяха проведени експерименти при циклично натоварване, за да се докаже
ефективността на това решение (Uang et al., 1998). Числените изследвания
по MKE показват, че наличието на вута отдолу на гредата води до промяна
на напрегнатото състояние и линейното разпределение на напреженията се
оказва невалидно (Lee & Uang, 1997). Наличието на вута води и до „сдвоено“
възлово поле в стеблото на колоната, което изисква по-сложни изчисления
при проектирането. Yu et al. (2000) показват, че наличието на вута променя
разпределението на огъващите моменти в гредата и води ди това, че поголямата част от срязващото усилие в гредата се предава на колоната чрез
наклонения пояс на вутата, а не чрез стеблото. Разработен е опростен
модел, отчитащ равновесието на силите и съвместимостта на деформациите
между гредата и вутата.
Подобни възли с вути са много подходящи от конструктивна гледна точка за
комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Gross et al. (1999)
предлагат да се приема височина на вутата 0,33 от височината на гредата, за
да се ограничи стройността на стеблото на вутата, и ъгъл на скосяване 30°.
Последното се базира на предпоставката на Whitmore, че разпределението
на напреженията в еластична среда става под ъгъл около 30°.
Увеличаването на този ъгъл обаче може да се окаже удобно, защото би
позволило намаляване на размера на вутата и на усилията в съединението.
Експериментите, проведени от Lachal et al. (2006) показват, че възлите с
болтови съединения и вути показват значително по-добро поведение при
циклично въздействие в сравнение със случая на възли с неоребрени
конзолно-издадени фланцеви плочи. Установено е, че ротационният
капацитет на възела може да надхвърли 35 mrad без повреди от
нискоциклична умора на заваръчните шевове между поясите и фланцевата
плоча. Наблюдавано е съществено увеличаване на ротационната коравина,

4 | Том с информационни брошури за 4 типа сеизмично квалифицирани възли
ОБЗОР НА СЪСТОНИЕТО НА ПРОБЛЕМА

на носимоспособността на огъване и на ротационния капацитет в сравнение
с подобни възли без вути при комбинирани стомано-стоманобетонни
конструкции.
EN 1993-1-8: 2005 дава правила за проектиране на усилени с вути възли като
предвижда допълнителни критерии за частта „пояс и стебло на гредата,
подложени на натиск“ (Фигура 1.1). Изчислителната носимоспособност на
натиск на „ансамбъла“ „пояс на греда/вута и стебло“ се представя от израз
(6.21) на EN 1993-1-8, като изчислителната носимоспособност на огъване на
напречното сечение на гредата в мястото на съедиението Mc,Rd се разделя на
разстоянието между средните равнини на поясите. При греда с вути Mc,Rd
може да се изчисли с пренебрегване на междинния пояс. В допълнение,
изчислителната носимоспособност на стеблото на гредата на натиск се
определя подобно на случая „стебло на колона, подложено на натиск в
напречно направление“. Трябва да са изпълнени и условията:
- класът стомана на вутата трябва да съответства на този на гредата;
- размерите на пояса и дебелината на стеблото на вутата трябва да се
не по-малки от тези на елемента (гредата);
- ъгълът между пояса на вутата и пояса на гредата трябва да е не поголям от 45°.

Фигура 1.1 Част "греда с вута" в EN 1993-1-8

Публикацията P398 (2013) на SCI / BCSA обяснява по-подробно подхода на
EN 1993-1-8 за проектиране за възли с вути, допълнен с повече указания за
проектирането на заваръчните шевове.
Възли с вути и фланцеви съединения за сеизмични приложения са
изследвани експериментално в рамките на проект EQUALJOINTS (Stratan et
al., 2017). Всички изпитани образци са показали устойчиво хистерезисно
поведение с концентриране на пластичните деформации в гредата
непосредствено до края на вутата и така успешно са квалифицирани за
сеизмично приложение съгласно критериите на ANSI / AISC 358-10.
Предишни числени изследвания (Maris et al., 2015 и Stratan et al., 2016)
показват, че наличието на вути засяга някои от базовите предпоставки на
EN 1993-1-8. Например при натоварване с отрицателен момент се оказва, че
натисковият център се премества нагоре от пояса на вутата. Оказва се също,
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че само болтовете в непосредствена близост до опънния пояс на гредата са
ефективни в поемането на опънното усилие.
1.2.

Възли с оребрени конзолно издадени фланцеви плочи

Фланцеви съединения с оребрени конзолно издадени фланцеви плочи
(означени съкратено в текста по-нататък като „ES-възли“) са доста популярни
сред европейските производители на стоманени конструкции и се използват
широко при корави възли на рамки при сгради с ниска и средна етажност,
особено заради простотáта и икономичността на производството и монтажа.
Този тип възли се характеризира с относително малко използване на
заварени съединения, единствено към фланцевата плоча и ребрата,
заводски заварени към гредата, което осигурява по-ниски производствени
разходи и гарантира добър контрол на качеството. На обекта гредата с
фланцевата плоча се монтира към пояса на колоната с болтови съединения,
което съкращава срока на строителство.
Теоретично ES-възлите може да се проектират като равноякостни или
неравноякостни, корави или частично корави. Експериментални и теоретични
резултати показват, че този тип възли могат да работят като равноякостни.
От друга страна, в някои случаи поведение като номинално корави възли не
се постига (Guo et al., 2006; Shi et al., 2007). Ето защо ES- възлите могат да
се прилагат като частично корави, което би осигурило допълнителна
икономия в носещата система за вертикални товари (Bjorhodve & Colson,
1991). При рамки с корави възли, поемащи сеизмични въздействия,
използването на частично корави възли може да резултира в по-лека
конструкция поради по-малките изчислителни сеизмични сили вследствие на
увеличения фундаментален период на свободни трептения заради
намалената хоризонтална коравина (Elnashai A., Elghazouli, 1994). В
настоящия EN 1993-1-8 теоретичните носимоспособност и коравина на
фланцеви съединения се определят по теорията на пластичните линии чрез
еквивалентен Т-профил. Липсват обаче конкретни указания за отчитане на
влиянието на ребрата към фланцевата плоча върху носимоспособността на
огъване и ротационния капацитет на ES-възли.
Числени и експериментални резултати върху заварени възли с ребра (Lee,
2002; Abidelah et al., 2012; Lee et al., 2015) показват, че огъващият момент се
пренася от градата към колоната предимно чрез прътов механизъм, а не по
класическата гредова теория, като реброто работи като подкос, както е
показано на Фигура 1.2.
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Фигура 1.2 Геометрия на ребро и еквивалентен прът (a), и сили, действащи по границите
между реброто и гредата/колоната (b) съгласно Lee (2002)

За съжаление, в текущия стандарт еквивалентният Т-профил и съответните
ефективни дължини за болтовите редици над пояса на гредата в оребрения
участък на фланцевата плоча не са изяснени. Така проектантът има две
алтернативи: (i) да приеме ефективни дължини като за болтова редица в
пояс на колона до ребро или (ii) да приеме ефективните дължини за
болтовата редица под опънния пояс на гредата. Втората възможност
позволява да се отчете предимството на реброто по отношение както на
носимоспособността, така и на коравината. Опитът на авторите обаче
показва, че по-незапознатите с това инженери обикновено следват първата
възможност, която е по-консервативна. Подходящи механизми с пластични
линии за болтовите редици в оребрения участък на фланцевата плоча са
дадени в публикацията на SCI P398 (2013) с ясни правила за отчитане на
влиянието на ребрата.
Друг ключов аспект е положението на натисковия център. За възлите,
включени в EN 1993-1-8, той се приема в средната равнина на натиснатия
пояс на гредата. Но резултатите на Abidelah et al. (2012) от експериментални
и числени изследвания върху ES-възли показват, че натисковият център се
оказва отместен надолу и е приблизително в центъра на тежестта на Тсечението, образувано от пояса и реброто. Ясно е, че мястото на този център
ще варира и в зависимост от необходимата пластична ротация поради
формирането на пластични механизми с различно участие на всяка част от
възела. Експериментите на заварени оребрени възли, проведени от Lee et al.
(2005) показват, че до относително междуетажно преместване 5% прътовият
модел остава ефективен с натисков център отместен на 0,6 × височината на
реброто (виж Фигура 1.2a и Фигура 1.3).
Въз основа на параметрични числени изследвания чрез MKE D’Aniello et al.
(2017) правят критичен анализ на правилата за проектиране и съответните
изисквания за възли греда–колона с фланцеви съединения с конзолни
фланцеви плочи, включени в EN 1993. Разработена е и методика за
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капацитивно проектиране в рамките на компонентния метод, която отчита
наличие на ребра и позволява контрол на поведението на възела при
различни нива на сеизмично поведение.

Ft

Ft

z

b

Fc

a)

z

Fc

b)

Фигура 1.3 Натисков център и рамо на вътрешните сили: a) по EN 1993-1-8 за фланцеви
съединения; b) отместено положение отчитащо прътовото действие на реброто.

1.3.

Възли с неоребрени конзолно издадени фланцеви плочи

Възли с неоребрени конзолно издадени фланцеви плочи (означени
съкратено в текста по-нататък като „Е-възли“) се прилагат често в
стоманените конструкции като възли греда-колона при I или Н профили,
особено при наличие на значителни огъващи моменти. Тази конфигурация
позволява лесен монтаж чрез болтови съединения, докато заварените
съединения на фланцевите плочи към гредите се изпълняват в завода.
В зависимост от конструирането на възела и дължината на гредата, тези
възли могат да бъдат корави или частично корави. Увеличаване на
коравината когато се целѝ корав възел най-често става чрез добавяне на
ребра в стеблото на колоната. Те намаляват общата деформативност на
възела, тъй като ефективно закоравяват частите „стебло на колоната,
подложено на натиск“ и „стебло на колоната, подложено на опън“. Не е
сигурно обаче, че тази мярка ще трансформира възела в корав, поради което
трябва да се направи съответната проверка за класификация на възела по
коравина.
По отношение на класификацията по носимоспособност, Е-възлите обичайно
се разглеждат като неравноякостни, тъй като тяхната носимоспособност на
огъване често е по-малка от тази на свързваната греда (това може да е
резултат от понижена носимоспособност на меродавните съединения или на
възловото поле на колоната на срязване). При подходящо проектиране обаче
може да се постигне и равноякостен възел, при който носимоспособността на
огъване да е приблизително равна на носимоспособността на огъване в
пластичен стадий на гредата.
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Дуктилността при огъване на тези възли зависи съществено от
детайлирането им, което определя меродавната форма на разрушаване. Ако
меродавната за носимоспособността част на възела е дуктилна, а
носимоспособността на онези части, които проявяват крехко поведение, е
значително по-висока, то може да се очаква дуктилно поведение на възела
като цяло. В противен случай не следва да се разчита на такъв възел да
преразпределя пластични деформации, респективно да дисипира енергия
при сеизмични въздействия.
През последните десетилетия са проведени много числени, експериментални
и аналитични изследвания върху този тип конфигурация на възела и тяхното
обощаване би било само по себе си значителна работа. В резултат от всички
тези изследвания бяха разработени препоръки за проектиране, които след
съответни обсъждания на общоевропейско ниво, бяха последователно
включвани в конструктивните Еврокодове, в конкретния случай в част 1-8 на
Еврокод 3 (CEN, 2005). Интересуващият се читател може да намери поподробна информация за тези препоръки в неотдавнашната публикация на
Европейската конвенция за стоманени конструкции ECCS (Jaspart &
Weynand, 2016) и да се опита да ги интегрира в ежедневната си практика.
Читателят може да остане с впечатлението, че всички аспекти на
проектирането на тези възли са напълно изяснени и вече няма проблеми,
очакващи по-нататъшни изследвания. Не такава обаче е действителността,
особено по отношение на дуктилността. Компонентите (частите) на Е-възлите
могат да се систематизират така:
- някои проявяват много дуктилно поведение (например възловото поле
на колоната при срязване);
- за някои е известно, че са практически крехки (болтове на опън и/или
срязване, заваръчни шевове);
- някои проявяват поведение което в зависимост от случая може да
варира от много дуктилно до особено крехко (фланцева плоча на
огъване и болтове на опън, пояс на колоната на огъване и болтове на
опън и т.н.).
Информацията относно последната категория все още е доста ограничена,
което се потвърждава от твърде малкото указания и препоръки, дадени в
EN 1993-1-8.
Тази непълнота в знанията не е толкова проблемна при възли в несеизмични
райони, но става съществена при проектиране за сеизмични въздействия,
когато тези възли се окажат неравноякостни и съответно трябва да са в
състояние да дисипират енергия. В раздел 4 на настоящия документ
методиката за проектиране е адаптирана за осигуряване и на необходимата
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дуктилност на сеизмично квалифицираните Е-възли. Това е постигнато въз
основа на опита, натрупан от участниците в проекта EQUALJOINTS+ в цялата
им досегашна изследователска и практическа дейност.
1.4.

Възли с отслабено сечение на гредата

Земетресенията в Нортридж (1994) и Кобе (1995) разкриха необходимостта
от предпазване на заваръчните шевове при заварени възли греда-колона от
развитие на големи пластични деформации. За целта бяха предложени две
основни стратегии: усилване на завареното съединение или отслабване на
сечението на гредата. Второто е известно и като dog-bone („кучешки кокъл“).
Концепцията за умишлено отслабване на сечението (reduced beam section,
RBS) на определено разстояние от пояса на колоната чрез изрязване на
поясите на гредата е оригинално предложена от A. Plumier (1990), който
въвежда трапецовидно или правоъгълно изрязване на поясите. Преди 1994
година наличните експериментални данни са твърде ограничени. След това
се появяват известен брой ранни експериментални изследвания върху RBS
рамкови възли (Chen, 1996; Engelhardt et al., 1996; Popov et al., 1996; Iwankiw
& Carter, 1996; Tremblay et al., 1997; Zekioglu et al., 1997). Допълнителни
изследвания върху изрязани по окръжност пояси на отслабеното сечение
(Engelhardt et al., 2000; Gilton, Chi & Uang, 2000; Yu et al., 2000) са проведени
като част от проекта на SAC, финансиран от FEMA (Kunnath & Malley, 2002;
FEMA-350, 2000b). Сред различните варианти на отслабване на сечението на
гредата, изрязването на поясите по окръжност се оказва с относително найдуктилно поведение, което води до по-голям брой цикли до окончателното
разрушаване (Engelhardt et al., 1996-2000).
Трябва обаче да се отбележи, че ранните експерименти за сеизмична
квалификация на изрязани по окръжност пояси на RBS възли предимно
разглеждат ниски широкопоясни сечения на колоните до профил W14
(номенклатура на американските профили, бел. прев.). Следващите
изследвания са насочени към увеличаване на тази граница (Zhang & Ricles,
2006b; Zhang & Ricles, 2006) с по-големи сечения на колоните, необходими за
контрол на междуетажните премествания. Проведени са експерименти със
сечения на колоните до W27 със средна височина около 700 mm (Uang et al.,
2000; Chi & Uang, 2002). Тези изследвания повдигат проблема за
чувствителността на колоните с напречни сечения с голяма височина към
усукване, което може да влоши нееластичното поведение на RBS. Оказва се,
че елементите с отслабено сечение са по-податливи на измятане поради
намалената площ на техните пояси. Освен това, високите сечения на
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колоните имат намалена носимоспособност на усукване, особено при
натоварване на усукване, предизвикано от измятането на гредата. От друга
страна, само една публикация (Chen & Tu, 2004) се оказва насочена към
прилагането на RBS при най-големите „jumbo-“ профили за греди чрез
скосено трапецовидно изрязване.
По-нататъшните експериментални и теоретични изследвания, посветени на
прилагането на RBS при колони с високи сечения (Zhang & Ricles, 2006)
покзават, че наличието на комбинирана подова плоча може съществено да
намали усукващия момент в колоната, тъй като поради укрепващата функция
на плочата при измятане на гредата значително намаляват страничните
премествания на долния ѝ пояс. Влиянието на комбинирани плочи е
разгледано не само по отношение на усукването на колоните. По-ранни
изследвания (Tremblay et al., 1997) показват, че в участъка на отслабване на
сечението на гредата не трябва да има дюбели, за да се предотврати
възможно влияние на плочата върху пластичния механизъм в гредата, което
съответно може да доведе до намаляване на ротационния капацитет на
възела. От друга страна заваръчните шевове между дюбелите и пояса на
гредата могат да инициират крехко разрушаване. Оказва се, че освен
подобряване на устойчивостта на гредата срещу измятане, наличието на
комбинирани подови плочи води и до увеличаване на носимоспособността и
ротационния капацитет на възела при положителен огъващ момент (Jones et
al., 2002; Uang & Fan, 2001).
На основата на раннните експериментални и теоретични изследвания са
издадени и първите препоръки (FEMA-350, 2000b) с правила за проектиране
на RBS възли с изрязани по окръжност пояси за приложение както при
„специални“ рамки с корави възли (special moment resisting frames, SMF), така
и при т.нар. „обикновени“ такива (ordinary moment resisting frames, OMF).
Съответната сеизмична квалификация има някои ограничения в размерите
на използваните сечения: максимално допустими профили W36x150 за греди
и W14 за колони при SMF. Включена е и методика за проектиране, приета с
известно подобрение и от следващите издания на нормативните документи
на AISC. Концепцията е отслабеното сечение да се оразмери така, че да
огранични максималния огъващ момент при завареното съединение към
пояса на колоната.
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Фигура 1.4 Конфигурация и размери на възел с отслабено сечение на гредата
(ANSI/AISC 358, 2010a)

Неотдавнашните норми ANSI / AISC 358 (2010a) са базирани на аналогична
сеизмична квалификация на RBS възли с изрязани по окръжност пояси, при
ограничения, подобни на дадените от FEMA-350 (2000b). Ключовите за
проектрането на такива възли размери са изобразени на фиг. 1.4. При сега
действащите норми най-голямото допустимо сечение за греда е W36x300, а
максимално допустимият профил за колони е увеличен до W36, без
допълнителни ограничения за дебелината на пояса и теглото на профила. За
останалите ограничения на стройностите на стените на сечението и
необходимото укрепване на гредите и колоните се реферира документа AISC
Seismic Provisions (ANSI / AISC 341, 2010b). Струва си да се отбележи, че в
тези документи се отчита укрепването от комбинираната подова плоча и че
възлите RBS се допускат при SMF само при условие, че се предвиждат
заварени съединения и в стеблото.
Възли с отслабено сечение на гредата не се разглеждат директно в Част 1 на
Еврокод 8 (EN1998-1: 2005). Те обаче са включени в Част 3 (EN1998-3: 2005)
като метод за сеизмично усилване чрез увеличване на дуктилността на
гредата. Изисква се RBS възлите да имат ротационен капацитет 40 mrad при
гранично състояние „близо до разрушаване“ (near collapse, NC). Дадената
методика за проектиране е по същество идентична на тази от американските
документи с минимални разлики. Pachoumis et al. (2010) отбелязват, че са
твърде ограничени изследванията върху прилагане на RBS при европейски
профили и предприемат експериментални и аналитични изследвания за
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приложимост на съответните правила за проектиране в европейскта
практика. Направен е извод, че дадените в EN1998-3: 2005 правила за
размерите на изрязването може да не са винаги подходящи за европейските
профили. Следователно, необходимо е допълнително развиване и
адаптиране на съответния раздел в EN1998-3: 2005, в това число и с оглед
съвместимост с методиките за проектиране от EN1998-1: 2005.
По-нататък в настоящия документ е налична допълнителна информация за
поведението и са дадени препоръки и правила за проектиране на възли с
отслабено сечение на гредата (RBS).

2. ОСНОВНИ ОСОБЕНОСТИ НА ИЗПИТАНИТЕ ВЪЗЛИ
В рамките на проекта са изследвани четири конфигурации на рамкови възли:
(a) възел с фланцево съединение и неоребрени конзолни фланцеви плочи,
(b) възел с фланцево съединение и оребрени конзолни фланцеви плочи,
(c) възел с вута и фланцево съединение и (d) заварен възел с отслабено
сечение на гредата (виж Фигура 2.1), проектирани при различни концепции за
сеизмично поведение. Фланцевите болтови съединения са проектирани
съгласно методики за проектиране, разработени в рамките на проекта в
съответствие с EN 1993-1-8. Заварените възли с отслабено сечение на
гредата (RBS) са проектирани съгласно американския нормативен документ
ASCE 7-10 (Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures), както и
съгласно стандартите за проектиране на стоманени конструкции в сеизмични
райони AISC 341-16 (Seismic Provisions for Structural Steel Buildings),
AISC 358-16 (Prequalified Connections for Seismic Applications) и AISC 360-16.

(a)

(b)

(c)

(d)

Фигура 2.1 Възли греда-колона, сеизмично квалифицирани по проект EQUALJOINTS:
(a) възел с неоребрена конзолна фланцева плоча; (b) възел с оребрена конзолна фланцева
плоча; (c) възел с вута и фланцево съединение и (d) заварен възел с отслабено сечение на
гредата.
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Изследваните възли са предназначени за проектиране при следните
концепции за поведение:
- Силен възел 1: пластичните деформации са концентрирани в гредата,
докато съединението и възловото поле на колоната са проектирани с
капацитивно завишена носимоспособност и съответно са предпазени
от повреди;
- Равноякостен възел: развитието на пластични деформации е
разпределено между гредата и възела;
- Неравноякостен възел: пластичните деформации са концентрирани
само във възела.
В зависимост от носимоспособността на съединението и на възловото поле
на колоната, при равноякостните и при неравноякостните възли се въвежда
следната допълнителна класификация:
- Силно възлово поле: пластичните деформации са концентрирани само
в съединението (при неравноякостен възел) или в съединението и в
гредата (при равноякостен възел);
- Равноякостно възлово поле: пластичните деформации се разпределят
между съединението и възловото поле (при неравноякостен възел)
или между съединението, възловото поле и гредата (при равноякостен
възел);
- Слабо възлово поле: пластичните деформации са концентрирани само
във възловото поле на колоната (при неравноякостен възел) или във
възловото поле и в гредата (при равноякостен възел).
Експерименталната програма, обобщена в Errore. L'autoriferimento non è
valido per un segnalibro., включва 76 образци на възли греда-колона с
различни конструктивни конфигурации, варианти на целево сеизмично
поведение, крайни и вътрешни възли, различни протоколи на натоварване
(монотонно нарастващо и два протокола с циклично знакопроменливо
натоварване). Изследвано е и влиянието на евентуална дробеструйномеханична обработка 2, за да се установи възможен положителен ефект
върху локалната дуктилност на заварените съединения между гредата и
фланцевата плоча при неравноякостни възли, за които се очаква да са в
състояние да понесат големи пластични деформации.

1

По аналогия с концепцията „силни колони – слаби греди“ (бел. прев.).

2

Дробеструйно-механичната обработка (shot peening) е обработка (в случая на
заваръчните шевове и околошевните зони) чрез дробеструене до пластично
деформиране с цел подобряване на поведението при умора (включително и
нискоциклична) чрез пораждане на начални натискови напрежения (бел. прев.).
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По-нататък в текста подробно са описани експерименталната програма и
варираните параметри при изпитването на всяка от разглежданите
конфигурации на възли.
Таблица 2.1 Експериментална програма: варирани параметри

Параметър

Изменение
Малка греда (1); средна по размер греда (2); голяма греда (3)
(виж

Греда и колона

Тип възли
Kонфигурация
Целево сеизмично
поведение

Таблица 2.2)
Възелът с отслабено сечение (RBS) е проектиран с американски
широкопоясни W-профили
Възли с вути – Възли с оребрени конзолни фланцеви плочи – Възли с
неоребрени конзолни фланцеви плочи – Възли с RBS
Вътрешен / краен
Силен – Равноякостен – Неравноякостен възел

Натоварване

Монотонно – Циклично по AISC – Циклично по препоръчвания
европейски протокол

Струйно-механична
обработка

Да / Не

Таблица 2.2 Възли греда-колона с болтови фланцеви съединения

Греда
Колона при крайни (T) възли
Колона при вътрешни (X) възли
Отвор на рамката

2.1.

