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INTRODUCERE
Documentul curent a fost dezvoltat în cadrul proiectului European RFCS Equaljoints
PLUS (754048 — EQUALJOINTS-PLUS — RFCS-2016/RFCS-2016).
Equaljoints PLUS este un proiect RFCS ce se desfășoară pe o perioadă de
24 de luni, cu scopul de a disemina cunoștințele acumulate în cadrul proiectului
RFCS precedent - EQUALJOINTS - desfășurat pe o perioadă de 36 de luni. În cadrul
proiectului EQUALJOINTS (RFSR-CT-2013-00021) s-au dezvoltat criterii de
precalificare seismică pentru un set de noduri metalice grindă-stâlp.
Scopul proiectului Equaljoints PLUS este de a pune în valoare, a disemina și
a extinde criteriile de precalificare deja dezvoltate pentru aplicații practice pentru o
audiență cât mai mare (adică instituții academice, ingineri și arhitecți, companii de
construcții și fabricanți de confecții metalice).
Principalele obiective ale proiectului Equaljoints PLUS sunt următoarele:
Să adune și să sintetizeze materiale informative privind tipologiile de nodurile
precalificate: documentele informative au fost traduse în 12 limbi (engleză, spaniolă,
franceză, germană, italiană, olandeză, portugheză, cehă, bulgară, română, greacă
și slovenă).
Să dezvolte recomandări de proiectare pre-normative pentru nodurile
precalificate pe baza rezultatelor obținute în cadrul proiectului Equaljoints și
traducerea acestora în 12 limbi.
Să elaboreze ghiduri de proiectare pentru structuri metalice considerând tipul
de îmbinare și răspunsul ne-liniar aferent.
Să dezvolte un soft și o aplicație pentru mobil care să prezică răspunsul neliniar al nodurilor.
Să organizeze seminare și workshop-uri în Europa și SUA pentru
diseminarea cunoștințelor acumulate.
Să creeze un site web cu acces liber pentru utilizatori pentru a promova
rezultatele obținute.
Să creeze un canal YouTube pentru a pune la dispoziție înregistrările video
ale încercărilor experimentale și ale simulărilor numerice pentru a arăta evoluția
deteriorărilor.
Proiectul Equaljoints PLUS este coordonat de Universitatea Federico II din Napoli.
Consorțiul este compus din 15 parteneri, 7 fiind implicați în proiectul precedent
Equaljoints. Toți partenerii implicați sunt prezentați în următorul tabel:
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Consorțiul Equaljoints PLUS
Coordonator

Universitatea Federico II din Napoli (UNINA)
Arcelormittal Belval și Differdange SA (AM)
Universitatea din Liege (Ulg)
Universitatea Politehnica Timișoara (UPT)
Universitatea din Coimbra (UC)
Convenția Europeană de Construcții Metalice (ECCS)
Universitatea din Salerno (UNISA)
Colegiul Imperial de Științe, Tehnologie și Medicină din Londra (IC)

Parteneri

Centrul Tehnic Industrial de Construcții Metalice (CTICM)
Universitatea Națională Tehnică din Atena (NTUA)
Universitatea Tehnică din Praga (CVUT)
Universitatea Tehnică din Delft (TUD)
Universitatea din Ljubljana (UL)
Universitatea de Arhitectură, Inginerie Civilă și Geodezie din Sofia
(UASG)
Universitatea Politehnică din Catalonia (UPC)
Universitatea RWTH din Aachen (RWTHA)
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1. Stadiul actual al cunoașterii
În practica curentă din Europa, lipsesc procedurile de proiectare pentru nodurile
grindă-stâlp metalice cu șuruburi din cadrele de oțel rezistente seismic. La ora
actuală, EN 1998 permite folosirea nodurilor disipative, dacă proiectarea este
susținută de încercări experimentale, ceea ce conduce la soluții nepractice din punct
de vedere al constrângerilor de natură economică și temporală care există în
proiectele reale. Chiar dacă lipsa modelelor analitice care să prezică comportarea
nodurilor pentru a satisface cerințele din norme este mai evidentă pentru îmbinările
grindă-stâlp disipative, sunt necesare modele de calcul de încredere și pentru
îmbinările nedisipative. Într-adevăr, datorită variabilității rezistenței oțelului, aceste
îmbinări pot să nu aibă suficientă suprarezistență (de ex.min 1.1x1.25 Mb.rd, Mb.rd
fiind rezistența la încovoiere a grinzii), astfel o comportare total rezistentă nu poate
fi asigurată. În aceste cazuri capacitatea de rotire plastică a nodului trebuie
precalificată de încercări relevante și proceduri numerice.
Contrar metodologiei de proiectare utilizată în Europa la ora actuală, abordarea
folosită în alte țări cu un risc seismic ridicat este bazată pe proceduri ușor de folosit.
În particular, daunelor răspândite la scară largă după cutremurele din Northridge și
Kobe, practica din America de Nord s-a axat pe precalificarea nodurilor standard
pentru acțiuni seismice. SUA a demarat în 1995, prin FEMA și SAC un program de
cercetare cuprinzător de 6 ani, numit programul FEMA/SAC, pentru a dezvolta și
evalua recomandări pentru inspecția, evaluarea, repararea, reabilitarea și
construirea cadrelor metalice necontravântuite. Această inițiativă de cercetare a fost
abordată cu scopul de a completa un standard de proiectare specific (ANSI/AISC
358-05, 2005) ce conține proiectarea, detalierea și criterii de calitate pentru un set
de îmbinări, incluzând cele mai utilizate în SUA, care trebuie precalificate pentru
folosirea în cadrele metalice speciale necontravântuite (SMF) și cadre metalice
intermediare necontravântuite. În mod similar, o campanie de precalificare a fost
dusă la bun sfârșit în Japonia. Din păcate, tipologiile de noduri folosite în practica
din SUA și Japonia sunt diferite de cele din Europa, utilizând de asemenea o gamă
diferită de secțiuni, proprietăți de material, ansamble de șuruburi etc. Astfel,
procedurile de precalificare obținute în cadrul cercetării non-Europene nu sunt
potrivite pentru nodurile folosite în Europa. O altă problemă importantă ce limitează
aplicarea directă a procedurilor de precalificare din SUA și Japonia este cea a
protocolului de încărcare pentru încercările experimentale. Într-adevăr, datele ce
caracterizează cutremurul, care influențează cerința de ductilitate a nodurilor și
elementelor conectate, diferă de la o țară la alta. Proiectul de cercetare
European"Equaljoints", încheiat recent, a avut ca scop dezvoltarea criteriilor de
precalificare a nodurilor metalice pentru următoare versiune a EN 1998-1. În
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particular, activitatea de cercetare a acoperit standardizarea proiectării și a
procedurilor de fabricare pentru un set de noduri cu șuruburi și un nod sudat – dogbone – pentru secțiuni grele, proiectate să satisfacă anumite nivele de performanță.
Printre obiectivele proiectului a fost și elaborarea unui nou protocol de încărcare
pentru precalificarea folosită în Europa, mai relevant pentru cerința seismică din
Europa. În plus, a fost realizată cu succes o campanie experimentală dezvoltată atât
pentru caracterizarea ciclică a oțelului European moale cât și a șuruburilor de înaltă
rezistență.
1.1.

Noduri cu vută

Nodurile cu placă de capăt extinsă și vută sunt folosite de obicei la cadrele metalice
necontravântuite când se dorește ca articulația plastică să aibă loc exclusiv în
grinzile conectate. Adăugând o vută la partea inferioară a grinzii brațul de pârghie
al rândurilor de șuruburi crește, ceea ce permite satisfacerea într-un mod mai facil
a cerințelor de suprarezistență din EN 1998 pentru îmbinări nedisipative. În același
timp acest lucru conduce și la o rigiditate mai mare a îmbinării. De menționat este
faptul că adăugarea unei vutei crește costul unei îmbinări. Astfel această îmbinare
este folosită în practică pentru noduri rigide și total rezistente, o cerință uzuală în
zonele seismice. În plus, nodurile rigide și total rezistente sunt preferate de
proiectanți datorită simplificării modelării analizei globale.
Zoetemeijer, 1981 (în Bijlaard et al., 1989) a cercetat utilizarea vutei cu și fără talpă,
pentru a îmbunătății rigiditatea îmbinării, propunând și o metodă de calcul. Jaspart
(1997) și Maquoi și Chabrolin (1998) a analizat în detaliu nodurile grindă-stâlp cu
vută și au propus reguli de proiectare compatibile cu metoda componentelor din
EN 1993-1-8. Următoarele componente au fost identificate pentru caracterizarea
proprietăților nodurilor cu placă de capăt extinsă și vută: talpa vutei solicitată la
compresiune, inima vutei solicitată la forfecare, inima stâlpului solicitată la
compresiune, inima grinzii solicitată la compresiune transversală.
După cutremurul din 1994 de la Northridge, ce a cauzat multiple avarii în îmbinările
sudate din cadrele metalice necontravântuite, vutele au ajuns în centrul atenției ca
un mijloc de a repara îmbinările afectate sau de a consolida construcțiile metalice
noi și existente. (Lee și Uang 1997, NIST 1998, Gross et al. 1999, Yu et al. 2000).
Încercări ciclice au fost efectuate pentru a demonstra eficacitatea soluției (Uang et
al., 1998). Simulările cu element finit au demonstrat că datorită prezenței vutei la
partea inferioară a grinzii, distribuția liniară a tensiunilor conform teoriei Euler–
Bernoulli a grinzii nu mai este valabilă (Lee și Uang, 1997). În plus, vuta creează o
zonă de panou dublu, ceea ce necesită o analiză și o proiectare mai elaborată. Yu
et al. (2000) a demonstrat că vuta influențează distribuția momentului în grindă și
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aproape întreaga forță tăietoare este transmisă stâlpului prin intermediul tălpii vutei
și mai puțin prin grindă și inima vutei. A fost elaborat un model simplificat ce
consideră atât interacțiunea forțelor și compatibilitatea deformației între grindă și
vută.
În cazul îmbinărilor cu placă de capăt compuse, vutele aflate la partea inferioară a
tălpilor grinzilor sunt favorabile din punct de vedere tehnologic. Gross et al. (1999)
a propus adoptarea unei înălțimi de vută egală cu 0.33 din înălțimea grinzii, cu un
unghi al vutei egal cu 30° pentru a limita zveltețea inimii vutei. Această ipoteză a
fost bazată pe teoria Whitmore a propagării eforturilor interne într-un sistem elastic
cu o pantă de 30°. Totuși, creșterea acestei pante este favorabilă pentru că permite
reducerea dimensiunii vutei și a forțelor de proiectarea din îmbinare.
Încercările experimentale efectuate de Lachal et al. (2006) au arătat faptul că
nodurile cu vută îmbinate cu șuruburi pot îmbunătăți semnificativ performanța ciclică
față de nodurile cu placă de capăt extinsă. Aceștia au observat faptul că capacitatea
de rotire poate depăși 35 mrad fără cedare datorată oboselii oligociclice în sudurile
ce îmbină grinda de placa de capăt. În plus, acest tip de nod posedă o îmbunătățire
semnificativă în ceea ce privește rigiditatea la rotire, rezistența la încovoiere și
capacitatea de rotire față de nodurile similare compuse grindă-stâlp fără vută.
EN 1993-1-8 (2005) oferă reguli de proiectare pentru nodurile întărite cu vută,
precizând criterii adiționale pentru componenta "talpa și inima grinzii solicitate la
compresiune" (Figura 1-1). Rezistența capabilă de compresiune a tălpii grinzii și a
vutei combinată cu inima este dată de expresia (6.21) din EN 1993-1-8, în care este
împărțită rezistența la încovoiere a secțiunii grinzii din în vecinătatea îmbinării, Mc,Rd,
cu distanța dintre tălpi. Pentru o grindă cu vută Mc,Rd poate fi calculat neglijând talpa
intermediară. De asemenea, rezistența de calcul a inimii grinzii solicitată la
compresiune trebuie determinată în mod similar, urmărind recomandările pentru
componenta "inima stâlpului solicitată la compresiune transversală". În plus, se
aplică următoarele reguli:
- marca oțelului folosită pentru vută trebuie să coincidă cu cea a grinzii;
- lățimea tălpii și grosimea inimii vutei nu trebuie să fie mai mici decât cele ale
grinzii;
- unghiul dintre talpa vutei și talpa grinzii nu trebuie să depășească 45°.

Figura 1-1 Componenta "vuta grinzii" din EN 1993-1-8
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Publicația P398 (2013) a SCI/BCSA explică în detaliu abordarea de proiectare din
EN 1993-1-8 pentru noduri cu vută, oferind o îndrumare mai detaliată în ceea ce
privește proiectarea sudurilor.
Îmbinările grindă-stâlp cu placă de capăt extinsă cu vută pentru aplicații seismice au
for cercetate experimental în cadrul proiectului EQUALJOINTS (Stratan et al.,
2017). Toate specimenele încercate au prezentată un răspuns histeretic stabil,
deformațiile plastice fiind concentrate în grindă, lângă vută, calificându-se pentru
aplicații seismice conform criteriilor din ANSI/AISC 358-10. Simulările numerice
precedente (Maris et al., 2015 și Stratan et al., 2016) au arătat faptul că prezența
vutei influențează unele ipoteze de proiectare din EN 1993-1-8. De exemplu, pentru
nodul solicitat la moment negativ, centrul de compresiune își modifică poziția și
ajunge deasupra tălpii vutei. Pe de altă parte, sunt active doar rândurile de șuruburi
ce se găsesc aproape de talpa grinzii solicitată la întindere.
1.2.

Noduri grindă-stâlp cu placă de capăt extinsă rigidizată

Nodurile rigidizate cu placă de capăt extinsă, îmbinate cu șuruburi sunt populare în
industria producătoare de oțel Europeană și sunt foarte folosite în practică pentru
cadrele metalice necontravântuite cu regim de înălțimea redus și mediu, în special
datorită simplității și a economiei de fabricare și punere în operă. Într-adevăr, acest
tip de îmbinare este caracterizat de un număr limitat de suduri, doar placa de capăt
și niște rigidizări sunt sudate de grindă în fabrică, ceea ce permite menținerea unui
cost mic și garantează un control al calității foarte bun. Apoi, ansamblul grinzii este
îmbinat cu șuruburi de talpa stâlpului pe șantier, reducând durata punerii în operă.
Nodurile cu placă de capăt extinsă rigidizată pot fi teoretic proiectate ca fiind ori total
sau parțial rezistente și total sau semi-rigide. Dovezile experimentale și teoretice au
arătat că acest tip de nod se comportă ca un nod total rezistent. În schimb, o
comportare nominal rigid nu a putut fi obținut în anumite cazuri (Guo et al.,2006, Shi
et al.,2007). Astfel nodurile cu placă de capăt extinsă rigidizată pot fi foarte ușor
concepute ca fiind semi-rigide, ceea ce duce la economii pentru sistemul ce rezistă
la încărcări gravitaționale (Bjorhodve și Colson, 1991). În plus, în cazul cadrelor
necontravântuite suspuse încărcărilor seismice, utilizarea nodurilor semi-rigide
poate să rezulte în structuri mai ușoare datorită unor forțe seismice reduse (Elnashai
A., Elghazouli, 1994). În EN 1993-1-8 curent, rezistența și rigiditatea teoretică a
îmbinărilor cu placă de capăt extinsă rigidizată este prezisă pe baza teoriei linilor de
curgere a elementului T echivalent. Totuși, nu este dată nici o prevedere specifică
pentru a lua în considerare influența rigidizărilor asupra curbei moment-rotire la
nodurile rigidizate cu placă de capăt extinsă.
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Rezultatele simulărilor numerice și ale încercărilor experimentale pe nodurile sudate
cu rigidizări (Lee 2002, Abidelah et al., 2012, Lee et al.,2015) au evidențiat faptul că
încovoierea este transmisă în mare parte de un mecanism de tip zăbrea, unde
rigidizările se comportă ca niște zăbrele înclinate așa cum este prezentat în Figura
1-2, ci nu conform teoriei clasice a grinzii.
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Figura 1-2 Geometria rigidizării (a) și forțele care se dezvoltă la interfața dintre grindă/stâlp și
rigidizare conform Lee, 2002

În orice caz, în codul curent, elementul T echivalent și lungimile efective nu sunt
recomandate explicit pentru rândurile de șuruburi de la placa de capăt rigidizată, în
zona ce depășește talpa grinzii la nodurile rigidizate cu placă de capăt extinsă. În
consecință, proiectantul are două soluții alternative: (i) presupunând aceleași
lungimi efective ca și pentru rândurile de șuruburi adiacente unei rigidizări de la talpa
stâlpului; (ii) presupunând aceleași lungimi efective ca și pentru rândurile de șuruburi
situate sub talpa grinzii solicitată la întindere. Bineînțeles, a doua variantă are
avantajul de a permite luare în considerare a rigidizării atât pentru rezistență cât și
pentru rigiditate, dar inginerii mai puțin experimentați (lucru remarcat de autori în
timpul profesiei) pot să folosească prima variantă întrucât este mai acoperitoare. În
schimb, modelele pentru liniile de curgere potrivite pentru aceste rânduri de șuruburi
sunt specificate în Green Book P398 (2013), unde sunt date reguli ușor de înțeles
pentru a lua în considere corespunzător prezența rigidizărilor.
Un alt aspect important este legat de poziția centrului de compresiune: pentru
nodurile cu placă de capăt care sunt conform prevederilor din EN 1993-1-8, centrul
de compresiune este poziționat la mijlocul grosimii tălpii grinzii. Totuși, rezultatele
simulărilor numerice și ale încercărilor experimentale pe nodurile cu placă de capăt
extinsă rigidizată efectuate de Abidelah et al. (2012) au arătat faptul că centrul de
compresiune se află de obicei mai jos de poziția presupusă de EC3, și este localizat
aproximativ în centrul de greutate a secțiunii "T" formată de rigidizare și talpa grinzii.
Clar este faptul că poziția centrului de compresiune variază cu cerința de rotire a
nodului datorită formării modurilor plastice cu diferite implicări ale fiecărei
componente ale nodului. Oricum, încercările pe nodurile sudate efectuate de Lee et
al. (2005) au arătat că până la drifturi de etaj de 5%, modelul de tip zăbrea pentru

6 | Broșură informativă pentru patru noduri metalice precalificate seismic

Errore. Per applicare Heading 2,ChapterTitle 2 al testo da visualizzare in questo punto,
utilizzare la scheda Home.

rigidizare este eficient și centrul de compresiune este deplasat până la 0.6 din
înălțimea rigidizării (vezi Figura 1-2a; Figura 1-3).
D’Aniello et al. (2017) au investigat în amănunt și au discutat în mod critic principiile
de proiectare și cerințele în ceea ce privește nodurile grindă-stâlp cu placă de capăt
extinsă rigidizată din EN 1993, pe baza unui studiu parametric folosind analize cu
elemente finite. În plus, D’Aniello et al. (2017) a dezvoltat o procedură bazată pe
capacitate în conformitate cu metoda componentelor, considerând existența
rigidizărilor și permițând controlul răspunsului nodului pentru diferite nivele de
performanță.

Ft

Ft

z

b

Fc

a)

z

Fc

b)

Figura 1-3 Centrul de compresiune și brațul de pârghie: a) EN 1993-1-8 pentru îmbinări cu placă de
capăt; b) poziție deplasată datorită mecanismului de tip zăbrea din rigidizare.

1.3.

Noduri cu placă de capăt extinsă

Nodurile cu placă de capăt extinsă se folosesc la construcțiile metalice pentru a
îmbina o grindă cu secțiune I sau H de un stâlp cu secțiune I sau H, în special în
cazul în care trebuie preluate momente încovoietoare semnificative. Această
configurație permite o punere în operă ușoară prin utilizarea șuruburilor în timp ce
sudarea plăcii de capăt de grindă este realizată în fabrică.
În funcție de detalierea nodului și lungimea grinzii, aceste noduri pot fi considerate
ca fiind rigide sau semi-rigide. În cazul în care nodul este considerat rigid, creșterea
rigidității este asigurată de adăugarea rigidizărilor transversale pe inima stâlpului.
Aceste elemente reduc flexibilitatea generală a nodului prin rigidizarea eficientă a
componentelor următoare: inima stâlpului solicitată la compresiune și inima stâlpului
solicitată la întindere. Aceste măsuri nu asigură complet faptul că nodul va fii rigid,
astfel încât trebuie făcută o verificare specifică când o cerință este impusă sau este
folosită clasificarea după criteriul rigidității.
În ceea ce privește rezistența, noduri cu placă de capăt extinsă sunt considerate de
obicei ca fiind parțial rezistente, datorită faptului că rezistența la încovoiere este de
obicei mai mică decât rezistența la încovoiere a elementelor îmbinate (acest lucru
poate să rezulte într-un caracter parțial rezistent a îmbinărilor constitutive sau a

Broșură informativă pentru patru noduri metalice precalificate seismic | 7

Errore. Per applicare Heading 1,Car,SubChapter,ChapterTitle 1 al testo da visualizzare in
questo punto, utilizzare la scheda Home.

panoului de inimă a stâlpului solicitat la forfecare). O situație în care se asigură o
rezistență egală, cea în care rezistența plastică a nodului este aproximativ egală cu
rezistența plastică a grinzii, poate fi avută în vedere, însă doar printr-o proiectare
potrivită.
În final, ductilitatea la încovoiere depinde foarte mult de detalierea nodurilor, ceea
ce influențează modul de cedare. Dacă componenta nodului care guvernează
cedarea este una ductilă și dacă rezistența componentelor fragile active este
semnificativ mai mare, poate fi luat în calcul un răspuns ductil al nodului; în caz
contrar, nu trebuie să se conteze deloc pe capacitatea nodului de redistribuire
plastică sau de disipare a energie într-o zonă seismică.
Au fost efectuate foarte multe investigații numerice, experimentale și analitice pe
această configurație de nod în ultimele decenii și numai raportarea rezultatelor ar
constitui o muncă anevoioasă. Din aceste studii au fost dobândite niște recomandări
de proiectare și după discuții la nivel European au fost introduse progresiv în
Eurocoduri, în special pentru noduri metalice în Partea 1-8 din Eurocodul 3 (CEN,
2005). Cei interesați vor găsi într-o publicație recentă a Convenției Europene de
Construcții Metalice (Jaspart și Weynand, 2016) informații detaliate despre aceste
recomandări și cum pot fi integrate în practica curentă.
Acest lucru poate să dea impresia unui utilizator că toate aspectele legate de
proiectarea acestor noduri sunt stăpânite complet și nu există întrebări fără răspuns.
Acest lucru nu reflectă realitatea, în special în ceea ce privește ductilitatea. Printre
componentele care sunt la nodurile cu placă de capăt extinsă:
- unele prezintă un răspuns foarte ductil (panoul de inimă a stâlpului solicitat la
forfecare de exemplu),
- unele pot fi în particular fragile (rândurile de șuruburi solicitate la întindere
și/sau solicitate la forfecare și sudurile),
- unele pot avea o ductilitate care, potrivit unor situații de proiectare, poate
varia de la ductile la fragile (placa de capăt solicitată la încovoiere și rândurile
de șuruburi solicitate la întindere, talpa stâlpului solicitată la încovoiere și
rândurile de șuruburi solicitate la întindere)
Pentru ultima categorie, cunoștințele rămân mai degrabă limitate așa cum este
evidențiat de numărul redus de recomandări furnizate de EN 1993-1-8.
Pentru proiectarea nodurilor în zone ne-seismice, această lipsă de cunoștințe nu
este la fel de problematică ca și pentru clădiri aflate în zone seismice, unde disiparea
de energie trebuie realizată în nodurile cu placă de capăt extinsă atât timp cât
acestea sunt clasificate ca fiind parțial rezistente. În Capitolul 4 din prezentul
document, procedura de calcul propusă trebuie să fie atent adaptată pentru a depăși
această dificultate și să se asigure faptul că nodurile cu placă de capăt extinsă au
suficientă ductilitate. Acest lucru va fii obținut pe baza cunoștințelor dobândite de
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parteneri în EQUALJOINTS+, din timpul activității de cercetare din trecut, proiectelor
de cercetare în curs de desfășurare și din experiența proprie.
1.4.

Noduri cu dog-bone

Nevoia de a preveni dezvoltarea unor cerințe de deformații exagerate în sudurile
îmbinărilor grindă-stâlp și conducerea la cedări fragile a fost evidențiată după
cutremurele de la Northridge din 1994 și de la Kobe din 1995. Cele două abordări
principale care au fost adoptate au inclus întărirea îmbinării sau slăbirea grinzii.
Ultima variantă presupunea folosirea dog-bone-ului, cunoscută și ca reducerea
secțiunii grinzii, pentru îmbinări rezistente la încovoiere.
Conceptul de reducere deliberată a secțiunii grinzii la o anumită distanță de interfață
prin tăierea tălpilor a fost inițial propusă de Plumier (1990), care a introdus tăietura
in formă de trapez (sau dreaptă) pentru îmbinarea grindă-stâlp. Totuși, datele
experimentale înainte de 1994 erau limitate. Au urmat un număr de studii
experimentale premature ce au produs rezultate pe dog-bone folosite la cadrele
necontravântuite (Chen, 1996; Engelhardt et al., 1996; Popov et al., 1996; Iwankiw
and Carter, 1996; Tremblay et al, 1997; Zekioglu et al., 1997). Studii de cercetare
suplimentare care s-au concentrat pe raza de tăiere a dog-bone-ului (Engelhardt et
al., 2000; Gilton, Chi and Uang, 2000; Yu et al 2000) au fost efectuate în timpul
proiectului SAC sponsorizat de FEMA (Kunnath and Malley, 2002; FEMA-350,
2000b). Printre diferitele opțiuni de reducere a secțiunii profilului, raza de tăiere a
dog-bone-ului tinde să prezinte un caracter relativ mai ductil, amânând ultima cedare
(Engelhardt et al., 1996-2000).
Ar trebui menționat faptul că primele încercări care au dus la precalificarea razei de
tăiere pentru îmbinarea cu dog-bone au considerat predominant grinzi cu secțiuni
mici și stâlpi până la W14. Studiile ulterioare au adresat limite adiționale în ceea ce
primește înălțimea stâlpului (Zhang and Ricles, 2006b; Zhang and Ricles, 2006),
datorită beneficiilor stâlpilor cu secțiune mai mare pentru a controla drifturile
seismice. Au fost efectuate încercări pe secțiuni până la W27 pentru stâlpi, care au
o înălțime medie de 700 mm (Uang et al, 2000; Chi and Uang, 2002). Aceste studii
au trezit atenția asupra susceptibilității stâlpilor cu secțiune mare la torsiune, ceea
ce ar putea afecta performanța inelastică a dog-bone-ului. S-a arătat faptul că
elementele îmbinate cu dog-bone sunt mai predispuse la flambaj prin încovoiererăsucire, datorită ariei reduse a tălpilor. În plus, stâlpii cu secțiune mare tind să aibă
o rezistență la torsiune redusă, mai ales datorită faptului că torsiunea poate fi
transmisă stâlpului prin forța laterală excentrică care se dezvoltă datorită flambajului
prin încovoiere-răsucire a grinzii. Pe de altă parte, numai o singură publicație (Chen
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and Tu, 2004) a adresat aplicarea dog-bone-ului la secțiunile jumbo, prin aplicarea
unei tăieturi variabile profilului.
Ulterior, studiile experimentale și analitice s-au axat pe aplicarea dog-bone-ului la
stâlpi cu secțiune mare (Zhang and Ricles, 2006) indicând faptul că prezența unui
planșeu mixt poate să reducă semnificativ torsiunea care poate să se dezvolte în
stâlp, deoarece planșeul oferă sprijin grinzii și reduce deplasarea laterală a tălpii
inferioare. Prezența planșeelor compuse nu a fost investigată doar în relație cu
torsiunea stâlpilor cu secțiune mare. Studiile inițiale (Tremblay et al, 1997) au
recomandat dispunerea conectorilor în afara zonei dog-bone-ului, pentru a reduce
influența asupra mecanismului plastic, ceea ce ar putea reduce capacitate de rotire
plastică. De asemenea, sudurile conectorilor pot să devină surse pentru cedări. Pe
lângă îmbunătățirea stabilității grinzii la flambaj prin încovoiere-răsucire, s-a
constatat că prezența planșeului crește capacitatea îmbinării și capacitatea de rotire
la moment încovoietor pozitiv (Jones et al 2002; Uang and Fan, 2001).
Pe baza încercărilor experimentale și a studiilor analitice inițiale, primele
recomandări de proiectare pentru îmbinări cu dog-bone au fost furnizate de FEMA350 (2000b), tratând raza de tăiere a dog-bone-ului pentru aplicarea la cadre
necontravântuite speciale cât și cadre necontravântuite obișnuite. Datele de
precalificare au inclus limitări pentru dimensiunea secțiunilor, greutate și grosimea
tălpilor, menționând secțiunea W36x150 ca fiind cea mai mare secțiune admisă
pentru grindă. În plus, cea mai mare secțiune admisă pentru stâlp a fost W14 pentru
cadre necontravântuite speciale. De asemenea, a fost inclusă și o procedură de
proiectare, care a fost preluată de versiunile ulterioare ale codurilor AISC cu anumite
ajustări. În această procedură, conceptul a fost de dimensionare a geometriei dogbone-ului pentru a obține o reducere în moment la fața stâlpului, comparabil cu
rezistența plastică la încovoiere a grinzii.

Figura 1-4 Configurația și dimensiunile îmbinărilor cu dog-bone (ANSI/AISC 358, 2010a)
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Precalificarea razei de tăiere a dog-bone-ului a fost adoptată în versiunile mai
recente ale ANSI/AISC 358 (2010a) cu limitări pentru secțiunea grinzii similare cu
cele din FEMA-350 (2000b). Dimensiunile ideale pentru proiectare a unei raze de
tăiere pentru dog-bone sunt prezentate în Figura 1-4. Cea mai mare secțiune
admisă pentru grindă este W36x300. În plus, pentru stâlp, secțiunea maximă a
crescut la W36, fără limitări pentru greutatea și grosimea tălpii stâlpului. Limitări
adiționale pentru raportul lățime-grosime și sprijin lateral pentru grinzi și stâlpi
implică conformarea cu ANSI/AISC 341 (2010b). Trebuie menționat faptul că
normele recente iau în calcul aportul planșeelor compuse, în timp ce îmbinările cu
dog-bone folosite la cadrele necontravântuite speciale sunt limitate la inima sudată.
În prezent, îmbinările cu dog-bone nu sunt tratate explicit în Partea 1 din EN 19981:2005. Totuși, se face referire la aceasta în Partea 3 care este inclusă în EN 19981:2005 ca schemă de reabilitare pentru a îmbunătății ductilitatea grinzilor. Trebuie
menționat faptul că îmbinările cu dog-bone trebuie să aibă o capacitate de rotire de
40 mrad la starea limită de prevenire a prăbușirii. Procedura de proiectare propusă
este identică cu cea din recomandările din SUA, având niște mici diferențe.
Pachoumis et al. (2010) a menționat faptul că există cercetare limitată în ceea ce
privește aplicarea dog-bone-ului la secțiunile Europene, precum și încercări
experimentale sau metode analitice care să evalueze aplicabilitatea acestor
recomandări în practică. S-a concluzionat că dimensiunile dog-bone-ului date în EN
1998-3:2005 ar avea nevoie de modificări pentru a fi aplicate eficient la secțiunile
Europene. Astfel, informația furnizată de EN 1998-3:2005 necesită dezvoltare și
adaptare pentru a fi consecventă cu procedurile de proiectare din EN 1998-3:2005.
Recomandări ulterioare asupra comportării și proiectării îmbinărilor cu dog-bone
sunt prezentate în secțiunile următoare ale acestui raport.

2. Descrierea caracteristicilor principale ale nodurilor
încercate
În cadrul proiectului au fost investigate patru tipologii de noduri grindă-stâlp (noduri
cu placă de capăt extinsă, noduri cu placă de capăt extinsă rigidizată, noduri cu
vută, și noduri sudate cu dog-bone, vezi Figura 2-1), proiectate pentru a satisface
diferite nivele de performanță. Nodurile cu șuruburi au fost proiectate conform unei
proceduri specifice dezvoltate în cadrul proiectului, având la bază prevederile din
EN 1993-1-8. Proiectarea noduri sudate cu dog-bone a fost executată conform
normei nord-americane ASCE 7-10 (Minimum Design Loads for Buildings and Other
Structures) și standardelor specifice pentru structuri metalice - AISC 341-16
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(Seismic Provisions for Structural Steel Buildings), AISC 358-16 (Prequalified
Connections for Seismic Applications) și AISC 360-16.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 2-1 Noduri grindă-stâlp precalificate în cadrul proiectului: a)Noduri cu șuruburi și cu placă de
capăt extinsă b) Noduri cu șuruburi și cu placă de capăt extinsă rigidizată c) Noduri cu șuruburi cu
placă de capăt extinsă și vută d) Noduri sudate cu dog-bone.

Nodurile investigate au fost propuse pentru a fi folosite pentru următoare obiective
de performanță:
- Noduri total rezistente: toată cerința plastică este concentrată în grinda
îmbinată, lăsând îmbinarea și panoul de inimă a stâlpului fără deteriorări;
- Noduri egal rezistente: cerința plastică este distribuită în nod și grinda
îmbinată;
- Noduri parțial rezistente: toată cerința plastică este concentrată în nod.
În plus, în funcție de rezistența îmbinării și a panoului de inimă a stâlpului, atât pentru
nodurile de rezistență egală cât și pentru cele de rezistență parțială, poate fi
introdusă o clasificare adițională:
- Panou de inimă tare: toată cerința plastică este concentrată în îmbinare (nod
de rezistență parțială) sau în îmbinare și în grindă (nod de rezistență egală);
- Panou de inimă echilibrat: cerința plastică este distribuită între îmbinare și
panoul de inimă a stâlpului (nod de rezistență parțială), poate fi concentrată
în îmbinare sau în panoul de inimă și în grindă (nod de rezistență egală);
- Panou de inimă slab: toată cerința plastică este concentrată în panoul de
inimă a stâlpului sau în panoul de inimă și în grindă (nod de rezistență egală).
Programul experimental (sintetizat în Tabelul 2.1) include 76 de specimene grindăstâlp, variind tipologiile de noduri, obiectivele de performanță, configurația nodului
(noduri interioare, marginale), protocolul de încărcare (monoton sau ciclic). În plus,
a fost investigată influența prelucrării cu alice metalice la îmbinările parțial rezistente
pentru a verifica dacă aceasta aduce un aport benefic ductilității locale în zona
sudurii dintre grindă și placa de capăt, pentru care se așteptată să se dezvolte o
cerință de deformație plastică mai mare.
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Tabelul 2.1 Programul experimental: parametrii variați
Parametru
Variație
Grindă cu secțiune mică (1), grindă cu secțiune medie (2), grindă cu
Ansamblu grindă-stâlp
secțiune mare (3) (vezi Tabelul 2.2)
*Dog-bone-ul proiectat pentru secțiunile americane tip W
Cu vută – Rigidizat cu placă de capăt extinsă – Cu placă de capăt
Tipul nodului
extinsă – Dog-bone
Configurația nodului
Interior/Marginal
Obiectiv de performanță
Rezistență totală – Rezistență egală – Rezistență parțială
Protocol de încărcare
Monoton – Ciclic AISC – Ciclic propus pentru UE
Prelucrare cu alice
Da/Nu
Tabelul 2.2 Ansamblele grindă-stâlp pentru nodurile cu șuruburi
Înălțime grindă/stâlp
1
2
Grindă
IPE360
IPE450
Stâlp pentru noduri marginale(T)
HEB280
HEB340
Stâlp pentru noduri interioare(X)
HEB340
HEB500
Deschiderea cadrului
6m
6m

3
IPE600
HEB500
HEB650
8m

În continuare se descrie programul experimental și parametrii relevanți care au fost
variați în detaliu pentru fiecare tipologie de nod.
2.1.

Noduri cu vută

Programul experimental cuprinde 3 grupuri de specimene:
- Grupul 1: nod cu o singură grindă, îmbinare total rezistentă, vută cu înălțime
mică (unghi de 35°), panou de inimă puternic, 2 specimene (TSO) fabricate
cu o grindă suprarezistentă;
- Grupul 2: nod cu o singură grindă, îmbinare total rezistentă, vută cu înălțime
mare (unghi de 45°), panou de inimă puternic;
- Grupul 3: nod cu două grinzi, îmbinare total rezistentă, vută cu înălțime mică
(unghi de 35°), panou de inimă echilibrat.
Grupul 1 și Grupul 2 servesc pentru a califica două alternative de geometrie pentru
vută (limita inferioară și superioară pentru un unghi rezonabil al vutei) pentru gama
de secțiuni considerate pentru grindă. Grupul 3 investighează rezistența nodurilor
cu panou de inimă echilibrat, ceea ce conduce și la o clasificare semi-rigidă a
nodului (îmbinare și zona panoului de inimă a stâlpului ). Două plăci suplimentare
pe inimă au fost folosite pentru Grupul 1 și Grupul 2, în timp ce pentru Grupul 3 a
fost folosită doar o placă suplimentară. În plus, secțiunile mai mari folosite pentru
stâlp au mărit gama de dimensiuni pentru precalificarea stâlpilor. Parametrii care au
fost folosiți pentru programul experimental sunt: protocolul de încărcare (monoton și

Broșură informativă pentru patru noduri metalice precalificate seismic | 13

Errore. Per applicare Heading 1,Car,SubChapter,ChapterTitle 1 al testo da visualizzare in
questo punto, utilizzare la scheda Home.

ciclic), dimensiunea elementelor, îmbinări pentru noduri interioare și marginale,
panou de inimă puternic/ panou de inimă echilibrat. Grindă suprarezistentă și
geometria vutei. În Tabelul 2.3 este făcută o sinteză a parametrilor considerați în
programul experimental și este descrisă etichetarea specimenelor. După cum se
observă, programul experimental cuprinde 24 de încercări pe specimene de noduri,
dintre care 3 încercări au fost efectuate folosind un protocol de încărcare monoton:
EH2-TS-35-M, EH2-TS-45-M, EH2-XB-35-M, pentru a ajuta la calibrarea modelelor
numerice. Restul încercărilor au fost efectuate folosind un protocol de încercare
ciclic Protocolul ANSI/AISC 341-16 a fost adoptat pentru majoritatea încercărilor.
Dintre încercările ciclice, 3 au fost efectuate folosind un protocol dezvoltat în cadrul
proiectului EQUALJOINTS (câte unul pentru fiecare mărime de grindă – seria CA).
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Grup

1

2

3

Tabelul 2.3: Programul experimental pentru nodurile cu vută
Înălțime grindă/stâlp
Configurație Geometrie
Protocol
nod
vută
1
2
3
M
EH2-TS-35-M
EH2-TS-35C1
EH1-TS-35-C1
EH3-TS-35-C1
C1
TS
35˚
EH2-TS-35C2
EH1-TS-35-C2
EH3-TS-35-C2
C2
EH1-TS-35EH2-TS-35CA
EH3-TS-35-CA
CA
CA
EH1-TSO-35TSO
35˚
C
EH3-TSO-35-C
C
M
EH2-TS-45-M
EH2-TS-45C1
EH1-TS-45-C1
EH3-TS-45-C1
TS
45˚
C1
EH2-TS-45C2
EH1-TS-45-C2
EH3-TS-45-C2
C2
M
EH2-XB-35-M
EH1-XB-35EH2-TS-35C1
XB
35˚
C1
C1
EH1-XB-35EH2-TS-35C2
C2
C2

Note:
- Configurație nod și zonă panou: nod marginal cu panou de inimă puternic
(TS), nod marginal cu panou de inimă puternic/grindă suprarezistentă (TSO),
nod interior cu panou de inimă echilibrat (XB);
- Geometrie vută: unghiul vutei de 35° (35), unghiul vutei de 45° (45);
- Protocol de încărcare: monoton (M), ciclic (C1, C2), protocol ciclic alternativ
(CA);
- Înălțime grindă/stâlp vezi Tabelul 2.2.
2.1.1. Descrierea configurației nodului
Nodurile cu placă de capăt extinsă și vută sunt folosite pentru a asigura o îmbinare
rigidă și total rezistentă, cu panoul de inimă a stâlpului puternic sau echilibrat.
Configurația nodurilor grindă-stâlp cu placă de capăt extinsă și vută este descrisă în
Figura 2-2. Pentru îmbinare se folosește placă de capăt extinsă și șuruburi de înaltă
rezistență, fiind rigidizată de o vută sub talpa inferioară a grinzii.
Rigidizări transversale pe stâlp și rigidizări pe grindă sunt obligatorii. Plăcile pe inima
stâlpului sunt opționale și sunt folosite pentru a îmbunătății rigiditatea și rezistența
panoului de inimă a stâlpului.
Unghiul vutei se măsoară între talpa inferioară a grinzii și talpa vutei, și poate varia
între 30 și 45.
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Tipurile de suduri pentru care nodurile grindă-stâlp cu vută sunt precalificate sunt
prezentate în Figura 2-3. Toate sudurile sunt proiectate pentru a permite transferul
eforturilor ce corespund rezistenței elementelor sudate. Acest lucru este realizat
folosind două suduri de colț (de o parte și de alta a tablei) cu o grosime minimă a
cordonului egal cu 0.55 din grosimea tablei. Sudurile critice (talpa superioară a
grinzii, talpa vutei, plăcile suplimentare de pe inima stâlpului cu talpa stâlpului) sunt
suduri cu pătrundere completă. Sudurile de la talpa superioară a grinzii și cele de la
talpa vutei sunt întărite cu sudurile de colț adiționale.
Nod marginal

Nod interior

2
6

3
8

2

6

3

3

8
1

8

1

1

7
9

9
4

4

5

1 - grindă
2 - stâlp

3 - șuruburi
4 - vută

4
5

5

7

5 – placă de capăt
7 – plăci suplimentare pe inimă
6 – rigidizare transversală 8 – rigidizare pe grindă
pe stâlp
9 – unghiul vutei

Figura 2-2 Descrierea nodurilor cu placă de capăt extinsă și vută

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 3
3
a=0,55*twh

a=0,55*tst

a=0,55*twh
C

3
3

45

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.

Figura 2-3 Detalii de sudură pentru nodurile cu placă de capăt și vută

B
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2.1.2. Lista sistemelor pentru care nodul este precalificat
Nodurile grindă-stâlp cu placă de capăt extinsă și vută sunt descrise în prezentul
document și sunt precalificate pentru următoare sisteme structurale:
- Cadrele necontravântuite (MRF);
- Cadre duale contravântuite centric (MRF+ CBF);
- Cadre duale contravântuite excentric (MRF+ EBF).
În plus, aceste noduri trebuie folosite în cadre cu axele dintre grinzi și stâlpi
perpendiculare și deschideri regulate în sistemul rezistent la cutremur, adică fără
grinzi cu secțiune variabilă.
2.1.3. Limitele de precalificare
Valorile limită pentru datele precalificate sunt prezentate în Tabelul 2.4. În plus,
Tabelul 2.5 oferă recomandări privind geometria și materialele inițiale.
Tabelul 2.4 Lista valorilor limită pentru datele precalificate pentru nodurile cu vută
Elemente
Parametrii
Gama de aplicare
Grindă
Secțiuni laminate la cald cu tălpi late variind
între IPE330 și IPE600. Secțiunea va fi de clasă
1 conform EN 1993-1-1.
Pot fi folosite secțiuni din table sudate cu
dimensiunile similare, cu condiția ca sudurile
între tălpi și inimă să fie cu pătrundere completă
întărite de suduri de colț.
Înălțime
330 până la 600 mm
Raportul deschidere liberă înălțime (între poziția probabilă a
articulațiilor plastice)
Grosimea tălpii

Material
Stâlp

Înălțime
Raportul înălțimii secțiunii grindăstâlp
Grosimea tălpii

Minim 7

Minim: 11 mm
Maxim: 21 mm* (10% extrapolând pe baza a
grosimii maxime folosite în încercări)
S235 până la S355
Secțiuni laminate la cald cu tălpi late variind
între HEB260/HEM260 și HEB550/HEM550.
Secțiunea va fi de clasă 1 conform EN 1993-11.
Pot fi folosite secțiuni din table sudate cu
dimensiunile similare, cu condiția ca sudurile
între tălpi și inimă să fie cu pătrundere completă
întărite de suduri de colț.
260 până la 550 mm
0.60-2.00
Minim: 17.5 mm
Maxim: 40 mm
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Material
Placă de capăt
Grosime
Lățime
Material
Rigidizări
transversale
stâlp și grindă
Plăci
suplimentare
pe
inima
stâlpului

Material

Înălțime
Material
Șuruburi

Diametru
Grupă
Găuri

S235 până la S355
20-40
Minim: 20 mm
Maxim: 40 mm
Minim: lățimea tălpii grinzii + 30 mm
Maxim: lățimea tălpii stâlpului
S235 până la S355
Conform cerințelor din EN 1993-1-8 și EN 19981.
S235 până la S355
Conform cerințelor din EN 1993-1-8 și EN 19981. Este permisă considerarea întregii arii a
plăcilor adiționale pe inimă pentru determinarea
rezistenței la forfecare a inimii stâlpului.
Cel puțin egală cu placa de capăt
S235 până la S355
Șuruburi de înaltă rezistență ce permit
pretensionarea conform EN 14399-3 (sistem
HR) și EN 14399-4 (sistem HV). Șuruburile vor
fi pretensionate conform EN 1090-2.
M24 până la M36
8.8 până la 10.9
Conform EN 1993-1-8

Vută
Unghi

Suduri
Sudurile între placa de capăt și
talpa superioară grinzii și cele
între placa de capăt și talpa vutei
Sudurile între rigidizări și tălpile
stâlpului
Sudurile între plăcile adiționale
pe inimă și tălpile stâlpului
Alte suduri

Unghiul vutei se măsoară între talpa inferioară a
grinzii și talpa vutei, și poate varia între 30 și
45.
Vezi Figura 2-3
Suduri cu pătrundere completă, întărite de
suduri de colț
Suduri cu pătrundere completă
Suduri cu pătrundere completă
Suduri de colț de ambele părți ale tablei cu o
grosime de ce puțin 0.55 din grosimea
componentei conectate

Notă. Încercările de precalificare au fost efectuate pe grinzi cu secțiuni variind între
IPE360 și IPE600. Limita inferioară poate fi extinsă la IPE330 deoarece reprezintă
o variație de doar 10% din înălțimea grinzii, iar secțiuni mai mici pentru grinzii au
demonstrat o ductilitate mai mare în încercările de precalificare.
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Tabelul 2.5. Valori inițiale pentru geometria îmbinării și materiale pentru nodurile cu vută
Elementele îmbinării Dimensiunea secțiunii grinzii
Grupa șuruburilor
Diametrul
șuruburilor
Numărul de rânduri
de șuruburi
Placă de capăt

Vută

Plăci suplimentare
pe inimă

Mică (IPE360)
10.9
M27

Medie (IPE450)

Mare (IPE600)

M30

M36

6

6

8

Grosime: tep=db.
Dimensiuni: Lățimea trebuie să fie mai mare decât lățimea tălpii grinzii (cu
cel puțin 30 de mm pentru a putea realiza sudura) și mai mică decât talpa
stâlpului. Partea extinsă ar trebui să fie suficientă pentru a putea dispune
un rând de șuruburi, respectând cerințele din EN 1993-1-8 (secțiunea
3.5).
Lățimea tălpii vutei egală cu lățimea tălpii grinzii.
Grosimea tălpii vutei trebuie să fie mai mare de ov ori decât grosimea
tălpii grinzii.
Grosimea inimii grinzii trebuie să fie egală sau mai mare decât grosimea
inimii grinzii.
Înălțimea vutei:
• hh = 0.4*hb pentru un unghi de vută de 30≤<40;
• hh = 0.5*hb pentru un unghi de vută de 40≤≤45.
Grosimea și dimensiunile plăcilor adiționale pe inimă trebuie să respecte
cerințele din EN 1993-1-8 (secțiunea 6.2.6.1). Alternativ, plăcile se vor
solidariza folosind sudură în găuri.