Профил на гредата / колоната
1
2
3
IPE360
IPE450
IPE600
HEB280
HEB340
HEB500
HEB340
HEB500
HEB650
6m
6m
8m

Възли с вути

Експерименталната програма обхваща три групи образци:
- Група А: едностранен (краен) силен възел, „полегата“ вута (ъгъл 35°),
силно възлово поле; два от образците (TSO) са със силна греда;
- Група В: едностранен силен възел, „стръмна“ вута (ъгъл 45°), силно
възлово поле;
- Група С: двустранен (вътрешен) силен възел, полегата вута (ъгъл 35°),
равноякостно възлово поле.
Групи А и В ще се използват за сеизмична квалификация при два гранични
варианта на геометрия на вутата (като долна и горна граница на разумния
ъгъл на наклона) при предвиденото вариране на размери на гредите. При
група С се изследват възли с равноякостни възлови полета, което
обикновено води до класификация на възлите като частично корави (както по
отношение на съединението, така и на възловото поле). При групи А и В
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възловите полета са усилени с по две допълнителни стеблени плочи, а при
група С само с по една. Пълният набор параметри при експерименталната
програма са: протокол на натоварване (монотонно и циклично), размери на
елементите, едностранни и двустранни възли, силно или равноякостно
възлово поле, силна греда, геометрия на вутата. В Таблица 2.3 е представен
общ преглед на разгледаните параметри и са описани означенията на
различните образци. Експерименталната програма включва 24 образци, от
които три (EH2-TS-35-M, EH2-TS-45-M и EH2-XB-35-M) са изпитани при
монотонно натоварване с цел калибриране по тях на числените модели по
MKE. Останалите експерименти са при циклично знакопроменливо
натоварване. За повечето е възприет протоколът на натоварване на ANSI /
AISC 341-16, но при три (по един за всеки размер на гредата, серии СА) е
приложен алтернативен протокол на циклично натоварване, разработен в
рамките на проект EQUALJOINTS.
Таблица 2.3: Експериментална програма при възли с вути
Група

Конфигурация
на възела

Геометрия
на вутата

Протокол на
натоварване
M
C1

TS

35˚

1

C2
CA
TSO

35˚

C
M

2

TS

45˚

C1
C2
M

3

XB

35˚

C1
C2

Забележки:

Профил на гредата / колоната
1
2
3
EH2-TS-35M
EH1-TS-35- EH2-TS-35- EH3-TS-35C1
C1
C1
EH1-TS-35- EH2-TS-35- EH3-TS-35C2
C2
C2
EH1-TS-35- EH2-TS-35- EH3-TS-35CA
CA
CA
EH1-TSOEH3-TSO-3535-C
C
EH2-TS-45M
EH1-TS-45- EH2-TS-45- EH3-TS-45C1
C1
C1
EH1-TS-45- EH2-TS-45- EH3-TS-45C2
C2
C2
EH2-XB-35M
EH1-XB-35- EH2-TS-35C1
C1
EH1-XB-35- EH2-TS-35C2
C2
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-

-

Конфигурации: външен възел със силно възлово поле (TS), външен
възел със силно възлово поле и силна греда (TSO), вътрешен възел с
равноякостно възлово поле (XB);
Геометрия на вутата: ъгъл 35° (35) и 45° (45);
Протокол на натоварване: монотоннно (М), циклично (С1, С2) и
алтернативен протокол на циклично натоварване (СА);
За профилите на гредите и колоните гледай
Таблица 2.2.

2.1.1. Описание на конфигурацията на възела
Възлите с вути и конзолни фланцеви плочи са предвидени като
развноякостни и корави със силно или равноякостно възлово поле на
колоната. Конфигурацията на възела е представена на Фигура 2.2.
Напречните ребра в колоната и в гредата са задължителни, докато
допълнителните стеблени плочи са опционални и могат да се използват за
повишаване на коравината и носимоспособността на възловото поле.
Наклонът на вутата се мери между долния ѝ пояс и гредата, и може да се
изменя от 30 до 45.
На Фигура 2.3 са показани видовете заваръчни шевове и съответните
детайли, при които е извършена сеизмичната квалификация. Всички
заваръчни шевове са оразмерени да пренасят сили, съответстващи на
носимоспособността на съответната заварена част. Това се постига чрез
използване на двустранни ъглови шевове с дебелина a = 0,55 t, където t е
дебелината на съответната заварена плоча. Критичните заваръчни шевове
обаче (при горния пояс на гредата, при пояса на вутата и при
допълнителните стеблени плочи) са с пълно проваряване, като тези при
поясите са усилени с допълнителни ъглови шевове.
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Едностранен възел
2
6
3

Двустранен възел
2
6
3
3
8

8
1

8

1

1

7
9

9
4

4

5
1 - греда
2 - колона

4
5

3 - болтове
4 - вута

5 - фланцева плоча
6 - ребра в колоната

5

7

7 - допълнителни стеблени плочи
8 - ребра в гредата
9 - наклон на вутата

Фигура 2.2 Описание на конфигурацията и частите на възела.

A-A
a=0,55*twp

A

C -C

3
3

45
B

C
B

B
a=0,55tw

a=0,55*tst

a=0,55*tst

a=0,55*tst
45
45

a=0,55*tbf

a=0,55*tst

45
a=0,55*tw

45
45

B

a=0,55*tst

3
3
a=0,55*twh
a=0,55*twh
C

3
3
a=0,55*twp

A

B-B
(strong CWP) a=0,55*tst

(weak or balanced CWP)

NOTE:
1. All full-penetration welds shall be quality level B acc. EN ISO 5817 and EN 1090-2:2008.
2. All welds shall be quality level C unless otherwise specified on drawings.

Фигура 2.3 Детайли на заваръчните шевове.

45
B

18 | Том с информационни брошури за 4 типа сеизмично квалифицирани възли
ОСНОВНИ ОСОБЕНОСТИ НА ИЗПИТАНИТЕ ВЪЗЛИ

2.1.2. Видове конструкции, в които могат да се прилагат сеизмично
квалифицираните възли
Сеизмичната квалификация на възлите с вути е приложима при следните
видове конструкции, поемащи сеизмични въздействия:
- Рамки с корави възли (MRF);
- Дуални (смесени) системи – рамки с центрично включени диагонали
(MRF+CBF);
- Дуални рамки с нецентрично включени диагонали (MRF+EBF).
Тези възли трябва да се използват само при случаи на перпендикулярни оси
на гредите и колоните (т.е. не при наклонени греди), при равни отвори на
конструктивната система за сеизмични въздействия.
2.1.3. Ограничителни условия за сезмичната квалификация
Граничните стойности (обхват на валидност) на различните параметри на
сеизмичната квалификация са представени в Таблица 2.4. Препоръките,
дадени в Таблица 2.5, могат да се използват за начално проектиране на
възела.
Таблица 2.4 Гранични стойности на параметрите при сеизмичната квалификация на
възли с вути
Елемент / част
Греда

Височина на сечението
Отношение между светлия отвор
(разстоянието между приетите места
на пластичните стави) и височината на
сечението
Дебелина на пояса

Материал
Колона

Диапазон на приложение
Горещовалцувани профили, вариращи от IPE330
до IPE600. Напречното сечение трябва да е
клас 1 съгласно EN 1993-1-1.
Могат да се използват и съставени заварени
греди с еквивалентни размери на сечението, при
условие че заваръчните шевове между поясите и
стеблото са с пълно проваряване, усилени с
допълнителни ъглови шевове.
330 до 600 mm
Минимум 7

Минимум: 11 mm
Максимум: 21 mm* (10% екстраполация спрямо
максималната изпитана дебелина)
От S235 до S355
Горещовалцувани широкопоясни профили,
вариращи от HEB260 / HEM260 до HEB550 /
HEM550. Напречното сечение трябва да е клас 1
съгласно EN 1993-1-1.
Могат да се използват и съставени заварени
колони с еквивалентни размери, при условие че
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Височина на сечението
Дебелина на пояса
Материал
Отношение на височината на
сечението на гредата към тази на
колоната
Фланцева плоча
Дебелина
Широчина
Материал
Напречни ребра в колоната и гредата
Материал
Допълнителни стеблени плочи

Височина
Материал
Болтове

Диаметър
Клас
Отвори
Вута
Наклон
Заваръчни шевове
Горен пояс на гредата и пояс на вутата
към фланцевата плоча
Напречни ребра в колоната
Допълнителни стеблени плочи към
поясите на колоната
Останали шевове

заваръчните шевове между поясите и стеблото
са с пълно проваряване, усилени с допълнителни
ъглови шевове.
260 до 550 mm
Минимум: 17,5 mm
Максимум: 40 mm
От S235 до S355
0,60 до 2,00

Минимум: 20 mm
Максимум: 40 mm
Минимум: ширината на пояса на гредата + 30 mm
Максимум: ширината на пояса на колоната
От S235 до S355
Съгласно изискванията на EN 1993-1-8 и
EN 1998-1.
От S235 до S355
Съгласно изискванията на EN 1993-1-8 и
EN 1998-1. При определяне на
носимоспособността на срязване на възловото
поле може да се разчита на цялата площ на
допълнителните стеблени плочи.
Поне колкото височината на фланцевата плоча.
От S235 до S355
Високоякостни комплекти болтове за
предварително напрягане съгласно EN 14399-3
(система HR) и EN 14399-4 (система HV).
Болтовете трябва да са предварително напрегати
с пълната напрягаща сила съгласно EN 1090-2.
M24 до M36
8.8 или 10.9
Съгласно EN 1993-1-8
Наклонът на вутата, мерен между долния ѝ пояс
и гредата, може да варира от 30 до 45.
Съгласно Фигура 2.3.
Шевове с пълно проваряване, усилени с
допълнителни ъглови шевове
Шевове с пълно проваряване
Шевове с пълно проваряване
Двустранни ъглови шевове, всеки с дебелина
поне 0,55 от дебелината на заварената плоча.
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Забележка: Експериментите за сеизмичната квалификация са проведени при
профили за гредите от IPE360 до IPE600. Долната граница е разширена до
IPE330, тъй като това представлява по-малко от 10% изменение на
височината на сечението; от друга страна при експериментите се оказва, че
по-малките профили показват по-добра дуктилност.
Таблица 2.5 Начално приемане на размерите и други параметри при възли с вути
Части

Размери на гредата

Клас на болтовете
Диаметър
Брой болтови редици
Фланцева плоча

Вута

Допълнителни
стеблени плочи

Напречни ребра
Детайли на
заваръчните шевове

2.2.

Малка ( IPE360)
Средна ( IPE450)
Голяма ( IPE600)
10.9
M27
M30
M36
6
6
8
Дебелина: Дебелината tep може да се приеме приблизително равна
на приетия номинален диаметър на болтовете db.
Размери: Широчината се приема поне равна на широчината на
пояса на гредата + 30 mm (за да има достатъчно място за
заваръчните шевове), но не по-голяма от ширината на пояса на
колоната. Конзолно издаденият участък трябва да е достатъчен за
разполагане на една болтова редица при спазване на правилата,
дадени в § 3.5 на EN 1993-1-8.
Широчина на пояса на вутата – равен на тази на пояса на гредата.
Дебелината му трябва да е по-голяма от ov × дебелината на пояса
на гредата.
Дебелината на стеблото на вутата трябва да е по-голяма или равна
на дебелината на стеблото на гредата.
Височината на вутата се приема както следва:
hh = 0,4hb при наклон на вутата 30 ≤  < 40;
hh = 0.5hb при наклон на вутата 40 ≤  < 45.
Дебелината и размерите на допълнителните стеблени плочи
трябва да удовлетворяват изискванията на § 6.2.6.1 на EN 1993-1-8.
В противен случай тяхната устойчивост трябва да се осигури чрез
прорезни заваръчни шевове.
Таблица 2.4

Възли с оребрени конзолни фланцеви плочи

Изпитаните възли с оребрени фланцеви съединения (
Таблица 2.6) обхващат три групи образци както следва:
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1. Външен възел (TS) със силно фланцево съединение и силно възлово
поле;
2. Външен възел (TS) с равноякостно фланцево съединение и силно
възлово поле;
3. Вътрешен възел (XS) с равноякостно фланцево съединение и силно
възлово поле.
Всички образци са изпълнени от стомана клас S355. Групи 1 и 2 служат за
сеизмична квалификация на възли с оребрени конзолни фланцеви плочи при
две алтернативни концепции за поведение (силен възел и равноякостен
възел) в рамките на разгледания диапазон на изменение на профилите. И
при двете групи възловото поле на колоната е със завишена
носимоспособност спрямо носимоспособността на съединението. При група 2
се изследва и влиянието на дробеструйно-механичната обработка (Esp). При
група 3 се изследват вътрешни (ХS) възли със силно възлово поле. При
всяка група са проведени по 6 теста при циклично натоварване (по два за
всеки профил на греда). При група 1 са добавени и два теста при монотонно
нарастващо натоварване, за да се оцени влиянието на отношението на
височината на гредата и височината на сечението на колоната. Проведено е
и едно изпитване с алтернативния протокол на натоварване.Допълнително
при група 2 (конфигурация TS, равноякостни съединения) са проведени три
циклични теста (по един за всеки профил на греда) с приложена
дробеструйно-механична обработка на заваръчните шевове, тъй като именно
при група 2 се очакват най-големи пластични деформации в тях и евентуално
такава обработка може да се окаже полезна.

Конфигурация

Съединение

Натоварване

ES

TS

F

M

1
ES1-TS-F-M

2
ES2-TS-F-CA

3
ES3-TS-F-M

1

ES

TS

F

C1

ES1-TS-F-C1

ES2-TS-F-C1

ES3-TS-F-C1

2

ES
ES
ES

TS
TS
TS

F
E
E

C2
C1
C2

ES1-TS-F-C2
ES1-TS-E-C1
ES1-TS-E-C2

ES2-TS-F-C2
ES2-TS-E-C1
ES2-TS-E-C2

ES3-TS-F-C2
ES3-TS-E-C1
ES3-TS-E-C2

ES

TS

Esp

C

ES1-TS-Esp-C3

ES2-TS-Esp-C3

ES3-TS-Esp-C3

ES
ES

XS
XS

E
E

C1
C2

ES1-XS-E-C1
ES1-XS-E-C2

ES2-XS-E-C1
ES2-XS-E-C2

ES3-XS-E-C1*
ES3-XS-E-C2*

Група

Тип възел

Таблица 2.6 Параметри и означения на изпитаните образци на възли с оребрени
конзолни фланцеви плочи

3

Отношение на височината на сечението на гредата
към височината на сечението на колоната
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Забележки:
- Тип възел: с оребрена конзолна фланцева плоча (ES);
- Конфигурация: външен възел със силно възлово поле (TS), вътрешен
възел със силно възлово поле (XS);
- Съединение: силно (F), равноякостно (E), равонякостно с дробеструйно-механична обработка (Esp)
- Натоварване: монотонно (M), циклично (C1, C2, C3), алтернативен
цикличен протокол (CA);
- За отношенията на височините на сеченията гледай
- Таблица 2.2;
- * тези тестове са проблемни поради неочаквано преждевременно
разрушаване в заваръчните шевове.

2.2.1. Описание на конфигурацията на възела
Конфигурацията на възела е представена на Фигура 2.4. В зависимост от
височината на гредата фланцевото съединение може да е с 4 или 6 болта.
Използване на допълнителни стеблени плочи е опция за усилване на
възловото поле, когато това се налага, докато напречните ребра в колоната
се препоръват във всички случаи. Видовете заваръчни шевове в зависимост
от приетата концепция за поведение и съответните критерии са описани в
Таблица 2.7 и иклюстрирани на Фигура 2.5.
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T-Joints

X-Joints

2

4

4 Bolt rows

1
3

5
6

6 Bolt rows

7

1: Греда

3: Болтове

5: Фланцева плоча

2: Колона

4: Ребра

6: Напречни ребра

7: Допълнителни
стеблени плочи

Фигура 2.4 Описание на конфигурацията и части на възли с оребрени фланцеви плочи

Таблица 2.7 Вид на заваръчните шевове в зависимост от концепцията за
поведение
Концепция за поведение на възела
Заварени елементи
Силен

Равноякостен

Неравноякостен

Пояс на гредата към фланцевата плоча

FPW

FPW

FPW

Стебло на гредата към фланцевата плоча

FPW

FPW

FW

Напречни ребра към колоната

FW

FW

FPW

Ребра към фланцевата плоча

FPW

FPW

FPW

Ребра към пояс на гредата

FPW

FPW

FPW

Допълнителни стеблени плочи към колоната

FPW+PW

FPW+PW

FPW+PW

Легенда: FPW – шев с пълно проваряване; FW – ъглов шев; PW – таповиден шев.

End-plate/beam flange
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45
Rib stiffener

45

Фигура 2.5 Детайли на заваръчни шевове с пълно проваряване

2.2.2. Видове конструкции, в които могат да се прилагат сеизмично
квалифицираните възли
Сеизмичната квалификация на възлите с оребрени конзолни фланцеви
плочи е приложима при следните видове конструкции, поемащи сеизмични
въздействия:
- Рамки с корави възли (MRF);
- Дуални рамки с центрично включени диагонали (MRF+CBF);
- Дуални рамки с нецентрично включени диагонали (MRF+EBF).
Тези възли трябва да се използват само при случаи на перпендикулярни оси
на гредите и колоните (т.е. не при наклонени греди), при равни отвори на
конструктивната система за сеизмични въздействия.
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2.2.3. Ограничителни условия за сезмичната квалификация
Граничните стойности на размерите на елементи, части и други параметри са
дадени в следващата Таблица 2.8.

Таблица 2.8 Гранични стойности на параметрите при сеизмичната квалификация
Елемент / част
Греда
Височина
Отношение отвор към височина
Дебелина на пояса
Материал
Колона
Височина
Дебелина на пояса
Материал
Височина на гредата към тази на колоната
Фланцева плоча
Дебелина
Материал
Напречни ребра в колоната
Дебелина
Материал
Допълнителни стеблени плочи
Дебелина
Материал
Болтове
Диаметър
Клас
Брой болтови редици
Шайби
Отвори
Заваръчни шевове
Фланцева плоча към поясите на гредата
Напречни ребра към пояси на колоната
Допълнителни стеблени плочи към поясите
на колоната
Останалите заваръчни шевове

Диапазон на приложение
Максимум 600 mm
Максимум 23, Минимум 10
Максимум 19 mm
от S235 до S355
Максимум 550 mm
Максимум 29 mm
от S235 до S355
от 0,65 до 2,15
18 – 30 mm
виж Таблица 2.9
от S235 до S355
виж Таблица 2.9
от S235 до S355
виж Таблица 2.9
от S235 до S355
за предварително напрягане HV или HR
виж Таблица 2.9
10.9
виж Таблица 2.9
съгласно EN 14399-4
съгласно EN1993-1-8
виж Таблица 2.97
С пълно проваряване, усилени (Фигура 2.5)
С пълно проваряване (Фигура 2.5)
С пълно проваряване (Фигура 2.5)
Ъглови двустранни с дебелина 0,55 от
дебелината на заварената плоча

В Таблица 2.9 са дадени препоръки за начално оразмеряване на възли с
оребрени конзолни фланцеви плочи.
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Таблица 2.9 Начално приемане на размерите и други параметри
Части на възела
Клас на болтовете
Диаметър на болтовете
Брой болтови редици
Фланцева плоча

Допълнителни стеблени
плочи

Напречни ребра
Детайли на заваръчните
шевове

2.3.

Размери на гредата
Малка ( IPE360)
Средна ( IPE450)
Голяма ( IPE600)
HV 10.9
M27
M30
M36
4/6
4/6
6
Дебелина: При силни възли дебелината tep се приема от 2/3 до
5/6 от приетия номинален диаметър на болтовете db,малко поголяма от дебелината на пояса на колоната; при равноякостни
възли също 2/3 до 5/6 от db, но следва да е по-малка от
дебелината на пояса на колоната.
Размери: Широчината трябва да е по-малка или равна на
широчината на пояса на колоната. Конзолният участък трябва да
е достатъчен за разполагане на една или две болтови редици
при спазване на правилата, дадени в § 3.5 на EN 1993-1-8.
Дебелината и размерите на допълнителните стеблени плочи
трябва да удовлетворяват изискванията на § 6.2.6.1 на EN 19931-8. В противен случай тяхната устойчивост трябва да се
осигури чрез прорезни заваръчни шевове.
С дебелина, близка до тази на поясите на гредата
Съгласно Таблица 2.4

Възли с неоребрени конзолни фланцеви плочи

Изпитаните възли с неоребрени фланцеви съединения (виж Таблица 2.10)
обхващат три групи образци както следва:
1. Външен възел (TВ) с равноякостно фланцево съединение и
равноякостно възлово поле;
2. Външен възел (TВ) с неравноякостно (0,6) фланцево съединение и
равноякостно възлово поле;
3. Вътрешен възел (XW) неравноякостно (0,8) фланцево съединение и
слабо възлово поле.
Всички образци са изпълнени от стомана клас S355. Групи 1 и 2 служат за
сеизмична квалификация на възли с неоребрени конзолни фланцеви плочи
при две концепции за поведение на съединението (равноякостно и
неравноякостно 0,6) в рамките на разгледания диапазон на изменение на
профилите. И в двата случая възловото поле е равноякостно. При група 2 е
използвана и дробеструйно-механична обработка (Psp). В група 3 се
изследват вътрешни (XW) възли със слабо възлово поле.
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При всяка група са проведени по 6 теста при циклично натоварване (по два
за всеки профил на греда) както е показано в Таблица 2.10. При група 1 са
добавени и два теста при монотонно нарастващо натоварване, за да се
оцени влиянието на цикличното натоварване върху поведението на възлите.
Един от тестовете е с алтернативен протокол на циклично натоварване. При
група 2 са добавени три експеримента при циклично натоварване (по един за
всеки размер на гредата) с дробеструйно-механична обработка.

Натоварване

3

Съединение

2

E
E
E
E
E
E
E
E

Конфигурация
на възела

1

Тип
съединение

Група

Таблица 2.10 Параметри и означения на изпитаните образци на възли с неоребрени
конзолни фланцеви плочи

TB
TB
TB
TB
TB
TB
XW
XW

E
E
E

M
C1
C2
C1
C2
C
C1
C2

P(0.6)
P(0.6)
Psp(0.6)
P(0.8)
P(0.8)

Отношение на височината на сечението на
гредата към височината на сечението на
колоната
1
E1-TB-E-M
E1-TB-E-C1
E1-TB-E-C2
E1-TB-P-C1
E1-TB-P-C2
E1-TB-Psp-C3
E1-XW-P-C1
E1-XW-P-C2

2
E2-TB-E-M
E2-TB-E-C1
E2-TB-E-C2
E2-TB-P-C1
E2-TB-P-C2
E2-TB-Psp-C3
E2-XW-P-C1*
E2-XW-P-C2

3
E3-TB-E-CA
E3-TB-E-C1
E3-TB-E-C2
E3-TB-P-C1
E3-TB-P-C2
E3-TB-Psp-C3
E3-XW-P-C1
E3-XW-P-C2

Забележки:
- Тип съединение: Е: фланцево с неоребрена конзолна фланцева плоча;
- Конфигурация на възела: външен с равноякостно възлово поле (TB),
вътрешен със слабо възлово поле (XW);
- Съединение:
равноякостно
(E),
неравноякостно
0,6
(P(0.6)),
неравноякостно 0,6 с дробеструйно-механична обработка (Psp(0.6)),
неравноякостно 0,8 (P(0.8));
- Натоварване: монотонно (M), циклично (C1, C2, C3), алтернативен
протокол на циклично натоварване (CA);
- За отношенията на височините на сеченията гледай
- Таблица 2.2;
- * При този експеримент възникна проблем с опитната постановка,
поради което резултатите от него не се коментират.
2.3.1. Описание на конфигурацията на възела
Конфигурацията на изпитваните възли е илюстрирана на Фигура 2.6. В
зависимост от височината на гредата фланцевото съединение може да е с 4
или 6 болта. Използване на допълнителни стеблени плочи е опция за
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усилване на възловото поле, когато това се налага, докато напречните ребра
в колоната се препоръват във всички случаи. Видовете заваръчни шевове
при различните части на възела са дадени на Фигура 2.7.

1: греда
2: колона

3: фланцева плоча
4: болтове

5: напречни ребра
6: допълнителни стеблени плочи

Фигура 2.6 Описание възли с неоребрени фланцеви плочи

Фигура 2.7 Детайли на заваръчни шевове с пълно проваряване
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2.3.2. Ограничителни условия за сезмичната квалификация
Граничните стойности на размерите на елементи, части и други параметри са
дадени в следващата Таблица 2.11.
Таблица 2.11 Гранични стойности на параметрите при сеизмичната квалификация
Елемент
Греда

Параметър

Диапазон на приложение

Височина
Отвор към височина
Дебелина на пояса
Материал

Максимум 600 mm
Максимум 23, минимум 10
Максимум 19 mm
от S235 до S355

Колона
Височина на сечението
Дебелина на пояса
Материал
Отношение на височината на сечението на
гредата към тази на колоната
Фланцева
плоча
Дебелина
Материал
Напречни
ребра
Дебелина
Материал
Допълнителни
стеблени
Дебелина
плочи
Материал
Болтове
За предварително напрягане
Диаметър
Клас
Брой болтови редици
Шайби
Отвори
Заваръчни
шевове
Фланцева плоча към поясите
на гредата
Напречни ребра към поясите
Допълнителни стеблени плочи
към поясите на колоната
Останалите заваръчни шевове

Максимум 550 mm
Максимум 31 mm
от S235 до S355
0,65 до 2,15
18 до 25 mm
от S235 до S355
виж Таблица 2.12
от S235 до S355
виж Таблица 2.12
от S235 до S355
HV или HR
виж Таблица 2.12
10.9
виж Таблица 2.12
съглано EN 14399-4
съглано EN1993:1-8
Шевове с пълно проваряване, усилени
(виж Фигура 2.7)
Шевове с пълно проваряване (Фигура
2.7)
Шевове с пълно проваряване (Фигура
2.7)
Ъглови двустранни с дебелина 0,55 от
дебелината на заварената плоча
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Препоръките, дадени в следващата Таблица 2.12 могат да се използват като
добро начално приемане на размерите и останалите параметри на възела.

Таблица 2.12 Начално приемане на размерите и други параметри
Части на възела
Клас на болтовете
Диаметър
Брой болтови
редици
Фланцева плоча

Допълнителни
стеблени плочи

Напречни ребра
Заваръчни шевове

2.4.