Rigidizări
transversale
Tabelul 2.4
Detalii de sudură
Notă: tep este grosimea plăcii de capăt, iar db este diametrul nominal al șurubului.

2.2. Noduri cu placă de capăt extinsă rigidizată
Îmbinările rigidizate cu placă de capăt (vezi Tabelul 2.6) cuprind 3 grupuri de
specimene, după cum urmează:
1. Nod marginal (TS), îmbinare cu placă de capăt rigidizată, îmbinare total
rezistentă cu panou de inimă puternic;
2. Nod marginal (TS), îmbinare cu placă de capăt rigidizată, îmbinare egal
rezistentă cu panou de inimă puternic;
3. Nod interior (XB), îmbinare cu placă de capăt rigidizată, îmbinare egal
rezistentă cu panou de inimă echilibrat.
Toate specimenele sunt fabricate din oțel marca S355. Grupurile 1 și 2 servesc
pentru calificare nodurilor pentru două criterii de performanță alternative aplicate
pentru îmbinările cu placă de capăt rigidizate (îmbinări total și parțial rezistente)
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pentru gama de secțiuni considerate pentru grindă; panoul de inimă a stâlpului este
proiectat pentru a fi suprarezistent față de îmbinare în ambele cazuri. În plus,
prelucrarea cu alice (Esp) este investigată pentru Grupul 2. Grupul 3 investighează
nodurile interne cu panou de inimă a stâlpului echilibrat (XB). Sunt 6 încercări ciclice
(câte 2 pentru fiecare dimensiune a grinzii) pentru fiecare grup. În primul grup sunt
încă două încercări monotone pentru a putea evalua influența raportului grindăstâlp. De asemenea, mai este încă un test ciclic cu protocolul de încărcare alternativ.
În plus, în Grupul 2 (configurație TS, îmbinare egal rezistentă) sunt 3 încercări ciclice
(câte unul pentru fiecare dimensiune a grinzii) pentru specimenele pentru care a fost
aplicată prelucrarea cu alice sudurilor. Îmbinările din Grupul 2 au cele mai mari
eforturi în suduri, astfel încât prelucrarea cu alice ar putea să fie benefică.

Configurație
nod

Rezistență
îmbinare

Protocol de
încărcare

ES

TS

F

M

1
ES1-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*

Grup

Tip îmbinare

Tabelul 2.6 Parametrii specimenelor și etichetarea nodurilor grindă-stâlp cu îmbinare cu placă de
capăt extinsă rigidizată

3

Înălțime grindă/stâlp
2
ES2-TS-F-CA

3
ES3-TS-F-M

Note:
- Tip îmbinare: îmbinare grindă-stâlp rigidizată cu placă de capăt extinsă (ES)
- Configurație nod: nod marginal cu panou de inimă puternic (TS), nod interior
cu panou de inimă echilibrat (XS)
- Rezistență îmbinare: total rezistentă (F), egal rezistentă (E), egal rezistentă
cu prelucrare cu alice (Esp)
- Protocol încărcare: monoton (M), ciclic (C1, C2), protocol ciclic alternativ (C3)
- Înălțime grindă/stâlp vezi Tabelul 2.2
(*) Au apărut probleme datorită unor cedări neașteptate ale sudurilor.
2.2.1. Descrierea configurației nodului
Configurația nodului este descrisă în Figura 2-4. În funcție de înălțimea grinzii și
criteriul de proiectare, sunt dispuse 4 sau 6 rânduri de șuruburi. Utilizarea plăcilor
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adiționale este opțională pentru a întării inima stâlpului dacă este necesar, în timp
ce plăcile de continuitate (rigidizările transversale pe stâlp) sunt recomandate în
toate cazurile.
Tipurile de suduri prescrise conform criteriilor de proiectare sunt date în Tabelul 2.7,
și sunt prezentate în Figura 2-5.

T-Joints

X-Joints

2

4

4 Bolt rows

1
3

5
6

6 Bolt rows

7

1: Grindă
2: Stâlp

3: Șuruburi
4: Rigidizări

5: Placă de capăt
6: Rigidizări transversale

7: Plăci suplimentare pe
inimă

Figura 2-4 Descrierea nodurilor rigidizate cu placă de capăt extinsă

Tabelul 2.7 Tipuri de suduri conform criteriilor de proiectare
Rezistența nodului
Elemente sudate
Totală
Egală
Parțială
Talpă grindă – placa de capăt
PC
PC
PC
Inimă grindă – placa de capăt
PC
PC
C
Rigidizări transversale – stâlp
C
C
PC
Rigidizări – placă de capăt
PC
PC
PC
Rigidizările – talpă grindă
PC
PC
PC
Plăci suplimentare - stâlp
PC + G
PC + G
PC + G
Notă: PC – sudură cu pătrundere completă, PC + C - sudură cu pătrundere completă, întărită
de sudură de colț, C – sudură de colț, G –sudură în găuri.
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45
Rib stiffener

45

Figura 2-5 Detaliile sudurii cu pătrundere completă

2.2.2. Lista sistemelor pentru care nodul este precalificat
Nodurile grindă-stâlp cu placă de capăt extinsă rigidizată sunt descrise în prezentul
document și sunt precalificate pentru următoare sisteme structurale:
- Cadrele necontravântuite (MRF);
- Cadre duale contravântuite centric (MRF+ CBF);
- Cadre duale contravântuite excentric (MRF+ EBF).
În plus, aceste noduri trebuie folosite în cadre cu axele dintre grinzi și stâlpi
perpendiculare și deschideri regulate în sistemul rezistent la cutremur, adică fără
grinzi cu secțiune variabilă.
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2.2.3.

Limitele de precalificare

Valori limită sunt date în Tabelul 2.8
Tabelul 2.8 Lista valorilor limită pentru datele precalificate pentru nodurile cu placă de capăt extinsă
rigidizată
Elemente
Parametri
Gama de aplicare
Grindă
Înălțime
Maxim = 600mm
Raport deschidere - înălțime
Maxim = 23, Minim = 10
Grosimea tălpii
Maxim = 19mm
Material
S235 până la S355
Stâlp
Înălțime
Maxim = 550mm
Grosimea tălpii
Maxim = 29mm
Material
S235 până la S355
Raportul înălțimii secțiunii 0.65-2.15
grindă-stâlp
Placă
de
18-30 mm
capăt
Grosime
Tabelul 2.9
Material
S235 până la S355
Rigidizări
transversale
Grosime
vezi Tabelul 2.9
Material
S235 până la S355
Plăci
suplimentare
Grosime
vezi Tabelul 2.9
Material
S235 până la S355
Șuruburi
Șuruburi de înaltă rezistență ce permit
pretensionarea conform EN 14399-3 (sistem
HR) și EN 14399-4 (sistem HV). Șuruburile vor
fi pretensionate conform EN 1090-2.
Diametru
vezi Tabelul 2.9
Grupa
10.9
Numărul de rânduri de șuruburi vezi Tabelul 2.9
Șaibe
Conform EN 14399-4
Găuri
Conform EN 1993-1-8
Suduri
vezi Tabelul 2.7
Placa de capăt – tălpile grinzii
Sudură cu pătrundere completă, întărită de
suduri de colț (Figura 2-5)
Rigidizări transversale – tălpile Sudură cu pătrundere completă (Figura 2-5)
stâlpului
Plăcile adiționale – tălpile Sudură cu pătrundere completă (Figura 2-5)
stâlpului

Broșură informativă pentru patru noduri metalice precalificate seismic | 23

Errore. Per applicare Heading 1,Car,SubChapter,ChapterTitle 1 al testo da
visualizzare in questo punto, utilizzare la scheda Home.
Alte suduri

Suduri de colț de ambele părți ale tablei cu o
grosime de cel puțin 0.55 din grosimea
elementelor conectate.

Recomandările date în Tabelul 2.8 pot fi folosite pentru geometria și materialele
inițiale ale îmbinării.
Tabelul 2.9. Valori inițiale pentru geometria îmbinării și materiale
Elemente îmbinate
Dimensiunea secțiunii grinzii
Grupă șuruburi
Diametrul șuruburilor
Număr de rânduri de
șuruburi
Placă de capăt

Mică (IPE360)
HV 10.9
M27
4/6

Medie ( IPE450)

Mare (IPE600)

M30
4/6

M36
6

Grosime: tep=(2/35/6) db pentru nodurile total rezistente și poate fi puțin mai
mare decât tălpile stâlpului; tep=(2/35/6)db pentru nodurile de rezistență
egală, dar trebuie să fie mai mică decât grosimea tălpilor stâlpului.
Dimensiuni: Lățimea trebuie să fie egală sau mai mică decât lățimea tălpii
stâlpului. Partea extinsă trebuie să fie suficientă pentru a putea dispune un
rând sau două rânduri de șuruburi, respectând cerințele din EN 1993-1-8
(secțiunea 3.5).
Plăci suplimentare Grosimea și dimensiunile plăcilor suplimentare pe inimă trebuie să respecte
pe inimă
cerințele din EN 1993-1-8 (secțiunea 6.2.6.1). Alternativ, plăcile se vor
solidariza folosind sudură în găuri.
Rigidizări
Grosimea rigidizărilor transversale trebuie să fie apropiată de grosimea
transversale
tălpilor grinzii.
Detalii de sudură
vezi Tabelul 2.7
Notă: tep este grosimea plăcii de capăt și db este diametrul nominal al șurubului.

2.3.

Noduri grindă-stâlp cu placă de capăt extinsă

Îmbinările cu placă de capăt (vezi Tabelul 2.10) sunt cuprinse de 3 grupuri de
specimene, după cum urmează:
1. Nod marginal (TB), îmbinare cu placă de capăt, rezistență egală, cu panou
de inimă echilibrat;
2. Nod marginal (TB), îmbinare cu placă de capăt, de rezistență parțială (0.6),
cu panou de inimă echilibrat;
3. Nod interior (XW), îmbinare cu placă de capăt, de rezistență parțială (0.8), cu
panou de inimă slab.
Toate nodurile sunt fabricate din oțel S355. Grupul 1 și 2 servesc pentru calificarea
nodurilor după două criterii de performanță alternative aplicate pentru îmbinările cu
placă de capăt (rezistență egală și rezistență parțială de 0.6) pentru gama de
secțiuni considerate pentru grindă; panoul de inimă a stâlpului este proiectat să fie
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echilibrat în comparație cu zona îmbinării în ambele cazuri. În plus, prelucrarea cu
alice (Psp) a fost investigată în Grupul 2. Grupul 3 investighează nodurile interioare
(XW) cu panou de inimă a stâlpului slab.
Sunt cel puțin 6 încercări ciclice (2 pentru fiecare dimensiune de grindă) în fiecare
grup așa cum este prezentat în Tabelul 2.10. În primul grup sunt de asemenea 2
încercări monotone pentru a evalua mai precis influența protocolului de încărcare
ciclic asupra răspunsului îmbinării. În plus, mai este un test ciclic cu protocolul
alternativ de încărcare. De asemenea, în Grupul 2, sunt alte 3 încercări ciclice (1
pentru fiecare dimensiune de grindă) pentru specimenele pentru care a fost folosită
prelucrarea cu alice.

Protocol
încărcare

3

Rezistență
îmbinare

2

Configurație

1

Tip îmbinare

Grup

Tabelul 2.10 Parametrii specimenelor și etichetarea pentru nodurile grindă-stâlp cu placă de capăt

E
E
E
E
E
E
E
E

TB
TB
TB
TB
TB
TB
XW
XW

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

M
C1
C2
C1
C2
C
C1
C2

Înălțime grindă/stâlp
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

Note:
- Tip îmbinare: îmbinare grindă-stâlp cu placă de capăt
- Configurație nod: nod marginal și panou de inimă echilibrat (TB), nod interior
și panou de inimă slab (XW);
- Rezistență îmbinare: rezistență egală (E), 0.6 rezistență parțială (P(0.6)), 0.6
rezistență parțială cu prelucrare cu alice (Psp(0.6)), 0.8 rezistență parțială
(P(0.8));
- Protocol de încărcare: monoton (M), ciclic (C1, C2), protocol ciclic alternativ
(CA);
- Înălțime grindă/stâlp vezi Tabelul 2.2
(*) Au fost întâmpinate probleme încercării la această încercare, astfel încât
rezultatele nu sunt prezentate aici.
2.3.1. Descrierea configurației nodului
Configurația nodului este descrisă în Figura 2-6. În funcție de înălțimea grinzii, se
pot dispune 4 sau 6 rânduri de șuruburi. Utilizarea plăcilor adiționale pentru a întării
inima stâlpului dacă este necesar este opțională, însă utilizarea plăcilor de
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continuitate (rigidizările transversale pe stâlp) este recomandată pentru toate
cazurile. Sudurile care se folosesc pentru diferite componente ale îmbinării sunt
prezentate în Figura 2-7.

1: grindă
2: stâlp

3: placă de capăt
4: șuruburi

5: rigidizări transversale
6: plăci suplimentare

Figura 2-6: Descrierea nodurilor cu placă de capăt extinsă

Figura 2-7: Detalii pentru sudurile cap la cap
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2.3.2. Limitele de precalificare
Valorile limită sunt prezentate în Tabelul 2.11.
Tabelul 2.11: Valori limită pentru datele precalificate

Elemente
Grindă

Parametrii

Gama de aplicare

Înălțime
Raportul deschidere – înălțime
Grosimea tălpii
Material

Maxim = 600mm
Maxim = 23, Minimum = 10
Maxim = 19mm
S235 până la S355

Înălțime
Grosimea tălpii
Material

Maxim = 550mm
Maxim = 31mm
S235 până la S355
0.65-2.15

Stâlp

Raportul
înălțimii
secțiunii
grindă-stâlp
Placă
de
capăt
Grosime
Material
Rigidizări
transversale Grosime
Material
Plăci
suplimentare Grosime
Material
Șuruburi
Pre-tensionare
Diametru
Grupă
Număr de rânduri de șuruburi
Șaibă
Găuri
Suduri
Placa de capăt – tălpile grinzii

18-25mm
S235 până la S355
vezi Tabelul 2.12
S235 până la S355
vezi Tabelul 2.12
S235 până la S355
HV sau HR
vezi Tabelul 2.12
10.9
vezi Tabelul 2.12
Conform EN 14399-4
Conform EN 1993-1-8
Sudură cu pătrundere completă,
întărită de suduri de colț (vezi
Figura 2-7)
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Rigidizările transversal – tălpile
stâlpului
Plăcile adiționale – tălpile
stâlpului
Alte suduri

Sudură cu pătrundere completă
(vezi Figura 2-7)
Sudură cu pătrundere completă
(vezi Figura 2-7)
Suduri de colț de ambele părți
ale tablei cu o grosime mai mare
de
0.55
din
grosimea
elementelor conectate.

Recomandările date în Tabelul 2.12 pot fi folosite ca valori inițiale pentru geometria
și materialele inițiale pentru îmbinare.
Tabelul 2.12: Valori inițiale pentru geometrie și materiale pentru nod

Elementele
îmbinării
Grupă
șuruburi
Diametrul
șuruburilor
Număr
de
rânduri
de
șuruburi
Placă
de
capăt

Plăci
suplimentare

Dimensiunea secțiunii grinzii
Mică (IPE360)
Medie (IPE450)
HV 10.9

Mare (IPE600)

M27

M30

M36

4

4

6

Grosime: tep=(1/22/3)db pentru noduri de rezistență parțială;
tep=(2/35/6)db pentru noduri de rezistență egală; dar trebuie să
fie mai mică decât grosimea tălpilor stâlpului.
Dimensiuni: Lățimea trebuie să fie egală cu lățimea tălpii stâlpului.
Partea extinsă ar trebui să fie suficientă pentru a putea dispune
un rând de șuruburi, respectând cerințele din EN 1993-1-8
(Secțiunea 3.5).
În cazul stâlpilor din secțiune HEB și a grinzilor din secțiune IPE,
plăcile adiționale se folosesc în cazul în care un panou puternic
de inimă a stâlpului este necesar. Grosimea și dimensiunile
plăcilor adiționale trebuie să respecte specificările din EN 1993-18, secțiunea 6.2.6.1.
vezi Tabelul 2.11

Rigidizări
transversale
Detalii
de
sudură
Notă: tep este grosimea plăcii de capăt și db este diametrul nominal al șurubului
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2.4.

Noduri cu dog-bone

Programul experimental pentru nodurile cu dog-bone cuprinde 2 îmbinări încercate,
după cum este prezentat în Tabelul 2.13.
Tabelul 2.13 Parametrii specimenelor și etichetarea îmbinărilor cu dog-bone.
Tăietură secțiune redusă de grindă
Placă
Specimen
Grindă
Stâlp
adițională
A (mm)
B (mm)
C (mm)
SP2
W44230
W14342
Fără
200.667
708.406
68.326
SP4
W44408
W40503
Fără
304.8
949.96
85.344

Toate grinzile sunt fabricate din oțel Marca 50 (SUA) și toți stâlpii sunt fabricați din
oțel Marca 65, pentru a se asigura faptul că articulația plastică are loc în grindă.
Geometria acestor două ansamble grindă-stâlp este reprezentativă pentru structuri
multi-etajate din practica americană. Într-adevăr, dimensiunile elementelor sunt
extrase dintr-o clădire de referință cu 15 nivele (clădire de birouri având formă
pătrată în plan) proiectată pentru accelerațiile seismice ridicate din San Francisco.
A fost adoptate cadre necontravântuite speciale (SMF) cu îmbinări cu dog-bone
folosite exclusiv pentru sistemul de preluare a încărcărilor seismice. Cadrele sunt
poziționate perimetral și sunt dispuse pe 3 travei, mai puțin la nivele inferioare. În
aceste cadre, elementele sunt dimensionate pentru a limita drit-urile la valori
acceptabile. La nivelele inferioare sunt necesare secțiuni mai mari, multe depășind
limitele actuale de precalificare pentru îmbinări cu dog-bone.

3. Montajul experimental și instrumentarea
3.1.

Montajul experimental

Standul experimental a fost proiectat individual de partenerii implicați în activitatea
experimentală (UNINA, UPT, ULiege, AM) pentru a fi compatibil cu echipamentul
din fiecare laborator și pentru a asigura procedura de încărcare și măsurarea
consecventă a datelor pentru toate specimenele de noduri. Mai precis, datorită
nevoilor specifice în laborator, nodurile cu vută au fost încercate vertical și forța a
fost aplicată la vârful stâlpului (vezi Figura 3-1a), în timp ce restul nodurilor au fost
încercate orizontal și forța a fost aplicată la vârful grinzilor (vezi Figura 3-1b).
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APPLIED FORCE

H

Lateral restraints

Pinned supports
Lateral restraints

Lateral restraints

TOP VIEW

L

a)

L

b)

Figura 3-1 Montajul experimental: (a) noduri încercate vertical (b) noduri încercate orizontal

În ceea ce privește instrumentarea, au fost folosiți traductori de deplasare pentru a
înregistra deformațiile specimenelor în timpul încercărilor. Figura 3-2 prezintă
schema de dispunere a traductorilor pentru specimenele de noduri încercate la
Napoli.

Figura 3-2 Instrumentarea folosită de Universitatea din Napoli

Instrumentarea permite determinarea deformațiilor cheie care sunt necesare pentru
caracterizarea comportării nodului:
Traductorii de deplasare 1 și 2 sunt dispuși la articulațiile cilindrice pentru a măsura
rotirea rigidă a stâlpului;
Traductorii 3 și 4 sunt dispuși de-a lungul stâlpului pentru a evalua deplasarea
datorată rotirii elastice a stâlpului;
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Rotirea zonei panoului de inimă a stâlpului este dată de traductorii 5 și 6 dispuși
diagonal pe panou la nivelul rigidizărilor transversale;
Traductorul 7 este poziționat la muchia superioară a plăcii de capăt pentru a evalua
eventualele lunecări a plăcii de capăt.
Rotirea nodului este măsurată de traductorii 8 și 9 fixate la vârful rigidizărilor.
Traductorii 10-11 sunt dispuși pe grindă, în zona articulației plastice pentru a evalua
rotirea plastică a grinzii.
Pentru a măsura deformarea grinzii, au fost montați doi traductori cu fir la capetele
grinzii așa cum este prezentat în Figura 3-2.
3.2.