Размери на гредата
Малка ( IPE360)
10.9
M27
4

Средна ( IPE450)

Голяма ( IPE600)

M30
4

M36
6

Дебелина: При равноякостни възли дебелината tep се приема от 2/3
до 5/6 от приетия номинален диаметър на болтовете db, при
неравноякостни възли – от 1/2 до 2/3 от db, но трябва да е по-малка
от дебелината на пояса на колоната.
Размери: Широчината трябва да е по-малка или равна на
широчината на пояса на колоната. Конзолният участък трябва да е
достатъчен за разполагане на една болтова редица при спазване
на правилата, дадени в § 3.5 на EN 1993-1-8.
При колони от HEB профили и IPE греди допълнителни стеблени
плочи следва да се предвидят само при силно възлово поле.
Дебелината и размерите им трябва да съответстват на
изискванията на § 6.2.6.1 на EN 1993-1-8.
виж Таблица 2.11

Възли с отслабено сечение на гредата

Експерименталната програма при възли с отслабено сечение на гредата
(RBS) включва два експеримента, обобщени в Таблица 2.13:

Таблица 2.13 Параметри и означения на образците на възли с RBS
Образец

Греда

Колона

SP2

W44230

W14342

SP4

W44408

W40503

Размери на изрязването при RBS
a (in /
b (in /
g (in /
mm)
mm)
mm)
7.90
27.89
2.69
201
708
68
12.00
37.40
3.36
305
950
85

Забележка: Означенията a, b и g гледай на фиг. В.1 в EN 1998-3: 2005.
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Гредите са от американска стомана клас 50 (Grade 50), а колоните – клас 65
(Grade 65), за да се гарантира, че пластичната става ще се развие в гредата.
Всички характеристики по-нататък са дадени в американски мерни единици,
тъй като този раздел е насочен предимно към американската практика.
Геометрията на образците също е представителна за типичната американска
практика при многоетажни сгради. Всъщност размерите на елементите са
извлечени от референтна 15-етажна офисна сграда, квадратна в план,
проектирана за голямо сеизмично ускорение на земната основа, характерно
за района на Сан Франсиско. Конструктивната система за поемане на
сеизмични въздействия включва „специални“ рамки с корави възли (Special
Moment Frames, SMF) с греди с отслабено сечение (RBS). Рамките са
разположени само по периметъра на сградата и са триотворни с изключение
на долните етажи. Меродавни за оразмеряването на елементите се оказват
изискванията за ограничаване на междуетажните премествания. В
участъците на споменатите долни етажи се получават елементи с големи
сечения, някои от които се оказват извън текущите граници за сеизмична
квалификация на възлите с отслабени сечения на гредите.
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3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ПОСТАНОВКА И
ИЗМЕРВАТЕЛНА АПАРАТУРА
3.1.

Експериментална постановка

Експерименталните постановки са индивидуално проектирани от съответните
партньори (UNINA – Неапол, UPT – Тимишоара), ULiege – Лиеж), АМ –
АрселорМиттал) съобразно особеностите и оборудването на всяка
лаборатория, но и осигуряване на съвместимост на протоколите на
натоварване и измерваните данни при всички образци. По тази причина
възлите с вути са изпитвани вертикално, като натоварването е приложено в
края на колоната (Фигура 3.1a), докато останалите конфигурации са
изпитвани хоризонтално с натоварване, приложено в края на гредите (Фигура
3.1b).

FRONT VIEW
APPLIED FORCE

H

Lateral restraints

Pinned supports
Lateral restraints

Lateral restraints

TOP VIEW

L

a)

L

b)

Фигура 3.1 Експериментални постановки: (a) възел, изпитван вертикално;
(b) възел, изпитван хоризонтално

Преместванията на изпитваните образци са измервани и записвани чрез
датчици за преместване. На Фигура 3.2 е показана една характерна схема на
разположение на датчиците при образците, изпитани в лабораторията на
Университета в Неапол.
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Фигура 3.2 Измервателна апаратура, използвана при експериментите в Неапол

Тази схема на разположение на датчиците цели да обхване ключовите
премествания, които характеризират поведението на възела, а именно:
- Датчици 1 и 2 са при цилиндричните ставни опори на колоната, за да
отчетат завъртането ѝ вследствие на поддаването на опорите;
- Датчици 3 и 4 са по дължината на колоната, за да се получи еластичната
линия на колоната и съответно еластичната ротация на възела;
- Ротацията, дължаща се на деформациите на възловото поле, се измерва
чрез двата диагонално разположени датчици 5 и 6, прикрепени към
напречните ребра на колоната;
- Датчици 7 са при ръба на фланцевата плоча, за да измерят евентуално
приплъзване;
- Ротацията на възела се измерва с датчици 8 и 9, прикрепени към
краищата на ребрата на фланцевата плоча;
- Датчици 10 и 11 са разположени в участъка на гредата, където се очаква
пластичната става, за да се измери пластичната ротация на гредата.
- За да се измерват преместванията на гредата, в нейния край са
предвидени два жичкови датчика, както е показано на Фигура 3.2.
3.2.

Модел на натоварване

Контролни параметри:
Контролните параметри, използвани за характеризиране на поведението на
възлите греда-колона, са относителното междуетажно преместване на
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изпитвания фрагмент  и огъващият момент M в оста на колоната. Тези
параметри се използват най-вече за контрол на натоварването, тъй като са
пряко свързани с преместването δ на върха на гредата или колоната (в
зависимост от опитната постановка), и силата в натоварващия хидравличен
цилиндър (актуатор) F. Останалите измервани параметри (премествания) се
използват за характеризиране на поведението и реагирането на образеца.
При експерименталните постановки, при които натоварването се прилага на
върха на колоната (приложена при възлите с вути), тези параметри се
дефинират чрез следните изрази (виж Фигура 3.3a):
θ = δbeam / Lbeam
Eq. (3.1)

M = Fbeam∙Lbeam
Eq. (3.2)

δbeam = δ∙Lbeam / Lcolumn
Eq. (3.3)

Fbeam = F∙Lcolumn / Lbeam
Eq. (3.4)

където:
θ е относителното междуетажно преместване за тестовия образец;
M е огъващият момент в гредата в оста на колоната;
δ е хоризонталното преместване в края на колоната, изчистено от
евентуални поддавания на опорите;
Lbeam е дължината на гредата до оста на колоната;
Lcolumn дължината на колоната;
F е силата, приложена в края на колоната;
δbeam е преместването в края на гредата;
Fbeam е опорната реакция в края на гредата.
Натоварването се реализира чрез контролирано преместване в края на
колоната, но в еластичен стадий е възможно да се прилага и чрез директен
контрол на силата.
При експерименталните постановки, при които натоварването се прилага на
върха на гредите контролните параметри са ротацията на възела θ и
огъващият момент M, както следва (виж Фигура 3.3b):
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θ = δ / Lbeam
Eq. (3.5)

M = F∙Lbeam
Eq. (3.6)

където:
θ е ротацията на възела;
M е огъващият момент в гредата в оста на колоната;
δ е хоризонталното преместване в края на гредата, изчистено от евентуални
поддавания на опорите;
Lbeam е дължината на гредата до оста на колоната;
F е силата, приложена в края на гредата.

Фигура 3.3 Дефиниция на контролните параметри за изпитваните възли греда-колона при
прилагане на натоварването (a) в края на колоната; (b) в края на гредата.

3.2.1. Скорост на натоварване
При експериментите натоварването е прилагано като квази-статично. Така
скоростта на натоварване е достатъчно малка, така че влиянието на
скоростта на изменение на деформациите да не се отразява на получените
резултати. Следва да се отбележи, че действащите нормативни документи
не разглеждат скоростта на натоварване при подобно изпитване на възли.
Единствено при изпитване на едноосов опън EN ISO 6892-1 (2009) предписва
следната скорост:
- В еластичен стадий: 6,0 – 6,60 MPa/s (изпитване с контрол по напрежения);
- По платото на пластичност: ε ̇ =0.00025 – 0.0025 s-1 (изпитване с контрол по
деформации).
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3.2.2. Начално натоварване
Преди същинското изпитване са приложени няколко начални цикъла, за да се
стабилизира експерименталната постановка и да се провери работата на
апаратурата. Препоръчва се това да стане с два или три знакопроменливи
цикъла с максимален товар до 25% от товара, съответстващ на достигане на
първи пластични деформации.
3.2.3. Монотонно натоварване
Монотонното натоварване се прилага чрез постепенно увеличаване на
преместването в края на колоната. Прилагат се няколко цикъла на
разтоварване и последващо повторно натоварване, за да се оцени
началната коравина, дори и когато образецът е в пластично състояние.
Препоръката е разтоварването да съответства на относително междуетажно
преместване на образеца θ = 0,02 rad и 0,03 rad.
Натоварването се задържа няколко пъти по време на теста като
преместването на актуатора се задържа константно докато се стабилизира
силата в него. Целта е да се оцени влиянието на скоростта на деформиране.
Препоръчва се след достигане на относителното междуетажно преместване
при провлачане θy тези фази на „релаксация“ да се прилагат през стъпка 0,01
rad (θy + 0,01 rad, θy + 0,02 rad и т.н.).
3.2.4. Протокол на циклично натоварване
В експерименталната програма се използват два протокола на циклично
натоварване: единият е предписаният от ANSI / AISC 341-16 (2016), а
другият е алтернативният протокол, разработен по проект EQUALJOINTS.
Двата са обобщени в следната таблица:
Протокол на EQUALJOINTS
Относително
Брой цикли
междуетажно
преместване θ,rad
2
0.0040

Протокол на ANSI / AISC 341-16 (2016)

6

Относително
междуетажно
преместване θ,rad
0.00375

2

0.0045

6

0.005

2

0.0051

6

0.0075

2

0.0061

4

0.0100

2
2
2

0.0075
0.0096
0.0124

2

0.0150

2
2

0.0200
0.0300

Брой цикли
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2

0.0163

2

0.0218

2

0.0293

2

0.0400

2

0.0400

Протоколът на натоварване на ANSI / AISC 341-16 е избран, тъй като е
широко възприет от изследователската общност. Той е използван при
обширните американски програми за сеизмична квалификация на възли
(ANSI / AISC 358-16). Освен това, по този протокол са проведени голям брой
експерименти по света, което би позволило сравнимост с резултатите от
предишни експерименти. Наред с това, в рамките на проект EQUALJOINTS е
разработен алтернативен протокол за европейските процедури за сеизмична
квалификация, който по-добре представя сеизмичните въздействия в Европа.
На Фигура 3.4 двата протокола са илюстрирани графично и е представено
сравнение чрез съответните функции на необходима кумулативна дуктилност
(cumulative demand functions, CDF), която дава натрупаната ротация след
всеки последователен цикъл.

Фигура 3.4 Протоколи на натоварване: (a) разработеният по проект EQUALJOINTS и
(b) протоколът на AISC 2010; (c) сравнение на съответните функции на необходима
кумулативна дуктилност.
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4. МЕТОДИКА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СЕИЗМИЧНО
КВАЛИФИЦИРАНИТЕ ВЪЗЛИ С БОЛТОВИ
СЪЕДИНЕНИЯ
Този раздел предоставя методика за проектиране, разработена в рамките на
проект EQUALJOINTS за сеизмично квалифицирани възли греда-колона с
болтови съединения.
4.1.

Kонцепции за сеизмично поведение на възлите

Kритерии за носимоспособност: Според EN 1998 проектирането за сеизмични
въздействия на стоманени конструкции е въз основа на концепцията за
дисипативно конструктивно поведение, при което определени участъци от
конструкцията трябва да могат да претърпят пластични деформации, за да
дисипират сеизмична енергия. В същото време недисипативните елементи и
части трябва да останат еластични при сеизмичното въздействие, за да се
избегне крехко разрушаване. Йерархията на носимоспособностите е
фундаментален принцип, осигуряващ описаното целево поведение чрез
проектиране на недисипативните елементи и части за пълната пластична
носимоспособност (капацитет) на свързаните с тях дисипативни елементи.
Разработените в проекта EQUALJOINTS критерии за проектиране на възли
целят хармонизиране на йерархичните изисквания към носимоспобностите
на т. нар. макрокомпоненти (възлово поле, фланцево съединение, греда и
колона), както и на техните части (фланцева плоча, болтове, заваръчни
шевове и т.н.).
При разработената в проекта методика за проектиране възелът се разглежда
съставен от три макрокомпонента: възлово поле на колоната, зона на
съединението и зона на гредата (Фигура 4.1). Всеки от тези макрокомпоненти
се проектира индивидуално въз основа на конкретни предпоставки, след
което се прилагат опростени критерии за капацитивно проектиране за да се
постигнат три възможни концепции за сеизмично поведение в зависимост от
носимоспособността на възела (т.е. възловото поле и съединението),
отнесена към носимоспособността на огъване на гредата. Тези концепции са
(i) силен възел, (ii) равноякостен възел и (iii) неравноякостен възел.
(i) Силните възли се проектират така, че да гарантират развитие на
пластичните деформации само в гредата, което е в съответствие с
концепцията за капацитивно проектиране „силни колони – слаби греди“.
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(ii) Равноякостните възли теоретично се характеризират с едновременно
пластифициране на всички макрокомпоненти (съединение, възлово поле и
греда).
(iii) Неравноякостните възли се проектират при предпоставката, че пластични
деформации ще възникнат само в съединението и във възловото поле (в
някои случаи).

Фигура 4.1 Пластични зони, разглеждани при различните концепции за поведение:
a) възлово поле, b) съединение и c) греда.

Трябва да се отбележи, че както EN 1993, така и EN 1998, не разглеждат
случая на равноякостен възел в контекста на въведените тук концепции за
поведение като междинен случай. Съгласно настоящата класификация на
EN 1993-1-8 (която обаче има малко по-различен смисъл, бел. прев.), случай
(ii) би следвало да се класифицира като неравноякостен възел.
Проектната концепция за поведение може да се гарантира по правилата на
капацитивното проектиране чрез удовлетворяване на следното неравенство:
Mwp,Rd  Mcon,Rd  Mcon,E d =   (MB,Rd + VB,Ed  sh )
Eq. (4.1)

Където Mwp,Rd е носимоспособността на огъване, съответстваща на
носимоспособността на възловото поле на колоната; Mcon,Rd е
носимоспособността на огъване на съединението; Mcon,Ed е изчислителната
стойност на огъващия момент при ръба на колоната; α зависи от проектната
концепция за поведение. При силни възли α = γsh∙γov, където γov e коефициент
на завишена якост на материала, а γsh е коефициент на уякчаване и
представлява отношението на максималния граничен огъващ момент в
гредата към нейната носимоспособност на огъване в пластичен стадий.
Съответно при развноякостни възли α = 1, докато при неравноякостни α < 1.
За да се избегне концентрация на повреди в съединението, за случая на
неравноякостни възли отношението на носимоспособностите се приема
равно на 0,6 или 0,8. MB,Rd е носимоспособността в пластичен стадий на
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гредата, sh е хоризонталното разстояние от ръба на колоната до края на
реброто на фланцевата плоча или вутата, VB,Ed е срязващото усилие,
съответстващо на образуване на пластични стави в гредата и се получава по
израза:
VB,Ed = VB,Ed ,M + VB,Ed ,G
Eq. (4.2)

където VB,Ed,G е срязващото усилие от гравитационни товари, а VB,Ed,M е
срязващото усилие, съответстващо на формирани пластични стави в двата
края на гредата на разстоянние Lh една от друга:
VB,Ed ,M =

2  MB,Rd
Lh

Eq. (4.3)

Разстоянието между двете пластични стави Lh се приема приблизително
съобразно конструирането на възела.
Необходим е допълнителнителен коментар относно двата коефициента на
завишена якост. Коефициентът γov може да се приеме 1,25, както е
препоръчан в EN 1998. Коефициентът на уякчаване γsh обаче се приема с
различни стойности в EN 1993-1-8 и EN 1998-1: EN 1993-1-8 препоръчва за
равноякостни възли да се приема коефициент 1,2, докато EN 1998-1 приема
стойността 1,1. В литературата могат да се намерят емпирични изрази за
оценка на коефициента на уякчаване γsh при огъване на греди. Въз основа на
резултатите на Mazzolani & Piluso (1992), D’Aniello et al. (2012) и Güneyisi et al.
(2013, 2014) се оказва че при обичайно използваните европейски профили за
греди (например IPE) γsh се оказва с по-голяма стойност, по-близка до тази,
която се получава по препоръчания от AISC 358-10 израз:
 sh,AISC =

fy + fu
2  fy

 1.20

Eq. (4.4)

По тази причина тук консервативно е прието γsh = 1,20, което съответства и
на характеристичните стойности на fy и fu при европейските нисковъглеродни
стомани.
В зависимост от носимоспособността на съединението и на възловото поле
на колоната, при равноякостните и при неравноякостните възли се въвежда
следната допълнителна класификация:
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-

-

-

Силно възлово поле: пластичните деформации са концентрирани само
в съединението (при неравноякостен възел) или в съединението и в
гредата (при равноякостен възел);
Равноякостно възлово поле: пластичните деформации се разпределят
между съединението и възловото поле (при неравноякостен възел)
или между съединението, възловото поле и гредата (при равноякостен
възел);
Слабо възлово поле: пластичните деформации са концентрирани само
във възловото поле на колоната (при неравноякостен възел) или във
възловото поле и в гредата (при равноякостен възел).

Kритерии за дуктилност: Дуктилността на възела зависи от меродавната
форма на разрушаване съответния деформационен капацитет на частта от
възела, асоциирана с тази форма. Фиг. 4.2 ясно показва зависимостта на
формата на разрушаване от отношението между носимоспособността на
фланцевата плоча и тази на болтовете (Jaspart, 1997). По абсцисата е
отношението β между носимоспособността на огъване в пластичен стадий
Mpl,Rd на фланцевата плоча или на пояса на колоната и сумарната
носимоспособност на опън на болтовете Ft,Rd, а по ординатата е отношението
η между носимоспособността на еквивалентния Т-профил F и Ft,Rd.
Носимоспособността за форма 1 3 в случай на некръгови модели зависи от
отношението v = n / m, където m е разстоянието между оста на болта и
прехода пояс-стебло, където се очаква да се образува пластична линия, а n е
по-малкото от разстоянието от оста на болта до ръба на плочата или 1,25 m.
В съответствие с фиг. 4.2, може да се приемат две възможни нива на
дуктилност, целящи избягване на недуктилната форма 3:
Ниво (Level) 1: Условието β ≤ 1 налага меродавна да е или форма 1, или 2
(но мого близо до 1), което осигурява много голяма дуктилност;
Ниво (Level) 2: Условията β < 2 и η ≤ 0,95 налагат меродавна да е форма 2,
която е с по-ограничена дуктилност, но пак се избягва крехко разрушаване.
Нивото на дуктилност, което да се приеме, зависи от възприетата проектна
концепция за поведение на възела: очевидно осигуряването на голяма
дуктилност е критично важно при равноякостни и неравноякостни възли,
докато при силни възли е по-несъществено.
Съгласно EN 1993-1-8 е необходима проверка на ротационния капацитет на
възела само ако Mj,Rd < 1,2 MB,pl,Rd, като това може да се постигне по два
начина: 1) чрез експериментално доказване; 2) чрез ограничаване на

3

Виж например § 6.2.4.1 таблица 6.2 в БДС EN 1993-1-8 (бел. прев.).
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дебелината t на фланцевата плоча или на пояса на колоната, така че
меродавни за носимоспособността на възела да са тези части:
t  0.36d

fub
fy

Eq. (4.5)

където d е номиналният диаметър на болтовете, fy е границата на
провлачане на съответната част, а fub е якостта на опън на болтовете.
=

F
 Ft ,Rd

Level-2

Level-1

 =1
 = 0.95

Mode 3

2
1 + 2

=
2
1 + 2

4 M pl , Rd

m Ft , Rd

2

1

Фигура 4.2 Критерии за дуктилност: Носимоспособност на Т-профил и
съответна меродавна форма на разрушаване

Теоретично уравнение (4.5) съответства на ниво на дуктилност 1 от фиг. 4.2,
при предпоставката че носимоспособността на отделния болт Ft,Rd е поголяма от тази на свързаните с него плочи, фланцева или пояс на колоната,
Fp,Rd. Носимоспособността на болт на опън се определя по израза:
Ft ,Rd =

0.9 As fub

 M2

Eq. (4.6)

където As е изчислителната площ на болта на опън, а γM2 е съответният
частен коефициент на сигурност (с препоръчвана стойност 1,25).
Изчислителната носимоспособност Fp,Rd на фланцевата плоча или на пояса
на колона при кръгов пластичен механизъм се получава по формулата:
Fp,Rd =
Eq. (4.7)

 t 2fy
 M0
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където t е дебелината на плочата, а γM0 е съответният частен коефициент на
сигурност. Изрази (4.6) и (4.7) предполагат идеално пластично поведение на
стоманените плочи. Но в светлината на дискутираното по-горе, при ниво на
дуктилност 1 за неравноякостни възли трябва да се отчитат и евентуалните
отклонения в якостта на материала, както и уякчаването. Тогава трябва да се
използва неравенството:
Ft ,Rd    Fp,Rd =  ov   sh  Fp,Rd
Eq. (4.8)

Общият коефициент на завишена якост γ в израз (4.8) може да се приеме 1,5,
тъй като препоръчваните стойности са γov = 1,25, γsh = 1,2 за европейските
нисковъглеродни стомани, а и препоръчителната стойност на частния
коефициент на сигурност γМ0 е 1,0. При тези предпоставки условието за
дуктилно поведение, изразено чрез критерии за капацитивно проектиране,
може да се представи по следния начин:

t

0.42  d

 ov   sh



 M0  fub
 M2  fy

Eq. (4.9)

При силни възли теоретично дуктилно поведение не е необходимо, а при
равноякостни е достатъчна ограничена дуктилност. Независимо от това,
препоръчително е да се спазват йерархични критерии на локално ниво, за да
се избегне опасноста от крехко поведение. Ето защо при ниво на дуктилност
2 носимоспособността на болтовете трябва да удовлетворява следното
неравенство:

Ft ,Rd   ov  Fp,Rd
Eq. (4.10)

Неравенство (4.10) може да се преобразува аналогично и да се доведе до
критерия (4.5).
Важно е да се подчертае, че във всички случаи евентуално разрушаване в
заваръчни шевове трябва да се изключи категорично, поради склонността им
към крехко поведение.
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4.2.

Проектни предпоставки за зоната на съединението

Зоната на съединението (виж Фигура 4.1b) включва еквивалентния Т-профил
за болтовите редици при фланцевата плоча, при пояса на колоната и
ребрата към фланцевата плоча, ако са предвидени.
4.2.1. Активни болтови редици в опънната зона
За разлика от компонентния метод в EN 1993-1-8, където всички болтови
редици в опънната зона се отчитат стриктно чрез осигуряване на равновесие
с резултантното вътрешно натисково усилие, в случая броят на активните
болтови редици, поемащи опън, се приема априори както е показано понататък, тъй като съдействието на болтовете, разположени под средата на
съединението при натоварване на чисто огъване е пренебрежимо (Maris et
al., 2015, Stratan et al., D’Aniello et al., 2017; Tartaglia & D’Aniello, 2017).
4.2.2. Натисков център и рамо на вътрешните сили
При възлите с фланцеви съединения, включени в EN 1993-1-8, натисковият
център е в средната равнина на пояса на гредата или при върха на вутата,
ако има такава. Експерименталните и числените резултати обаче показват,
че неговото положение зависи от вида на възела и необходимата пластична
ротация, както и формиращите се различни пластични механизми с участие
на различни части на възела. В тук представената методика за проектиране
въз основа на публикувани в литературата изследвания (Lee, 2002; Lee et al.,
2005; Abidelah et al., 2012), както и резултати, получени в рамките на проекта
(Maris et al., 2015, Stratan et al., D’Aniello et al., 2017; Tartaglia & D’Aniello,
2017), положението на натисковия център се приема както следва: (i) при
възи с неоребрени фланцеви плочи в средната равнина на пояса на гредата;
(ii) при възли с оребрени фланцеви плочи в центъра на тежестта на Тсечението, формирано от пояса и реброто; (iii) при възли с вути в средата на
височината на вутата hh (Фигура 4.3).