Procedura de încărcare

Parametrii de control ai încercării:
Parametrii folosiți pentru a controla încercările pe nodurile grindă-stâlp sunt drift-ul
de etaj  al ansamblului și momentul încovoietor M în axul stâlpului. Ar trebui
menționat faptul că parametrii de control ai încercării  și M sunt folosiți în principal
pentru aplicarea încărcării, referitor la deplasarea laterală la vârful stâlpului/grinzii și
forța actuatorului F care sunt de obicei folosiți pentru a controla încercarea.
Măsurători adiționale și alți parametrii sunt folosiți pentru a caracteriza răspunsul
specimenului.
Pentru standurile experimentale în care actuatorul acționează la vârful stâlpului
(adică pentru încercările pe nodurile cu vută), acești parametrii sunt definiți de
următoarele expresii (vezi Figura 3-3a):
θ =δgrindă/Lgrindă
Eq. (3.1)
M=Fgrindă∙Lgrindă
Eq. (3.2)
δgrindă=δ∙Lgrindă/Lstâlp
Eq. (3.3)
Fgrindă=F∙Lstâlp/Lgrindă
Eq. (3.4)

unde:
θ este drift-ul de etaj al ansamblului încercat;
M este momentul încovoietor în axul stâlpului;
δ este deformația ansamblului de nod grindă-stâlp, definită ca deplasarea laterală a
vârfului stâlpului, fără a considera vreo deplasare a reazemelor;
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Lgrindă este lungimea grinzii până în axul stâlpului;
Lstâlp este lungimea stâlpului;
F este forța aplicată la vârful stâlpului;
δgrindă deformația vârfului grinzii;
Fgrindă este reacțiunea la vârful grinzii.
Încărcarea este aplicată în control de deplasare. În zona elastică încărcarea poate
fi aplicată în control de forță dacă este nevoie.
Pentru standurile experimentale în care actuatorul este aplicat la vârful grinzilor:
Parametrii folosiți pentru a controla încercările sunt rotirea nodului θ și momentul
încovoietor M, definiți după cum urmează (vezi Figura 3-3b):
θ=δ/Lgrindă
Eq. (3.5)
M=F∙Lgrindă
Eq. (3.6)

unde:
θ este rotirea nodului;
M este momentul încovoietor în axul stâlpului;
δ este deformația ansamblului de nod grindă-stâlp, definită ca deplasarea laterală
la vârful grinzii, eventualele surse de deformabilitate datorate deplasărilor de suport
sunt scăzute.
Lgrindă este lungimea grinzii până în axul stâlpului;
F este forța aplicată la vârful grinzii.

Figura 3-3 Definirea parametrilor pentru nodurile grindă-stâlp încercate aplicând forța (a) la vârful
stâlpului (b) la vârful grinzii
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3.2.1. Viteza de încărcare
În încercări a fost folosită o încărcare cvasi-statică. Viteza de încărcare a fost
suficient de mică astfel încât efectele vitezei de deformare să nu afecteze
rezultatele. Ar trebui menționat faptul că viteza de încărcare folosită la încercările pe
nodurile grindă-stâlp nu este tratată corespunzător în normele curente.
EN ISO 6892-1 (2009) furnizează următoarele valori pentru încercările de tracțiune:
în zona elastică: 6-6.60 MPa/s (dacă se folosește control de forță);
în zona platoului de curgere: ε = 0.00025 – 0.0025s-1 (dacă se folosește control de
deformații).
3.2.2. Preîncărcarea
Câteva cicluri de pretensionarea sunt aplicate ansamblului de încercare înaintea
încercării propriu-zise pentru a stabiliza sistemul și a verifica dacă echipamentul
funcționează corespunzător. Este recomandat să se folosească două sau trei cicluri
alternative cu o valoare maximă a încărcării de până la 25% din valoarea la care se
așteaptă să aibă loc curgerea.
3.2.3. Protocolul de încărcarea monotonă
Încărcarea monotonă este aplicată progresiv crescând deplasarea la vârful stâlpului.
Sunt aplicate câteva faze de încărcare-descărcare pentru a estima rigiditatea
inițială, chiar și atunci când specimenul este în zona plastică. Este recomandat ca
descărcarea să corespundă unui drift al specimenului de θ = 0.02 rad și 0.03 rad.
Încărcarea poate fi oprită de mai multe ori în timpul încercării, menținând deplasarea
din actuator constantă pentru a evalua influența ratei de deformație, până când forța
aplicată de actuator se stabilizează. Este recomandat ca aceste faze de "relaxare"
să fie aplicate la un drift de curgere θy și în pași de 0.01 rad(θy + 0.01 rad, θy + 0.02
rad, etc.).
3.2.4. Protocolul de încărcare ciclică
În programul experimental au fost utilizate două protocoale de încărcare: ANSI/AISC
341-16 (2016) ca procedură de încărcare și un protocol specific dezvoltat în cadrul
proiectului EQUALJOINTS, ambele prezentate în tabelul următor:
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ANSI/AISC 341-16 (2016)

Protocolul Equaljoints
Nr. Cicluri

Unghiul de drift θ,rad
0.0040

Nr. Cicluri
6

Unghiul de drift θ,rad
0.00375

2
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

2

0.0163

2

0.0400

2

0.0218

2

0.0293

2

0.0400

Protocolul de încărcare ANSI/AISC 341-16 a fost selectat datorită acceptării la scară
largă în comunitatea de cercetare. A fost folosit extensiv în programele de
precalificare în SUA pe tipologii specifice de îmbinări (ANSI/AISC 358-16). În plus,
numărul mare de încercări deja efectuate global folosind acest protocol facilitează
compararea performanței nodurilor cu tipologii de îmbinări alternative încercate în
trecut. Pe de altă parte, protocolul EQUALJOINTS care a fost dezvoltat în cadrul
proiectului, este mai potrivit pentru datele seismice din Europa, fiind special
conceput pentru calificarea Europeană. În Figura 3-4 protocolul de încărcare
dezvoltat în cadrul proiectului (a) și protocolul ANSI/AISC 341-16 sunt comparate
prin cerințele cumulative relevante (c), care arată rotirile cumulate impuse în fiecare
ciclu.

Figura 3-4 Protocolul de încărcare dezvoltat în cadrul proiectului EJ (a), protocolul de încărcare
AISC 2010 (b), comparația funcțiilor de cerințe cumulative (c)
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4. Procedura de proiectare pentru tipurile de noduri cu
șuruburi calificate
Această secțiune furnizează procedura de proiectare dezvoltată în cadrul proiectului
Equaljoints pentru tipurile de noduri cu șuruburi calificate.
4.1.

Obiective de performanță generale

Criteriul de rezistență: conform EC8, proiectarea seismică a structurilor de oțel se
bazează pe conceptul de comportare disipativă, în care anumite zone ale structurilor
trebuie să fie capabile să dezvolte articulații plastice pentru a disipa energia
seismică. Pe de altă parte, elementele nedisipative trebuie să aibă o comportare
elastică sub acțiunea cutremurului pentru a evita cedarea fragilă. Ierarhizarea
rezistențelor este principiul fundamental care permite această performanță prin
detalierea corespunzătoare a zonelor nedisipative pentru a rezista la capacitatea
plastică a elementelor disipative. Criteriile de proiectare folosite în cadrul proiectului
Equaljoints au ca scop armonizarea cerinței de ierarhizare a rezistenței macrocomponentelor (ex. panoul de inimă a stâlpului, îmbinarea, grinda și stâlpul) și subcomponentelor (ex. placa de capăt, șuruburile, sudurile, etc.).
Conform procedurii de proiectare dezvoltate în cadrul proiectului, nodul este
considerat ca fiind alcătuit din trei macro-componente (panoul de inimă a stâlpului,
zona îmbinării și zona grinzii, vezi Figura 4-1), fiecare macro-componentă este
proiectată conform ipotezelor specifice urmând a se aplica criterii de ierarhizare a
rezistenței pentru a obține diferite obiective de proiectare, definite de rezistența
relativă a nodului (adică panoul de inimă și îmbinarea) față de rezistența la
încovoiere a grinzii, mai precis noduri cu (i) rezistență totală, (ii) rezistentă egală și
(iii) rezistență parțială.

Figura 4-1 Macro-componentele unui nod: a) panoul de inimă a stâlpului, b) îmbinarea și c) grinda.

(i) Îmbinările de rezistență totală sunt proiectate pentru a garanta formarea
deformațiilor plastice în grindă, în acord cu regulile de proiectare la capacitate din
EC8 pentru stâlpi puternici – grinzi slabe.
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(ii) Îmbinările de rezistență egală sunt teoretic caracterizate de curgerea simultană
a tuturor macro-componentelor (adică îmbinarea, panoul de inimă și grinda).
(iii) Îmbinările de rezistență parțială sunt proiectate să dezvolte articulații plastice în
îmbinare și în unele cazuri și în panou.
Ar trebui de asemenea menționat că atât EC3 cât și EC8 nu consideră cazul
îmbinărilor de rezistență egală, care este propus în cazul proiectului ca obiectiv de
performanță intermediar. O îmbinare de rezistență egală este clasificată de
EN 1993-1-8 ca și îmbinare de rezistență parțială.
Cerințele proiectării la capacitate pentru a obține comportarea necesară a nodului
poate fi garantată satisfăcând următoarea inegalitate:
Mwp,Rd  Mcon,Rd  Mcon,E d =   (MB,Rd + VB,Ed  sh )

Eq. (4.1)

unde Mwp,Rd este rezistența la încovoiere a panoului de inimă a stâlpului; Mcon,Rd este
rezistența la încovoiere a îmbinării; Mcon,Ed este momentul încovoietor de calcul la
fața stâlpului; α depinde de nivel de performanță considerat în calcul. Pentru noduri
de rezistență totală este egal cu sh∙ov (ov este coeficientul de suprarezistență
datorită variabilității materialului și sh este coeficientul de ecruisare ce reprezintă
raportului dintre momentul maxim și momentul plastic al grinzii), în timp ce pentru
noduri de rezistență egală este egal cu 1 și mai mic ca 1 pentru noduri de rezistență
parțială. Pentru a evita deteriorări severe în zona îmbinării, raportul rezistențelor
pentru nodurile cu rezistență parțială a fost considerat între 0.6 și 0.8. MB,Rd este
rezistența la încovoiere a grinzii îmbinate; sh este distanța de la fața stâlpului la vârful
rigidizării (tip nervură sau vută); VB,Ed este forța tăietoare aferentă formării articulației
plastice și este dată de:

VB,Ed = VB,Ed ,M + VB,Ed ,G
Eq. (4.2)

unde VB,Ed,M este forța tăietoare datorată formării articulațiilor plastice la ambele
capete ale grinzii, iar distanța dintre ele fiind Lh și se calculează astfel:

VB,Ed ,M =

2  MB,Rd
Lh

Eq. (4.3)

VB,Ed,G este contribuția datorată încărcărilor gravitaționale, și ar trebui menționat că
această cantitate nu ține cont de distanța dintre fața stâlpului și articulația plastică,
Lh fiind distanța aproximativă între articulațiile plastice.
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În ceea ce privește ambii coeficienți de suprarezistență, sunt necesare următoarele
precizări: ov se presupune a fi egal cu 1.25, așa cum este recomandat de EC8.
Coeficientul pentru ecruisare sh este considerat diferit în EN 1993-1-8 și în
EN 1998-1. În particular, EN 1993-1-8 recomandă adoptarea unui raport de
suprarezistență egal cu 1.2 pentru nodurile total rezistente, în timp ce EN 1998-1
presupune în contradictoriu o valoare de 1.1. În literatură sunt disponibile ecuații
empirice pentru a estima suprarezistența la încovoiere sh dezvoltată de grinzile de
oțel. Având la bază rezultatele obținute de Mazzolani și Piluso (1992), D’Aniello et
al. (2012), Güneyisi et al. (2013, 2014), se poate observa variația coeficientului sh
între 1.1-1.2 pentru secțiunile europene cele mai uzuale pentru grinzi (de exemplu
IPE), fiind mai mare decât valoare recomandată de EC8, dar aproximativ egal cu
ceea ce AISC358-10 presupune ca factor de suprarezistență, dat de:
 sh,AISC =

fy + fu
2  fy

 1.20

Eq. (4.4)

Astfel, în procedura actuală, sh este considerat în mod acoperitor egal cu 1.20,
având la bază valorile caracteristice ale limitei de curgere și rezistenței la rupere
pentru mărcile Europene de oțel moale.
În plus, în funcție de rezistența îmbinării și a panoului de inimă a stâlpului atât pentru
îmbinările cu rezistență egală cât și pentru cele cu rezistență parțială, poate fi
introdusă o clasificare adițională:
• Panou de inimă puternic: toată cerința plastică este concentrată în îmbinare
(nod cu rezistență parțială) sau în îmbinare și în grindă (nod cu rezistență
egală);
• Panou de inimă echilibrat: cerința plastică este echilibrată între îmbinare și
panoul de inimă a stâlpului (nod cu rezistență parțială), în îmbinare, în panoul
de inimă a stâlpului și în grindă (nod cu rezistență egală);
• Panou de inimă slab: cerința plastică este concentrată în panoul de inimă a
stâlpului (nod cu rezistență parțială) sau în panoul de inimă a stâlpului și în
grindă (nod cu rezistență egală).
Criteriul de ductilitate: ductilitatea nodului depinde de modul de cedare ce
corespunde capacității plastice de deformare a componentei active. Figura 7.10
prezintă concis dependența modurilor de cedare de proprietățile geometrice și
raportul între rezistența plăcii de capăt și a șurubului (Jaspart, 1997). În abscisă este
exprimat raportul  între rezistența la încovoiere (Mpl,Rd) a plăcii de capăt sau a tălpii
stâlpului, și rezistența la forță axială a șuruburilor (Ft,Rd), în timp ce pe ordonată este
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exprimat raportul η între rezistența elementului T echivalent (F) împărțit la Ft,Rd.
Rezistența pentru modul 1 în cazul modelelor necirculare depinde de raportul ν =
n/m, unde m este distanța între axul șurubului și poziția probabilă a articulației
plastice față de talpă și inimă, și n este minimul dintre distanța între marginea tălpii
și axul șurubului sau 1.25m.
Conform Figurii 7.10, pot fi adoptate două posibile criterii de ductilitate pentru a evita
modul 3, și anume:
Nivelul-1: β  1 această condiție impune modul I de cedare sau modul II (dar
apropiat de modul I), ce asigură o ductilitate foarte bună.
Nivelul-2: β < 2 și η  0.95, această condiție impune modul II de cedare cu ductilitate
redusă, dar evită cedarea fragilă.
Nivelul de ductilitate ce este garantat depinde bineînțeles de obiectivele de
performanță de proiectare: este crucial să se asigure o ductilitate mai mare pentru
nodurile parțial rezistente și cu rezistență egală, mai puțin pentru cele total
rezistente.
Conform EN 1993-1-8, capacitatea de rotire a nodului trebuie verificată dacă MjRd
mai mic sau egal cu 1.2 MB,pl,Rd utilizând două metode alternative: 1) executând
încercări experimentale; 2) controlând grosimea t ori a plăcii de capăt ori a tălpii
stâlpului, cu condiția ca momentul capabil al nodului este dominat de aceste
componente, care trebuie să satisfacă următoarea inegalitate:

t  0.36d

fub
fy

Eq. (4.5)

unde d este diametrul nominal al șurubului, fy este rezistența la curgere a
componentei de bază relevante și fub este rezistența maximă a șurubului.

=

F
 Ft ,Rd

Level-2

Level-1

 =1

Mode 3

 = 0.95
2
1 + 2

=
2
1 + 2

1

4 M pl , Rd

m Ft , Rd

2

Figura 4-2 Criteriul ductilității: Rezistența elementului T echivalent și mecanismul de cedare aferent
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Eq. (4.5) trebuie teoretic să fie conform nivelului-1 descris în Figura 4-2,
presupunând că rezistența fiecărui șurub (Ft,Rd) este mai mare decât rezistența
(Fp,Rd) a plăcilor conectate (placă de capăt sau talpa stâlpului). In particular,
rezistența capabilă a unui șurub la întindere (Ft,Rd) este dată de:

Ft ,Rd =

0.9 As fub
 M2

Eq. (4.6)

unde As este aria netă în porțiunea filetată și γM2 este coeficientul parțial de siguranță
relevant (în Eurocod valoarea recomandată este 1.25).
În plus, Eq. (4.6) folosește rezistența de calcul (Fp,Rd) ce corespunde unui mecanism
circular, ce poate fi obținută după cum urmează:
Fp,Rd =

 t 2fy
 M0

Eq. (4.7)

unde t este grosimea plăcii și γM0 este coeficientul parțial de siguranță (valoare
recomandată egală cu 1.0).
Trebuie menționat faptul că Eq. (4.6 și 4.7) presupun o comportare perfect plastică
al plăcilor de oțel. Totuși, în acord cu precizările făcute, ductilitatea pentru nivelul-1
pentru noduri parțial rezistente la cutremur ar trebui exprimată luând în considerare
atât variabilitatea materialului din table cât și ecruisarea, astfel încât va fi folosită
următoarea inegalitate:
Ft ,Rd    Fp,Rd =  ov   sh  Fp,Rd

Eq. (4.8)

Coeficientul de suprarezistență  în Eq. (4.8) poate fi considerat egal cu 1.5,
deoarece valoarea recomandată in Eurocod pentru ov este egală cu 1.25, valoarea
pentru sh este egală cu 1.2 pentru oțel moale folosit în Europa, și valoarea
recomandată pentru M0 este 1.0. Astfel, rearanjând termeni în inegalitatea (4.8)
condiția de ductilitate ce consideră criteriile de proiectare la capacitate poate fi
exprimată cu ajutorul relației:

t
Eq. (4.9)

0.42  d

 ov   sh



 M0  fub
 M2  fy

≅

0.30  d 

fub
fy
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În ceea ce privește nodurile total rezistente, chiar dacă nu se exploatează
ductilitatea sau aceasta se exploatează doar într-o măsură limitată, un criteriu de
ierarhizare local este recomandat pentru a evita un mod de cedare nedorit în
componentele fragile datorită variabilității materialului. Prin urmare, în conformitate
cu nivelul-2 de ductilitate, rezistența șuruburilor trebuie să satisfacă următoarea
inegalitate:

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

Eq. (4.10), poate fi rearanjată și după câteva operații algebrice se obține un criteriu
similar cu cel dat de Eq. (4.5). Este important să se evidențieze faptul că toate
criteriile descrise anterior necesită indubitabil evitarea cedării sudurilor datorită
mecanismului de cedare fragil.
4.2.

Ipoteze de proiectare pentru zona îmbinării

Zona îmbinării (vezi Figura 4-1b) include elementele T echivalente ale rândurilor de
șuruburi ce aparțin plăcii de capăt, tălpii stâlpului și rigidizărilor dacă există (vută,
rigidizări tip nervură pe grindă).
4.2.1. Rânduri de șuruburi active în întindere
Spre deosebire de metoda componentelor implementată în EN 1993-1-8, unde toate
rândurile de șuruburi în întindere sunt obținute riguros prin impunerea echilibrului cu
rezultanta de compresiune internă, numărul de rânduri de șuruburi active este
presupus a-priori cum este prezentat, datorită faptului că rândurile de șuruburi
situate sub axa centrală a îmbinării pot fi neglijate pentru cazul încovoierii pure
(Maris et al., 2015, Stratan et al., D’Aniello et al, 2017; Tartaglia and D’Aniello,
2017).
4.2.2. Centrul de compresiune și brațul de pârghie
Pentru îmbinări cu placă de capăt EN 1993-1-8 menționează faptul că centrul de
compresiune este poziționat în mijlocul grosimii tălpii grinzii, sau la vârful vutei în
cazul nodurilor cu vută. Încercări experimentale și numerice au demonstrat că
poziția centrului de compresiune depinde atât de tipul de nod cât și de cerința de
rotire datorită formării modurilor plastice cu diferite detalii specifice în cazul fiecărui
nod. Conform procedurii de calcul propusă bazată atât pe încercări experimentale
cât și rezultatele unor simulări numerice din literatură (Lee, 2002; Lee et al, 2005;
Abidelah et al, 2012) și obținute în cadrul proiectului (Maris et al., 2015, Stratan et
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al., 2016, D’Aniello et al, 2017; Tartaglia and D’Aniello, 2017, Tartaglia et al. 2018),
poziția centrului de compresiune este următoarea: (i) în mijlocul grosimii tălpii grinzii
pentru nodurile cu placă de capăt (vezi Figura 4-3a); (ii) în centrul de greutate al
secțiunii formată din talpa grinzii și rigidizare pentru nodurile cu placă de capăt
rigidizată (vezi Figura 4-3b); (iii) la 0.5 din înălțimea vutei hh, în cazul nodurilor cu
vută (vezi Figura 4-3c).

Figura 4-3 Poziția centrului de compresiune (vezi cercul roșu) pentru diferite tipuri de noduri (a) cu
placă de capăt (b) cu placă de capăt rigidizată (c) cu vută.