Фигура 4.3 Положение на натисковия център (червеното кръгче) при различни видове възли:
(a) с неоребрена фланцева плоча; (b) с оребрена фланцева плоча; (c) възли с вути.
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4.2.3. Отчитане на влиянието на ребрата при възли с оребрени конзолни
фланцеви плочи
В текущия EN 1993 не се разглежда случаят на оребрена фланцева плоча.
По тази причина тук се предлагат аналитични и полуаналитични формули,
публикувани в литературата и потвърдени чрез числени изследвания.
Носимоспособността и коравината на реброто се отчитат на основата на
прътов модел, предложен от Lee (2002) (виж Фигура 1.2), който дефинира
площта на сечението на еквивалентния прът Ae както следва:
Ae =   he  t
Eq. (4.11)

където η = 1,5 е коригиращ коефициент за сечението на еквивалентния прът,
t е дебелината на реброто, а he е широчината на реброто, мерена
перпендикулярно на оста на еквивалентния прът (виж Фигура 1.2а) и се
пресмята в зависимост от размерите на реброто a, b и c по формулата:

he =

ab − c 2
(a − c)2 + (b − c)2

Eq. (4.12)

Въз основа на наличните експериментални и аналитични резултати (Lee,
2002; Lee et al., 2005; Abidelah et al., 2012; Tartaglia et al., 2016; D’Aniello et al.,
2017) наклонът θ на еквивалентния прът може да се приеме в интервала от
30° до 40°. Минималната стойнот 30° се дава от AISC 358-10, докато горната
граница 40° е приета в настоящото изследване, за да се минимизира
изчислителния огъващ момент в съединениято.
Усилията, действащи върху реброто и в контактното сечение (виж. Фигура
1.2b), се определят както следва:
b
N =   Q
a
Eq. (4.13)

Q=

Eq. (4.14)

ad b  (0.21a + 0.51L' )
Ib
1 0.6 a 2 + b 2 (a − c )2 + (b − c )2 (0.81b + 0.13d b )(ad b )

+

(ab − c 2 )  t
Ib

 VB,Ed

46 | Том с информационни брошури за 4 типа сеизмично квалифицирани възли
МЕТОДИКА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СЕИЗМИЧНО КВАЛИФИЦИРАНИТЕ ВЪЗЛИ С БОЛТОВИ СЪЕДИНЕНИЯ

където db е височината на гредата, Ib – инерционният момент на нейното
напречно сечение, а VB,Ed е изчислителната стойност на напречното усилие.
Реброто при фланцевата плоча влияе върху пластичните механизми на
съответния Т-профил, това влияние зависи и от броя болтови редици, както и
от възможностите за поява или не на групови механизми. Тук се разглеждат
две конфигурации – с една и с две болтови редици над пояса на гредата. В
първия случай ефективната дължина може да се приеме като за укрепен с
напречно ребро пояс на колона. Във втория случай, поради възможен групов
механизъм, ефективната дължина се пресмята съгласно публикация P398 на
британската организация SCI (т.нар. “Green Book”).
Наличието на ребра оказва влияние и върху стеблото на гредата,
пораждайки напречен натиск в него. Съгласно EN 1993-1-8, изчислителната
носимоспособност на частта „стебло на гредата, подложено на натиск в
напречно направление, се получава по формулата:

Fc,fb,Rd =

Mb,Rd
db − tfb

Eq. (4.15)

където Mb,Rd е изчислителната носимоспособност на огъване на напречното
сечение на гредата, db е неговата височина, а tfb е дебелината на пояса на
гредата.
Израз (4.15) е предвиден за възли с неоребрени фланцеви плочи, когато
максималният огъващ момент съответства на носимоспособността на
сечението на гредата в пластичен стадий Mb,Rd. В случай на оребрени
конзолни плочи, натисковото усилие, действащо в напречно направление на
стеблото на гредата, може по-рационално да се определи както следва:

Fc,fb,Rd =

M j ,Ed
z

=

Mcon,Ed
db +  b − 0.5tfb

Eq. (4.16)

където b отговаря на положението на натисковия център съгласно Фигура
4.3b.
4.2.4. Предпоставки за възловото поле на колоната
Изчислителното срязващо усилие Vwp,Ed, което товари възловото поле,
зависи от положението на натисковия център и съответно от рамото на
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вътрешните сили zwp, които от своя страна зависят от вида и конфигурацията
на възела и участието на отделните му части в пластичния механизъм.
Прътовият механизъм, породен от реброто, увеличава рамото zwp.
Следователно стебленото поле от колоната, участващо в уравновесяването
на огъващите моменти, е с по-голяма височина отколкото при неоребрени
фланцеви плочи и в резултат от това срязващите сили за възловото поле
Vwp,Ed намаляват:

Vwp, Ed =

M

con , Ed

zwp

− Vc

Eq. (4.17)

където ΣMcon,Ed е сумата от огъващите моменти на ръба на колоната, Vc е
срязващото усилие в колоната, а zwp е рамото на вътрешните сили. Трябва
да се отбележи, че само при възлите с вути и тези с оребрени фланцеви
плочи, разглеждани в проекта, рамото на вътрешните сили zwp се оказва
близко до показаното на фигура 6.15 от EN 1993-1-8, а именно:

zwp

(d

b

+  b − 0.5t f ,b ) за възли с вути и възли с оребрени фланцеви плочи
zwp  ( db − t f ,b ) за възли с неоребрени фланцеви плочи

Eq. (4.18)

Тази предпоставка предполага, че при оребрени фланцеви плочи приносът
на вътрешните болтови редици е много малък и съответно пренебрежим,
така че рамото на вътрешните сили отговаря на показаното на фигура 6.15 от
EN 1993-1-8, но при условие, че натисковият център е коригиран адекватно,
съгласно Фигура 4.3. Обратно, при изпитаните неоребрени възли има повече
вътрешни болтови редици и тяхното взаимодействие с възловото поле на
колоната е доста съществено. Следователно при определянето на
носимоспособността на срязване при възли с неоребрени фланцеви плочи е
необходимо да се отчита взаимното влияние на съединението и възловото
поле, съответно рамото на вътрешните сили съгласно EN 1993-1-8 (§ 6.2.7.2).
Необходими са някои доопълнителни обяснения относно изчислителната
носимоспособност на срязване на възловото поле на колоната Vwp,Rd. Според
EN 1993-1-8 Vwp,Rd се определя по формулата:
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Vwp ,R d =

0.9  Av  f y
3  M 0

+ Vwp ,add , Rd

Eq. (4.19)

където Vwp,add,Rd отразява приноса към носимоспособността на срязване на
контура на възловото поле, съответно пластичните стави, които могат да се
формират в поясите на колоната или в напречните ребра. Това предполага
допускане на пластични деформации на възловото поле на колоната, което
изглежда допустимо в крайно гранично състояние при несеизмични условия,
но и при приложение за сеизмични условия на равоякостни възли, в които се
предполага също дисипация на енергия. Наистина § 6.6.4(4) на EN 1998-1
допуска принос на деформацията на възловото поле към общия ротационен
капацитет на възела в пластичен стадий в размер до 30%, но изисква
експериментално доказване. От друга страна това противоречи на
§ 6.6.1(1)P, където ясно се казва, че пластичните стави трябва да се
формират в гредите или в съединенията между гредите и колоните, но не и в
колоните. Следователно, съгласно общите правила на EN1998 при
проектирани чрез изчисления (но без експерименти) възли пластични
деформации се допускат само в гредата или в съединението, но възловото
поле трябва да остане да работи в еластичен стадий. Това означава, че
допълнителният принос Vwp,add,Rd може да се пренебрегва, защото той се
реализира след значително пластифициране и големи ъглови деформации –
от порядъка на 4 пъти пластичната ротация на възловото поле (Brandonisio et
al., 2012). Още повече, допускането на такова пластифициране, при което да
се използва Vwp,add,Rd, би довело до големи остатъчни деформации, при което
съответно разходите за ремонт след земетресението ще се окажат големи.
Очевидно при тази предпоставка в повечето случаи ще се налага усилване
на възловото поле чрез увеличаване на сечението на стеблото с
допълнителни стеблени плочи. В същото време изискванията на EN1993-1-8
могат да доведат да известно затруднение, например с изискването, че
дебелината на допълнителната стеблена плоча трябва да е по-малка или
равна на дебелината на стеблото на колоната 4, и така се пренебрегва
допълнителното увеличаване на площта на срязване при по-дебела плоча
или когато се добави втора стеблена плоча от другата страна на стеблото.
AISC 358-16 не поставя такова изискване. Експериментите при циклично
4

Всъщност § 6.2.6.1 (11) изисква дебелината на допълнителната стеблена плоча ts да е не
по-малка от дебелината на стеблото на колоната twc, но § 6.2.6.1 (6) ограничава
увеличаването на изчислителната площ на срязване до bs twc и не допуска допълнително
увеличаване на площта на срязване при втора допълнителна стеблена плоча от другата
страна на колоната (бел. прев.).
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натоварване, проведени от Ciutina & Dubina (2008), показват че
носимоспособността на срязване на възловото поле се увеличава
пропорционално на площта на срязване, от което следва, че може да се
разчита на действителната обща площ на допълнителните стеблени плочи.
Освен това, възловото поле, усилено с допълнителни плочи, показва много
стабилно хистерезисно поведение и добра дуктилност при достигната
ротация по-голяма 0,035 rad.
На основата на горния анализ, в процедурата за проектиране, разработена в
рамките на проекта, допълнителният приност към носимоспособността на
срязване на възловото поле Vwp,add,Rd се пренебрегва както при силни, така и
при равноякостни възли, а площта, поемаща срязването Av се определя като
сума от площта на срязване на колоната Avc и пълното брутно сечение на
евентуалните допълнителни стеблени плочи Avp.
4.3.

Технологични изисквания 5

Изпълнението на една конструкция преминава през отделни етапи, всеки от
които трябва да се обмисли внимателно, особено при приложения в
сеизмични райони. Тогава конструктивните възли задължително трябва да се
проектират и изпълнят така, че да се изключат възможни крехки форми на
разрушаване.
При проектирането трябва да се спазват изискванията на всички релевантни
стандарти: EN1998 за проектиране за сеизмични въздействия, EN1993 за
проектирането на стоманената конструкция и в частност EN1993-1-8 за
проектирането на възлите и съединенията. В EN1993-1-8 са дефинирани
параметрите, свързани с носимоспособността и коравината на възлите и
съединенията – заварени или болтови. При проектирането, основано на
компонентния метод, се определят носимоспоспособностите на всяка част
(компонент), при което целта е меродавни да се оказват дуктилни форми на
разрушаване (например смачкване под тялото на болта, носимоспособност
на огъване на фланцева плоча и т.н.).
При конструкции в сеизмични райони заварените съединения като правило
се проектират като равноякостни, за да се изключи тяхното крехко
рарушаване.
Трябва да се отчитат и изискваниятана EN1993-1-10 относно ударната
жилавост на стоманата, а когато има риск от ламеларно разрушаване да се
предпише подходящо качество по отношение на характеристиките напречно
на дебелината.
5

При превода този раздел е изчистен и съкратен в сравнение с оригинала (бел. прев.).
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Подробна информация по правилата на EN1993-1-10 за ударна жилавост
може да се намери в Nussbaumer et al. (2011). Съгласно това ръководство,
стойностите на σEd = 0,75 fy(t) съответстват на максимално възможните
„чести“ напрежения при приети максимални ръбови напрежения при KГС,
равни на границата на провлачане (σEd = fy(t)/1,35 ≈ 0,75 fy(t)). Следователно
може да се приеме, че стойността σEd = 0,75 fy(t) в EN1993-1-10 съответства
на пластифицирало напречно сечение и може да се използва за избор на
категория по ударна жилавост и дебелина на материала при сеизмична
изчислителна ситуация.
При избора на материал за ново строителство трябва да се спазват
указанията на раздел 2 на EN1993-1-10. Изборът на клас по качество трябва
да стане по таблица 3.1 на EN1993-1-10 в зависимост от последствията от
евентуално ламеларно разрушаване. В съответствие с избрания клас трябва
да се специфицират характеристиките на стоманата напречно на дебелината
съгласно EN 10164 при нейното доставяне или да се предпише последващо
измерване на дуктилността напречно на дебелината. Предписания за
избягване на ламеларно разрушаване при заваряване са дадени в EN 10112.
Проектантите и производителите трябва да работят в добро сътрудничество,
за да осигурят точност, яснота и изпълнимост на работните чертежи. В тях
трябва ясно да са посочени дейлите на съединенията, размерите и класа на
болтовете, заваръчните шевове, както и класа на стоманата в отделните
елементи.
Процесът на производство на елементите, тяхното транспортиране и
монтажът на конструкцията трябва се управляват така, че да се осигури
необходимото качество.
Изпълнението на конструкциите трябва да става съгласно съответните
стандарти (EN1090-2 в ЕС и AISC 303-10 в САЩ), които задават минимални
изисквания за качество. Практическият опит показва, че някои производители
предпочитат дори да надхвърлят тези изисквания, за да ограничат възможни
проблеми при изпълнението на обекта.

Том с информационни брошури за 4 типа сеизмично квалифицирани възли | 51
НЕЛИНEЙНА ЗАВИСИМОСТ „МОМЕНТ – РОТАЦИЯ“ СЪГЛАСНО EN 1993-1-8

5. НЕЛИНЕЙНА ЗАВИСИМОСТ “МОМЕНТ–РОТАЦИЯ“
СЪГЛАСНО EN 1993-1-8
5.1.

Общи положения

Зависимостта “момент-ротация” на възела може да бъде предсказана по
аналитичен път с помощта на компонентния метод, заложен в EN 1993-1-8.
Този метод се състои в идентифицирането на източниците на носеща
способност и деформативност, като тези източници са наричани части
(компоненти) на възела. Всяка част се представя като транслационна
пружина, характеризираща се с еластично-напълно пластична зависимост
“сила-преместване”, след което се интегрира в механичен модел, съставен от
такива пружини и корави свързващи елемeнти. Всички части на възела
трябва да бъдат “сглобени”, за да се изведе зависимостта “момент-ротация”
на възела, и по-специално коравината и носещата му способност, като за
последната е определяща носимоспособността на най-слабата му част.
Натисковият център се приема в центъра на тежестта на натиснатия пояс на
присъединявания елемент. Може да се отбележи, че съгласно модела,
възприет в EN 1993-1-8, уякчаването и ефектите от геометрична нелинейност
за възела са пренебрегнати.
По-конкретно, съгласно EN 1993-1-8 определянето на носимоспособността на
болтов възел, поемащ огъващ момент, включва три отделни стъпки:
1. Изчисляване на носимоспособността на всяка болтова редица в опънната
зона.
2. Проверка дали общата носимоспособност на опънната зона може да бъде
реализирана, тъй като тя може да бъде ограничена от носимоспособността
на срязване на възловото поле, или от носимоспособността на натисковата
зона на съединението (т.е. носимоспособността на пояса и стеблото на
гредата, подложени на натиск, или носимоспособността на стеблото на
колоната, подложено на натиск).
3. Изчисляване на носимоспособността на огъване на възела Mj,Rd като сума
от произведенията на ефективните носимоспособности на опън на болтовите
редици и съответните разстояния от болтова редица до натисковия център,
както следва:

M j ,Rd =  r hr Ftr ,Rd
Eq. (5.1)
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където Ftr,Rd е ефективната изчислителна носеща способност на опън на
болтова редица r; hr е разстоянието от болтова редица r до натисковия
център, r е номерът на болтовата редица.
Тъй като носимоспособността на опън на болтова редица може да бъде
ограничена от носимоспособността на редицата като част от болтова група,
то изчислителната носимоспособност на самостоятелна болтова редица се
разглежда като потенциална носимоспособност, която може и да не бъде
реализирана. Eфективните изчислителни носимоспособности Ftr,Rd на всяка
от болтовите редици се определят последователно, като се започне от
редицата, която е най-отдалечена от натисковия център, докато се постигне
равновесие между общата носимоспособност на опънната зона от една
страна и носимоспособността на натисковата зона или носимоспособността
на срязване на възловото поле от друга страна. Ефективната изчислителна
носимоспособност на опън на болтова редица Ftr,Rd следва да удовлетворява
условието:

Ftr ,Rd = min(Ft,fc,Rd ; Ft,wc,Rd ; Ft,ep,Rd ; Ft,wb,Rd )
Eq. (5.2)

където Ft,fc,Rd е носимоспособността на пояса на колоната, подложен на
огъване и болтовете, подложени на опън; Ft,wc,Rd е носимоспособността на
стеблото на колоната, подложено на напречен опън; Ft,ep,Rd е
носимоспособността на фланцевата плоча, подложена на огъване и
болтовете, подложени на опън; Ft,wb,Rd е носимоспособността на стеблото на
гредата, подложено на опън.
За да се гарантира равновесието на вътрешните сили във възела при
пластично разпределение на болтовите сили, общата изчислителна
носимоспособност на опънната зона



r

Ftr ,Rd следва да удовлетворява

условието:

F
r

tr ,Rd

 min(Vwp,Rd ; Fc,wc,Rd ; Fc,fb,Rd )

Eq. (5.3)

където Vwp,Rd е изчислителната носимоспособност на срязване на възловото
поле; Fc,wc,Rd е изчислителната носимоспособност на стеблото на колоната,
подложено на натиск; Fc,fb,Rd е изчислителната носимоспособност на пояса и
стеблото на гредата, подложени на натиск.

Том с информационни брошури за 4 типа сеизмично квалифицирани възли | 53
НЕЛИНEЙНА ЗАВИСИМОСТ „МОМЕНТ – РОТАЦИЯ“ СЪГЛАСНО EN 1993-1-8

Най-общо казано, в случая на частично корави болтови възли с фланцеви
плочи податливостта на съединението се обуславя най-вече от
податливостта на опънната му зона, принос за която имат фланцевата плоча
и пояса на колоната, подложени на огъване, както и удължението на
болтовете, подложени на опън. За моделиране на опънната зона се използва
концепцията за еквивалентен Т-профил, при която се разглеждат два Teлемента, съединени чрез поясите си посредством една или повече болтови
редици. Механичната еквивалентност между еквивалентния Т-профил и
действителната част, която замества (пояс на колона или фланцева плоча),
се получава чрез ефективни дължини (leff), чрез които действителните
модели на разрушаване (кръгови или некръгови) с пластични линии във
фланцевата плоча или пояса на колоната се привеждат към идеализиран
модел на разрушаване с пластични линии, успоредни на стеблото на
еквивалентния Т-профил. В зависимост от геометрията на възела са
възможни различни модели на разрушаване с пластични линии, всеки от
които се характеризира със съответна ефективна дължина на еквивалентния
Т-профил. Най-малката ефективна дължина съответства на модела на
разрушаване с най-ниска носимоспособност, и тази дължина се използва за
определяне на носимоспособността на еквивалентния Т-профил.
Разстоянието от болт до напречно ребро в колона (или до пояса или
стеблото на гредата, или до ребро, закоравяващо фланцевата плоча)
значително влияе на носещата способност на еквивалентния Т-профил. От
друга страна болтове, разположени твърде близо до незакоравен свободен
ръб, водят до по-малка ефективна дължина, а оттам и до по-ниска носеща
способност на еквивалентния Т-профил. EN 1993-1-8 дава формули за
ефективни дължини на еквивалентния Т-профил в случая на самостоятелни
болтови редици и за болтови редици, разглеждани като част от група. В
случая на фланцеви съединения с оребрена конзолно издадена фланцева
плоча обаче липсват формули за ефективни дължини за болтовите редици,
разположени от външната страна на поясите на гредата.
След като се определи ефективната дължина, носимоспособността на
еквивалентния Т-профил може да се изчисли като минимална от носещите
способности, съответстващи на три форми на разрушаване, илюстрирани на
Фиг. 5.1, и дефинирани както следва:
Форма 1 – характеризира се с пълно пластифициране на пояса на T-профила
като болтовете не участват в механизма на разрушаване (вж. Фиг. 5.1a).
Форма 2 – характеризира се с комбиниран механизъм на разрушаване,
включващ частично пластифициране на пояса на T-профила и разрушаване
на болтовете (вж. Фиг. 5.1b).
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Форма 3 – характеризира се с разрушаване на болтовете, без да включва
пластифициране на пояса на T-профила (вж. Фиг. 5.1c).
EN 1993-1-8 дава също и методика за предсказване на началната коравина
на възела Sj,ini, която може да се определи чрез комбиниране на коравините
на всички основни части на възела съгласно следната формула:
S j ,ini =

Ez 2
μ i

1
ki

Eq. (5.4)

където E е модулът на еластичност на стоманата; ki е коефициентът на
коравина за основната част i; z е рамото на вътрешните сили;  е отношение
на началната и секущата коравина, което зависи от отношението на
приложения момент и носимоспособността на огъване на възела.
Mode 1: Complete flange yielding

Mode 2: Bolt failure + flange yielding

Q

n

n
FT 1, Rd

Mode 3: Bolt failure

Q

m

FT 2, Rd

Ft,Rd

m

Ft,Rd

FT 3, Rd
Ft,Rd

Q

FT 1, Rd =

4M pl1, Rd
m

Ft,Rd

Q

FT 2, Rd =

2M pl 2, Rd + n Ft, Rd
m+n

FT 3, Rd =  Ft, Rd

Фиг. 5.1 Форми на разрушаване на Т-профил

5.2. Зависимости “момент–ротация” на възли с вута, определени
съгласно EN 1993-1-8
Зависимостите “момент-ротация”, използвани при съпоставката с
експериментално получените, са определени съгласно EN 1993-1-8.
Допълнително, на база резултатите от проекта EQUALJOINTS, е използван
модифициран вид на методиката на ЕN1993-1-8. Основните разлики между
оригиналната и модифицираната методика се състоят в:
- местоположението на натисковия център;
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броят на активните болтови редици;
носимоспособността на срязване на възловото поле;
носимоспособността на пояса и стеблото на гредата, подложени на
натиск.
EN 1993-1-8 приема, че в случая на болтови фланцеви съединения с вути,
подложени на отрицателен огъващ момент, натисковият център се намира в
средата на пояса на вутата. В резултат на числените симулации, проведени
неотдавна (Maris et al., 2015, както и Stratan et al., 2016), е направен изводът,
че натисковият център се намира по-високо, приблизително на около 50% от
височината на вутата. Затова в модифицираната изчислителна методика
натисковият център при отрицателен огъващ момент е приет в средата на
височината на вутата. В случая на положителен огъващ момент се приема,
че натисковият център се намира в средата на горния пояс на гредата.
Втората разлика е свързана с приемането на активните болтови редици. В
модифицираната методика е прието, че при отрицателен момент са активни
само болтовите редици, разположени в горната половина на височината на
гредата (без да се отчита вутата). При положителен момент са приети за
активни само болтовите редици, разположени в долната половина на
височината на гредата, включваща и вутата.
Що се отнася до възловото поле, съгласно т. 6.2.6.1 (6) от EN 1993-1-8, когато
то е усилено с допълнителна стеблена плоча, се допуска площта на срязване
Avc да се увеличи с bs twc (bs е ширината на допълнителната плоча, а twc е
дебелината на стеблото на колоната). Освен това, носимоспособността на
срязване съгласно EN 1993-1-8 остава същата дори когато се добави втора
усилваща плоча от другата страна на стеблото на колоната. В процедурата
от проекта EQUALJOINTS при определянето на носимоспособността на
срязване на възловото поле се използва действителната обща площ на
допълнителните стеблени плочи.
При греди с вута EN 1993-1-8 определя носимоспособността на пояса и
стеблото на гредата, подложени на натиск, при предпоставката, че сечението
на гредата е сечение 1-1 от Фиг. 5.2 (включващо и вутата), при
пренебрегване на долния пояс на гредата. Тази предпоставка обаче не
отчита възможността за пластифициране на напречното сечение на гредата
в края на вутата, т.e. в сечение 2-2 на Фиг. 5.2, което е очакваното място на
пластичната става. По тази причина на мястото на Mc,Rd, дефиниран в т.
6.2.6.7 на EN 1993-1-8, модифицираната процедура използва пластичната
носимоспособност на гредата, но приведена за ръба на колоната
, и
-

определена съгласно следните изрази:
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Фиг. 5.2 Пластични стави в гредата в случая на възли с вута

За опростяване мястото на пластичната става (sh) може да се приеме в края
на вутата. Експериментите обаче показват, че действителното място на
пластичната става се намира приблизително на 0,3 пъти височината на
гредата, измервано от края на вутата.
Като се има предвид, че при разглежданите възли с вути реагирането на
съединението и възловото поле е еластично, сравнение между аналитичните
и експерименталните резултати за тези части на възела може да бъде
направено само по отношение на коравината им. Поради това се съпоставят
аналитичните и експерименталните резултати по отношение на
зависимостите “момент – относително междуетажно преместване” (Mcf –  ).
Аналитично определеното относително междуетажно преместване е
получено чрез сумиране на ротацията на възела (определена по методиката
на EN 1993-1-8) и еластичната ротация на хордата, дължаща се на
действието на огъващите моменти и срязващите сили в елементите.
Носимоспособността на огъване на възела е получена по правилата на EN
1993-1-8, при използване на измерените геометрични характеристики и
определените чрез изпитване характеристики на материалите. Частните
коефициенти на сигурност за материалите са приети равни на 1,0. Фиг. 5.3,
Фиг. 5.4 и Фиг. 5.5 представят съпоставка между експериментално
получените обвивки на зависимостта “момент-ротация” и аналитичните
зависимости “момент-ротация” на образците EH2-TS35 и EH2-TS45. Може да
се види, че моделът на EN 1993-1-8 ("EC3") преувеличава значително
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носимоспособността на възела, както при положителен, така и при
отрицателен момент. Това се дължи на факта, че EN 1993-1-8 не отчита
носимоспособността на огъване на гредата в края на вутата.
Модифицираната методика, основана на EN 1993-1-8 ("EC3-M") дава доста
добро съвпадение с експерименталните обвивки на носимособността на
огъване. По отношение на началната коравина се наблюдава добро
съвпадение и за двата аналитични модела. Въпреки това редуцираната
коравина, получена за моментите в диапазона от 2/3Mj,Rd до Mj,Rd,
предсказана от модифицираната процедура, не описва много добре
поведението на силни възли.