4.2.3. Prezența rigidizărilor tip nervură la nodurile rigidizate cu placă de capăt
extinsă
La ora actuală, prezența rigidizărilor tip nervură nu este adresată corespunzător de
EC3. În această privință, formulele analitice și semi-empirice care se găsesc în
literatură, validate de simulări numerice sunt considerate în procedura de proiectare
dezvoltată și descrise în continuare. Rezistența de calcul și rigiditate rigidizării sunt
bazate pe modelul de zăbrea echivalentă furnizat de Lee (2002) (vezi Figura 1-2),
care definește aria zăbrelei echivalente a rigidizării, Ae, după cum urmează:
Ae =   he  t

Eq. (4.11)

unde η este factorul ariei echivalente a zăbrelei și este egal cu 1.5, t este grosimea
rigidizării, he este lățimea perpendiculară pe axa zăbrelei (vezi Figura 1-2a), și este
definită ca:

he =

ab − c 2
(a − c)2 + (b − c)2

Eq. (4.12)

unde a, b și c sunt dimensiunile tablei rigidizării așa cum este prezentat în Figura
1-2. Având la bază rezultatele analitice și experimentale din baza de date disponibilă
(Lee, 2002; Lee et al, 2005; Abidelah et al, 2012; Tartaglia et al, 2016; D’Aniello et
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al, 2017) panta θ a rigidizării poate fi presupusă între 30° și 40°. Limita inferioară
este prescrisă de AISC 358-10, în timp ce limita superioară de 40° este presupusă
în prezentul studiu pentru a micșora momentul încovoietor care poate să acționeze
asupra îmbinării.
Forțele de proiectare care acționează asupra rigidizărilor tip nervură la interfața
grindă/stâlp-rigidizare (vezi Figura 1-2b) ar trebui evaluate după cum urmează:
b
N =   Q
a
Eq. (4.13)

Q=

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

Eq. (4.14)

unde db și Ib sunt înălțimea și momentul de inerție al grinzii, respectiv VB,Ed este forța
tăietoare de proiectare.
Rigidizarea tip nervură influențează forma mecanismelor elementelor T echivalente,
care depind de asemenea de numărul de rânduri de șuruburi datorită unui posibil
efect de grup. Au fost investigate două configurații cu unul sau două rânduri de
șuruburi poziționate deasupra tălpii grinzii. In primul caz, lungimea efectivă este
considerată aceeași ca și a tălpii stâlpului rigidizată. În al doilea caz, datorită
efectului de grup, lungimea efectivă este calculată așa cum este prezentată în
publicația P398.
În final, prezența rigidizărilor de tip zăbrea influențează capacitatea inimii grinzii
solicitată la compresiune. Conform EN 1993-1-8, forțele de proiectare de
compresiune ce acționează asupra inimii grinzii sunt date de:

Fc,fb,Rd =

Mb,Rd
db − tfb

Eq. (4.15)

unde Mb,Rd este rezistența la încovoiere a secțiunii transversale a grinzii; db este
înălțimea grinzii; tfb este grosimea tălpii grinzii.
Eq. (4.15) a fost concepută pentru îmbinări cu placă de capăt fără rigidizări, unde
momentul încovoietor maxim corespunde rezistenței plastice a grinzii Mb,Rd. În cazul
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nodurilor rigidizate cu placă de capăt extinsă, forțele de compresiune care
acționează pe inima grinzii pot să fie obținute mai rațional folosind:
𝐹𝑐,𝑓𝑏,𝑅𝑑 =

𝑀𝑐𝑜𝑛,𝐸𝑑
𝑀𝑐𝑜𝑛,𝐸𝑑
=
𝑧
𝑑𝑏 + 𝜉𝑏 − 0.5𝑡𝑓𝑏

Eq. (4.16)

unde b este poziția centrului de compresiune prezentat în Figura 4-3b.
4.2.4. Ipoteze de proiectare pentru zona panoului de inimă a stâlpului
Forța tăietoare de proiectare (Vwp,Ed) pe panoul de inimă depinde de poziția centrului
de compresiune și de brațul de pârghie zwp. Așa cum a fost menționat anterior,
poziția centrului de compresiune și implicit brațul de pârghie depind de tipul de
îmbinare și de intrarea în domeniul plastic a fiecărei componente. Mecanismul
zăbrea din nervură mărește brațul de pârghie zwp. În consecință, înălțimea panoului
de inimă implicată în mecanismul de transfer al momentului încovoietor este mai
mare decât în cazul nodurilor fără rigidizări tip nervură, ceea ce implică reducerea
forței tăietoare de proiectare. Astfel, în studiul curent Vwp,Ed se calculează conform:

𝑉𝑤𝑝,𝐸𝑑 =

∑ 𝑀𝑐𝑜𝑛,𝐸𝑑
− 𝑉𝑐
𝑧𝑤𝑝

Eq. (4.17)

unde ΣMcon,Ed este suma momentelor încovoietoare din grindă la fața stâlpului, Vc
este forța tăietoare în stâlp, zwp este brațul intern de pârghie. Trebuie menționat
faptul că pentru noduri cu vută și cele cu placă de capăt extinsă rigidizată examinate
în proiect brațul de pârghie al îmbinării zwp este aproximativ egal cu cel obținut
conform Fig. 6.15 din EN 1993-1-8, și anume:
𝑧𝑤𝑝 ≈ 𝑑𝑏 + 𝜉𝑏 − 0.5𝑡𝑓𝑏 pentru noduri cu vută sau rigidizate cu placă de capăt extinsă
𝑧𝑤𝑝 = 𝑑𝑏 − 0.5𝑡𝑓𝑏 pentru noduri nerigidizate
Eq. (4.18)

Această ipoteză depinde de faptul că pentru nodurile rigidizate examinate rândurile
de șuruburi interioare nu sunt active (sau foarte puțin active), astfel că brațul de
pârghie corespondent corespunde situației prezentate în Fig. 6.15 din EN 1993-1-8
curent, dacă centrul de compresiune a fost considerat corespunzător. Contrar,
nodurile nerigidizate testate au mai multe rânduri de șuruburi interioare și
interacțiunea cu panoul de inimă a stâlpului este foarte importantă. De aceea, pentru
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nodurile nerigidizate examinate este necesar să se considere comportarea îmbinării
și a panoului de inimă cuplate, mai precis răspunsul întregului nod pentru estimarea
rezistenței la forfecare. În consecință, brațul de pârghie intern se va considera
conform EN 1993-1-8 (Secțiunea 6.2.7.2). Rezistența la forfecare de proiectare
Vwp,Rd a panoului de inimă a stâlpului merită niște precizări. Conform EN 1993-1-8
Vwp,Rd este dată de:

Vwp ,R d =

0.9  Av  f y
3  M 0

+ Vwp ,add , Rd

Eq. (4.19)

unde Vwp,add,Rd este contribuția la rezistența la forfecare a panoului de inimă a
stâlpului datorită articulațiilor plastice care se pot dezvolta în tălpile stâlpului sau în
rigidizările transversale. Această cerință permite deformația plastică a panoului de
inimă a stâlpului, ceea ce poate fi acceptată pentru starea limită ultimă pentru
condiții ne-seismice cât și pentru aplicații seismice unde sunt considerate noduri
disipative. Într-adevăr, EN 1998-1 (clauza 6.6.4(4) acceptă ca deformația panoului
de inimă a stâlpului datorită forfecării să contribuie cu până la 30% la capacitatea
de rotire plastică a nodului, pe baza faptul că această cerință va fi verificată în
încercările experimentale. Totuși, această cerință intră în conflict cu recomandările
de la clauza 6.6.1(1)P, care afirmă că articulațiile plastice trebuie să se formeze în
grinzi sau în îmbinările grinzilor cu stâlpii. În ambele cazuri, regulile generale din
EC8 implică ca pentru nodurile calculate (adică nu calificate experimental)
deformațiile plastice sunt acceptate în grindă sau în îmbinare, menținând elastic
panoul de inimă a stâlpului. Pe aceeași idee cu această afirmație, conform
procedurii curente de proiectare, suprarezistența la forfecare (Vwp,add,Rd) ar putea fi
neglijată dacă scopul proiectării este menținerea stâlpului fără deteriorări, deoarece
contribuția tălpii stâlpului a fost obținută integral atunci când zona panoului a trecut
în post-curgere, la o distorsionare de forfecare aproximativ egală cu de 4 ori rotirea
la curgere a panoului de inimă (Brandonisio et al, 2012). În plus, permițând panoului
de inimă să dezvolte Vwp,add,Rd poate conduce la deformații reziduale considerabile
după cutremur pentru stâlpi cu secțiune mare, ce corespunde unor costuri mari
pentru reparații.Este clar faptul că în majoritatea cazurilor, inima stâlpului ar trebui
întărită cu plăci suplimentare pentru a crește aria. Totuși, este dificil de satisfăcut
această cerință considerând recomandările din EN 1993-1-8, care afirmă că
grosimea plăcilor suplimentare trebuie să fie mai mică sau cel mult egală cu
grosimea inimii stâlpului, neglijând creșterea ariei de forfecare pentru plăci mai
groase sau dacă o placă adițională se adaugă pe cealaltă parte a inimii stâlpului.
AISC 358-16 nu are această cerință. Încercările ciclice care au fost efectuate de
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Ciutina și Dubina (2008) arată că rezistența la forfecare a zonei de panou crește
proporțional cu aria de forfecare. Astfel, aria de forfecare poate fi mărită prin
secțiunea totală a plăcilor adiționale. În plus, panoul de inimă a stâlpului întărit cu
plăci suplimentare pe inimă a arătat o comportare stabilă, cu o ductilitate bună și o
rotire mai mare de 0.035 rad.
Pe aceeași temă cu ceea ce a fost menționat deja, conform procedurii de proiectare
elaborate în cadrul proiectului, contribuția Vwp,add,Rd este neglijată atât pentru
nodurile cu rezistență totală cât și pentru cele cu rezistență parțială. Mai mult, aria
de forfecare Av se presupune a fi suma ariei de forfecare a stâlpului și a ariei brute
a eventualelor plăci suplimentare Av,p.
4.3.

Cerințe tehnologice

Execuția unei structuri are loc în mai multe etape, fiecare dintre acestea necesitând
a fi bine planificată. In cazul structurilor care pot fi supuse acțiunii seismice la un
moment dat în decursul duratei de utilizare, aceste aspecte sunt deosebit de
importante. Nodurile între elementele de oțel pentru aceste tipuri de structuri trebuie
să fie proiectate, fabricate și executate în așa fel încât cedarea fragilă este evitată
și colapsul este dominat de un mod de cedare ductil.
Proiectanții trebuie să ia în considerare tot timpul cerințele de proiectare stabilite de
standardele de proiectare relevante. În Europa, se folosește EN 1998 pentru
proiectarea seismică a structurilor, făcând referire la EN 1993 pentru proiectarea
structurilor de oțel și EN 1993-1-8 în particular pentru proiectarea nodurilor de oțel.
EN 1993-1-8 definește toți parametrii relevanți pentru proiectarea îmbinărilor în
funcție de rezistență și rigiditate. Îmbinările pot fi sudate, cu șuruburi sau pot fi
folosite combinații de șuruburi și suduri.
Îmbinările cu șuruburi trebuie proiectate în concordanță cu EN 1993-1-8, Capitolul
3. Tabelul 3.1 conține grupele de șuruburi și valorile nominal pentru limita de curgere
și rezistența la rupere. Tabelul 3.3 din același document definește distanțele minime
și maxime (distanțe între rândurile de șuruburi, distanțe până la margine) pentru a
asigura suficientă capacitate portantă. Îmbinările sunt proiectate urmărind rezistența
bazată pe metoda componentelor. Atunci când sunt calculate rezistențele fiecărei
componente, criteriul de cedare trebuie să fie reprezentat de un mod de cedare
ductil (așa cum este presiunea pe gaură datorată șurubului, presiunea pe gaură pe
elementul de susținere sau pe table).
Criteriile de proiectare pentru nodurile sudate sunt descrise în EN 1993-1-8,
Capitolul 4. În proiectarea seismică, sudurile se proiectează de obicei total rezistente
evitându-se astfel cedarea (modul de cedare fragil).
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La specificarea materialelor și a dimensiunilor, inginerul trebuie să considere
dimensiunea standard a elementului disponibil și caracteristicile elementelor brute.
De exemplu, producătorul poate să pună la dispoziție table standard de 10 sau 12
mm grosime, iar proiectanții trebuie să nu ceară table de 11 mm grosime pentru a
evita prelucrarea inutilă pe cât posibil.
Tenacitatea materialului și proprietățile pe direcția grosimii sunt date în EN 1993-110. EN 1993-1-10 conține recomandări de proiectare pentru alegerea oțelului în
funcție de tenacitatea la rupere și de proprietățile pe direcția grosimii pentru
elemente sudate unde există un risc semnificativ pentru desprindere lamelară în
timpul fabricării, pentru structuri executate conform EN 1090-2.
Informațiile detaliate asupra tenacității materialului prezentate în EN 1993-1-10 sunt
disponibile în Nussbaumer et al (2011). Potrivit acestui manual de proiectare,
valoarea σEd = 0.75 fy(t) corespunde efortului maxim posibil din gruparea frecventă,
iar pentru verificarea la starea limită ultimă a fost presupusă curgerea fibrelor
extreme a secțiunii transversale elastice (σEd = fy(t) /1.35 = 0.75 fy(t)). În consecință,
valoarea σEd = 0.75 fy(t) dată de EN 1993-1-10 corespunde cazului în care
secțiunea transversală a curs și poate fi folosită pentru selecția tenacității și grosimii
materialului în cazul proiectării seismice.
Recomandările date în Capitolul 2 din EN 1993-1-10 se vor folosi pentru alegerea
materialului pentru structuri noi. Regulile vor fi folosite pentru alegerea unei mărci
potrivite din standardele europene pentru oțel enumerate în EN 1993-1-1.
Alegerea clasei de calitate va fi selectată din Tabelul 3.1 din EN 1993-1-10 în funcție
de riscul pentru desprindere lamelară.
În funcție de clasa de calitate selectată din Tabelul 3.1, proprietățile pe direcția
grosimii pentru oțel vor fi cele specificate în EN 10164 sau va fi folosită inspecția
post-fabricare pentru a identifica dacă desprinderea lamelară a avut loc.
Recomandări pentru evitarea desprinderii lamelare în timpul sudurii sunt date în
EN 1011-2.
Alegerea din anexele naționale este permisă pentru notele descrise în Prefață în
EN 1993-1-10.
Proiectanții și producătorii trebuie să colaboreze pentru a asigura acuratețea și
claritatea planșelor, ceea ce ar trebui să indice detaliile îmbinării, dimensiunile și
marca oțelului pentru șuruburi, calitatea sudurilor precum și mărcile de oțel ale
elementelor așa cum este specificat în EN 1998-1. În anumite situații, proiectantul
nu realizează faptul că ceea ce este desenat nu poate fi executat. O cauză ar putea
fi lipsa spațiului necesar pentru sudură. Deseori mai multe întrevederi sunt necesare
înainte ca ambele părți să fie de acord în ceea ce privește corectitudinea
reprezentării grafice a proiectului și că poate și fabricat.
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Producerea elementelor, incluzând asamblarea, transportul și punerea în operă pe
șantier trebuie atent planificate pentru a se asigura calitatea corespunzătoare a
structurii.
Structurile trebuie executate în conformitate cu normele de execuție relevante,
EN 1090-2 în Europa și AISC 303-10 în SUA, care dau cerințele minime de
calitate. În anumite cazuri, unii producători pot alege să depășească aceste cerințe
bazându-se pe experiență, evitând astfel probleme care pot apărea în timpul
punerii în operă pe șantier.

5. Curba ne-liniară moment-rotire conform EN 1993-1-8.
5.1.

Generalități

Curba moment-rotire a nodurilor poate fi prezisă folosind metoda componentelor
implementată în EN 1993-1-8. Această metodologie constă în identificarea surselor
de rezistență și deformabilitate, care sunt cunoscute în general ca fiind
componentele nodului. Fiecare componentă este schematizată ca un resort
caracterizat de un răspuns elastic perfect plastic – deplasare (F-) și apoi sunt
combinate într-un model mecanic compus din acele resorturi și elemente rigide.
Toate componentele trebuie asamblate pentru a putea determina răspunsul
moment-rotire în termeni de rigiditate și rezistență, ultima fiind dominată de
rezistența celei mai slabe componente. Centru de compresiune este presupus ca
fiind în centrul grosimii tălpii grinzii solicitate la compresiune. Așa cum poate fi
observat, conform modelului din EN 1993-1-8, ecruisarea și efectele neliniarităților
geometrice sunt neglijate.
În detaliu, calculul rezistenței conform EN 1993-1-8 a unui nod rezistent la moment
cu șuruburi implică trei pași distincți:
1.
Calculul rezistenței fiecărui rând de șuruburi solicitat la întindere;
2.
Verificarea ca rezistență totală în întindere să poată fi atinsă, deoarece poate
fi limitată ori de rezistența la forfecare a panoului de inimă a stâlpului, ori de
rezistența îmbinării în zona comprimată (adică talpa grinzii solicitată la compresiune
sau inima stâlpului la compresiune);
3.
Calculul rezistenței la încovoiere Mj,Rd ca suma forțelor de întindere înmulțite
cu brațul de pârghie corespunzător, așa cum urmează:

M j ,Rd =  r hr Ftr ,Rd
Eq. (5.1)
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unde Ftr,Rd este rezistența eficientă de proiectare în întindere a rândului de șuruburi
r; hr este distanța de la rândul de șuruburi r la centrul de compresiune, r este numărul
rândului de șuruburi. Rezistența la întindere a unui rând de șuruburi poate fi limitată
de efectele forțelor în alte rânduri de șuruburi acționând în grup. Rezistența
potențială de proiectare în întindere Ftr,Rd pentru fiecare rând de șuruburi trebuie
determinată succesiv, pornind de la rândul de șuruburi care are cel mai mare braț
de pârghie până când se atinge echilibrul cu rezistența la compresiune. În plus,
rezistența eficientă de proiectare în întindere Ftr,Rd pentru fiecare rând de șuruburi
aflat în întindere ar trebuie să satisfacă următorul criteriu:

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

unde Ft,fc,Rd este rezistența tălpii stâlpului solicitată la încovoiere și rezistența
șurubului; Ft,wc,Rd este rezistența inimii stâlpului solicitată la întindere; Ft,ep,Rd este
rezistența plăcii de capăt solicitată la încovoiere; Ft,wb,Rd este rezistența inimii grinzii
solicitată la întindere.
În plus, pentru a garanta echilibrul intern pentru distribuția plastică a forțelor din
fiecare rând de șuruburi, rezistența de calcul totală



r

Ftr ,Rd trebuie să satisfacă

următorul criteriu:



r

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

Eq. (5.3)

unde Vwp,Rd este rezistența panoului de inimă a stâlpului solicitat la forfecare; Fc,wc,Rd
este rezistența de calcul a panoului de inimă a stâlpului solicitat la compresiune;
Fc,fb,Rd este rezistența de calcul a tălpii și a inimii grinzii solicitate la compresiune.
În general, în cazul nodurilor semi-rigide cu șuruburi și placă de capăt, răspunsul la
încovoiere este dominat în general de deformația zonei în întindere a îmbinării, care
este formată din talpa stâlpului și placa de capăt solicitate la întindere și elongația
șuruburilor. Zona în întindere este modelată cu ajutorul conceptului de elemente T
echivalente, ceea ce corespunde la două elemente T conectată prin tălpi prin
intermediul unui sau a mai multor rânduri de șuruburi. Echivalența mecanică între
elementul T echivalent și elementul corespondent la rândul de șuruburi este obținut
prin intermediul lungimii efective (leff) ceea ce transformă modelele reale de curgere
(atât circulare cât și necirculare) într-un element T echivalent. În funcție de
geometria nodului, sunt posibile diferite modele de curgere, fiecare fiind caracterizat
de o lungime efectivă a elementului T echivalent. Cea mai scurtă lungime
corespunde rezistenței minimi și este luată ca rezistența rândului de șuruburi
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respectiv. Distanța de la rigidizare la șurub (adică talpa sau inima grinzii, sau
rigidizarea tip nervură etc.) influențează semnificativ rezistența elementului T
echivalent. Cu cât este mai aproape șurubul de rigidizare cu atât rezistența
elementului T echivalent este mai mare. În schimb, un rând de șuruburi adiacent
unei muchii libere nerigidizate va avea o lungime mai mică a elementului T
echivalent, adică o rezistență mai mică. În toate cazurile, EC3 furnizează lungimi
efective pentru elementele T echivalente ce corespund rândurilor de șuruburi
considerate individual sau în grup. Totuși, EC3 nu tratează foarte clar lungimile
efective pentru rândurile de șuruburi aflate deasupra tălpii solicitate la întindere în
cazul nodurilor rigidizate cu placă de capăt extinsă.
După ce a fost determinată lungimea efectivă, poate fi calculată rezistența
elementului T echivalente ca fiind minimul ce corespunde celor 3 moduri de cedare
așa cum este prezentat în Figura 5-1, după cum urmează:
Modul 1 – este caracterizat de plasticizarea tălpii în timp ce șuruburile nu sunt
implicate în mecanismul de cedare (vezi Figura 5-1a).
Modul 2 – este caracterizat de un mecanism combinat de plasticizare a tălpii și
cedarea șuruburilor (vezi Figura 5-1b).
Modul 3 – este caracterizat de cedarea șuruburilor și nu implică plasticizarea tălpii
elementului T echivalent (vezi Figura 5-1c)
EC3 furnizează de asemenea criterii pentru a prezice rigiditatea inițială a nodului
Sj,ini care poate fi evaluată combinând rigiditatea tuturor componentelor de bază
după cum urmează:
S j ,ini =

Ez 2
μ i

1
ki

Eq. (5.4)

unde E este modulul lui Young pentru oțel; ki este coeficientul de rigiditate pentru
componenta de bază i; z este brațul de pârghie;  este un raport de rigiditate care
depinde de raportul între momentul aplicat și rezistența la încovoiere a îmbinării.
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Mode 1: Complete flange yielding

Mode 2: Bolt failure + flange yielding

Q

FT 1, Rd

Mode 3: Bolt failure

Q

n

n

m

m

FT 2, Rd

Ft,Rd

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

Figura 5-1 Modurile de cedare pentru elementul T echivalent

5.2.

Curbele moment rotire conform EN 1993-1-8 pentru nodurile cu vută

Curbele moment rotire folosite pentru compararea cu încercările experimentale sunt
calculate conform EN 1993-1-8. În plus, pe baza rezultatelor din proiectul
EQUALJOINTS, a fost utilizată o abordare modificată bazată pe EN 1993-1-8.
Diferențele principale între cele două abordări privesc:
- poziția centrului de compresiune;
- numărul de rânduri de șuruburi active;
- rezistența la forfecare a panoului de inimă a stâlpului;
- rezistența la compresiune a tălpii și a inimii grinzii.
EN 1993-1-8 presupune că la moment negativ, pentru nodurile cu șuruburi cu placă
de capăt extinsă și vută, centrul de compresiune este poziționat la mijlocul tălpii
vutei. Potrivit simulărilor numerice recente (Maris et al., 2015 și Stratan et al., 2016)
a fost observat faptul că centrul de compresiune se află mai sus, aproximativ la 50%
din înălțimea vutei. În cazul în care nodul este solicitat la moment pozitiv, se
presupune că poziția centrului de compresiune este la mijlocul tălpii superioare a
grinzii.
A doua diferență privește numărul de rânduri de șuruburi active. În abordarea de
proiectare modificată, s-a presupus faptul că doar rândurile de șuruburi dispuse
deasupra mijlocului secțiunii grinzii (fără vută) sunt active la moment negativ. În
cazul nodului solicitat la moment pozitiv, numai rândurile de șuruburi aflate dincolo
de jumătatea secțiunii incluzând vuta au fost considerate active.
În ceea ce privește panoul de inimă a stâlpului solicitat la forfecare, conform secțiunii
6.2.6.1(6) din EN 1993-1-8, în cazul panoului de inimă întărit se menționează faptul
că aria de forfecare Avc poate să se mărească cu bs twc (unde bs este lățimea plăcii
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suplimentare și twc este grosimea inimii stâlpului). În plus, rezistența rămâne la fel
dacă o altă placă suplimentară este adăugată pe cealaltă parte. Conform procedurii
din EQUALJOINTS, pentru rezistența la forfecare a panoului de inimă a stâlpului, a
fost considerată toată aria ce corespunde plăcilor suplimentare de pe inimă.
Pentru grinzile cu vută, EN 1993-1-8 determină rezistența tălpii și a inimii grinzii
solicitate la compresiune ca cea corespunzând secțiunii grinzii (incluzând vuta) în
secțiunea 1-1 din Figura 5-2, neglijând talpa intermediară a grinzii. Totuși, această
ipoteză neglijează rezistența grinzii la capătul vutei (secțiunea 2-2 din Figura 5-2)
acolo unde se formează articulația plastică. Astfel, în loc de Mc,Rd definit în secțiunea
6.2.6.7 din EN 1993-1-8, procedura modificată consideră momentul plastic al grinzii,
∗
proiectat la fața stâlpului, 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑
, determinat conform expresiilor următoare:
∗
∗
𝑀𝑐𝑜𝑛,𝐸𝑑 = 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑
+ 𝑉𝐸𝑑
⋅ 𝑠ℎ
∗
𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑
= γ𝑠ℎ ⋅ γ𝑜𝑣 ⋅ 𝑊𝑝𝑙,𝑏𝑒𝑎𝑚 ⋅ 𝑓𝑦,𝑏𝑒𝑎𝑚
∗
2𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑
∗
𝑉𝐸𝑑 =
+ 𝑉𝐸𝑑,𝐺
𝐿ℎ

Figura 5-2 Locația articulațiilor plastice la nodurile cu vută

Ca o simplificare, se poate considera că articulația plastică se formează la capătul
vutei (sh). Totuși, încercările experimentale au arătat că poziția reală a articulației
plastice se află la o distanță față de capătul vutei de aproximativ la 0,3 din înălțimea
grinzii.
Ținând cont de faptul că pentru nodurile cu vută răspunsul îmbinării și al panoului
de inimă a fost elastic, compararea rezultatelor analitice cu răspunsul din încercările
experimentale ca înfășurătoare de eforturi poate să se realizeze doar în termeni de
rigiditate. Astfel, s-a decis să se compare predicția analitică cu rezultatele
încercărilor experimentale în termeni de curbe moment – deplasare relativă de etaj
(Mcf-). Valoarea analitică a deplasării relative de nivel a fost obținută adunând
rotirea îmbinării (determinată conform abordării din EN 1993-1-8) cu rotirea elastică
a ansamblului încercat datorată rigidității la forfecare și la încovoiere a elementelor.
Rezistența la încovoiere a nodului a fost obținută conform EN 1993-1-8, utilizând
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caracteristicile geometrice și mecanice măsurate. Coeficienții parțiali de siguranță
pentru materiale au fost considerați ca fiind egali cu 1.0.
Se poate observa că modelul EN 1993-1-8 ("EC3") supraestimează într-o mare
măsură rezistența nodului, atât pentru moment negativ cât și pentru moment pozitiv.
Aceasta se datorează faptului că EN 1993-1-8 nu ține cont de rezistența grinzii la
încovoiere la capătul vutei. Abordarea modificată bazată pe EN 1993-1-8 ("EC3-M")
oferă o bună aproximare în comparație cu înfășurătorile încercărilor experimentale
în termeni de rezistență la încovoiere. Se poate observa o bună aproximare a
rigidității inițiale pentru ambele modele. Totuși, este evident faptul că degradarea
rigidității pentru valori ale momentului încovoietor cuprinse între 2/3Mj,Rd și Mj,Rd nu
este adecvată nodurilor total rezistente.