Фиг. 5.3 Експериментални обвивни зависимости “момент–ротация” и аналитични резултати
за образци EH1-TS35

Фиг. 5.4 Експериментални обвивни зависимости “момент–ротация” и аналитични резултати
за образци EH1-TS45
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Фиг. 5.5 Експериментални обвивни зависимости “момент–ротация” и аналитични резултати
за образци EH2-TS35

5.3. Зависимости “момент–ротация” на възли с оребрена конзолно
издадена фланцева плоча, получени съгласно EN 1993-1-8
Проведени са експериментални изследвания на едностранни и двустранни
конфигурации на възли, включващи съответно едно или две съединения.
Предсказаните по аналитичен път зависимости “момент – относително
междуетажно преместване” (“момент – ротация на хордата”) на възлите са
сравнени с експериментално получените. Моментът е дефиниран за ръба на
колоната. Носимоспособността на огъване на съединенията е изчислена,
като за активни са приети всички болтови редици от едната страна на
хоризонталната ос на симетрия на съединението (болтовите редици от
външната страна на пояса на гредата, както и една вътрешна болтова
редица в близост до пояса на гредата). Друг основен източник на
податливост на възела е възловото поле, като неговият принос е изчислен,
както е описано в т. 4.2.4. Зависимостта “момент-ротация” на възела (кривата
Mb,Ed – j), определена по методиката, дадена в ЕN1993-1-8, е получена чрез
сумиране на ротацията на съединението c и ъгловата деформация на
възловото поле  така, че да се получи ротацията на възела j. Окончателно
реагирането на образците е представено във вид на криви Mb,Ed – , като с  е
означено относителното междуетажно преместване (наричано също “ротация
на хордата”), получено като вертикалното преместване на гредата
вследствие на приложения товар се раздели на нейната светла 6 дължина. В
6

Разстоянието от приложната точка на товара до ръба на колоната (бел. прев.).
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този случай ротацията от представените аналитични зависимости е получена
чрез сумиране на ротацията на хордата на гредата, еластичната ротация на
колоната и ротацията на възела j  Носимоспособността на огъване на
гредата в края на реброто на фланцевата плоча (т.е. в сечението, където
теоретично се образува очакваната пластична става в гредата) е отчетена
като приведена за ръба на колоната,
, както при възлите с вути.
Аналитично получените зависимости “момент–ротация” предсказват
удовлетворително експериментално определените носимоспособности и
коравини на образците, както се вижда от приложените по-долу фигури.
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Фиг. 5.6 Експериментална и аналитична (EN 1993-1-8) зависимост “момент–ротация” за
възел ES1-TS-E - тест C1
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Фиг. 5.7 Експериментална и аналитична (EN 1993-1-8) зависимост “момент–ротация” за
възел ES1-TS-E - тест C2
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Фиг. 5.8 Експериментална и аналитична (EN 1993-1-8) зависимост “момент–ротация” за
възел ES1-TS-Esp -тест C
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Фиг. 5.9 Експериментална и аналитична (EN 1993-1-8) зависимост “момент–ротация” за
възел ES1-TS-F - тест C1
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Фиг. 5.9 Експериментална и аналитична (EN 1993-1-8) зависимост “момент–ротация” за
възел ES1-TS-F - тест C2
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Фиг. 5.10 Експериментална и аналитична (EN 1993-1-8) зависимост “момент–ротация” за
възел ES1-XS-E - тест C1
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Фиг. 5.11 Експериментална и аналитична (EN 1993-1-8) зависимост “момент–ротация” за
възел ES1-XS-E - тест C2

0.10
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Фиг. 5.12 Експериментална и аналитична (EN 1993-1-8) зависимост “момент–ротация” за
възел ES2-TS-E - тест C1

Фиг. 5.13 Експериментална и аналитична (EN 1993-1-8) зависимост “момент–ротация” за
възел ES2-TS-E - тест C2

Фиг. 5.14 Експериментална и аналитична (EN 1993-1-8) зависимост “момент–ротация” за
възел ES2-TS-Esp - тест C

Фиг. 5.15 Експериментална и аналитична (EN 1993-1-8) зависимост “момент–ротация” за
възел ES2-TS-F - тест C1
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Фиг. 5.16 Експериментална и аналитична (EN 1993-1-8) зависимост “момент–ротация” за
възел ES2-TS-F - тест C2

Фиг. 5.17 Експериментална и аналитична (EN 1993-1-8) зависимост “момент–ротация” за
възел ES2-TS-F - тест CA

Left side
Right side
Фиг. 5.18 Експериментална и аналитична (EN 1993-1-8) зависимост “момент–ротация” за
възел ES2-XS-E - тест C1

Left side
Right side
Фиг. 5.19 Експериментална и аналитична (EN 1993-1-8) зависимост “момент–ротация” за
възел ES2-XS-E - тест C2

Том с информационни брошури за 4 типа сеизмично квалифицирани възли | 63
НЕЛИНEЙНА ЗАВИСИМОСТ „МОМЕНТ – РОТАЦИЯ“ СЪГЛАСНО EN 1993-1-8

Фиг. 5.20 Експериментална и аналитична (EN 1993-1-8) зависимост “момент–ротация” за
възел ES3-TS-E - тест C1

Фиг. 5.21 Експериментална и аналитична (EN 1993-1-8) зависимост “момент–ротация” за
възел ES3-TS-E - тест C2

Фиг. 5.22 Експериментална и аналитична (EN 1993-1-8) зависимост “момент–ротация” за
възел ES3-TS-Esp - тест C

Фиг. 5.23 Експериментална и аналитична (EN 1993-1-8) зависимост “момент–ротация” за
възел ES3-TS-F - тест C1
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Фиг. 5.24 Експериментална и аналитична (EN 1993-1-8) зависимост “момент–ротация” за
възел ES3-TS-F - тест C2

Фиг. 5.25 Експериментална и аналитична (EN 1993-1-8) зависимост “момент–ротация” за
възел ES3-TS-F - тест M

5.4. Зависимости “момент–ротация” на възли с неоребрена конзолно
издадена фланцева плоча, получени съгласно EN 1993-1-8
Проведени са експериментални изследвания на едностранни и двустранни
конфигурации на възли, включващи съответно едно или две съединения.
Предсказаните аналитично зависимости “момент - относително междуетажно
преместване” (“момент – ротация на хордата”) на възлите са сравнени с
експериментално получените. Моментът е дефиниран за ръба на колоната.
Носимоспособността на възела (съединение + възлово поле) е изчислена
съгласно EN 1993-1-8 (т. 6.2.7.2). Ротацията на възела е определена
съгласно EN 1993-1-8 (т. 6.3.1). Окончателно реагирането на образците е
представено във вид на криви Mb,Ed – , като с  е означено относителното
междуетажно преместване (също наричано “ротация на хордата”), получено
като вертикалното преместване на гредата вследствие на приложения товар
се раздели на нейната светла дължина. В този случай ротацията от
представените аналитични зависимости е получена чрез сумиране на
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ротацията на хордата на гредата, еластичната ротация на колоната и
ротацията на възела j 
Аналитично получените зависимости “момент–ротация” предсказват
удовлетворително експериментално определените носимоспособности и
коравини на образците, както се вижда от приложените по-долу фигури.
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Фиг. 5.26 Експериментална и аналитична (EN 1993-1-8) зависимост “момент–ротация” за
възел E1-TB-E – монотонно натоварване
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Фиг. 5.27 Експериментална и аналитична (EN 1993-1-8) зависимост “момент–ротация” за
възел E1-TB-E – цикличен тест 1
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Фиг. 5.28 Експериментална и аналитична (EN 1993-1-8) зависимост “момент–ротация” за
възел E1-TB-E – цикличен тест 2

66 | Том с информационни брошури за 4 типа сеизмично квалифицирани възли
НЕЛИНEЙНА ЗАВИСИМОСТ „МОМЕНТ – РОТАЦИЯ“ СЪГЛАСНО EN 1993-1-8

Bending moment at the connection
[kNm]

500

-80

400
300

200
100
0
-60

-40

-20

0

20

40

60

80

-100
-200
-300

Storey drift_exp. results
Storey_analytical prediction

-400
-500

Interstorey drift [mRad]

Фиг. 5.29 Експериментална и аналитична (EN 1993-1-8) зависимост “момент–ротация” за
възел E1-TB-P – цикличен тест 1
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Фиг. 5.30 Експериментална и аналитична (EN 1993-1-8) зависимост “момент–ротация” за
възел E1-TB-P – цикличен тест 2
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Фиг. 5.31 Експериментална и аналитична (EN 1993-1-8) зависимост “момент–ротация” за
възел E1-TB-PP – цикличен тест
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Фиг. 5.32 Експериментална и аналитична (EN 1993-1-8) зависимост “момент–ротация” за
възел E2-TB-E – монотонен тест

Том с информационни брошури за 4 типа сеизмично квалифицирани възли | 67
НЕЛИНEЙНА ЗАВИСИМОСТ „МОМЕНТ – РОТАЦИЯ“ СЪГЛАСНО EN 1993-1-8
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Фиг. 5.33 Експериментална и аналитична (EN 1993-1-8) зависимост “момент–ротация” за
възел E2-TB-E – цикличен тест 1
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Фиг. 5.34 Експериментална и аналитична (EN 1993-1-8) зависимост “момент–ротация” за
възел E2-TB-E – цикличен тест 2
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Фиг. 5.35 Експериментална и аналитична (EN 1993-1-8) зависимост “момент–ротация” за
възел E2-TB-P – цикличен тест 1
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Фиг. 5.36 Експериментална и аналитична (EN 1993-1-8) зависимост “момент–ротация” за
възел E2-TB-P – цикличен тест 2
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Фиг. 5.37 Експериментална и аналитична (EN 1993-1-8) зависимост “момент–ротация” за
възел E2-TB-P – цикличен тест – дробеструйно-механична обработка
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Фиг. 5.38 Експериментална и аналитична (EN 1993-1-8) зависимост “момент–ротация” за
възел E3-TB-E – цикличен тест 1
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Фиг. 5.39 Експериментална и аналитична (EN 1993-1-8) зависимост “момент–ротация” за
възел E3-TB-E – цикличен тест 2
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Фиг. 5.40 Експериментална и аналитична (EN 1993-1-8) зависимост “момент–ротация” за
възел E3-TB-E – протокол на циклично натоварване Equaljoints
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Фиг. 5.41 Експериментална и аналитична (EN 1993-1-8) зависимост “момент–ротация” за
възел E3-TB-P – цикличен тест 1
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Фиг. 5.42 Експериментална и аналитична (EN 1993-1-8) зависимост “момент–ротация” за
възел E3-TB-P – цикличен тест 2
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Фиг. 5.43 Експериментална и аналитична (EN 1993-1-8) зависимост “момент–ротация” за
възел E3-TB-P – цикличен тест – дробеструйно-механична обработка
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Фиг. 5.44 Експериментална и аналитична (EC3-1-8) зависимост “момент–ротация” за възел
E1-XW-P – цикличен тест 1
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Фиг. 5.45 Експериментална и аналитична (EC3-1-8) зависимост “момент–ротация” за възел
E1-XW-P – цикличен тест 2
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Фиг. 5.46 Експериментална и аналитична (EN 1993-1-8) зависимост “момент–ротация” за
възел E2-XW-P – цикличен тест 2
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Фиг. 5.47 Експериментална и аналитична (EN 1993-1-8) зависимост “момент–ротация” за
възел E3-XW-P – цикличен тест 1
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Фиг. 5.48 Експериментална и аналитична (EN 1993-1-8) зависимост “момент–ротация” за
възел E3-XW-P – цикличен тест 2
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Като цяло аналитичната методика на EN 1993-1-8 предсказва сравнително
добре носимоспособността и коравината на съединенията и възлите.
Подобен извод бе направен и за възловите полета, при условие че
изчисляването им е направено с рамото на вътрешните сили, определено на
база равнодействащата на носещите способности на опън на болтовите
редици, използвани за определяне на носимоспособността на огъване
(EN 1993-1-8, т. 6.2.7.2). От друга страна приемането, че рамото на
вътрешните сили е равно на разстоянието между центровете на тежестта на
поясите на гредата (EN 1993-1-8, фиг. 6.15), води до неконсервативна оценка
на носимоспособността на срязване на възловото поле. Този резултат
показва, че за възли, при които приносът на вътрешните болтови редици е
значителен, опростената постановка от фиг. 6.15 на EN 1993-1-8 следва да
се избягва.
5.5. Зависимости “момент–ротация” на възли с отслабено напречно
сечение на гредата
Както бе отбелязано по-рано, изпитани са и възли с отслабванe на
напречното сечение на гредата (RBS-възли), като част от изследването на
приложимостта на европейските стомани при проектирането на възли от
този тип. RBS-възлите представляват специален случай, който не е пряко
свързан с другите конфигурации на възли, дискутирани по-горе (възли с вути,
с оребрени и неоребрени конзолни фланцеви плочи). Въпреки това, за да се
илюстрира поведението на двата възела с отслабени сечения на гредите, тук
са дадени Фиг. 5.50 и Фиг. 5.51, които показват зависимостта между момента
в гредата (в пресечната точка на осите на гредата и колоната) и
междуетажното преместване (като процент от етажната височина) за двата
образеца SP2 and SP4, характеризиращи се със сравнително големи
напречни сечения на елементите.
При образец SP2 е достигната максимална сила от 293 kips (1303,33 kN) при
циклите с амплитуда на относителното междуетажно преместване 4%.
Еластичната коравина на образеца е приблизително 75 kip/in (13.13 kN/mm).
Поведението на образеца е основно еластично до относително междуетажно
преместване, надвишаващо 1%, като силно изразено нееластично поведение
започва да се наблюдава при относително междуетажно преместване 2%.
При относително междуетажно преместване от около 3% започва местна
загуба на устойчивост на стеблото, а при относително междуетажно
преместване 4% настъпва видима местна загуба на устойчивост на пояса.
След двата 4-процентни цикъла, с които завършва теста за сеизмична
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квалификация, са приложени пет 5-процентни пълни цикъла, при които се
наблюдава деградация на носимоспособността с още по-силно изразена
местна загуба на устойчивост на стеблото и поясите, до настъпване на
разрушаване в резултат на нискоциклична умора. В рамките на финалния
цикъл се образуват пукнатини в горния и долния пояс в местата на
отслабванията им, дължащи се на акумулирането на повреди в резултат на
местната загуба на устойчивост.

Фиг. 5.50 Зависимост “момент–ротация” на RBS-възел – образец SP2

Както се вижда от реагирането на образеца SP2, при циклите с амплитуда
4% моментът в гредата надвишава 80% от номиналната носимоспособност
на огъване в пластичен стадий Mp. Същото остава в сила и при относителни
междуетажни премествания 5%. Това удовлетворява критерия за приемливо
поведение за възли на рамки от висок клас на дуктилност съгласно
американските норми (т. нар. Special Moment Frames, SMF), предписан в
т. E3.6 на AISC 341-10 (2010). При първите цикли на натоварване основен
принос към относителното междуетажно преместване имат еластичните
деформации. С увеличаване на амплитудата на натоварването се формира
пластична става в отслабеното сечение на гредата, като основната част от
ротацията на възела, настъпва именно в отслабеното сечение. Също така, в
началото на теста, когато реагирането е основно еластично, приносът на
възловото поле към ротацията на възела е значителен. Въпреки това, този
принос намалява постепенно с увеличаване нивото на пластичните
деформации, тъй като дисипацията се концентрира основно в участъка с
отслабено сечение.
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Фиг. 5.51 Зависимост “момент–ротация” на RBS-възел – образец SP4

Подобно реагиране се наблюдава и при образец SP4, за който е приложена
същата процедура, като възприетата за образеца SP2, и основана на
AISC 341-10 (2010). Експериментът продължава до достигането на
относително междуетажно преместване от около 4%, като след това е
преустановен поради ограниченията на укрепяващата система, които водят
до значителни премествания извън равнината на стеблото и значителни
деформации от усукване на профила на колоната (приет със сечение с
голяма габаритна височина).
Поведението на образеца е основно еластично до относително междуетажно
преместване, надвишаващо 1%, като силно изразено нееластично поведение
започва да се наблюдава при относително междуетажно преместване 2%.
При относително междуетажно преместване от около 3% започва местна
загуба на устойчивост на стеблото, а при относително междуетажно
преместване, доближаващо 4%, настъпва видима местна загуба на
устойчивост на пояса, съпроводена от значителна деградация на носещата
способност и по-силно изразена местна загуба на устойчивост на стеблото.
Както и при образец SP2, при 4-процентните цикли носимоспособността на
огъване на възела SP4 е над 80% от номиналната носимоспособност на
огъване на гредата в пластичен стадий Mp. Трябва обаче да се отбележи, че
на фигурата, в съотвествие с AISC 341-10, моментът се отнася за пресечната
точка на осите на гредата и колоната, като по тази причина максималната му
стойност значително надвишава Mp, но реалното надвишаване на носещата
способност е по-малко. Отношението между приложения огъващ момент в
отслабването на сечението и номиналната носимоспособност на огъване на
отслабеното сечение остава все така по-голямо от 0,8.
Съгласно т. K2.8 на AISC 341-10 (2010), критерият за приемливо поведение
при сеизмичната квалификация на възли “греда-колона” съдържа изисквания
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както към носимоспособността, така и към относителното междуетажно
преместване. За рамки от висок клас на дуктилност (SMF) се изисква
образецът да понесе поне един пълен цикъл с амплитуда на относителното
междуетажно преместване 4%, като при това носимоспособността на възела
трябва да бъде поне 0,80Mp. Въз основа на представените по-горе резултати,
поведението на SP2 удовлетворява тези изисквания, като по този начин
изпълнява критерия за приемливо поведение при квалификацията на
рамкови възли.
Наличието на странично укрепяване непосредствено в зоната на
отслабеното сечение може има неблагоприятен ефект върху поведението на
възела. В AISC 358-10 се дават изисквания към гредите на сеизмично
квалифицирани RBS-възли, като изискванията към страничното им
укрепяване са дадени в т. 5.3.1 (7) на споменатия документ. Съгласно тази
точка при наличие на стоманобетонна плоча, свързана с болтови дюбели към
горния пояс на гредата, може да не се предвижда странично укрепяване.

6. ПАРАМЕТРИ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА ИЗПИТАНИТЕ
ВЪЗЛИ
–ХИСТЕРЕЗИСНО
ПОВЕДЕНИЕ
НА
ЕЛЕМЕНТИТЕ ПРИ ЦИКЛИЧНО НАТОВАРВАНЕ,
ДЕГРАДАЦИЯ
НА
КОРАВИНАТА
И
НОСИМОСПОСОБНОСТТА
Параметрите на поведение на възлите, представени в следващите точки, са
дефинирани в съответствие с процедурата, описана на Фиг. 6.1. В частност,
за възлите с вути и възлите с оребрена конзолно издадена фланцева плоча
параметрите на поведение са дефинирани съгласно Фиг. 6.1a, съставена в
духа на EN 1998-1. За тези типове възли основният източник на дисипация е
гредата, чието поведение се влияе от детайлирането на вутата и ребрата; по
тази причина като деформационен параметър е възприета ротацията на
хордата.
При възлите с неоребрена фланцева плоча и дисипативно съединение
основните източници на деформативност са съединението и евентуално
възловото поле. При този тип възли параметрите на поведение са
представени по отношение на ротацията на съединението в съответствие с
EN 1993-1-8, както е показано на Фиг. 6.1b. Този аспект изяснява и
различието в символите, възприети при обозначаването на различни по
същество параметри на поведението.
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Фиг. 6.1 Дефиниция на параметрите на поведение:
a) по отношение на общата ротация на хордата (относително междуетажно преместване)
съгласно AISC 341-16 и EN 1998-1;
b) по отношение на ротацията на възела (т.е. на съединението плюс възловото поле)
съгласно EN 1993-1-8.

6.1.

Възли с вути

По-долу схематично е представено предложението за моделиране на възли с
вути (тип “a”). Разгледани са три случая: (a1) краен възел, (a2) вътрешен
възел на рамки, работещи на огъване, и (a3) вътрешен възел на дуални
системи (т.е. рамки, работещи на огъване, комбинирани с рамки с центрично
включени диагонали рамки с нецентрично включени диагонали) с диагонал,
присъединяващ се към възела. Височината на възловото поле е приета
равна на сбора от височините на гредата и вутата hb + hh (вж. Фиг. 6.2).
Гредите на рамките, работещи на огъване, имат в краищата си участъци с
повишена коравина, отчитаща наличието на вути; дължината на тези
участъци е равна на дължината на вутата sh, измервана от ръба на колоната.
Диагоналът се присъединява към точката на въртене на “ножичния модел”,
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т.е. точката в която са свързани двата корави елемента, симулиращи
размерите на възловото поле.

Фиг. 6.2 Моделиране на възли с вути

По-долу са дадени предложения за приблизително първоначално приемане
на якостно-деформационните характеристики на възли с вути. Предложените
стойности са получени на база числени симулации и експериментални данни
за сеизмично квалифицирани възли на набор от примерни конструкции на
сгради. Валидността на предложените стойности се ограничава в рамките на
предпоставките, приети при извършените изследвания, а именно: рамкови
конструкции с дължина на отвора в диапазона 6 m – 8 m, етажна височина в
границите 3,5 m – 4 m и напречени сечения на гредите, вариращи от IPE 360
до IPE 600. Въпреки това, след уточняване на действителната геометрия на
възела следва да се извърши повторно определяне на механичните му
характеристики с оглед получаване на по-точна оценка на реагирането на
конструкцията.
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Носимоспособността на възлите е нормализирана по отношение на
очакваната носимоспособност на огъване на гредата, приведена за ръба на
e
колоната M pl ,b ,cf , Rd , а коравината на възлите е нормализирана по отношение
на линейната коравина на огъване на гредата sb = EIb / Lb . Нормализираните
стойности на носимоспособността са в съответствие с принципите на
капацитивното проектиране, а нормализираните стойности на коравината са
приети като осреднени за дадения тип възли.
Носимоспособност
Тип възел

Геометрия

Съединение:

Възлово поле:
Крайни възли:
n
Vwp
. Rd  z wp

hh / hb = 0.45
EH-S:
Силни възли
със силно
възлово поле

M

sh / hb = 0.65

M nj. Rd
M

e
pl ,b , cf , Rd

zwp = hb + hh

e
pl ,b , cf , Rd

Коравина
Съедине
Възл. поле:
ние:
Крайни
възли:

swp ,ini

= 1.65

scon,ini

= 1.3

sb
Вътрешни възли:
n
Vwp
. Rd  z wp

2M

e
pl ,b , cf , Rd

hh / hb = 0.45

n
Vwp
. Rd  z wp

M nj. Rd

M ple ,b ,cf , Rd

2  sb

Vwp. Rd  zwp

2  M ple ,b ,cf , Rd

= 1.0

= 55

Крайни
възли:

= 1.0

Силни възли с sh / hb = 0.65
= 1.3
равноякостно
M ple ,b ,cf , Rd
Вътрешни възли:
възлово поле z = h + h
n
wp
b
h

= 55

Вътр.
възли:

swp ,ini

= 1.65

Крайни възли:
EH-B:

= 80

sb

swp ,ini

scon,ini
sb

= 65 sb

= 31

Вътр.
възли:

swp ,ini
2  sb

= 31

Забележки:
i) За ротационните пружини, имитиращи съединенията, се приема еласто-пластично
поведение, като коравината след провлачане е 1% от началната. Приема се, че
ротационният капацитет на съединението, съответстващ на началото на деградация
на носещата способност, е 18 mrad (ASCE 41-13, Tабл. 9-6, провлачане на болтовете).
Поведението на съединението може да се имитира чрез задаване на материал на
ротационната пружина (нелинейна зависимост) от типа Bilin (модифициран модел на
Ibarra-Medina-Krawinkler), наличен в програмата OpenSEES.
ii) Ротационната пружина, имитираща възловото поле, се моделира съгласно
трилинейната зависимост на Krawinkler (вж. Gupta и Krawinkler, 1999). Предложената
стойност на носимоспособността се отнася за точката на първо провлачане (без
участие на поясите на колоната). Коравината след пълно провлачане се приема 1.5%
от началната. В програмата OpenSEES поведението на възловото поле може да бъде
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моделирано като за ротационната пружина се зададе материал от типа Hysteretic или
Steel02.
iii) Когато моделирането на възловото поле е извършено с използване на (a) ставен
четириъгълник, съставен от корави елементи или (b) Joint2D макромодел, наличен в
OpenSEES, кинематиката на възела е идентична, като характеристиките на
ротационната пружина остават същите. В този случай еластичната коравина на
пружината е: Swp = (Vwp / γ) zwp.
iv) Ако възловото поле е моделирано с „модела на ножицата”, то носимоспособността
и коравината на ротационната пружина (определени по метода на Krawinkler) следва
да бъдат модифицирани (вж. Charney и Downs, 2004).

6.1.1. Параметри на поведение на експериментално изпитаните възли
За получаването на набор от параметри на поведение на възлите първо са
конструирани обвивки на експериментало получените зависимости “моментротация” при циклично натоварване. До достигане на ротацията,
съответстваща на максималния огъващ момент, обвивката е получена чрез
свързване на максималните стойности на момента от всеки цикъл на
натоварване, а за по-големи стойности на ротацията са свързани точките,
съответстващи на най-големите моменти, получени за дадена стойност на
ротацията. Фиг. 6.3a показва обвивките на зависимостта “момент-ротация”,
получени за положителните и отрицателните стойности на момента,
конструирани за едностраннния възел EH2-TS35-C1, а Фиг. 6.4a показва
обвивките, конструирани за двустранния възел EH2-XB35-C1. Началната
коравина Sini е получена чрез линейно приближение на точките от обвивката,
съответстващи на стойности на огъващия момент, по-ниски от 0,7 пъти
максималната стойност Mmax. Условният огъващ момент при провлачане My е
определен като пресечна точка на линиите, съответстващи на началната и
тангенциалната коравина (Фиг. 6.3b и Фиг. 6.4b). Последната е дефинирана
като линейно приближение на точките от зависимостта Mcf –, съответстващи
на моменти в диапазона между 0,8Mmax и Mmax. След това е определена
граничната ротация на хордата θu, като съответстваща на точката от
зависимостта Mcf –, в която моментът е спаднал до стойност 0,8 пъти
максималната (Фиг. 6.3b и Фиг. 6.4b). Дефинираните по-горе параметри са
определени за всеки от цикличните тестове, като стойностите, получени от
обвивките, съответстващи на положителните и отрицателните моменти, са
твърде близки. Началната коравина Sini, моментът при провлачане My и
максималния момент Mmax са изчислени като осреднени от положителните и
отрицателните стойности, докато за граничната ротация на хордата θu е
приета минималната стойност. Получените по този начин параметри са
дадени в Табл. 6.1. Допълнително са изчислени стойностите на коефициента
на уякчаване след провлачане h, който е отношение на максималния момент
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Mmax и момента при провлачане My, както и граничната пластична ротация на
хордата θpl,u, получена като от общата гранична ротация на хордата θu се
извади еластичната ротация, съответстваща на момента при провлачане My
и изчислена с използване на началната коравина, дефинирана по-горе.