Figura 5-3 Înfășurători experimentale și preziceri analitice pentru specimenele EH1-TS35

Figura 5-4 Înfășurători experimentale și preziceri analitice pentru specimenele EH1-TS45
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Figura 5-5 Înfășurători experimentale și preziceri analitice pentru specimenele EH2-TS35

5.3. Curbe moment-rotire conform EN 1993-1-8 pentru nodurile cu placă de
capăt extinsă rigidizată
Încercările experimentale au fost efectuate pe configurații de noduri marginale cât
și pe cele interioare, adică implicând una sau două îmbinări. Prezicerile analitice ale
răspunsurilor curbelor nodurilor au fost comparate cu rezultatele măsurătorilor
experimentale în termeni de curbe moment – deplasare relativă de nivel (sau rotire
a corzii). Momentul a fost calculat la interfața dintre talpa stâlpului și placa de capăt.
Rezistența îmbinării este calculată considerând toate rândurile de șuruburi active
deasupra axei de simetrie orizontală a îmbinării (adică toate rândurile de șuruburi
situate în exteriorul grinzii și un singur rând interior de șuruburi de lângă talpa
grinzii). Pe lângă aceasta, o altă sursă de deformație pentru nod este asociată cu
forfecarea panoului de inimă a stâlpului așa cum este prezentat în Secțiunea 4.2.4.
Răspunsul nodului (curba Mb,Ed-j) conform definițiilor oferite de EN 1993-1-8, a fost
obținut adunând rotirile c și  pentru a obține rotirea j. În final "răspunsul
ansamblului" ce caracterizează specimenele încercate sunt raportate sub formă de
curbă Mb,Ed- în care  reprezintă deplasarea relativă de nivel (numită și "rotirea
corzii") obținută prin împărțirea deplasării datorită încărcării aplicate la vârful grinzii
la lungimea fizică a grinzii. În acest caz, predicția analitică a fost obținută adunând
rotirea grinzii și rotirea elastică a stâlpului la rotirea nodului c. În toate cazurile,
rezistența grinzii la capătul rigidizării tip nervură (care este secțiunea unde este
∗
așteptat să se producă articulația plastică) a fost proiectată la fața stâlpului, 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑
,
ca și pentru nodurile cu vută.
Curbele răspunsurilor analitice ale ansamblelor prezic satisfăcător rigiditatea și
rezistența îmbinărilor care au fost măsurate experimental, așa cum este prezentat
în următoarele:
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Figura 5-6 Răspunsul experimental și curba moment-rotire EC3-1-8 pentru nodurile ES1-TS-E –
testul C1

Moment [kNm]

600

400

interstorey drift
ratio - test

200

analytical

0
-200
-400

-600
-0.10

-0.05

0.00
Rotation [rad]

0.05

0.10

Figura 5-7 Răspunsul experimental și curba moment-rotire EC3-1-8 pentru nodurile ES1-TS-E –
testul C2
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Figura 5-8 Răspunsul experimental și curba moment-rotire EC3-1-8 pentru nodurile ES1-TS-Esp –
testul C
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Figura 5-9 Răspunsul experimental și curba moment-rotire EC3-1-8 pentru nodurile ES1-TS-F–
testul C1
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Figura 5-10 Răspunsul experimental și curba moment-rotire EC3-1-8 pentru nodurile ES1-TS-F–
testul C2
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Figura 5-11 Răspunsul experimental și curba moment-rotire EC3-1-8 pentru nodurile ES1-XS-E–
testul C1

Partea stângă

Partea dreaptă

Figura 5-12 Răspunsul experimental și curba moment-rotire EC3-1-8 pentru nodurile ES1-XS-E–
testul C2

Figura 5-13 Răspunsul experimental și curba moment-rotire EC3-1-8 pentru nodurile ES2-TS-E testul C1
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Figura 5-14 Răspunsul experimental și curba moment-rotire EC3-1-8 pentru nodurile ES2-TS-E testul C2

Figura 5-15 Răspunsul experimental și curba moment-rotire EC3-1-8 pentru nodurile ES2-TS-Esp testul C

Figura 5-16 Răspunsul experimental și curba moment-rotire EC3-1-8 pentru nodurile ES2-TS-F testul C1

Figura 5-17 Răspunsul experimental și curba moment-rotire EC3-1-8 pentru nodurile ES2-TS-F testul C2
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Figura 5-18 Răspunsul experimental și curba moment-rotire EC3-1-8 pentru nodurile ES2-TS-F testul CA
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Partea dreaptă

Figura 5-19 Răspunsul experimental și curba moment-rotire EC3-1-8 pentru nodurile ES2-XS-E testul C1

Partea stângă

Partea dreaptă

Figura 5-20 Răspunsul experimental și curba moment-rotire EC3-1-8 pentru nodurile ES2-XS-E testul C2

Figura 5-21 Răspunsul experimental și curba moment-rotire EC3-1-8 pentru nodurile ES3-TS-E testul C1
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Figura 5-22 Răspunsul experimental și curba moment-rotire EC3-1-8 pentru nodurile ES3-TS-E testul C2

Figura 5-23 Răspunsul experimental și curba moment-rotire EC3-1-8 pentru nodurile ES3-TS-Esp testul C

Figura 5-24 Răspunsul experimental și curba moment-rotire EC3-1-8 pentru nodurile ES3-TS-Ftestul C1

Figura 5-25 Răspunsul experimental și curba moment-rotire EC3-1-8 pentru nodurile ES3-TS-Ftestul C2
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Figura 5-26 Răspunsul experimental și curba moment-rotire EC3-1-8 pentru nodurile ES3-TS-Ftestul M

5.4. Curbele moment rotire conform EN 1993-1-8 pentru nodurile cu placă
de capăt extinsă
Încercările experimentale au fost efectuate pe configurații de noduri marginale cât
și pe cele interioare, adică implicând una sau două îmbinări. Prezicerile analitice ale
răspunsurilor curbelor nodurilor au fost comparate cu rezultatele măsurătorilor
experimentale în termeni de curbe moment – deplasare relativă de nivel (sau rotirea
corzii). Momentul este calculat la interfața dintre talpa stâlpului și placa de capăt.
Rezistența nodului (îmbinarea + panoul de inimă a stâlpului ) a fost calculată
conform EN 1993-1-8 (secțiunea 6.2.7.2). Rotirea nodului a fost determinată
conform EN 1993-1-8 (secțiunea 6.3.1). În final "răspunsul ansamblului" ce
caracterizează specimenele încercate sunt raportate sub formă de curbă Mb,Ed- în
care  reprezintă deplasarea relativă de nivel (numită și "rotirea corzii") obținută prin
împărțirea deplasării de la vârful grinzii la lungimea fizică a grinzii. În acest caz,
predicția analitică a fost obținută adunând rotirile elastice ale grinzii și ale stâlpului
la rotirea nodului c.
Curbele răspunsurilor analitice ale ansamblelor prezic satisfăcător rigiditatea și
rezistența îmbinărilor care au fost măsurate experimental, așa cum este prezentat
în următoarele:
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Figura 5-27 Răspunsul experimental și curba moment-rotire EC3-1-8 pentru nodurile EH1-TB-Eîncercarea monotonă
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Figura 5-28 Răspunsul experimental și curba moment-rotire EC3-1-8 pentru nodurile EH1-TB-Eîncercarea ciclică 1
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Figure 5-29 Răspunsul experimental și curba moment-rotire EC3-1-8 pentru nodurile EH1-TB-Eîncercarea ciclică 2
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Figura 5-30 Răspunsul experimental și curba moment-rotire EC3-1-8 pentru nodurile EH1-TB-Pîncercarea ciclică 1
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Figura 5-31 Răspunsul experimental și curba moment-rotire EC3-1-8 pentru nodurile EH1-TB-Pîncercarea ciclică 2
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Figura 5-32 Răspunsul experimental și curba moment-rotire EC3-1-8 pentru nodurile EH1-TB-PPîncercarea ciclică
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Figura 5-33 Răspunsul experimental și curba moment-rotire EC3-1-8 pentru nodurile EH2-TB-Eîncercarea monotonă
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Figura 5-34 Răspunsul experimental și curba moment-rotire EC3-1-8 pentru nodurile EH2-TB-Eîncercarea ciclică 1
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Figura 5-35 Răspunsul experimental și curba moment-rotire EC3-1-8 pentru nodurile EH2-TB-Eîncercarea ciclică 2
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Figura 5-36 Răspunsul experimental și curba moment-rotire EC3-1-8 pentru nodurile EH2-TB-Pîncercarea ciclică 1
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Figura 5-37 Răspunsul experimental și curba moment-rotire EC3-1-8 pentru nodurile E2-TB-Pîncercarea ciclică 2
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Figura 5-38 Răspunsul experimental și curba moment-rotire EC3-1-8 pentru nodurile EH2-TB-Pîncercarea ciclică - prelucrare cu alice
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Figura 5-39 Răspunsul experimental și curba moment-rotire EC3-1-8 pentru nodurile EH3-TB-Eîncercarea ciclică 1
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Figura 5-40 Răspunsul experimental și curba moment-rotire EC3-1-8 pentru nodurile EH3-TB-Eîncercarea ciclică 2
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Figura 5-41 Răspunsul experimental și curba moment-rotire EC3-1-8 pentru nodurile EH3-TB-Eîncercarea ciclică cu protocol Equaljoints
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Figura 5-42 Răspunsul experimental și curba moment-rotire EC3-1-8 pentru nodurile EH3-TB-Pîncercarea ciclică 1
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Figura 5-43 Răspunsul experimental și curba moment-rotire EC3-1-8 pentru nodurile EH3-TB-Pîncercarea ciclică 2
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Figura 5-44 Răspunsul experimental și curba moment-rotire EC3-1-8 pentru nodurile EH3-TB-Pîncercarea ciclică - prelucrare cu alice
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Figura 5-45 Răspunsul experimental și curba moment-rotire EC3-1-8 pentru nodurile E1-XW-P încercarea ciclică 1
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Figura 5-46 Răspunsul experimental și curba moment-rotire EC3-1-8 pentru nodurile E1-XW-P încercarea ciclică 2
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Figura 5-47 Răspunsul experimental și curba moment-rotire EC3-1-8 pentru nodurile E2-XW-P încercarea ciclică 2
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Figura 5-48 Răspunsul experimental și curba moment-rotire EC3-1-8 pentru nodurile E3-XW-P încercarea ciclică 1
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Figura 5-49 Răspunsul experimental și curba moment-rotire EC3-1-8 pentru nodurile E3-XW-P încercarea ciclică 2

Global, se poate observa că prezicerile analitice obținute cu EN 1993-1-8 în termeni
de rezistență și rigiditate aproximează destul de bine rezultatele experimentale,
pentru toate îmbinările și pentru noduri. O concluzie similară poate fi trasă pentru
panourile de inimă atât timp cât panourile sunt presupuse ca fiind egale cu înălțimea
"de forfecare maximă" ce rezultă din aplicarea procedurii din EN 1993-1-8 pentru
ansamblu (secțiunea 6.2.7.2). Contrar, o estimare descoperitoare a rezistenței
panoului de inimă este obținută atunci când înălțimea panourilor este considerată
egală cu distanța dintre centrele de greutate ale tălpilor grinzii (conform EN 1993-18 Figura 6.15). Acest rezultat evidențiază faptul că pentru noduri unde contribuția
rândurilor interioare de șuruburi este semnificativă metoda simplificată dată în
Figura 6.15 din EN 1993-1-8 ar trebui evitată.
5.5.

Curbe moment-rotire pentru noduri cu dog-bone conform EN 1993-1-8

Cum a fost menționat deja, nodurile tip dog-bone sau cu RBS (secțiune redusă a
grinzii) au fost considerate pentru a examina folosirea oțelului European pentru
noduri grindă-stâlp cu secțiuni mari. În consecință, acestea reprezintă un caz special
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și nu sunt legate direct de celelalte tipuri de îmbinări prezentate anterior (adică cu
vută, cu placă de capăt extinsă rigidizată și cu placă de capăt extinsă). Totuși, pentru
a ilustra răspunsul tipic moment-rotire pentru două îmbinări cu RBS la scară mare,
Figura 5-50 și Figura 5-51 descriu relația moment-rotire pentru specimenele SP2 și
SP4, reprezentând momentul din axul stâlpului în funcție de deplasarea relativă de
nivel (ca procentaj din înălțimea etajului).
Pentru SP2 a fost atinsă o forță maximă totală de 293 kips (1.303,33 kN) în timpul
ciclurilor de 4% deplasarea relativă de nivel. Rigiditatea elastică a specimenului a
fost aproximativ 75 k/in (13.13 kN/mm). Specimenul a prezentat un răspuns
predominant elastic până la o deplasarea relativă de nivel ce a depășit 1%, și un
răspuns notabil neliniar a început să apară la o deplasarea relativă de nivel de 2%.
Voalarea locală a inimii a început la o deplasarea relativă de nivel de 3%, iar
flambajul local al tălpilor a început la o deplasarea relativă de nivel de aproximativ
4%. După cele două cicluri de 4% care au terminat testul de precalificare, au fost
efectuate cinci cicluri complete la o deplasarea relativă de nivel de 5%, cu o
degradare de rezistență mai evidentă datorită voalării locale mai severe a inimii și a
tălpilor, astfel încât s-a produs cedarea datorită oboselii oligociclice. În timpul
ultimului ciclu, grinda a prezentat fisuri atât la talpa inferioară cât și la cea superioară
în poziția secțiunii reduse, datorită concentrării pronunțate a voalării locale.

Figura 5-50 Răspunsul moment-rotire pentru nodul cu RBS - Specimenul SP2

Așa cum a fost prezentat în răspunsul specimenului SP2, la cicluri de 4% deplasarea
relativă de nivel momentul la care a fost supusă grinda a depășit cu mult 80% din
rezistența plastică la încovoiere nominală, Mp. Același lucru este valabil și pentru
cicluri de 5%. Aceasta satisface criteriile de acceptare pentru cadre
necontravântuite speciale așa cum este descris în Secțiunea E3.6 din AISC 341-10
(2010). După cicluri de început ale încercării, deformațiile inelastice au contribuit
major la deplasarea relativă de nivel. Pe măsură ce dog-bone-ul a început să curgă
cu deformații ulterioare mari, s-a format o articulație în dog-bone, și majoritatea rotirii
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din îmbinare a avut loc în secțiunea redusă. De asemenea, și la începutul încercării,
atunci când răspunsul a fost în mare măsură elastic, contribuția panoului de inimă a
fost semnificativă. Totuși, aceasta s-a diminuat gradual cu creșterea deformațiilor
neliniare, astfel încât disiparea devine mai concentrată în secțiunea redusă.

Figura 5-51 Răspunsul moment-rotire pentru nodul cu RBS - Specimenul SP4

Un răspuns similar a fost obținut și pentru SP4, pentru care s-a folosit aceeași
procedură cu cea de la SP2, bazată pe AISC 341-10 (2010). Încercarea a fost
efectuată până la o deplasarea relativă de nivel de aproximativ de 4% și a fost
ulterior terminată datorită limitărilor stabilității laterale, ceea ce a rezultat în
deformații semnificative în afara planului și datorită torsiunii în cazul folosirii unui
stâlp cu secțiune mare.
Specimenul a prezentat un răspuns predominant elastic până la o deplasarea
relativă de nivel ce a depășit 1%, și un răspuns notabil neliniar a început să apară
la o deplasarea relativă de nivel de 2%. Curgerea și voalarea locală a inimii a început
la o deplasarea relativă de nivel de 3%, iar flambajul local a început să fie vizibil la
o deplasarea relativă de nivel de aproximativ 4%, cu degradări semnificative de
rezistență și voalări locale mai pronunțate. Încercarea s-a încheiat la o deplasarea
relativă de nivel de aproximativ 4% datorită limitărilor sistemului de contravântuire
folosit.
La fel ca și pentru SP2, rezistența îmbinării specimenului SP4 a fost peste 80% din
rezistența nominală plastică la încovoiere a grinzii la cicluri de 4% deplasare relativă
de nivel . Totuși, ar trebui menționat că în figură, momentul este calculat în axul
stâlpului conform AISC 341-10, astfel încât pare că depășește cu mult Mp, când în
realitate limita de suprarezistență este mai mică. Raportul între momentul aplicat la
dog-bone și rezistența nominală la încovoiere a secțiunii reduse este totuși mai mare
de 80% din capacitatea plastică nominală.
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Trebuie menționat că în Secțiunea K2.8 din AISC 341-10 (2010), criteriile de
acceptare pentru pre-calificarea îmbinărilor grindă-stâlp afirmă că cerințele trebuie
să fie satisfăcute atât pentru rezistență cât și pentru o deplasarea relativă de nivel.
Pentru un cadru necontravântuit special, cerința pentru o deplasarea relativă de
nivel este ca specimenul să încheie cel puțin un ciclu complet la o deplasarea
relativă de nivel de cel puțin 4%. Cerința în ceea ce privește rezistența este ca pentru
o deplasarea relativă de nivel de 4%, specimenul să reziste unui moment cel puțin
egal cu 0.80Mp. Pe baza rezultatelor prezentate anterior, răspunsul specimenului
SP2 se încadrează în aceste cerințe, astfel încât satisface criteriile de acceptare
pentru precalificarea îmbinărilor grindă-stâlp.
De menționat este și faptul că includerea sistemului de contravântuire în locația dogbone-ului poate să fi avut efecte adverse care nu au fost considerate în calificarea
secțiunii specimenului. AISC 358-10 prezintă limitele de precalificare a grinzii pentru
îmbinări cu dog-bone și se adresează acestor limitări care pot să afecteze legăturile
laterale în Secțiunea 5.3.1(7). Potrivit acestei secțiuni, există o excepție de la cerința
de contravântuire pentru dog-bone, care se aplică pentru sisteme care utilizează un
planșeu de beton structural susținut de secțiunea grinzii.
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6. Parametri de performanță a nodurilor
Parametrii de performanță pentru nodurile încercate sunt prezentați în capitolele
următoare și sunt obținuți conform procedurii descrise în Figura 6-1. În particular,
atât pentru nodurile cu vută cât și pentru cele rigidizate cu placă de capăt de extinsă
parametrii de performanță sunt prezentați în Figura 6-1a, care este în acord cu EN
1998-1. Într-adevăr, pentru aceste tipuri de noduri sursa principală de disipare a
energiei este grinda care este influențată de forma și detaliile rigidizărilor (adică vuta
sau rigidizările tip nervură) și parametrii de performanță sunt prezentați pentru a
evalua performanța ansamblului grindă-stâlp din cadrul structurii. Pentru nodurile cu
placă de capăt extinsă principala sursă de deformare este îmbinarea și panoul de
inimă a stâlpului. Astfel, parametrii de performanță sunt prezentați doar în termeni
de rotire a nodului conform EN 1993-1-8, așa cum este prezentat în Figura 6-1b.
Acest aspect explică de asemenea diferitele simboluri adoptate pentru a identifica
diferiți parametrii de răspuns.

Moment [kNm]

Mu
γh

My
θp
Experimental Curve
Initial Stiffness

Sini

Post-Yield Stiffness

θy

θu
Rotation [rad]

a)

Moment [kNm]

Mb,ru
γh

Mb,rk
φj,p
Experimental Curve
Initial Stiffness

Sj,ini

Post-Yield Stiffness

φj,y

b)

φj,u
Rotation [rad]

Figura 6-1: Definirea parametrilor de performanță: a) în termeni de rotire a corzii (deplasarea
relativă de nivel) conform AISC 341-16 și EN 1998-1; b) în termeni de rotire a nodului (îmbinare +
panou de inimă) conform EN 1993-1-8.
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6.1.

Noduri cu vută

Modelarea propusă pentru nodurile cu vută (tipul a) este prezentată în schemele
următoare. Sunt prezentate trei cazuri: (a1) noduri marginale, (a2) noduri interioare
pentru nodurile cadrelor necontravântuite și (a3) noduri interioare pentru cadre
duale (adică cadre necontravântuite + cadre contravântuite centric sau cadre
necontravântuite + cadre contravântuite excentric). Înălțimea zonei panoului de
inimă a stâlpului este presupusă ca fiind egală cu hb+hh (vezi Figura 6-2 pentru
semnificația simbolurilor). Grinzile cadrelor necontravântuite au elemente rigide
elastice la capete, la o lungime sh de la fața stâlpului. Contravântuirea este
conectată la punctul de pivot al ansamblului, adică punctul ce conectează cele două
elemente rigide ce simulează dimensiunile panoului de inimă a stâlpului.