(a)

(b)

(c)

(d)
Фиг. 6.3: Образец EH2-TS35-C1:
a) Хистерезисни примки и обвивката им;
b) Положителна и отрицателна обвивка;

c) Характеристична билинейна зависимост Mcf –  за положителната обвивка;
d) Характеристична билинейна зависимост Mcf –  за отрицателната обвивка.
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(b)
(a)

(c)

(d)

Фиг. 6.4: Образец EH2-XB5-C1: a) Хистерезисни примки и обвивката им;
b) Положителна и отрицателна обвивка;
c) Характеристична билинейна зависимост Mcf –  за положителната обвивка;
d) Характеристична билинейна зависимост Mcf –  за отрицателната обвивка.

Видно е, че коефициентът на уякчаване след провлачане е с относително
постоянна стойност за различните образци, като средната му стойност е
около γh = 1,21. Граничната ротация на хордата θu за повечето възли e поголяма от 0,04 rad (минималната стойност, предписана от ANSI / AISC 341-16
за рамки от висок клас на дуктилност SMF). Граничната ротация намалява
постепенно с увеличаването на височината на гредата. Нещо повече, при поголемите размери на греди с вута с наклон 45° (EH3-TS45-C1 и EH3-TS45-C2)
граничната ротация на хордата θu се оказва под нормативно изискваната
стойност, като е от порядъка на 0,037 rad. Пластичната ротация на хордата θp
се оказва по-голяма от 0,03 rad, с изключение на образците с по-големи
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сечения на гредите с вута с наклон 45° (EH3-TS45-C1 и EH3-TS45-C2), при
които е достигната стойност от 0,027 rad. Също така, образец EH2-XB35-C1
(двустранен възел с греда IPE 450 и наклон на вутата 35) показва по-малки
гранични ротации на хордата (θu = 0,040 rad и θp = 0,038 rad). Това може да се
обясни с по-големия размер на колоната и по-голямото отношение на
височината и дължината на гредата, водещо до по-голямо влияние на
срязващото усилие.
Табл. 6.1 Параметри на поведението на изпитаните възли с вути (EN 1998-1)
Образец

Sini [kNm/rad]

My [kNm]

Mmax [kNm]

γh

θu [rad]

θp [rad]

EH1-TS35-C1

30674.5

468.1

578.4

1.24

0.057

0.041

EH1-TS35-C2

29377.0

471.6

583.3

1.24

0.050

0.034

EH1-TS35-CA

30585.9

472.4

586.5

1.24

0.052

0.036

EH1-TS45-C1

30537.6

468.1

573.1

1.22

0.050

0.035

EH1-TS45-C2

30618.6

461.8

572.4

1.24

0.049

0.034

EH1-TSO-35-C

30629.2

541.2

650.1

1.20

0.057

0.041

EH2-TS35-M

56741.9

795.5

931.7

1.17

0.118

0.105

EH2-TS35-C1

59699.5

792.0

980.2

1.24

0.050

0.037

EH2-TS35-C2

60740.4

831.5

989.1

1.19

0.050

0.036

EH2-TS35-CA

59540.6

814.5

995.5

1.22

0.049

0.034

EH2-TS45-C1

60290.7

801.8

963.5

1.20

0.042

0.029

EH2-TS45-C2

59986.7

800.4

987.0

1.23

0.049

0.035

EH2-TS45-M

60969.3

798.6

957.2

1.20

0.123

0.110

EH3-TS35-C1

149595.3

1886.5

2232.3

1.18

0.045

0.033

EH3-TS35-C2

142546.6

1956.3

2240.7

1.15

0.044

0.033

EH3-TS35-CA

146423.8

1971.4

2217.9

1.13

0.046

0.034

EH3-TSO35-C

140557.6

1962.9

2376.9

1.21

0.050

0.036

EH3-TS45-C1

153141.9

1554.7

1939.4

1.25

0.037

0.027

EH3-TS45-C2

144779.7

1560.2

1956.3

1.25

0.038

0.028

EH1-XB35-C1

27229.1

469.6

562.5

1.20

0.070

0.052

EH1-XB35-C2

29290.7

436.3

557.5

1.28

0.056

0.041

EH2-XB35-C1

66494.3

806.5

979.3

1.21

0.040

0.028

EH2-XB35-C2

65565.3

809.9

987.0

1.22

0.045

0.033

EH2-XB35-M

62344.2

807.2

952.2

1.18

0.112

0.100

В Табл. 6.1 са дадени осреднените (от положителната и отрицателната
обвивка) стойности на началната коравина Sini, условния огъващ момент при
провлачане My и максималния огъващ момент Mmax, както и минималните (от
положителната и отрицателната обвивка) стойности на граничната ротация
на хордата θu и пластичната ротация на хордата θp.
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В Табл. 6.2 са представени стойностите на граничните (θu) и пластичните (θp)
ротации на хордата, съответстващи на положителните и отрицателните
обвивки. Граничните ротации при отрицателен момент са като цяло малко
по-малки от тези при положителен момент.
Табл. 6.2 Параметри на поведението на изпитаните възли с вути
Образец

Полож.
момент

θu [rad]
Отриц.
момент

min

Полож.
момент

θp [rad]
Отриц.
момент

EH1-TS35-C1

0.060

0.057

0.057

0.046

0.041

0.041

EH1-TS35-C2

0.061

0.050

0.050

0.045

0.034

0.034

EH1-TS35-CA

0.052

0.065

0.052

0.036

0.050

0.036

EH1-TS45-C1

0.059

0.050

0.050

0.044

0.035

0.035

min

EH1-TS45-C2

0.049

0.049

0.049

0.035

0.034

0.034

EH1-TSO-35-C

0.057

0.060

0.057

0.041

0.042

0.041

EH2-TS35-C1

0.118

-

0.118

0.105

-

0.105

EH2-TS35-C2

0.051

0.050

0.050

0.038

0.037

0.037

EH2-TS35-CA

0.051

0.050

0.050

0.039

0.036

0.036

EH2-TS35-M

0.057

0.049

0.049

0.045

0.034

0.034

EH2-TS45-C1

0.049

0.042

0.042

0.037

0.029

0.029

EH2-TS45-C2

0.050

0.049

0.049

0.038

0.035

0.035

EH2-TS45-M

0.123

-

0.123

0.110

-

0.110

EH3-TS35-C1

0.048

0.045

0.045

0.036

0.033

0.033

EH3-TS35-C2

0.044

0.049

0.044

0.033

0.036

0.033

EH3-TS35-CA

0.048

0.046

0.046

0.035

0.034

0.034

EH3-TSO35-C

0.050

0.050

0.050

0.036

0.037

0.036

EH3-TS45-C1

0.040

0.037

0.037

0.029

0.027

0.027

EH3-TS45-C2

0.040

0.038

0.038

0.029

0.028

0.028

EH1-XB35-C1

0.070

0.070

0.070

0.055

0.052

0.052

EH1-XB35-C2

0.056

0.060

0.056

0.041

0.045

0.041

EH2-XB35-C1

0.050

0.040

0.040

0.038

0.028

0.028

EH2-XB35-C2

0.050

0.045

0.045

0.038

0.033

0.033

EH2-XB35-M

0.112

-

0.112

0.100

-

0.100

6.1.2. Влияние на височината на гредата
Влиянието на височината на гредата върху поведението на възела е
илюстрирано на Фиг. 6.5 за едностранни възли с наклон на вутата 35° и на
Фиг. 6.6 за едностранни възли с наклон на вутата 45°. С увеличаване на
височината на гредата местната загуба на устойчивост настъпва при помалка ротация на хордата, а отрицателният наклон на обвивната зависимост,
наблюдаван след достигане на максималната носимоспособност, е по-
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стръмен. Както бе споменато и по-рано, граничната ротация на хордата
намалява постепенно с увеличаване на височината на гредата.

(a)
(b)
Фиг. 6.5 Влияние на височината на гредата при едностранни възли с вута с наклон 35°
a) положителни обвивки
b) отрицателни обвивки

(a)
(b)
Фиг. 6.6 Влияние на височината на гредата при едностранни възли с вута с наклон 45°
a) положителни обвивки
b) отрицателни обвивки
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6.1.3. Влияние на височината на вутата
Влиянието на височината на вутата може да се оцени чрез сравняване на
поведението на образците от групи 1 и 2 (Таблица 2.3). От обвивните криви,
представени на Фиг. 6.7 и Фиг. 6.8, както и от параметрите, дадени в Табл.
6.1, може да се види, че образците с вута с наклон 45˚ се характеризират с
по-силно изразена деградация на носимоспособността след достигане на
максималния огъващ момент, както и с по-малки гранични ротации на
хордата. Споменатата разлика в поведението е по-слабо изразена при
образците с греди IPE 360, но става по-съществена в случаите а по-големи
напречни сечения на гредата (IPE 450 и IPE 600). По-голямата носеща
способност на образците EH3-TS35 в сравнение с образците EH3-TS45,
която може да се види на Фиг. 6.9, се дължи на факта, че гредите в двете
серии образци са изготвени от различни партиди профили, като границата на
провлачане на материала е по-висока при образците от първата серия.

(a)
(b)
Фиг. 6.6 Влияние на височината на вутата при образците с греда IPE 360
a) положителни обвивки
b) отрицателни обвивки
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(a)
(b)
Фиг. 6.7 Влияние на височината на вутата при образците с греда IPE 450
a) положителни обвивки
b) отрицателни обвивки

(a)
(b)
Фиг. 6.8 Влияние на височината на вутата при образците с греда IPE 600
a) положителни обвивки
b) отрицателни обвивки
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6.1.4. Влияние на протокола на натоварване
Фиг. 6.10 представя съпоставка между поведението на образците EH2-TS35
при монотонно и циклично натоварване. При циклично натоварване може да
се отчете нарастване на максималния момент (в резултат на изотропното
уякчаване след провлачане) и редукция на граничния ротационен капацитет.
Началната коравина е една и съща при монотонно и циклично натоварване.

(a)
(b)
Фиг. 6.9: Циклично и монотонно натоварване: a) хистерезисни криви и монотонна крива
b) положителни обвивки и монотонна крива

Налице е незначителна разлика между резултатите, получени при протокола
на циклично натоварване на ANSI / AISC 341 и алтернативния протокол,
предложен в проекта EQUALJOINTS (вж. Фиг. 6.11). Това се дължи на факта,
че разликата между двата е в по-малкия брой еластични цикли при втория
протокол.
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(b)

(a)

(c)
Фиг. 6.10 Протокол на натоварване ANSI/AISC 341 (образци EH1-TS35-C1 и EH1-TS35-C2)
и алтернативен протокол (образец EH1-TS35-CA)
a) хистерезисни криви от двата протокола на циклично натоварване
b) сравнение на положителните обвивки
c) сравнение на отрицателните обвивки
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(b)

(a)

(c)
Фиг. 6.11 Протокол на натоварване ANSI/AISC 341 (образци EH2-TS35-C1 и EH2-TS35-C2)
и алтернативен протокол (образец EH2-TS35-CA)
a) хистерезисни криви от двата протокола на циклично натоварване
b) сравнение на положителните обвивки
c) сравнение на отрицателните обвивки
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(b)

(a)

(c)
Фиг. 6.12 Протокол на натоварване ANSI/AISC 341 (образци EH3-TS35-C1 и EH3-TS35-C2)
и алтернативен протокол (образец EH3-TS35-CA)
a) хистерезисни криви от двата протокола на циклично натоварване
b) сравнение на положителните обвивки
c) сравнение на отрицателните обвивки

6.1.5. Влияние на запаса от якост на материала на гредата
За да се установят възможните ефекти на запаса от якост на материала на
гредата, които потенциално биха предизвикали крехко разрушаване в
съединението, два образеца (серията TSO) са произведени с греди от
стомана клас S460 вместо от S355. Оказва се, че в случая на образците от
серията EH1 (греди IPE 360) стомана клас S460 осигурява ефективен запас
от якост от 30% спрямо стомана S355. В случая на образците от серията EH3
обаче (греди IPE 600) стомана S460 осигурява пренебрежим запас от якост
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спрямо S355. По тази причина запасът от якост на материала на гредата е
постигнат само в случая на образците от серията EH1 (греди IPE 360).
Въпреки по-големите стойности на моментите при провлачане и
максималните моменти, запасът от носимоспособност на материала на
гредата не причини редукция на граничната ротация на хордата, нито
промяна на формата на разрушаване. На Фиг. 6.14 (a, b) са показани
обвивните зависимости Mcf –  за възлите EH1 (греди IPE 360), а на
Фиг. 6.14 (c, d) – за възлите EH3 (греди IPE 600).

(a)

(b)

(c)

(d)

Фиг. 6.13 Влияние на запаса от якост на материала на гредите
a) възли EH1 – положителна обвивка
b) възли EH1 – отрицателна обвивка
c) възли EH3 – положителна обвивка
d) възли EH3 – отрицателна обвивка
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6.1.6. Принос на частите на възела към общата ротация на хордата
Фигури 6.15 – 6.21 показват приноса на частите на възела: греда (bhd),
съединение (cd), дисторсия на възловото поле (d) и еластична ротация на
образеца (e) към общата ротация на хордата (). Вижда се, че най-голям
принос към ротацията на хордата има ротацията на пластичната става в
гредата.

(a)

(b)

Фиг. 6.14 Принос на ротациите на частите на възела към общата ротация на хордата при
образци EH1-TS35-C1 и C2

(a)

(b)

Фиг. 6.15 Принос на ротациите на частите на възела към общата ротация на хордата при
образци EH1-TS45-C1 и C2
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(a)

(b)

Фиг. 6.16 Принос на ротациите на частите на възела към общата ротация на хордата при
образци EH2-TS35-M и C1

(a)

(b)

Фиг. 6.17 Принос на ротациите на частите на възела към общата ротация на хордата при
образци EH2-TS45-M и C1
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(a)

(b)

Фиг. 6.18 Принос на ротациите на частите на възела към общата ротация на хордата при
образци EH3-TS35-C1 и C2

(a)

(b)

Фиг. 6.19: Принос на ротациите на частите на възела към общата ротация на хордата при
образци EH3-TS45-C1 и C2
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(a)

(b)

Фиг. 6.20 Принос на ротациите на частите на възела към общата ротация на хордата при
образци EH2-XB35-C1 и C2

6.1.7. Общи бележки върху поведението на възли с вути
Описаните тестове представляват експериментална програма за сеизмична
квалификация на болтови рамкови възли с вути. Всички образци показват
стабилно хистерезисно поведение, като пластичните деформации са
концентрирани в гредата в близост до вутата. Формата на разрушаване се
характеризира с постепенна деградация на носимоспособността, дължаща се
на местната загуба на устойчивост в зоната на пластичната става в гредата.
При изследваните образци не е отчетен съществен принос на възловото
поле и съединението към общата ротация. Силно изразената местна загуба
на устойчивост провокира образуване на пукнатини в пояса и стеблото на
гредата в резултат на нискоциклична умора.
Всички изпитани при циклично натоварване образци удовлетворяват
квалификационния критерий на ANSI / AISC 341-16, отнасящ се за рамкови
възли на рамки от висок клас на дуктилност, работещи на огъване. Така
всички възли (1) са в състояние да понесат относително междуетажно
преместване (ротация на хордата) от най-малко 0,04 rad и (2) измереният
огъващ момент при ръба на колоната при ротация на хордата 0,04 rad е наймалко 80% от номиналната носимоспособност на огъване на гредата Mp.
Поведението на възлите е квалифицирано и по отношение на граничната
ротация на хордата, при която се достига спад от 20% на номиналната
носимоспособност на огъване. При почти всички възли е постигната гранична
ротация на хордата, надвишаваща 0,04 rad при циклично натоварване.
Граничните ротации на хордата се оказват по-малки от 0,04 rad (но по-големи
от 0,03 rad) само в случая на възли с големи (IPE 600) греди и по-силно
наклонени (45) вути.
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6.2.

Възли с оребрени конзолно издадени фланцеви плочи

Предложените модели на възли с оребрени конзолно издадени фланцеви
плочи са изобразени на Фигура 6.21. Показани са (b1) едностранни възли,
(b2) двустранни възли от рамкови конструкции и (b3) двустранни възли, част
от дуални системи (например Рамки + Рамки с центрично включени
диагонали или Рамки + Рамки с ексцентрично включени диагонали). В
моделите се приема, че височината на възловото поле на колоната е
zwp=(hb+0.3hrib), виж Фиг. 6.22 за значението на символите. Поведението на
ригелите в рамките на възела се представя чрез безкрайно корави елементи,
разположени във възловото поле и еластични корави елементи с дължина

srib ,

мерена от външния ръб на колоните. Диагоналът се включва в точката на
завъртане на „ножичния модел” на възела.

Zwp=hb+0.3hrib

Фигура 6.21 Моделиране на възли с оребрени конзолно издадени фланцеви плочи
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Приложено е конструиране, основано на предварително зададени
параметри, осигуряващи търсеното поведение на частите на възела и
техните компоненти. Предложените параметри са определени на базата на
числени симулации и експериментални изследвания на сеизмично
квалифицирани възли на набор от примерни конструкции на сгради.
Валидността на предложените стойности е доказана при рамкови
конструкции с отвори от 6m до 8m, етажна височина от 3.5m до 4m, и
профили за греди с размери от IPE360 до IPE600. След оразмеряване на
елементите на възела се предвижда актуализация на първоначално
приетите стойности, с цел по-реалистично представяне на поведението на
конструкцията.
Параметрите, характеризиращи носимоспособността на възела, са
нормализирани спрямо очакваната пластична носимоспособност на гредата
за сечението й до колоната, а тези, характеризиращи коравината, са
нормализирани по отношение на линейната коравина на гредата

sb = EIb / Lb .

Нормализираните носимоспособности са определени в съответствие с
принципите на капацитивното проектиране, а нормализираните коравини са
осреднени стойности за всеки от разглежданите типове възли.

Тип възел

Носимоспособност
Геометрични
размери
Съединение:
Възлово поле:

Коравина
Възлово
Съединение:
поле:
Едностранни
възли:

Едностранни възли:
n
Vwp
. Rd  z wp

= 1.15
ES-S-E:
hrib / hb = 0.35
e
n
M
pl
,
b
,
cf
,
Rd
M j . Rd
Равноякостни
= 1.0
srib / hb = 0.45
възли със
M ple ,b ,cf , Rd
силно възлово zwp = hb + 0.3hrib
Двустранни възли:
поле
Vn z
wp . Rd
wp
e
pl ,b , cf , Rd

2M

swp ,ini

scon,ini
sb

= 34

= 1.15

h / h = 0.45

2  sb

n
Vwp
. Rd  z wp

2  M ple ,b ,cf , Rd

swp ,ini

scon,ini
възли:

= 1.65

= 35

Едностранни
възли:

= 1.65

rib
b
ES-S-F:
M ple ,b ,cf , Rd
M nj. Rd
Силни възли srib / hb = 0.55
= 1.5
e
M
pl
,
b
,
cf
,
Rd
със силно
z = hb + 0.3hrib
Двустранни
възлово поле wp

= 35

Двустранни
възли:

swp ,ini

Едностранни възли:
n
Vwp
. Rd  z wp

sb

sb

= 68

sb

= 56

Двустранни
възли:

swp ,ini
2  sb

= 56
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Едностранни
възли:

Едностранни възли:
n
Vwp
. Rd  z wp

= 1.0
ES-B-E:
hrib / hb = 0.35
M ple ,b ,cf , Rd
M nj. Rd
Равноякостни
= 1.0
srib / hb = 0.45
възли с
M ple ,b ,cf , Rd
равноякостно zwp = hb + 0.3hrib
Двустранни възли:
възлово поле
Vn z
wp . Rd
wp
e
pl ,b , cf , Rd

2M

= 1.0

swp ,ini

scon,ini
sb

= 37

sb

= 30

Двустранни
възли:

swp ,ini
2  sb

= 30

Забележки:
i) Поведението на съединението се представя чрез пружина с еласто-пластична работна
диаграма, и наклон от уякчаване 1% след достигане границата на провлачане. Приет е
ротационен капацитет на завъртане, (отговарящ на начало на деградация на носещата
способност) 42 mrad (ASCE 41-13, Table 9-6, yield of bolted end-plate). При моделиране с
програмата OpenSEES, поведението на съединението може да отчете, чрез материал Bilin
(модифициран модел на Ibarra-Medina-Krawinkler), зададен на ротационна степен на свобода
на пружината.
ii) Пружината, заместваща възловото поле на колоната, е моделирана чрез установената
трилинейна зависимост на Krawinkler (виж Gupta and Krawinkler, 1999). Граничната
носимоспособност на стеблото съответства на първата гранична точка в диаграмата (при
провлачане на стеблото на колоната в зоната на възловото поле, без участие на поясите).
Коравината след пълно провлачане съответства на уякчаване с наклон 1,5% от
първоначалната коравина. Поведението на възловото поле в OpenSEES може да се
представи чрез присвояване на материали Hysteretic или Steel02 към ротационна степен на
свобода на пружината.
iii) Когато възловото поле се моделира чрез успоредник от (a) корави елементи и стави или
(b) Joint2D макромодел, кинематиката и характеристиките на ротационната пружина са
идентични. В този случай, еластичната
коравина на пружината се определя от:

swp = (Vwp /  ) zwp
iv) Ако възловото поле се моделира чрез модел „ножица”, носимоспособността и коравината
на ротационната пружина, (определени чрез подхода на Krawinkler), трябва да се
модифицират (виж Charney и Downs, 2004)

6.2.1. Параметри на поведението на изпитваните възли
Параметрите, обичайно използвани при сеизмична квалификация на възли
(виж Фиг. 6.1a), определени за ЕS възлите (с оребрени конзолно издадени
фланцеви плочи), са показани в Таблица 6.3. За равноякостни възли, чието
поведение се характеризира от зависимости „Момент – ротация“ без рязък
спад на носимоспособност, граничната ротация на хордата ϴu е определена
като минимална стойност от получените при положително и отрицателно
натоварване.
Може да се види, че полученият коефициент на уякчаване е с относително
постоянна средна стойност, която е γh =1.30. Относителното междуетажно
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преместване е по-голямо от 0.04 rad, (минималната стойност, изисквана от
ANSI/AISC 341-16 за специални стоманени рамки), като пластичната ротация
е по-голяма от 0.035 rad (минималната стойност, изисквана от EN1998-1 за
Висок клас на дуктилност). Следователно, и двата типа възли с оребрени
конзолно издадени фланцеви плочи – силни и равноякостни, могат да се
използват за високо-дисипативни конструкции, с изключение на образци
ES3-XS-E-C1 и ES3-XS-E-C2.
Таблица 6.3. Параметри на поведението на изпитваните възли с оребрени конзолно
издадени фланцеви плочи
Specimen

Sini,
kNm/rad

My, kNm

Mmax, kNm

γh

ϴy, rad

ϴu, rad

ϴp, rad

ES1-TS-E-C1

23000

433.33

505.78

1.17

0.019

0.068

0.049

ES1-TS-E-C2

22800

411.11

489.67

1.19

0.018

0.068

0.05

ES1-TS-Esp-C

21500

444.44

503.84

1.13

0.021

0.064

0.043

ES1-TS-F-C1

27800

444.44

518.64

1.17

0.016

0.064

0.048

ES1-TS-F-C2

27800

433.33

524.82

1.21

0.016

0.062

0.046

ES1-TS-F-M

27600

461.11

577.52

1.25

0.017

0.094

0.077

ES1-TS-E-C1_L

27100

413.33

505.67

1.22

0.015

0.066

0.051

ES1-TS-E-C1_R

26800

427.78

504.56

1.18

0.016

0.062

0.046

ES1-TS-E-C2_L

27100

413.33

509.03

1.23

0.015

0.066

0.051

ES1-TS-E-C2_R

27300

433.33

502.67

1.16

0.016

0.061

0.045

ES2-TS-E-C1

45500

738.89

897.19

1.21

0.016

0.063

0.047

ES2-TS-E-C2

45500

733.33

856.66

1.17

0.016

0.066

0.05

ES2-TS-Esp-C

47500

724.44

879.92

1.21

0.015

0.064

0.049

ES2-TS-F-C1

55600

822.22

991.85

1.21

0.015

0.062

0.047

ES2-TS-F-C2

52000

844.44

1002.93

1.19

0.016

0.061

0.045

ES2-TS-F-CA

52000

844.44

985.52

1.17

0.016

0.061

0.045

ES2-TS-E-C1_L

54300

722.22

912.04

1.26

0.015

0.063

0.048

ES2-TS-E-C1_R

58000

755.56

927.00

1.23

0.013

0.042

0.029

ES2-TS-E-C2_L

54600

744.44

900.62

1.21

0.014

0.053

0.039

ES2-TS-E-C2_R

57000

755.56

908.46

1.20

0.013

0.043

0.03

ES3-TS-E-C1

135000

1811.11

2081.54

1.15

0.013

0.051

0.038

ES3-TS-E-C2

135000

1866.67

2127.01

1.14

0.014

0.049

0.035

ES3-TS-Esp-C

135000

1888.89

2084.26

1.10

0.014

0.05

0.036

ES3-TS-F-C1

215000

1888.89

2202.29

1.17

0.009

0.049

0.04

ES3-TS-F-C2

170000

1833.33

2107.21

1.15

0.011

0.04

0.029

ES3-TS-F-M

165000

1700.00

1987.60

1.17

0.01

0.068

0.058

ES3-TS-Esp-C

136029

1621.19

2090.09

1.29

0.012

0.05

0.038

ES3-XS-E-C1**

116025

1501.22

1882.25

1.25

0.013

0.03

0.017

ES3-XS-E-C2***

-

-

-

-

-

-

-

**получено е неочаквано крехко разрушение в гредата, което е компрометирало
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експерименталната установка
***вследствие на повредите от полученото крехко разрушение на гредата, тестът не е
проведен.

Moment [kNm]

6.2.2. Форми на разрушение
Формите на разрушение на оребрените конзолно издадени фланцеви плочи
зависят от приетата концепция на сеизмично поведение. Наистина,
проектираните като силни възли получават форми на разрушения, подобни
на тези, характерни за възлите с вути, (т.е. наблюдава се развитие на
пластични стави в гредите, свързани с прогресивна деградация поради
местната загуба на устойчивост, както и поява на пукнатини в тях, вследствие
на ниско-циклична умора на материала), което е видимо на Фигура 6.22.
Същевременно, възлите, оразмерени като равноякостни със силно възлово
поле, показват по-сложни форми на разрушение, при които пластичните
деформации са разпределени между гредите (местна загуба на устойчивост
на поясите), и съединенията (огъване на фланцевата плоча), както може да
се види на Фигура 6.23. Всички изпитани двустранни (вътрешни) възли са
оразмерени като равноякостни със силно възлово поле, и проявените от тях
форми на разрушения напълно съответстват на оразмерителните условия и
на резултатите от изпитване на едностранните (външни) възли. Пример за
получените форми на разрушение е представен на Фигура 6.24.

a)

800
600
400
200
0
-200
-400
-600
-800
-0.10

ES1-TS-F-C2
-0.05
0.00
0.05
Chord rotation [rad]

0.10

b)

Фигура 6.22: Силни едностранни възли с оребрени конзолно издадени фланцеви плочи:
диаграма от експеримента (a) и форма на разрушения (b) на ES1-TS-F-C2.

100 | Том с информационни брошури за 4 типа сеизмично квалифицирани възли
ПАРАМЕТРИ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА ИЗПИТАНИТЕ ВЪЗЛИ

Moment [kNm]

600
400

200
0

-200
-400

ES1-TS-E-C1
ES1-TS-E-C

-600
-0.1

a)

-0.05
0
0.05
Chord rotation [rad]

0.1

b)

Фигура 6.23: Равноякостни едностранни възли с оребрени фланцеви плочи: диаграма от
експеримента (a) и форма на разрушения (b) на ES1-TS-E-C1.
800
Moment [kNm]

600
400

200
0
-200

-400
ES1-XS-E-C1-Left
ES1-XS-E-C1-Right

-600
-800

-0.1

a)

-0.05

0
0.05
Chord rotation [rad]

0.1

b)

Фигура 6.24 Равноякостни двустранни възли с оребрени фланцеви плочи: зависимост от
експеримента (a) и форма на разрушения (b) на ES1-XS-E-C1.

Важно е да се подчертае, че при всички изпитани образци възловото поле на
колоната работи в еластичен стадий. Като цяло, поведението на повечето
фланцеви
плочи
е
стабилно,
без
значителна
деградация
на
носимоспособност до достигане на завъртане 0.04 rad. Отклонение от
общата тенденция се наблюдава при възли от серия ES3-XS-E-C. Тест ES3XS-E-C1 е прекратен преждевременно преди да се достигне до развитие на
значителни пластични деформации в образеца, поради образуване на
голяма пукнатина в опънатия пояс на гредата и крехко разрушение в него.
Стойността на приложения момент, в момента на образуване на пукнатината,
е равен на пластичната носимоспособност на огъване на гредата,
определена за действителните ѝ материални характеристики.
6.2.3. Влияние на височината на напречното сечение на
гредата
Влиянието на размерите на напречното сечение върху работните диаграми
на силните възли с оребрени конзолни фланцеви плочи е подобно на
влиянието, наблюдавано при рамковите възли с вута, а именно:
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увеличаването на височината на гредата води до намаляване на
ротационния капацитет. Но при равноякостните възли с оребрени фланцеви
плочи, увеличаването на височината на напречното сечение на гредата води
само до увеличаване на граничното завъртане, без осезаемо да влияе върху
граничната хордова ротация, което се вижда от данните в Таблица 6.3.
Трябва да се има предвид, че увеличаването на височината на гредата при
равноякостните възли, увеличава склонността й към крехко разрушение след
образуване на пластична става. Пукнатината се инициира от заваръчния шев
в свободния край на усилващото ребро и се развива в пояса и в стеблото на
гредата, виж Фигура 6.25. Този ефект се проявява само при ES2-E и ES3-E
конфигурации, като в първия случай се достига до разрушение след
значителна гранична ротация (при около 6%), а във втория - значително порано (при около 3%).

a)

b)

Фигура 6.25: Влияние на височината на напречното сечение на гредата върху формата на
разрушение при равноякостните възли с оребрени фланцеви плочи: ES2-TS-E-C2 (a) ES3XS-E-C1 (b).

6.2.4. Влияние на дробеструйно-механичната обработка
Резултатите от тестването на равноякостните възли с оребрени фланцеви
плочи, обработени чрез дробеструене върху заваръчните шевове от
съединението, (означени с долен индекс “sp”), показват, че обработката не
влияе на поведението им. Изводът се потвърждава от сравнението между
осреднените обвивни криви, получени от изпитването на равноякостни възли
от групи ES1 и ES2, показани съответно на Фигура 6.26a и Фигура 6.26b,
както и от сравнението на хистерезисните зависимости, изобразени на
Фигура 6.26c.
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Фигура 6.26: Влияние на дробеструенето върху равноякостните възли с оребрени конзолно
издадени фланцеви плочи: a) и b) обвивни диаграми „Момент-завъртане” на рамковите
възли - средни стойности, c) хистерезисни диаграми.

6.2.5. Влияние на историята на натоварване
Въздействието на историята (протокола) на натоварване върху възлите с
оребрени фланцеви плочи е подобно на наблюдаваното при изпитваните
рамкови възли с вути. Фигура 6.27a представлява сравнение между
реагирането на експериментални образци от серия ES1-TS-F при монотонно
нарастващо и циклично-променливо натоварване. Влиянието на вида на
протоколите на циклично-променливото натоварване (ANSI/AISC 341-10 и
EQUALJOINTS) е пренебрежимо, защото разликите основно се дължат на помалкия брой цикли с развитие на еластични деформации при втория
протокол, виж Фигура 6.27b.
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Moment [kNm]

600
400

200
0

-200
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-600
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-800
-0.12

1000
500
0

-500
ES2-TS-F-CA
ES2-TS-F-C2

-1000
-1500

-0.08

-0.04
0
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Chord rotation [rad]
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0.12

-0.1

-0.05
0
0.05
Chord rotation [rad]
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(a)
(b)
Фигура 6.27: Възли с оребрени фланцеви плочи: a) Монотонно нарастващо спрямо цикличнопроменливо натоварване; b) Сравнение на хистерезисните диаграми от двата протокола за
циклично-променливо натоварване.
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6.2.6. Принос на компонентите на възлите в пластичната
ротация
Участието на отделните компонентите в пластичната ротация на възлите е
различно при силните и слабите възли. В първия случай, по-голямата част от
пластичните деформации са съсредоточени в гредите при пренебрежимо
участие на останалите компоненти в еластичната област, виж Фигура 6.28.
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Фигура 6.28: Принос към пластичната ротация при силните ES joints: ES-TS-F-C2
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Фигура 6.29: Принос към пластичната ротация при равноякостните възли с оребрени
фланцеви плочи: ES2-TS-E-C1
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Ситуацията при равноякостните възли с оребрени фланцеви плочи е
различна. В този случай пластичните деформации са разпределени основно
в гредата, в по-малка степен в съединението, а възловото поле работи в
еластичен стадий. В резултат, може да се приеме, че 80-90% от общата
ротация на равноякостните възли с оребрени фланцеви плочи се дължи на
деформациите в гредите, докато съединението допринася за 10-20% от нея.
6.2.7. Общи бележки върху равноякостните възли с конзолно издадени
оребрени фланцеви плочи
На базата на експериментално получените данни могат да се направят
следните изводи:
• Всички образци на силни възли проявяват стабилно хистерезисно
поведение, като пластичните деформации са концентрирани в гредите,
непосредствено до ребрата, укрепващи фланцевата плоча. За тях е
характерна форма на разрушение, свързана с прогресивна деградация
на носимоспособност, (вследствие на местна загуба на устойчивост в
гредата). Възловото поле работи в еластичната област.
• Повечето от равноякостните възли показват стабилно хистерезисно
поведение без деградация на носимоспособност, защото пластичните
деформации са разпределени между фланцевата плоча, работеща на
огъване, и гредата.
• Всички възли, с изключение на две от двустранните конфигурации от
серия ES3, удовлетворяват едновременно ANSI/ASIC 341 и EN1998-1.
Следователно, могат да бъдат прилагани за конструкции с висока
дуктилност.
• Необходими са допълнителни изследвания за изясняване на
причините за крехкото разрушение на споменатите две конфигурации
от серия ES3.
• Експерименталните изследвания доказват, че изместването на
натисковия център съвпада с оразмерителните предпоставки,
определени въз основа на предварителни числени симулации.
• Коефициентът на завишена носимоспособност за силните съединения
(γov×γsh=1.25×1.2=1.5) осигурява необходимия запас до разрушение на
недисипативните части.
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6.3.

Възли с конзолно-издадени неоребрени фланцеви плочи

Предложените модели на възли с конзолно-издадени неоребрени фланцеви
плочи (тип c) са представени на следващите схеми. Разгледани са три
случая: (c1) едностранен (външен) рамков възел, (c2) двустранен (вътрешен)
рамков възел и (c3) двустранен (вътрешен) възел, част от дуална рамкововръзкова система. Приета е височината на възловото поле

hb . Диагоналът е

съставен от два елемента - същински диагонал и диагонален елемент, част
от възела, свързани помежду си чрез става. Вторият елемент се включва в
точката на завъртане на „ножичния модел” на възела.

Фигура 6.30 Модели на възли с конзолно издадени неоребрени фланцеви плочи

Приложената методика за избор на геометричните параметри на възлите с
неоребрени фланцеви е изложена по-долу. Предложените параметри са
определени на базата на числени симулации и експериментални
изследвания на сеизмично квалифицирани възли в примерни конструкции на
сгради. Валидността на предложените стойности е доказана при рамкови
конструкции с отвори от 6m до 8m, етажна височина от 3.5m до 4m, и
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профили за греди с размери от IPE360 до IPE600. След оразмеряване на
елементите на възела се предвижда актуализация на първоначално
приетите стойности с цел реалистично представяне на поведението на
конструкцията. Нормализираната носимоспособност е определена в
съотвестствие
с
принципите
на
капацитивното
проектиране,
а
нормализираните коравини са осреднени стойности за всеки от
разглежданите типове възли.
Тип на
възела

Геометри
чни
размери

Носимоспособност
Съединение:

Възлово поле:
Едностранни
възли:

E-B-E:
Равноякос
тни с
равноякос
тно
възлово
поле

Vwpn . Rd  z wp

zwp = zeq

M

n
j . Rd

M ple ,b , Rd

M ple ,b ,cf , Rd
= 1.0

= 1.0

2  M ple ,b ,cf , Rd

E-B-P(0.6):
Неравнояк
остни
възли
с
равноякос
тно
възлово
поле

E-WP(0.8):
Неравнояк
остни
възли със
слабо
възлово
поле

zwp = zeq

M
M

n
j . Rd

e
pl ,b , Rd

M
M

e
pl ,b , Rd

= 19

Двустранни
възли:

= 1.0

S wp ,ini
2  Sb

= 19

S wp ,ini

= 0.6

Двустранни
възли:

Scon,ini
Sb

= 22

Sb

= 19

Двустранни
възли:

= 0.6

S wp ,ini
2  Sb

= 19

Едностранни
възли:

Едностранн
и
възли:

Vwpn . Rd  zwp

S wp ,ini

M
= 0.8

Sb

Vwpn . Rd  zwp

2  M ple ,b ,cf , Rd

zwp = zeq

= 28

Едностранн
и
възли:

Vwpn . Rd  zwp

n
j . Rd

S wp ,ini

Едностранни
възли:

M ple ,b ,cf , Rd
= 0.6

Scon,ini
Sb

Двустранни
възли:

Vwpn .Rd  zwp

Коравина
Съединение
Възлово
:
поле:
Едностранн
и
възли:

e
pl ,b , cf , Rd

= 0.6

Двустранни
възли:

Vwpn . Rd  zwp
2  M ple ,b ,cf , Rd

Scon,ini
Sb

= 0.6

= 24

Sb

= 14

Двустранни
възли:

S wp ,ini
2  Sb

= 14

Забележки:
i) Поведението на съединението се представя чрез пружина с еласто-пластична

Том с информационни брошури за 4 типа сеизмично квалифицирани възли | 107
ПАРАМЕТРИ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА ИЗПИТАНИТЕ ВЪЗЛИ

работната диаграма, и наклон от уякчаване 1% след достигане границата на провлачане.
Приет е ротационен капацитет на завъртане, (отговарящ на начало на деградация на
носещата способност) 18 mrad (ASCE 41-13, Table 9-6, yield of bolted end-plate). При
моделиране с програмата OpenSEES, поведението на съединението може да отчете, чрез
материал Bilin (модифициран модел на Ibarra-Medina-Krawinkler), зададен на ротационна
степен на свобода на пружината.
ii) Пружината, заместваща възловото поле на колоната, е моделирана чрез установената
трилинейна зависимост на Krawinkler (виж Gupta and Krawinkler, 1999). Граничната
носимоспособност на стеблото съответства на първата гранична точка в диаграмата
(провлачване на стеблото на колоната във възловото поле). Втората гранична точа
съответства на образуване на пластични стави в поясите на колоната или в напречните
на тях ребра. Третият клон на уякчаване е с наклон 1,5% от първоначалния. Поведението
на възловото поле в OpenSEES може да се представи чрез присвояване на материали
Hysteretic или Steel02 към ротационна степен на свобода на пружината.
iii) Когато възловото поле се моделира чрез успоредник от (a) корави елементи и стави
или (b) Joint2D макромодел, кинематиката и характеристиките на ротационната пружина
са идентични. В този случай, еластичната коравина на пружината се определя от:

swp = (Vwp /  ) zwp
iv) Ако възловото поле се моделира чрез модел „ножица”, носимоспособността и
коравината на ротационната пружина, (определени чрез подхода на Krawinkler), трябва да
се модифицират (виж Charney и Downs, 2004)
v) Sb = EIb/Lb , където Ib и Lb са съответно инерционен момент и дължина на гредата от
възела.

6.3.1.

Параметри на поведението на изпитваните възли

Параметрите на поведението на възлите с неоребрена конзолно издадена
фланцева плоча са определени в съответствие с процедурата, показана на
Figure 6.1 b, като гредите работят предимно в еластичната област.
Таблица 6.4. Параметри на поведението на изпитваните възли с неоребрена конзолно
издадена фланцева плоча
Specimen
E1-TB-E-M
E1-TB-E-C1
E1-TB-E-C2
E1-TB-P-C1
E1-TB-P-C2
E1-TB-PP-C
E1-XW-P-C1
E1-XW-P-C2
E2-TB-E-M

Sj,ini,
kNm/rad
87486
76596
77419
68068
67069
70707
57480
59310
148290

Mb,Rk, Mb,Ru,
kNm kNm
290
310
301
300
300
301
298
301
515

422
461
455
412
402
395
358
385
705

γh
1.46
1.49
1.51
1.37
1,34
1.31
1.20
1.28
1.37

j,u,
rad
0.067
0,040
0.041
0.035
0.046
0.036
0.082
0.079
0.055

j,pl,
rad
0.064
0.038
0.036
0.027
0.037
0.030
0.074
0.072
0.052

(Mb,Rk/M,b,pl)actual

(Mb,Rk/M,b,pl)target

0.75
0.80
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.68

1
1
1
0.6
0.6
0.6
0.8
0.8
1
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E2-TB-E-C1
E2-TB-E-C2
E2-TB-P-C1
E2-TB-P-C2
E2-TB-PP-C
E2-XW-P-C1
E2-XW-P-C2
E3-TB-E-C1
E3-TB-E-C2
E3-TB-E-CA
E3-TB-P-C1
E3-TB-P-C2
E3-TB-PP-C
E3-XW-P-C1
E3-XW-P-C2

130194
119654
131434
176417
134072

503
484
461
432
475

716
728
638
567
622

1.42
1.50
1.38
1.31
1.31

0.051
0.052
0.038
0.034
0.037

0.047
0.048
0.034
0.032
0.033

0.66
0.64
0.61
0.57
0.63

114523
272822
301250
337234
380625
426875
335253
378552
298606

500
1063
1060
995
923
1037
991
950
874

657
1394
1360
1406
1280
1354
1324
1129
1101

1.31
1.31
1.28
1.41
1.39
1.31
1.34
1.19
1.26

0.069
0,035
0.034
0.037
0.046
0.046
0.049
0.085
0.073

0.065
0.031
0.030
0.034
0.044
0.044
0.046
0.082
0.070

0.66
0.63
0.63
0.60
0.55
0.62
0.59
0.,57
0.52

1
1
0.6
0.6
0.6
0.8
0.8
1
1
1
0.6
0.6
0.6
0.8
0.8

Стойностите, получени за Е-възлите са показани в Таблица 6.4. В случаите,
където се получават малки разлики между диаграмите, при положителни и
отрицателни огъващи моменти, са приети минималните стойности при
определяне на носимоспособностите и деформационния капацитет.
Може да забележи, че коефициентът на уякчаване е относително постоянен
при всички изпитани образци, с няколко изключения, и неговата средна
стойност е γh =1,35.
Относителното междуетажно преместване е по-голямо от 0.04 rad,
(минималната стойност, изисквана от ANSI/AISC 341-10 за специални
стоманени рамки), като пластичната ротация е по-голяма от 0.035 rad
(минималната стойност, изисквана от EN1998-1 за Висок клас на дуктилност).
Следователно, и двата типа възли с неоребрени конзолно издадени
фланцеви плочи - равноякостни и неравноякостни, могат да се използват за
високо-дисипативни конструкции, и могат да се считат за сеизмичноквалифицирани, с изключение на образци E3-TB-E-C2 и E2-TB-P-C2 (j,pl, rad =
0.030 rad).
От последните две колони на Таблица 6.4 може да се заключи, че целевата
гранична носимоспособност на огъване на възела е постигната с много добро
приближение - при неравноякостните възли с равноякостно възлово поле,
със значително по-лошо – при неравноякостните със слабо възлово поле, и
незадоволително – при равноякостните възли. Това заключение е в
потвърждение на изводите от точка 5.4, където е обърнато внимание върху
неконсервативния подход за определяне на височината на възловото поле.
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6.3.2. Форми на разрушение
Формите на разрушение на неоребрените възли се определят основно от
наличието на пластични деформации в съединението и във възловото поле.
Следователно, поведението на този тип възли значително се различава от
това на възлите с вута и оребрените възли с конзолно издадена фланцева
плоча. В повечето тестове причина за разрушение се явява концентрацията
на пластични деформации в близост до заваръчните шевове, свързващи
пояса на гредата и фланцевата плоча. Вследствие на което, разрушението е
свързано с поява на пукнатина до заваръчния шев, в общия случай - в
гредата при равноякостните възли (виж Фигура 6.31), и във фланцевата
плоча – при неравноякостните възли (виж Фигура 6.32). В допълнение, всички
експерименти доказват значителното участие на възловото поле, в което се
развиват големи пластични деформации.

Фигура 6.31: E2-TB-E-M възли - форми на разрушение

Фигура 6.32: E3-TB-E възли - форми на разрушение
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6.3.3. Влияние на дробеструйно-механичната обработка на
заваръчните шевове
Резултатите от изпитаните неравноякостни възли с неоребрени фланцеви
плочи, предварително подложени на допълнителна дробеструйно-механична
обработка в зоната на заваръчните шевове от съединението, (и означени с
долен индекс “pp”), ясно показват, че тя не води до очакваното подобряване
на поведението им. Този извод се потвърждава от сравнението на
резултатите от изпитванията на образци със и без допълнителна
дробеструйно-механична обработка, изобразени на Фигура 6.33, Фигура 6.34
и Фигура 6.35. Няма и осезаема разлика във формата на разрушение,
съответстваща на пълна загуба на носимоспособност. При повечето от тях,
загубата на носимоспособност е причинена от поява на пукнатини в
заваръчните шевове между поясите на гредите и фланцевите плочи.
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Фигура 6.33 Влияние на дробеструйно-механичната обработка върху възли тип E1-TB-P
E2-TB-PP-C
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Фигура 6.34 Влияние на дробеструйно-механичната обработка върху възли тип E2-TB-P
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E3-TB-PP-C
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Фигура 6.35 Влияние на дробеструйно-механичната обработка върху възли тип E3-TB-P

6.3.4. Влияние на протокола (историята) на натоварване
При сравнение на диаграмите „Момент-завъртане” на възли от тип E1-TB-E,
показани на Фигура 6.36, може да се види, че граничната ротация на възела,
изпитан при монотонно нарастващо псевдо-статично натоварване, е
значително по-голяма от съответната - от експериментите с цикличнознакопроменливо натоварване, докато стойностите на граничния товар са
сходни. Сравнението на резултатите от аналогичните изпитвания на образци
E2-TB-E на Фигура 6.37, показва съвсем различна ситуация – деформациите
при разрушение са приблизително еднакви, като за случая на монотонно
нарастващ товар, то се получава при малко по-ниска стойност на огъващия
момент. Всички тестове са прекратени поради поява на пукнатина в
непосредствена близост до заваръчните шевове, свързващи поясите на
гредите
с фланцевите плочи. Влиянието на историята на цикличнознакопроменливото натоварване (ANSI/AISC 341-10 и EQUALJOINTS) върху
поведението на възлите е незначително. Същото се наблюдава и при други
конфигурации на образците, и се дължи основно на факта, че разликите
между двата протокола са във вида на циклите в еластичната област, виж
Фигура 6.38.
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Фигура 6.36 Сравнение между резултатите, получени при монотонно- нарастващо и
циклично-знакопроменливо натоварване при изпитване на възли E1-TB-E
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E2-TB-E-M
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Фигура 6.37 Сравнение между резултатите, получени при монотонно- нарастващо и
циклично-знакопроменливо натоварване при изпитване на възли E2-TB-E
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Фигура 6.38 Влияние на протокола на циклично-знакороменливо натоварване върху
поведението на група възли E3-TB-E

6.3.5. Принос на компонентите на възлите към пластичната
им ротация
При всички изпитвани възли, приносът на възловото поле на колоната към
общите деформации на възела e значителен, което се илюстрира от
фигурите, представени в раздел 5.4. Това не е изненадващо, доколкото Евъзлите не се проявяват като силни, а в най-добрия случай като
равноякостни.
Но, трябва да се отбележи, че участието на възловото поле е по-голямо, а в
някои случаи и значително по-голямо от това на съединението. Този факт не
съответства на изискванията на Еврокод 8, които гласят, че „приносът на
деформацията на стеблото на колоната не трябва да е повече от 30% от
капацитета за ротация при пластифициране p”, (в този случай, на възлите).
Затова, трябва да се предвиди усилване на възловото поле, както и попрецизна аналитична методика за прогнозиране на носимоспособността на
полето на срязване.
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6.3.6. Допълнителни бележки върху възлите с неоребрени
конзолно издадени фланцеви плочи
Въз основа на експерименталните данни, може да се изведат следните
заключения:
• Всички възли показват стабилно хистерезисно поведение.
• Получената дуктилност на възлите съответства на изискванията за
висок клас на дуктилност в нормите.
• За съжаление, приносът на възловото поле на колоната към общите
възлови деформации надвишава ограниченията, дадени в Еврокод 8.
• Коефициентът на уякчаване е относително постоянен и е равен на
1,35.
• Постигнато е добро съвпадение между изчислените характеристики,
(Еврокод 3 Част 1-8) и получените по експериментален път.
• Влиянието на размера на напречното сечение на гредите е по-силно
при равноякостните възли, в сравнение с наблюдаваното при другите
конфигурации.
• Дробеструйно-механичната обработка на заваръчните шевове не води
до подобряване на поведението на възлите.
• Разликите между резултатите от изпитванията на възлите, получени
при различните протоколи на натоварване, са незначителни.
6.4. Възли с отслабено сечение (RBS)
Както беше споменато в предишните раздели, възлите с отслабено сечение
(RBS) са изследвани, с цел да се провери приложението на европейска
стомана при дисипативни възли от този тип, съставени от греди и колони с
големи напречни сечения. Съответно, този специален тип възли не могат да
бъдат директно сравнявани с дискутираните по-горе (възли с: вути, с
оребрени и с неоребрени конзолно издадени фланцеви плочи). За да се
изяснят ключови за поведението на възлите с отслабено сечение
параметри, както и основните характеристики на поведението им, в
настоящия раздел са представени и обсъдени представителни резултати от
тримерни континуални числени модели, симулиращи резултатите от
тестовете. В фокуса на вниманието са ефектите от: избора на напречно
сечение, ограничителните условия, оразмеряването на възловото поле на
колоната, и геометричните размери на отслабената зона. Дискутирани са
опростени подходи за моделиране, приложими при анализ на рамковите
конструкции и при оразмерителните процедури.
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6.4.1. Производство
Производството на екземплярите (вж. Фигура 6.39) е част американската
процедура за предварителна квалификация на възлите. Всъщност тези
видове съединения трябва да бъдат заварени на място, което е взето
предвид при изпълнението им. Елементите са произведени в Люксембург,
където са нарязани профилите и са подготвени за изпълнение на
монтажните съединения на място чрез: оформяне за изпълнение на
заваръчните шевове, направа са отвори, заваряване на ребрата.
Впоследствие, гредите и колоните са транспортирани до лабораторен център
в САЩ, където е извършено окончателно сглобяване на място чрез монтажни
заваръчни шевове, и са проведени тестовете.