Figura 6-2 Modelarea nodurilor cu îmbinări cu vută

În continuare se prezintă valori estimative ale caracteristicilor de rezistență și
rigiditate a nodurilor cu vută. Valorile propuse au fost obținute pe baza simulărilor
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numerice și a datelor experimentale pentru nodurile precalificate pentru un set de
arhetipuri de clădiri. Validitatea acestor date este limitată la ipotezele considerate,
adică cadre pentru clădiri cu deschiderea între 6m și 8m și înălțimea de etaj între
3.5m și 4m, cu secțiunile grinzilor variind între IPE360 și IPE600. Totuși, odată
proiectată geometria propriu-zisă a nodului, proprietățile mecanice trebuie
reevaluate pentru a obține o predicție mai precisă a răspunsului structural.
Normalizarea rezistenței se face în funcție de rezistența plastică probabilă a grinzii
e
calculată la fața stâlpului, M pl ,b ,cf , Rd , și normalizarea rigidității se face în funcție de

parametrul rigidității la încovoiere a grinzii, sb = EIb / Lb . Valorile rezistenței
normalizate sunt consecvente cu principiile proiectări pe bază de capacitate și
valorile rigidității normalizate sunt medii pentru fiecare grup de nod proiectat.
Rezistență
Tip de nod

Geometrie

Îmbinare

Panou de inimă
Noduri

EH-S:
Rezistență hh / hb = 0.45
totală
cu
s / h = 0.65
panou
de h b
inimă
zwp = hb + hh
puternic

M ple ,b ,cf , Rd

M ple ,b ,cf , Rd

= 1.65

Noduri

interioare:

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

EH-B:
Rezistență hh / hb = 0.45
totală
cu
s / h = 0.65
panou
de h b
inimă
zwp = hb + hh
echilibrat

M ple ,b ,cf , Rd

M ple ,b ,cf , Rd

= 80

= 1.65

2  M ple ,b ,cf , Rd

= 1.0

= 55

Noduri
marginale:

swp ,ini

scon,ini
interioare:

= 55

Noduri
interioare:

swp ,ini

= 1.0

Vwpn . Rd  zwp

sb

2  sb

= 1.3
Noduri

sb

marginale:

Vwpn . Rd  z wp
M nj. Rd

swp ,ini

scon,ini

= 1.3

Noduri

Noduri
marginale:

marginale:

n
Vwp
. Rd  z wp

M nj. Rd

Rigiditate
Panou de
Îmbinare
inimă

sb

= 65

sb

= 31

Noduri
interioare:

swp ,ini
2  sb

= 31

Note:
i) Resorturile folosite pentru modelarea îmbinărilor se consideră elasto-plastice, cu o
consolidare post-curgere de 1%. Capacitatea de rotire plastică a componentei până la
momentul maxim este de 18 mrad (ASCE 41-13, Tabelul 9-6, curgerea șuruburilor).
Comportarea îmbinării poate fi implementată de exemplu prin atribuirea unui material Bilin
(model Ibarra-Medina-Krawinkler modificat) pentru gradele de libertate de rotire ale resortului.
ii) Resortul pentru zona panoului de inimă a stâlpului este modelat conform modelului tri-liniar
Krawinkler (vezi Gupta și Krawinkler, 1999). Valoarea propusă pentru rezistență corespunde
primului punct de curgere (panou). Se consideră o consolidare post-curgere de 1.5%. În
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OpenSEES comportarea zonei panoului de inimă poate fi implementată prin atribuirea unui
material Hysteretic sau Steel02 pentru gradele de libertate de rotire ale resortului.
iii) Panoul de inimă a stâlpului poate fi modelat folosind: (a) un paralelogram din elemente
rigide și articulații sau (b) macromodelul Joint2D, proprietățile cinematice fiind identice și
proprietățile resortului rotațional la fel. În acest caz, rigiditatea elastică a resortului este:

swp = (Vwp /  ) zwp
iv) Dacă zona panoului de inimă este modelată conform modelului "foarfecă", este necesar ca
valorile rezistenței și a rigidității resortului rotațional (calculat conform abordării Krawinkler) să
fie modificate (vezi Charney and Downs, 2004).

6.1.1. Parametrii de performanță pentru nodurile încercate
Pentru a obține un set de parametri de performanță a nodurilor, au fost construite
mai întâi înfășurători pentru specimenele încercate ciclic. Până la momentul
încovoietor maxim, înfășurătoarea a fost obținută prin conectarea punctelor de
moment maxim pentru fiecare ciclu de încărcare, iar după momentul maxim au fost
folosite punctele de moment maxim corespunzătoare unui nivel dat al deformațiilor.
Figura 6-3a prezintă înfășurătoarea atât pentru momentul negativ cât și pentru cel
pozitiv construită pentru nodul marginal EH2-TS35-C1, iar Figura 6-4a prezintă
înfășurătoare pentru moment negativ și pozitiv construită pentru nodul interior EH2XB35-C1. Rigiditatea inițială (Sini) a fost obținută prin regresia liniară a punctelor pe
înfășurătoare cu valori ale momentului încovoietor mai mici de 0.7 din momentul
maxim (Mmax). Momentul de curgere (My) a fost determinat la intersecția dintre
dreptele reprezentând rigiditatea inițială și cea tangentă (Figura 6-3b și Figura 6-4b).
Rigiditatea tangentă a fost determinată prin regresia liniară a punctelor de pe curba
Mcf- care se află între 0.8Mmax și Mmax. În final, deformația ultimă u a fost
determinată ca fiind punctul de pe înfășurătoarea Mcf- ce corespunde unei reduceri
a momentului la 80% din momentul maxim (Figura 6-3b și Figura 6-4b). Pentru
încercările ciclice, parametrii definiți anterior au fost calculați pentru înfășurători de
moment negativ și pozitiv, care au fost apropiate ca valori unele de altele. Pentru
rigiditatea inițială (Sini), momentul la curgere (My) și momentul maxim (Mmax) au fost
calculate mediile valorilor negative și pozitive, în timp ce pentru deplasarea relativă
de nivel ultimă (u) – valoarea minimă. Parametrii calculați în acest fel sunt
prezentați în Tabelul 6.1. În plus, a fost calculat coeficientul pentru ecruisare (h) ca
fiind raportul între momentul maxim (Mmax) și momentul la curgere (My). De
asemenea, a fost calculat și deplasarea relativă de nivel ultimă plastică (pl,u),
definită ca diferența dintre valorile ultime (u) și elastice ale deplasării relative de
nivel. Deplasarea relativă de nivel elastică, ce corespunde momentului la curgere
(My), a fost obținută folosind rigiditatea inițială calculată anterior.
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(a)

(b)

(c)
(d)
Figura 6-3: EH2-TS35-C1: a) Curbe histeretice și înfășurători; b) Înfășurătoare pozitivă și negativă;
c) Curba caracteristică Mcf -  pentru înfășurătoare pozitivă; d) Curba caracteristică Mcf -  pentru
înfășurătoare negativă
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(a)

(b)

(c)
(d)
Figura 6-4: EH2-XB5-C1: a) Curbe histeretice și înfășurători; b) Înfășurătoare pozitivă și negativă;
c) Curba caracteristică Mcf -  pentru înfășurătoare pozitivă; d) Curba caracteristică Mcf -  pentru
înfășurătoare negativă

Coeficientul de ecruisare este relativ uniform pentru toate specimenele, având o
valoare medie de h =1.21. Deplasarea relativă de nivel ultimă (u) este în general
mai mare de 0.04 rad (cerința minimă specificată în ANSI/AISC 341-16 pentru cadre
speciale metalice necontravântuite). Deplasarea relativă de nivel ultimă se reduce
gradual cu creșterea înălțimii grinzii. În plus, pentru grinzi cu secțiuni mai mari și
vută de 45° (EH3-TS45-C1 și EH3-TS45-C2) Deplasarea relativă de nivel ultimă (u)
nu se încadrează în cerință, având o valoare de aproximativ 0.037 rad. În mod
similar, Deplasarea relativă de nivel plastică (p) este în general mai mare de 0.03
rad, excepție făcând specimenele cu secțiune mare pentru grindă și vută de 45°
(EH3-TS45-C1 și EH3-TS45-C2), pentru care a fost atinsă o valoare de 0.027 rad.
În plus, specimenul EH2-XB35-C1 (nod interior cu grindă IPE450 și vută de 35°) a
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prezentat o valoare mai mică pentru rotirea ultimă (u=0.040 rad și p =0.038 rad).
Acest fapt este atribuit secțiunii mai mari a stâlpului și unui raport mai mic între
deschidere și înălțimea grinzii, ceea ce a condus la o influență mai mare a forței
tăietoare.
Tabelul 6.1: Parametrii de performanță pentru nodurile cu vută (EN 1998-1)
Specimen
Sini [kNm/rad]
My [kNm]
Mmax [kNm]
h
u [rad]
p [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

În Tabelul 6.1 sunt prezentate valorile medii ale rigidității inițiale (Sini), momentului
de curgere (My) și momentul maxim (Mmax) pentru înfășurătorile negative și pozitive.
Valorile minime ale deplasării relative de nivel ultime (u) și plastice (p) sunt
prezentate în Tabelul 6.1, iar în Tabelul 6.2 sunt expuse valorile corespunzătoare
pentru înfășurătorile negative și pozitive. Rotirile ultime pentru ciclurile negative sunt
în general ușor mai mici decât cele pentru ciclurile pozitive.
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Tabelul 6.2: Parametrii de performanță pentru nodurile cu vută
Specimen

u [rad]

u [rad]

Pozitiv

Negativ

Minim

Pozitiv

Negativ

Minim

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

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. Influența înălțimii grinzii
Influența dimensiunii grinzii asupra răspunsului nodului poate fi observată în Figura
6-5 pentru nodurile marginale cu unghiul vutei de 35° și în Figura 6-6 pentru nodurile
marginale cu unghiul vutei de 45°. Voalarea are loc mai repede și porțiunea postvaloare a curbei are o pantă mai abruptă cu creșterea înălțimii grinzii. Înălțimea
grinzii are același efect și pentru nodurile cu unghiul vutei de 45°. Așa cum a fost
menționat anterior, deplasarea relativă de nivel ultimă scade gradual cu creșterea
înălțimii grinzii.
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(a)
(b)
Figura 6-5: Influența înălțimii grinzii la nodurile marginale cu vută de 35°: a) înfășurători pozitive b)
înfășurători negative

(a)
(b)
Figura 6-6: Influența înălțimii grinzii la nodurile marginale cu vută de 45°: a) înfășurători pozitive b)
înfășurători negative

6.1.3. Influența înălțimii vutei
Influența înălțimii vutei a fost scoasă în evidență comparând răspunsul specimenelor
din grupul A și B (Tabelul 2.3). Din înfășurătorile prezentate în Figura 6-7 și Figura
6-8 și parametrii prezentați în Tabelul 6.1 poate fi observat că specimenele cu vută
de 45° sunt mai predispuse la o degradare mai rapidă a rezistenței după momentul
maxim, la fel și la o deplasare relativă de nivel mai mică. Deși această diferență este
mică pentru specimenele cu grindă IPE360, devine mai importantă pentru secțiuni
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mai mari de grindă (IPE450 și IPE600). Rezistența mai mare a specimenelor EH3TS35 față de EH3-TS45 care poate și observată în Figura 6-9 este datorită faptului
că cele două serii au fost fabricate în loturi diferite, iar limita de curgere este mai
mare pentru primele.

(a)
(b)
Figura 6-7: Influența înălțimii vutei la specimenele cu grindă IPE360: a)înfășurători pozitive,
b)înfășurători negative

(a)
(b)
Figura 6-8: Influența înălțimii vutei la specimenele cu grindă IPE450: a)înfășurători pozitive,
b)înfășurători negative
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(a)
(b)
Figura 6-9: Influența înălțimii vutei la specimenele cu grindă IPE600: a)înfășurători pozitive,
b)înfășurători negative

6.1.4. Influența protocolului de încărcare
Figura 6-10 prezintă o comparație între răspunsul monoton și cel ciclic pentru
specimenele EH2-TS35. O creștere a momentului maxim (datorită ecruisării
izotropice) și o reducere a capacității ultime de deformare poate fi observată datorită
încărcării ciclice. Rigiditatea inițială rămâne aceeași atât pentru încărcare monotonă
cât și pentru ciclică.

(a)
(b)
Figura 6-10: Încărcare ciclică și monotonă: a) curbe histeretice și curbă monotonă; b) înfășurători
pozitive și curbă monotonă

Diferența dintre efectul celor două protocoale ciclice de încărcare (ANSI/AISC 341
și protocolul alternativ sugerat în proiectul EQUALJOINTS, vezi Figura 6-11) este
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neglijabil, datorită faptului că diferența dintre cele două constă într-un număr mai
mic de cicluri elastice în cazul celui din urmă protocol.

(a)
(b)

(c)
Figura 6-11: Protocolul de încărcare ANSI/AISC 341 (specimenele EH1-TS35-C1 și EH1-TS35C2), protocolul alternativ (specimenul EH1-TS35-CA): a) curbe histeretice pentru cele două
protocoale ciclice; b) comparație între înfășurătorile pozitive; c) comparație între înfășurătorile
negative
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(a)

(b)

(c)
Figura 6-12: Protocolul de încărcare ANSI/AISC 341 (specimenele EH2-TS35-C1 și EH2-TS35C2), protocolul alternativ (specimenul EH2-TS35-CA): a) curbe histeretice pentru cele două
protocoale ciclice; b) comparație între înfășurătorile pozitive; c) comparație între înfășurătorile
negative
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(a)

(b)

(c)
Figura 6-13: Protocolul de încărcare ANSI/AISC 341 (specimenele EH3-TS35-C1 și EH3-TS35C2), protocolul alternativ (specimenul EH3-TS35-CA): a) curbe histeretice pentru cele două
protocoale ciclice; b) comparație între înfășurătorile pozitive; c) comparație între înfășurătorile
negative

6.1.5. Influența suprarezistenței oțelului din grindă
Pentru a putea evalua posibilul efect de suprarezistență a grinzii ce ar putea să
declanșeze un mod de cedare fragil în îmbinare, două specimene (seria TSO) au
fost fabricate din oțel marca S460, în loc de S355. În cazul specimenelor din seria
EH1 (grindă IPE360) marca de oțel S460 a furnizat o suprarezistență de 1.3 ori mai
mare decât marca S355. Totuși, în cazul specimenelor din seria EH3 (grindă
IPE600) marca de oțel S460 a oferit o suprarezistență neglijabilă față de S355.
Astfel, suprarezistența grinzii a fost atinsă în mod eficient numai pentru cazul
specimenelor din seria EH1 (grindă IPE360). În ciuda unor momente de curgere și
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maxime mai mari, suprarezistența grinzii nu a condus la o reducere a deplasării
relative de nivel ultime și nici nu a schimbat modul de cedare al specimenului. Figura
6-14(a, b) prezintă înfășurătorile Mcf -  pentru EH1 (grindă IPE360), iar Figura 6-14
(c, d) pentru EH3 (grindă IPE600).

(a)

(b)

(c)
(d)
Figura 6-14: Influența suprarezistenței oțelului din grindă: a) seria EH1 – înfășurători pozitive; b)
seria EH1 – înfășurători negative; c) seria EH3 – înfășurători pozitive; d) seria EH3 – înfășurători
negative

6.1.6. Contribuția componentelor nodului la rotirea totală
Figura 6-15 până la Figura 6-21 prezintă contribuția componentelor nodului – grindă
(bhd), îmbinare (cd), distorsionarea panoului de inimă a stâlpului (d) și rotirea
elastică a ansamblului (e) – deplasarea relativă de nivel (). Rotirea articulației
plastice în grindă are o contribuție majoră la deplasarea relativă de nivel.
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(a)
(b)
Figura 6-15: Contribuția rotirilor componentelor la deplasarea relativă de nivel pentru specimenele
EH1-TS35-C1 și EH1-TS35-C2

(a)
(b)
Figura 6-16: Contribuția rotirilor componentelor la deplasarea relativă de nivel pentru specimenele
EH1-TS45-C1 și EH1-TS45-C2
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(b)
(a)
Figura 6-17: Contribuția rotirilor componentelor la deplasarea relativă de nivel pentru specimenele
EH2-TS35-M și EH2-TS35-C1

(b)
(a)
Figura 6-18: Contribuția rotirilor componentelor la deplasarea relativă de nivel pentru specimenele
EH2-TS45-M și EH2-TS45-C1
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(a)
(b)
Figura 6-19: Contribuția rotirilor componentelor la deplasarea relativă de nivel pentru specimenele
EH3-TS35-C1 și EH3-TS35-C2

(b)
(a)
Figura 6-20: Contribuția rotirilor componentelor la deplasarea relativă de nivel pentru specimenele
EH3-TS45-C1 și EH3-TS45-C2
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(a)
(b)
Figura 6-21: Contribuția rotirilor componentelor la deplasarea relativă de nivel pentru specimenele
EH2-XB35-C1 și EH2-XB35-C2

6.1.7. Observații generale asupra nodurile cu vută
Încercările au prezentat un program experimental pentru precalificarea seismică a
nodurilor grindă-stâlp cu șuruburi și vută. Toate specimenele au arătat un răspuns
histeretic stabil, cu deformații plastice concentrate în grindă, lângă vută. Modul de
cedare a fost caracterizat de degradarea graduală a rezistenței datorită voalării
locale a grinzii. Nu a fost înregistrată vreo contribuție semnificativă a panoului de
inimă a stâlpului sau a îmbinării. Voalarea locală pronunțată a declanșat în cele din
urmă o cedare a tălpii și inimii grinzii, datorită oboselii oligociclice.
Toate specimenele încercate ciclic au îndeplinit criteriile de calificare conform
ANSI/AISC 341-16 pentru aplicarea în sisteme structurale foarte ductile. Astfel,
toate nodurile: (1) au fost capabile să se deformeze până la o deplasare relativă de
nivel de 0.04 rad și (2) rezistența măsurată la încovoiere a îmbinării, determinată la
fața stâlpului a fost cel puțin egală cu 0.80 din rezistența la încovoiere a grinzii la
deplasare relativă de nivel de 0.04 rad.
Performanța nodurilor a fost de asemenea calificată în termeni de deplasare relativă
de nivel ultimă, ce corespunde unei reduceri de 20% a momentului maxim. Aproape
toate nodurile au dezvoltat deplasări relative de nivel ultime de peste 0.04 rad la
încărcare ciclică. S-au înregistrat deplasări relative de nivel mai mici de 0.04 rad
(dar mai mari de 0.03 rad) la nodurile cu secțiune mare a grinzii (IPE600) și vută cu
înălțime mare (unghi de 45°).
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6.2.

Noduri rigidizate cu placă de capăt extinsă

Modelarea propusă pentru nodurile cu placă de capăt extinsă rigidizată este
prezentată în Figura 6-22. Sunt prezentate trei cazuri: (b1) noduri marginale, (b2)
noduri interioare pentru cadre necontravântuite și (b3) noduri interioare cu
contravântuiri pentru cadre duale (cadre necontravântuite + cadre contravântuite
centric sau cadre necontravântuite + cadre contravântuite excentric). Înălțimea
zonei panoului este presupusă ca fiind egală cu zwp=(hb+0.3hrib), (vezi Figura 6-22
pentru semnificația simbolurilor). Grinzile din cadrele necontravântuite au elemente
rigide elastice la capete, la o lungime srib de la fața stâlpului. Contravântuirea este
conectată la punctul de pivot al ansamblului.

Zwp=hb+0.3hrib

Figura 6-22 Modelarea nodurilor rigidizate cu îmbinări cu placă de capăt extinsă

În continuare se prezintă valori estimative ale caracteristicilor de rezistență și
rigiditate a nodurilor cu vută. Valorile propuse au fost obținute pe baza simulărilor
numerice și a datelor experimentale pentru nodurile precalificate pentru un set de
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arhetipuri de clădiri. Validitatea acestor date este limitată la ipotezele considerate,
adică cadre pentru clădiri cu deschiderea între 6m și 8m și înălțimea de etaj între
3.5m și 4m, cu secțiunile grinzilor variind între IPE360 și IPE600. Totuși, după
proiectarea propriu-zisă a nodului, proprietățile mecanice trebuie reevaluate pentru
a obține o predicție mai precisă a răspunsului structural.
Normalizarea rezistenței se face în funcție de rezistența probabilă plastică a grinzii
e
calculată la fața stâlpului, M pl ,b ,cf , Rd , și normalizarea rigidității se face în funcție de

parametrul rigidității la încovoiere a grinzii, sb = EIb / Lb . Valorile rezistenței
normalizate sunt consecvente cu principiile proiectări pe bază de capacitate și
valorile rigidității normalizate sunt medii pentru fiecare grup de nod proiectat.
Rezistență
Tip de nod

Geometrie

Îmbinare

Rigiditate
Panou de
Îmbinare:
inimă

Panou de inimă

Noduri
marginale:

Noduri marginale:
ES-S-E:
Rezistență hrib / hb = 0.35
egală
și
s / h = 0.45
zonă
de rib b
panou
zwp = hb + 0.3hrib
puternică

n
Vwp
. Rd  z wp

M nj. Rd
M ple ,b ,cf , Rd

M ple ,b ,cf , Rd

= 1.15

scon,ini

= 1.0
Noduri

swp ,ini

sb

interioare:

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

= 34

= 1.15

n
Vwp
. Rd  z wp

M nj. Rd
M ple ,b ,cf , Rd

M ple ,b ,cf , Rd

2  sb

Noduri

swp ,ini

scon,ini
sb

interioare:

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

= 68

= 1.65

Vwpn . Rd  z wp
M

n
j . Rd

M ple ,b ,cf , Rd

M ple ,b ,cf , Rd

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

swp ,ini

scon,ini

= 1.0

= 56

Noduri
marginale:

= 1.0

interioare:

= 56

Noduri
interioare:

2  sb

= 1.0
Noduri

sb

swp ,ini

Noduri marginale:
ES-B-E:
Rezistență hrib / hb = 0.35
egală
și
s / h = 0.45
zonă
de rib b
panou
zwp = hb + 0.3hrib
echilibrată

= 35

Noduri
marginale:

= 1.65

= 1.5

= 35

Noduri
interioare:

swp ,ini

Noduri marginale:
ES-S-F:
Rezistență hrib / hb = 0.45
totală
și
s / h = 0.55
zonă
de rib b
panou
zwp = hb + 0.3hrib
puternică

sb

sb

= 37

sb

= 30

Noduri
interioare:

swp ,ini
2  sb

= 30
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Note:
i) Resorturile folosite pentru modelarea îmbinărilor se consideră elasto-plastice, cu o
consolidare post-curgere de 1%. Capacitatea de rotire plastică a componentei până la
momentul maxim este de 42 mrad (ASCE 41-13, Tabelul 9-6, curgerea plăcii de capăt).
Comportarea îmbinării poate fi implementată de exemplu prin atribuirea unui material Bilin
(model Ibarra-Medina-Krawinkler modificat) pentru gradele de libertate de rotire ale resortului.
ii) Resortul pentru zona panoului de inimă a stâlpului este modelat conform modelului tri-liniar
Krawinkler (vezi Gupta și Krawinkler, 1999). Valoarea propusă pentru rezistență corespunde
primului punct de curgere (panou). Se consideră o consolidare post-curgere de 1.5%. În
OpenSEES comportarea zonei panoului de inimă poate fi implementată prin atribuirea unui
material Hysteretic sau Steel02 pentru gradele de libertate de rotire ale resortului.
iii) Panoul de inimă a stâlpului poate fi modelat folosind: (a) un paralelogram din elemente rigide
și articulații sau (b) macromodelul Joint2D, proprietățile cinematice fiind identice și proprietățile
resortului rotațional la fel. În acest caz, rigiditatea elastică a resortului este:

swp = (Vwp /  ) zwp

iv) Dacă zona panoului de inimă este modelată conform modelului "foarfecă", este necesar ca
valorile rezistenței și a rigidității resortului rotațional (calculat conform abordării Krawinkler) să
fie modificate (vezi Charney and Downs, 2004).