Фигура 6.39 Производство на образците в цех и заваряване в лабораторен център

6.4.2. Резултати от експериментите с образец SP2
Тестовете върху образец SP2 продължават два дни, като общото време за
изпитване трае почти осем часа. Максимална носимоспособност е достигната
при цикъл до 4% относително междуетажно преместване, при приложено
натоварване върху образеца 293 kips (1303,33 kN). На фигурата също се
вижда, че еластична коравина на образеца Kelastic = 75 k/in (13,13 kN), приета
на базата на предварително числено моделиране на образеца, е
правдоподобна. Поведението на SP2 е показано но Фигура 6.40.
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Относ.
No межд.
прем..
1

1%

2

2%

3

3%

4

4%

5

5%

6

5%

Описание на събитието
Образецът показва еластично
поведение.
Проявяват се признаци за работа в
нееластичната област.
Начало на локална загуба на
устойчивост в стеблото на гредата.
Видими локални форми на загуба на
устойчивост на поясите на градата.
Деградация на носимоспособност на
съединението. Значително
увеличаване на навълняването,
вследстви локална загуба на
устойчивост на поясите и стеблото.
Тестът е прекратен от гледна точка безопасност. Наблюдава се дуктилна
форма на разрушение – разкъсване
на поясите.

Фигура 6.40 Експериментално, получена зависимост на RBS-възли: образец SP2

След двата цикъла с относителни междуетажни премествания 4%, които
завършват квалификационната процедура, са проведени пет цикъла до
разрушаване при 5%, предизвикано от нискоциклична умора. По време на
последния от циклите, едновременно се получават пукнатини в горния и
долния пояс на гредата в отслабената й зона, вследствие на деформациите,
причинени от местната загуба на устойчивост на поясите, което е показано
на Фигура 6.41a, b и c.

(a)
(b)
(c)
Фигура 6.41 Поведение на образец SP2: (a) Обща деформация на съединението; (b) и (c)
Пукнатини в поясите на гредата

На Фигура 6.42a е изобразена зависимостта „Момент-относително
междуетажно преместване”. При цикли до 4%, огъващият момент в гредата
на образеца надвишава 80% от характеристичната й пластична
носимоспособност, Mp. Същото важи и за циклите до 5%. Тези резултати
показват, че възела удовлетворява критериите за специални рамки,
изложени в Част E3.6 от AISC 341-10. На Фигура 6.42b е показана
нееластичната
компонента
от
общите
относителни междуетажни
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премествания. След първите цикли на натоварване, нееластичните
деформации са основна част от относителните междуетажни премествания.
След като напреженията в отслабената зона достигнат границата на
провлачане, (свързана с увeличаване на деформациите), се образува
пластична става, като по-голямата част от ротацията на възела се
предизвиква от нееластично завъртане в зоната на ставата.
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0
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(a)
(b)
Фигура 6.42 Експериментална зависимост на образец SP2: „Момент-завъртане”, (a) Обща; (b)
Нееластична

Въпреки, че не може да се види добре на снимките от експеримента,
ъгловата деформация на възловото поле на колоната, също играе важна
роля в поведението на възела. Ъгловите деформации на възловото поле са
представени на Фигура 6.43а чрез диаграма „хоризонтални премествания на
възловото поле - момент в оста на колоната“. Отново, максималните
стойности на натоварването се достигат при цикли до относително
междуетажно преместване 4%, последвани от драстично намаляване,
поради провлачане, и значително деформиране във възела. В последните
цикли, огъващият моментът намалява значително по-малко в сравнение с
редукциите на хоризонталните премествания, заради реализираното
завъртане на пластичната става в зоната на отслабеното сечение и
разтоварването на възловото поле. То е изследвано и на Фигура 6.43b,
където са представени тангенциалните напрежения спрямо относителните
ъглови деформации. И тук се наблюдава същата зависимост, тъй като
върховите стойности на напрежения и деформации се достигат при цикли с
хордова ротация до 4%. При достигане на относителни междуетажни
премествания 5%, пластичните деформации нарастват извънредно и
хистерезисните бримки се разкривяват, което се вижда в последните няколко
цикъла, показани на тази фигура.
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(a)
(b)
Фигура 6.43 Експериментални зависимости, характеризиращи поведението на образец SP2:
(a) Ъглови деформации на възловото поле; (b) Тангенциални напрежения спрямо ъглови
деформации на възловото поле

6.4.3.

Резултати от изпитването на образец SP4

Изпитването на образец SP4 е направено в рамките на един ден и
продължава 7 часа. Протоколът на натоварване е същият като при SP2 (т.е.
AISC341-10). Но, поради получени усложнения, тестът е прекратен след
достигане на 4% относителни междуетажни премествания. След този
момент, укрепващата система се компрометира и продължаването на
експеримента става опасно за персонала и лабораторното оборудване.
Фигура 6.44 илюстрира пълното реагиране на образеца и обобщава
основните събития по време на теста. Деформации на възела SP4 могат да
се видят на Фигура 6.45а. Наблюдава се усукване на високото напречно
сечение на колоната. На Фигура 6.45b се вижда местната загуба на
устойчивост на стеблото, с начертана ортогонална мрежа.
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Относ.
межд.
No прем..
1

1%

2

2%

3

2%

4

3%

5

4%

6

4%

Описание
Образецът
показва
еластично
поведение.
Едностранно провлачане на поясите, вследствие на
остатъчни
напрежения
от
експерименталната
установка.
Пластичните деформации се разпространяват през
стеблото в поясите след няколко цикъла на
натоварване.
Начало на провлачане на стеблото. Получава се
локална загуба на устойчивост в него.
Получава се деградация на носимоспособност на
съединението. Изкорубването на стеблото се
разпространява.
Експериментът е спрян, поради компрометиране
на укрепващата система.

Фигура 6.44 Експериментална хистерезисна зависимост „Момент в оста на колоната -относително
междуетажно преместване” на рамкови възли с отслабено сечение: образец SP4

(a)

(b)
Фигура 6.45 Резултати от изпитването на образец SP4: (a) Деформации във възела; (b)
Изкорубване и провлачане на стеблото

На Фигура 6.46a е изобразена зависимост „Момент, приложен във възела общо относително междуетажно преместване”. Въпреки деградацията на
носимоспособност на възела, тя е над 80% от номиналната пластична
носимоспособност при цикли с относителни междуетажни премествания 4%.
Фигура 6.46а може да бъде подвеждаща по отношение на твърдението, че
капацитетът на експерименталния момент надхвърля номиналния капацитет
от 80%. На тази фигура, моментът се изчислява в оста на колоната в
съответствие с AISC 341-10. Това се дължи отчасти на широкия спектър от
съединения, обхванати в AISC 341-10.
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(a)

(b)
Фигура 6.46 Експерименатални зависимости за образец SP4: (a) Диаграма „Моментзавъртане”, Общо (SP4); (b) RBS Нормализиран огъващ момент, относително междуетажно
преместване (SP4)

Номиналната пластична носимоспособност на възлите с отслабено напречно
сечение е изчислена за характеристиките на отслабеното сечение. Фигура
6.46b представя приложения огъващ момент, нормализиран спрямо
пластичната носимоспособност на отслабеното сечение. Експериментално
полученият момент и тук е по-голям от 80% от пластичната
насимоспособност.

6.4.4.

Принос на компонентите на възела

Представени са резултати от числено моделиране на рамков възел,
(съединение според терминологията в американските норми), съставен от
греда с напречно сечение W36x925 и колона - W14x873. Представени са
графики на ръбовия момент в ригела, (определен за челото на пояса на
колоната), към хордовата ротация, чрез абсолютните и относителните
стойности на момента, съответно на Фигура 6.47(a) и Фигура 6.47(b).
Максималният достигнат момент е 22465 kNm, при достигнато относително
междуетажно преместване 5%. Отслабеното сечение е с редукционен
коефициент 0.79, който е приблизително равен на оразмерителния. Четири
характерни точки са означени в диаграмите. Те са определени на базата на
наблюденията върху развитието на пластичните деформации във възела:
първата указва поява на пластични деформации в съединението между
ригел и колона (при ротация 0.9%), а втората дефинира началото на
развитие на пластичните деформации в поясите на отслабеното сечение
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(при ротация 1.2%). С третата точка се означава пълното пластифициране
(при ротация 2.6%), като по-голямата част от пластичните деформации са в
отслабеното сечение, с ограничени ъглови деформации във възловото поле
(виж Фигура 6.48). Все пак, концентрацията на пластични деформации във
заваръчните шевове, показва че отслабването на напречното сечение не
предотвратява напълно появата и развитието им. Относителните
пластичните деформации в центъра на заваръчните шевове достигат
стойност 1.6% (при относителни междуетажни премествания 5%), в
сравнение с 6.3% - в зоната на отслабване.

Фигура 6.47 Ръбов момент в ригела - хордова роция,
a) абсолютни стойности на огъващия момент,
b) огъващ момент, нормализиран спрямо пластичната носимоспособност на неотслабеното
сечение Mpe
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Фигура 6.48: Пластични относителни деформации (ляво) и редуцирани напрежения по Mises
(дясно): a) поява на пластични деформации, b) развитие на пластични деформации в
поясите и възловото поле, c) стадий на уякчаване след провлачване, d) образуване на
пластична става

Участието на всеки от компонентите на възела в общата деформация може
да се види чрез изразяване на зависимостта между ротация на компонентите
и ръбовия момент, (виж Фигура 6.49 и Фигура 6.49). Приносът на отслабеното
сечение към общата пластична ротация (за относителни междуетажни
премествания 5%) е около три пъти по-голям от тази на възловото поле,
което на практика работи в еластичен стадий, въпреки появата на пластични
деформации в него. Завъртането на всяка точка от оста на гредата на
разстояние x от челото на колоната, е показана на Фигура 6.50. Завъртането
в пластичната става, в средата на отслабеното сечение, е около 0.037 rad,
докато изчисленото завъртане на възловото поле е 0.009 rad.
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Фигура 6.49 Ротация (обща, в отслабеното
сечение и във възловото поле) към ръбов
момент в гредата

Фигура 6.50: Ротация на точките от оста на
гредата (θ), на разстояние x от челото на
колоната (x)

След внимателно проучване на поведението на четири възела с отслабено
напречно сечение (RBS), които са съставени от едроразмерни напречни
сечения (тип „jumbo”) в широк спектър от комбинации, са определени няколко
ключови показателя. Както беше споменато по-горе, при образец SP4, (при
който са използвани колони с най-високо напречно сечение в комбинация с
греда с напречно сечение W40), е установена загуба на устойчивост извън
равнината. Получената деформация се характеризира с 51 mm странични
премествания на долния пояс, съпътствани от усукване на колоната.
Наблюдава се значително развитие на пластични относителни деформации в
заваръчните шевове между поясите на гредата и колоната, прикрепващи потежките елементи. В допълнение, поведението на възела показва наличието
на силно възлово поле, следователно пренебрегването на приноса на
поясите на колоната в харктеристичната носимоспособност на възловото
поле, съгласно методиката в AISC 358-10 (AISC, 2010b), може да се окаже
консервативен подход. Следователно, размерът на напречните сечения,
геометричните размери на отслабената зона (RBS), и оразмеряването на
възловото поле са основни параметри, определящи поведението на възела,
което се вижда и от дискусията по-долу.
6.4.5.

Влияние на размера на напречните сечения

Анализът на поведението на възела SP4 показва склонността на гредите с
високи напречни сечения към измятане. Тя се проявява чрез странични
деформации на долния пояс в отслабената зона. Освен това, колоната със
сечение W40x593, (която единствена надвишава квалификационните
ограничения по отношение на височината на напречното сечение), се усуква
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леко. За да може да се проучи това поведение, са проведени допълнителни
анализи с вариране на напречните сечения на колоната и гредата от възела.
Моделите на възлите SP5 и SP6 изследват влиянието на напречното сечение
на колоната, като при фиксирано сечение на гредата (W44x408), се приемат
различни сечения на колоната: W14x730 за SP5 и W36x487 за SP6. И
обратното, в моделите на възли SP7 и SP8, за сечението на колоната е
прието W40x593, а за гредите - W40x431 за SP7 и W36x387 за SP6.
Ефектите от промяна на геометричните характеристики са представени
графично по-долу. Видимо е, че възлите, съставени от греди с еднакви
напречни сечения (SP4 и SP5), показват идентични зависимости „моментротация”. Докато, при SP6 като цяло коравината преди и след провлачане е
по-ниска (Фигура 6.51), което е индикация за измятане на гредата, (Фигура
6.52). Деформираното състояние на гредите, за 5% относително
междуетажно преместване, е показано на Фигура 6.53. Нормализираните
спрямо отношението h/t3cf амплитуди на деформациите извън равнината са
представени на Фигура 6.54. Може да се забележи, че този показател добре
индикира поддатливост на колоната към усукване, както и че аплитудите на
напречните деформации са тясно свързани с тази ѝ склонност.

Фигура 6.51: Ръбов момент в гредата за
възли SP4, SP5, SP6 към ротация на
гредата, (моментът е нормализиран чрез
Mpe),

Фигура 6.52: Странични премествания на
долния пояс на гредата за SP4, SP5, SP6
(нормализирани чрез широчината на пояса)
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Фигура
6.53:
Вектори
на
странични
премествани и контурно изображение на
относителните пластични деформации при
хордова ротация 5%: (a) SP6, (b) SP5, (c)
SP6

Фигура 6.54: Амплитуди на преместванията
от измятане при хордова ротация 5% за
отношение
h/t3cf,
(амплитудите
са
нормализирани чрез широчината на пояса)

Ефектът от изменението на напречното сечение на гредата върху глобалната
зависимост „Момент-относително междуетажно преместване” на възли SP7 и
SP8, е аналогично на полученото при SP4 (Фигура 6.55). Всички възли
проявяват склонност към измятане, както личи от Фигура 6.56 и Фигура 6.57.
Стройността на стеблото на гредатата е подходящ индикатор за оценка на
чуствителността й към измятане и на колоната към усукване. Това се вижда
от Фигура 6.58, където е представено завъртането на колоната, вследствие
на усукването й, спрямо стройността на стеблото на гредата.
Трябва да се отбележи, че в контекстта на гореспоменатото
експериментално изследване, е прието странично укрепване на нивото на
долния пояс на гредата само в точката на прилагане на натоварването,
(контролирано преместване). Допълнително странично укрепване в зоната на
отслабеното сечение ще намали риска от измятане на гредата.
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Фигура 6.55: Ръбов момент в гредата за
SP4, SP7, SP8 към относителни
междуетжни премествания, (моментът е
нормализиран чрез Mpc)

Фигура 6.56: Странични премествания на
долния пояс на SP4, SP7, SP8,
(нормализирани чрез широчината на пояса на
гредата).

Фигура 6.57: Вектори на страничните премествания
и контури на относителните пластични
деформации при 5% хордова ротация: (a) SP4, (b)
SP7, (c) SP8

Фигура 6.58: Ъгъл на завъртане на
колоната от усукване при 5% хордова
ротация към стройността на стеблото
на гредата

6.4.6. Влияние на оразмеряването на възловото поле
Разгледани са четири конфигурации на оразмерените рамкови възли, при
които
са
приложени
различни
варианти
на
възловото
поле.
Представителните резултати за SP3, изложени по-долу, се отнасят за три
конфигурации с различна дебелина на стеблото и един възел с по-висок клас
на стоманата за колоната. Зависимостта между резултантния ръбов момент
в гредата (момента в гредата, за сечение в челото на колоната) и хордовата
ѝ ротация е представена на Фигура 6.59. Вижда се, че за най-тънкото
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възлово поле (с дебелина 100 mm), носимоспособността на огъване на
възела е значително по-ниска. На Фигура 6.60 са изобразени зависимостите
между пластичното завъртане в отслабеното сечение и относителното
междуетажно преместване, и между ъгловите деформации на възловото
поле и същото завъртане. В случай на слабо възлово поле (без усилващи
плочи), отслабеното зона на гредата работи в еластичен стадий, а всички
пластични деформации се развиват във възловото поле. При увеличаване на
дебелината на възловото поле чрез усилващи плочи до 136 mm, пластичното
завъртане се разпределя по равно мужду възловото поле в колоната и
отслабената зона на гредата. Допълнителното удебеляване на възловото
поле до 156 mm или използването на стомана с граница на провлачане 65 ksi
(455 MPa) за колоната, води до разпределение при което 60% от общите
деформации във възела се развиват в отслабената зона на гредата. На
Фигура 6.61 е показано процентното участие на отслабената зона и на
възловото поле в общите деформации (еластични и нееластични) при
различните конфигурации на възлите.

Фигура 6.59: Ръбов момент към относително междуетажно преместване при различни
варианти на възловото поле

Фигура 6.60 : a) Пластична ротация в отслабената зона, (b) ъглова деформация във
възловото поле спрямо към относително междуетажно преместване на гредата, при
различни варианти на възловото поле за SP3
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Фигура 6.61 : Принос на отслабената зона в гредата и на възловото поле към общите
деформации на SP3

6.4.7. Влияние на детайлирането на отслабената зона
Изследвани са възли SP2 и SP3, при различни конфигурации на отслабената
зона на гредата, зависеща от параметри A, B и C. Като цяло, увеличаването
на изрязването в отслабената зона, води до намаляване на получения ръбов
момент в гредата (определен за челото на пояса на колоната). Очевидно,
параметър C, (от който зависи дълбочината на изрязване на поясите), e
определящ за големината на пластичната носимоспособност на огъване на
възела и на срязващото усилие във възловото поле, т.е. по-дълбокото
изрязването води до намаляване на пластичната носимоспособност на
огъване, а от там и на оразмерителното срязващо усилие във възловото
поле). На Фигура 6.62 е разгледано влиянието на размера на отслабването
на поясите, върху развитието на относителни пластични деформации,
(определени при 5% етажна ротация). Предвиденото изрязване е в диапазон
от нула до максимално допустимото според нормите.
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Фигура 6.62: Магнитуд на относителните пластични деформации при различна дъбочина на
изрязване на гредата в отслабената зона, (при 5% етажна ротация)

6.4.8. Опростени подходи за моделиране
Разсъжденията до тук са направени въз основа на проведени нелинейни
анализи на триизмерни континуални модели, които въпреки че дават найточна представа за реагирането на конструкцията, изискват повече време и
повишена квалификация на анализатора. За по-опростени модели и за
проектантски цели е възможно прилагането на идеализирани модели на
отделните възлови компоненти. Трябва да се има предвид обаче, че възлите
с отслабено сечение на гредата имат специфична конфигурация, която не
съответства на описаните типове възли. Въпреки това, няколко от
компонентите могат да бъдат представени чрез подходите, използвани и за
другите конфигурации.
Използвайки подхода на EN1993:1-8 при възлите с отслабено сечение, (както
и при другите типове възли), могат да се дефинират следните компоненти:
стебло на колоната на опън, пояс на колоната на огъване, пояс на гредата
на натиск, стебло на колоната на натиск и стебло на колоната на срязване.
Имайки предвид, че отслабената чрез изрязване зона не е част от
конвенционалните компоненти на възела, тя трябва да се моделира като
част от гредата.
Фигура 6.63 показва схематично представяне на компонентите на типова
възлова конфигурация. За компонентите са приети същите процедури, като
при другите типове възли, така че да се получи билинейна монотонно
нарастваща и циклично променлива работна диаграма на възела. В
зависимост от приетите геометрични размери, определящи за поведението
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на възела ще са стеблото на колоната на срязване или пояса на колоната на
огъване.

Фигура 6.63: Схематично представяне на разположението на пружинните елементи във
възли SP

Фигура 6.64: Сравнение между 3D континуални и идеализираните прътови модели на SP1 до
SP4

Както беше споменато по-горе, моделирането на възли с отслабено сечение
чрез прътови крайни елементи, изисква представяне на компонентите на
възела по описания начин, като трябва да се има предвид, че възловото
поле на колоната и изрязването на пояса в отслбената зона оказват силно
влияние върху цялостното поведение на възела. При опростено числено
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моделиране (Grubbs, 1997), намалената коравина в отслабената зона може
да се представи, чрез модифициране на еластичната коравина на двата
прътови елемента, разположени в рамките на зоната. Нееластичното
реагиране в нея, ще се отчете чрез прилагане в средата на отслабеното
сечение на бездименсионна ротационна пружина, свързваща възлите на
двата прътови елемента,.
Сравнението между зависимостите „момент-относително междуетажно
преместване” за възли от SP1 до SP4, получени чрез триизмерни
континуални и прътови опростени модели, са представени на Фигура 6.64.
Може да се види, че е постигнато добро съвпадение между двата типа
модели, особено по отношение на пластичната носимоспособност на
отслабената зона на гредата.
6.4.9. Общи бележки по възлите с отслабено сечение на
гредата
На базата на експериментални и числени изследвания върху възли на
елементи с големи напречни сечения (тип „jumbo”), оформени чрез изрязванe
(със закръглениe) на поясите на гредата, може да се заключи, че
поведението им при големи относителни междуетажни премествания се
характеризира с първоначална поява на пластични деформации в зоната на
заваръчното съединение между горния пояс на гредата и челото на
колоната. Следва развитие на пластични деформации в зоната на
отслабеното сечение на гредата или във възловото поле, което зависи от
съотношението на коравините на двата компонента. Натрупването на
пластични деформации, впоследствие се реализира в по-слабия от тях.
Използването на възел с отслабено напречно сечение на гредата, води до
редукция на ръбовия огъващ момент в нея, като стойността му може да
варира от 75% до 95% от пластичната носимоспособност на брутното
(неизрязано) сечение на гредата. Развитието на пластични деформации в
зоната на съединението между гредата и колоната също се редуцира, макар
и не напълно.
Гредите с високи напречни сечения са податливи на измятане при
увеличаване на етажната ротация, което е свързано със склонността на
долните им (натиснати) пояси към деформации извън равнината на стеблото.
Тези напречни деформации могат да достигнат до 25% от широчината на
пояса при греди с по-стройни стебла. Но, осигуряването на укрепване извън
равнината на гредата на максимално разстояние db/2 от по-отдалечения
(спрямо колоната) край на отслабената зона, може значително да намали
този ефект.
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Колоните с високи напречни сечения се характеризират със завишена
склонност към усукване. Максимално завъртане от 0.12 rad е наблюдавано
при колони с по-високо отношение h/tcf, което е индикатор за ниска
усуквателна коравина. Съществува ясно изразена зависимост между
склонността на колоните към усукване и измятането на гредите, като двата
ефекта взаимно се усилват. Осигуряване на странично укрепване,
удовлетворяващо гореописаните изисквания, редуцира усукването на
колоната, тъй като ъгълът на завъртане намалява с цял порядък.
Стройните греди са податливи към различни форми на загуба на местна
устойчивост, проявяващи се в натиснатия пояс и в стеблото. Тези ефекти се
наблюдават при етажна ротация около 2.0% и могат значително да
редуцират пластичния ротационен капацитет на гредата, поради натрупване
на асиметрични относителни деформации в пояса, и да доведат до
преждевременно пластично разрушение. Осигуряването на странично
укрепване в близост до пластичната става, в този случай не влияе.
Оразмеряването на възловото поле е основният параметър, определящ
нееластичната хордова ротация при възлите с отслабено сечение на
гредата. Развитието на нееластичните деформации във възловото поле,
може да доведе до прекалено голяма ротация. В случай на стройни греди,
описаната зависимост има стабилизиращ ефект, тъй като предотвратява
преждевременното измятане на гредата. От друга страна, концентрирането
на ъглови деформации във възловото поле, води до увеличаване на
пластичните относителни деформации и на неблагоприятните напрежения в
съединението между горния пояс на гредата и челото на колоната, а от там
до увеличаване на опасността от преждевреманно дуктилно разрушение в
заваръчния шев в това сечение.
Дебелината на поясите на гредата също играе важна роля за склонността
към дуктилно разрушение в горния заваръчен шев, свързващ пояса на
гредата и челото на колоната. Извънредно дебелите пояси водят до появата
на тримерно напрегнато състояние, в комбинация със съответно
увеличаване на пластичните деформации. Този ефект е по-силен когато
възловото поле е по-слабо или дори при равноякостно, водейки до
извънредно големи стойности на индекса на разрушение. Доказано е, че
процентното изражение на редукцията на пояса, (параметър c на
отслабената зона в гредата), е определящ фактор за размерите й. Поголемите стойности на c повишават пластичния ротационен капацитет и
водят до разтоварване на възела чрез намаляване на ръбовите огъващи
моменти в гредата и свързаните с тях срязващи сили във възловото поле.
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