6.2.1. Parametrii de performanță pentru nodurile încercate
Parametrii de performanță care sunt de obicei adoptați pentru pre-calificarea
seismică (vezi Figura 6-1a) au fost obținuți pentru nodurile cu placă de capăt extinsă
rigidizată și sunt prezentați în Tabelul 6.3. Pentru nodurile cu rezistență egală care
sunt caracterizate de curbe de răspuns fără o scădere semnificativă de rezistență,
rotirea ultimă ϴu a fost determinată ca fiind valoare minimă între valorile pozitive și
negative maxime ale rotirii corzii.
Coeficientul de ecruisare este relativ uniform pentru toate specimenele, având o
valoare medie γh =1.30. Deplasarea relativă de nivel ultimă (ϴu) este în general mai
mare de 0.04 rad (cerința minimă specificată în ANSI/AISC 341-16, pentru cadre
speciale metalice necontravântuite), la fel și rotirea plastică, este mai mare de 0.035
rad (cerința minimă specificată în EN 1998-1 pentru clasa de ductilitate ridicată).
Astfel, atât nodurile cu placă de capăt extinsă rigidizată cu rezistență totală cât și
cele cu rezistență egală pot fi folosite în structuri cu ductilitate ridicată și pot fi
considerate calificate, singurele excepții fiind specimenele ES3-XS-E-C1 și ES3-XSE-C2.
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Tabelul 6.3. Parametrii de performanță pentru nodurile grindă-stâlp cu placă de capăt extinsă
rigidizată
Sini,
My, kNm Mmax, kNm
γh
ϴy, rad ϴu, rad ϴp, rad
kNm/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***
** această încercare a fost caracterizată de o cedare neașteptată fragilă a grinzii care a
afectat standul experimental
***datorită deteriorărilor standului experimental în urma cedării neașteptate în grindă, a
această încercare nu a fost efectuată.
Specimen
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6.2.2. Mecanisme de cedare

Moment [kNm]

Modurile de cedare ale nodurilor cu placă de capăt extinsă rigidizată depind de
nivelul de performanță pentru care sunt proiectate. Într-adevăr, cele proiectate ca
fiind total rezistente prezintă un mod de cedare similar nodurilor cu vută (adică
articulație plastică în grindă cu deteriorare progresivă datorită voalării și cedării
grinzii în cazul oboselii oligociclice), așa cum poate fi observat în Figura 6-23.
Contrar, nodurile proiectate ca fiind cu rezistență egală cu panou de inimă puternic
prezintă un mecanism de cedare complex cu deformații plastice atât în grindă
(voalarea tălpilor) cât și în îmbinare (încovoierea plăcii de capăt), așa cum poate fi
observat în Figura 6-24. Toate nodurile interioare încercate au fost proiectate cu
îmbinări cu rezistență egală și panou de inimă puternic și modul lor de cedare este
consecvent cu criteriile de proiectare și cu cele ale nodurilor marginale. Un exemplu
pentru modul de cedare al unui nod interior este prezentat în Figura 6-25.
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Figura 6-23: Nod marginal rigidizat cu placă de capăt extinsă și rezistență totală: răspuns
experimental (a) și mod de cedare (b) al specimenului ES1-TS-F-C2
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Figura 6-24: Nod marginal rigidizat cu placă de capăt extinsă și rezistență egală: răspuns
experimental (a) și mod de cedare (b) al specimenului ES1-TS-E-C1
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Figura 6-25 Nod interior rigidizat cu placă de capăt extinsă și rezistență egală: răspuns
experimental (a) și mod de cedare (b) al specimenului ES1-XS-E-C1

Este important să se evidențieze faptul că în toate cazurile panoul de inimă a
stâlpului a rămas în zona elastică. O remarcă generală care poate fi menționată este
că performanța nodurilor cu placă de capăt extinsă rigidizată este stabilă pentru
majoritatea specimenelor fără degradări apreciabile până la 0.04 rad. Totuși, sunt
două excepții, și anume nodurile ES3-X-E-C. Într-adevăr, încercarea specimenului
ES3-X-E-C1 a fost oprită prematur datorită unei ruperi fragile ce a apărut în mod
neașteptat la nivelul tălpii grinzii solicitate la întindere înainte de a dezvolta o curgere
semnificativă. Valoarea momentului aplicat la nivelul grinzii atunci când s-a produs
fisurarea a fost aproximativ egală cu momentul plastic al grinzii calculat cu
proprietățile măsurate ale materialului din grindă.
6.2.3. Influența înălțimii grinzii
Influența dimensiunii grinzii asupra răspunsului curbelor nodurilor total rezistente cu
placă de capăt extinsă rigidizată este similară celei prezentate pentru nodurile cu
vută, adică crescând înălțimea grinzii capacitatea de rotire scade. Totuși, în cazul
nodurilor de rezistență egală crește doar rotirea la curgere, dar rotirea ultimă nu este
afectată semnificativ, așa cum poate fi dedus din datele prezentate în Tabelul 6.3.
Este de evidențiat și faptul că odată cu creșterea înălțimii grinzii nodurilor de
rezistență egală, crește tendința cedării fragile în grindă la formarea articulației
plastice. Fisurarea începe de la capătul sudurii de la vârful nervurii și se propagă
spre inima grinzii, vezi Figura 6-26. Acest fenomen are loc doar pentru ansamblele
ES2-E și ES3-E. Totuși, pentru ansamblele ES2-E cedarea are loc la o cerință de
rotire mare (aproximativ 6%), în timp ce pentru ansamblele ES3-E are loc mai
repede (aproximativ 3%).

Broșură informativă pentru patru noduri metalice precalificate seismic | 93

Errore. Per applicare Heading 1,Car,SubChapter,ChapterTitle 1 al testo da
visualizzare in questo punto, utilizzare la scheda Home.

a)

b)

Figura 6-26: Influența înălțimii grinzii asupra modului de cedare pentru nodurile cu placă de capăt
extinsă rigidizată având rezistență egală: ES2-TS-E-C2 (a) ES3-XS-E-C1 (b)

6.2.4. Influența prelucrării cu alice
Rezultatele nodurilor cu placă de capăt extinsă rigidizată care au fost fabricate
folosind prelucrarea cu alice (adică cele identificate având indicele inferior "sp")
pentru sudurile îmbinării au arătat foarte clar faptul că acest tratament nu
influențează răspunsul nodurilor. Pentru a clarifica rezultatele, comparația între
mediile curbelor înfășurătorilor pentru grupul ES1 și ES2 – noduri de rezistență
egală – este prezentată în Figura 6-27a și Figura 6-27b. O comparație în termeni de
curbe histeretice este prezentată în Figura 6-27c.
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Figura 6-27: Influența prelucrării cu alice pentru nodurile cu placă de capăt extinsă rigidizată având
rezistență egală: a) și b) curbe înfășurătoare medii; c) curbe de răspuns ciclic
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6.2.5. Influența protocolului de încărcare
Influența protocolului de încărcare pentru nodurile cu placă de capăt extinsă
rigidizată este foarte similară cu cea observată pentru nodurile cu vută. Figura 6-28a
prezintă o comparație între răspunsul monoton și ciclic pentru specimenele ES1-TSF. Influența tipului de protocol de încărcare ciclic (ANSI/AISC 341-10 și
EQUALJOINTS), vezi Figura 6-28b, este neglijabilă datorită faptului că diferența
dintre cele două este doar la ciclurile elastice.
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Figura 6-28: Nodurile rigidizate cu placă de capăt extinsă: a) Încărcare monotonă și ciclică; b)
curbe histeretice pentru cele două protocoale de încărcare ciclice

6.2.6. Contribuția elementelor nodului la rotirea plastică
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Contribuția componentelor nodului diferă între nodurile total rezistente și cele egal
rezistente. În primul caz, contribuția plastică cea mai mare este oferită de grindă, cu
o contribuția neglijabilă în zona elastică oferită de celelalte componente, vezi Figura
6-29.
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Figura 6-29: Contribuția la rotirea plastică pentru nodurile ES2 cu placă de capăt extinsă rigidizată
cu rezistență totală: specimenul ES2-TS-F-C2
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Figura 6-30: Contribuția la rotirea plastică pentru nodurile ES2 cu placă de capăt extinsă rigidizată
cu rezistență egală: specimenul ES2-TS-E-C1

Cazul nodurilor cu placă de capăt extinsă rigidizată de rezistență egală este diferit.
Acest tip de nod prezintă deformații plastice predominant în grindă și o parțial în
îmbinare, în timp ce panoul de inimă a stâlpului rămâne în zona elastică. Astfel,
poate fi concluzionat că pentru nodurile cu placă de capăt extinsă rigidizată având
rezistență egală rotirea grinzii reprezintă între 80% și 90% din rotirea totală, în timp
ce îmbinarea reprezintă între 10% și 20% din rotirea totală.
6.2.7. Observații generale asupra nodurilor cu placă de capăt extinsă rigidizată
Pe baza rezultatelor experimentale pot fi făcute următoare observații:
• Toate nodurile cu rezistență totală prezintă un răspuns histeretic stabil, cu
deformații plastice concentrate în grindă lângă nervură. Acest mod de cedare
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•

•

•
•

•

6.3.

este caracterizat de o degradare progresivă a rezistenței datorită voalării
locale a grinzii. Panoul de inimă a stâlpului a rămas în zona elastică.
Cele mai multe dintre nodurile de rezistență egală prezintă un răspuns
histeretic stabil fără degradarea rezistenței datorită faptului că deformațiile
plastice sunt echilibrate între placa de capăt care se încovoaie și grindă.
Toate nodurile mai puțin cele ale ansamblelor interioare ES3 satisfac atât
cerințele ANSI/AISC 341 cât și EN 1998-1. Astfel, se pot folosi pentru structuri
având clasa de ductilitate ridicată.
Sunt necesare studii suplimentare pentru a clarifica motivele cedării fragile
pentru cele două ansamble ale specimenelor ES3.
Încercările experimentale au confirmat că modificarea poziției centrului de
compresiune în îmbinare este conform ipotezelor de proiectare care au fost
susținute în simulările numerice avansate făcute pentru pre-testare.
Factorul pentru suprarezistență pentru îmbinările total rezistente (adică
γov×γsh=1.25×1.2=1.5) oferă o limită de siguranță satisfăcătoare.
Noduri cu placă de capăt extinsă

Modelarea propusă pentru nodurile cu placă de capăt extinsă (tipul c) este
prezentată în schemele următoare. Sunt prezentate trei cazuri: (c1) noduri
marginale, (c2) noduri interioare pentru cadre necontravântuite și (c3) noduri
interioare cu contravântuiri. Înălțimea zonei panoului este presupusă ca fiind egală
cu hb . Contravântuirea este conectată la punctul de pivot al ansamblului.
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Figura 6-31 Modelarea nodurilor cu îmbinări cu placă de capăt extinsă

În continuare se prezintă valori estimative ale caracteristicilor de rezistență și
rigiditate a nodurilor cu vută. Valorile propuse au fost obținute pe baza simulărilor
numerice și a datelor experimentale pentru nodurile precalificate pentru un set de
tipuri de arhetipuri de clădiri. Validitatea acestor date este limitată la ipotezele
considerate, adică cadre pentru clădiri cu deschiderea între 6m și 8m și înălțimea
de etaj între 3.5m și 4m, cu secțiunile grinzilor variind între IPE360 și IPE600. Totuși,
odată proiectată geometria propriu-zisă a nodului, proprietățile mecanice trebuie
reevaluate pentru a obține o predicție mai precisă a răspunsului structural.
Valorile rezistenței normalizate sunt consecvente cu principiile proiectări pe bază de
capacitate și valorile rigidității normalizate sunt medii pentru fiecare grup de nod
proiectat.
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Note:
i) Resorturile folosite pentru modelarea îmbinărilor se consideră elasto-plastice, cu o consolidare
post-curgere de 1%. Capacitatea de rotire plastică a componentei până la momentul maxim este
de 18 mrad (ASCE 41-13, Tabelul 9-6, curgerea șuruburilor). Comportarea îmbinării poate fi
implementată de exemplu prin atribuirea unui material Bilin (model Ibarra-Medina-Krawinkler
modificat) pentru gradele de libertate de rotire ale resortului.
ii) Resortul pentru zona panoului de inimă a stâlpului este modelat conform modelului tri-liniar
Krawinkler (vezi Gupta și Krawinkler, 1999). Valoarea propusă pentru rezistență corespunde
primului punct de curgere (panou). Se consideră o consolidare post-curgere de 1.5%. În
OpenSEES comportarea zonei panoului de inimă poate fi implementată prin atribuirea unui
material Hysteretic sau Steel02 pentru gradele de libertate de rotire ale resortului.
iii) Panoul de inimă a stâlpului poate fi modelat folosind: (a) un paralelogram din elemente rigide
și articulații sau (b) macromodelul Joint2D, proprietățile cinematice fiind identice și proprietățile
resortului rotațional la fel. În acest caz, rigiditatea elastică a resortului este:

swp = (Vwp /  ) zwp

iv) Dacă zona panoului de inimă este modelată conform modelului "foarfecă", este necesar ca
valorile rezistenței și a rigidității resortului rotațional (calculat conform abordării Krawinkler) să fie
modificate (vezi Charney and Downs, 2004).iv)Dacă zona panoului de inimă este modelată
conform modelului"scissors", valorile rezistenței și a rigidității resortului rotațional (calculat conform
abordării Krawinkler) trebuie identificare (vezi Charney and Downs, 2004).
v) Sb = EIb/Lb unde Ib și Lb sunt momentul de inerție respectiv lungimea grinzii îmbinate.

6.3.1. Parametrii de performanță pentru nodurile încercate
Parametrii de performanță pentru nodurile cu placă de capăt extinsă au fost obținuți
conform procedurii descrise în Figura 6-1b, grinda fiind în domeniul elastic în
aproape toate cazurile.
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Tabelul 6.4. Parametrii de performanță pentru nodurile grindă-stâlp cu placă de capăt extinsă
Specimen
Sj,ini,
Mb,Rk, Mb,Ru, γh
(Mb,Rk/M,b,pl)actual (Mb,Rk/M,b,pl)target
j,u,
j,pl,
kNm/rad kNm kNm
rad
rad
E1-TB-E-M
87486
290
422 1,46 0,067 0,064
0,75
1
E1-TB-E-C1
76596
310
461 1,49 0,040 0,038
0,80
1
E1-TB-E-C2
77419
301
455 1,51 0,041 0,036
0,77
1
E1-TB-P-C1
68068
300
412 1,37 0,035 0,027
0,77
0,6
E1-TB-P-C2
67069
300
402 1,34 0,046 0,037
0,77
0,6
E1-TB-PP-C
70707
301
395 1,31 0,036 0,030
0,77
0,6
E1-XW-P-C1
57480
298
358 1,20 0,082 0,074
0,77
0,8
E1-XW-P-C2
59310
301
385 1,28 0,079 0,072
0,77
0,8
E2-TB-E-M
148290
515
705 1,37 0,055 0,052
0,68
1
E2-TB-E-C1 130194
503
716 1,42 0,051 0,047
0,66
1
E2-TB-E-C2 119654
484
728 1,50 0,052 0,048
0,64
1
E2-TB-P-C1 131434
461
638 1,38 0,038 0,034
0,61
0,6
E2-TB-P-C2 176417
432
567 1,31 0,034 0,032
0,57
0,6
E2-TB-PP-C 134072
475
622 1,31 0,037 0,033
0,63
0,6
E2-XW-P-C1
0,8
E2-XW-P-C2 114523
500
657 1,31 0,069 0,065
0,66
0,8
E3-TB-E-C1 272822 1.063 1.394 1,31 0,035 0,031
0,63
1
E3-TB-E-C2 301250 1.060 1.360 1,28 0,034 0,030
0,63
1
E3-TB-E-CA 337234
995 1.406 1,41 0,037 0,034
0,60
1
E3-TB-P-C1 380625
923 1.280 1,39 0,046 0,044
0,55
0,6
E3-TB-P-C2 426875 1.037 1.354 1,31 0,046 0,044
0,62
0,6
E3-TB-PP-C 335253
991 1.324 1,34 0,049 0,046
0,59
0,6
E3-XW-P-C1 378552
950 1.129 1,19 0,085 0,082
0,57
0,8
E3-XW-P-C2 298606
874 1.101 1,26 0,073 0,070
0,52
0,8

Valorile obținute pentru nodurile cu placă de capăt extinsă sunt prezentate în Tabelul
6.4. Atunci când există mici diferențe între curbele ce corespund momentelor
negative respectiv pozitive, sunt indicate valorile minime (rezistențele și capacitatea
de deformare).
Coeficientul de consolidare este relativ uniform pentru toate specimenele, având o
valoare medie γh =1,35. Rotirile ultime (j,u,) sunt în general mai mari de 0.04 rad
(cerința minimă specificată în ANSI/AISC 341-16, pentru cadre speciale metalice
necontravântuite), la fel și rotirea plastică, este mai mare de 0.035 rad (cerința
minimă specificată în EN 1998-1 pentru clasa de ductilitate ridicată). Astfel, atât
nodurile cu placă de capăt extinsă rigidizată de rezistență egală cât și cele de
rezistență parțială pot fi folosite în structuri cu ductilitate ridicată și pot fi considerate
calificate, singurele excepții fiind specimenele E3-TB-E-C2 și E2-TB-P-C2 (j,pl, rad
= 0,030 rad).
Pentru ultimele două coloane din Tabelul 6.4, se poate concluziona că rezistența
plastică urmărită a fost atinsă pentru nodurile parțial rezistente cu zona panoului
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echilibrată, mai puțin pentru nodurile parțial rezistente cu zona panoului slabă și
deloc pentru nodurile cu rezistență egală. Acest lucru confirmă concluziile din
Secțiunea 5.4 în care au fost deja evidențiate predicțiile analitice descoperitoare ale
panoului de inimă a stâlpului.
6.3.2. Mecanismul de cedare
Modurile de cedare pentru nodurile cu placă de capăt extinsă sunt caracterizate în
general de deformațiile plastice ale îmbinării (adică încovoierea plăcii de capăt) și
ale panoului de inimă a stâlpului. Astfel, aceste tipuri de noduri diferă substanțial de
ansamblele nodurilor cu vută și de cele rigidizate cu placă de capăt extinsă. Cedarea
are loc în general datorită concentrării excesive ale deformațiilor plastice aproape
de sudurile dintre talpa grinzii și placa de capăt, care în general are loc în partea
grinzii pentru îmbinările egal rezistente (vezi Figura 6-32) și în placa de capăt pentru
îmbinările parțial rezistente (vezi Figura 6-33). Totuși, toate aceste încercări arată
faptul că panoul de inimă a stâlpului contribuie semnificativ cu deformații plastice
mari.

Figura 6-32: Modul de cedare pentru nodul E2-TB-E-M
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Figura 6-33: Modul de cedare pentru nodul E3-TB-E

6.3.3. Influența prelucrării cu alice
Rezultatele încercărilor pe nodurile cu placă de capăt extinsă cu rezistență parțială
fabricate folosind prelucrarea cu alice (cele etichetate cu indicele "pp") pentru
sudurile îmbinării arată foarte clar faptul că această prelucrare nu influențează
pozitiv răspunsul nodului așa cum a fost prevăzut inițial. Pentru a conforma această
afirmație, o comparație între rezultatele obținute pentru specimenele nodurilor fără
prelucrare cu alice și cele cu prelucrare cu alice este prezentată în Figura 6-34,
Figura 6-35 și Figura 6-36. In termeni de mod de cedare ultim, nu există vreo
diferență semnificativă între specimenele încercate, majoritatea cedând datorită
aparițiilor fisurilor în sudurile dintre tălpile grinzii și placa de capăt.
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Figura 6-34: Influența prelucrării cu alice pentru nodurile E1-TB-P
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Figura 6-35: Influența prelucrării cu alice pentru nodurile E2-TB-P
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Figura 6-36: Influența prelucrării cu alice pentru nodurile E3-TB-P

6.3.4. Influența protocolului de încărcare
Pentru încercările pe specimenele E1-TB-E prezentate în Figura 6-37, se poate
observa că rotirea maximă obținută din încercarea monotonă este semnificativ mai
mare decât cea obținută din încercarea ciclică în timp ce momentul maxim este
același. În Figura 6-38 este prezentată o comparație între răspunsul monoton și
ciclic pentru specimenele E2-TB-E, unde situația este diferită. Într-adevăr, poate fi
observat că momentul maxim atins în încercarea monotonă este egal sau puțin mai
mic decât cele observate în încercările ciclice in timp ce rotirea maximă este
aproape aceeași. Toate încercările au fost oprite datorită fisurilor apărute în
apropierea sudurilor dintre tălpile grinzii și placa de capăt. Influența protocolului ciclic
(ANSI/AISC 341-10 și EQUALJOINTS), vezi Figura 6-39, este neglijabilă, așa cum
a fost prezentat pentru celelalte tipuri de noduri datorită faptului că diferențele dintre
cele două protocoale apar mai mult la ciclurile elastice.
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Figura 6-37: Comparație între rezultatele obținute în încercarea monotonă și cele ciclice pentru
nodurile E1-TB-E
E2-TB-E-M
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Figura 6-38: Comparație între rezultatele obținute în încercarea monotonă și cele ciclice pentru
nodurile E2-TB-E
E3-TB-E-CA
2000

Bending moment at the connection [kNm]

1500

-50

1000

500

0
-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

-500

-1000

-1500

Cyclic test 1
Cyclic test 2
Cyclic test - EQJ loading protocol

-2000

Rotation of the joint [mRad]

Figura 6-39: Influența protocolului de încărcare ciclic pentru răspunsul specimenului E3-TB-E

6.3.5. Contribuția componentelor nodului la rotirea plastică
Contribuția panoului de inimă a stâlpului la deformația globală a nodurilor este
semnificativă pentru toate specimenele încercate, așa cum se poate poate observa
în diferite figuri prezentate în capitolul 5.4. Acest lucru nu este surprinzător deoarece
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nodurile cu placă de capăt extinsă nu sunt niciodată total rezistente, ci în cel mai
bun caz, egal rezistente.
Din păcate, trebuie evidențiat și faptul că această contribuție este mare, uneori chiar
mai mare decât cea a îmbinării. Aceasta nu este conformă cu specificațiile din EC8
care menționează că "deformația panoului de inimă a stâlpului nu trebuie să
contribuie cu mai mult de 30% la capacitatea de rotire plastică (a nodului în acest
caz)". Trebuie avută în vedere o întărire a panoului, pe lângă deducerea unei
formule analitice mai precise pentru rezistența la forfecare a panoului.
6.3.6. Observații generale asupra nodurilor cu palcă de capăt extinsă
Pe baza rezultatelor experimentale, pot fi trase următoare concluzii:
• Toate nodurile au prezentat un răspuns histeretic stabil.
• Ductilitatea globală obținută este conformă cu cerințele din norme pentru
clasa de ductilitate.
• Din păcate, contribuția panoului de inimă a stâlpului la deformabilitatea
nodului este excesivă atunci când este comparată cu cerința din EC8.
• Suprarezistența îmbinării este relativ constantă și egală cu 1,35
• A fost obținută o corelare bună între proprietățile calculate (EN 1993-1-8) și
rezultatele prezentate experimental.
• Înălțimea grinzi afectează capacitatea de rotire a nodurilor de rezistență
egală, în timp ce pentru alte specimene acest efect este mai puțin important.
• Prelucrarea cu alice a sudurilor nu influențează răspunsul nodului.
• Protocolul de încărcare are un efect neglijabil asupra răspunsului nodului.
6.4.

Noduri cu dog-bone

Așa cum s-a menționat în capitolele anterioare, nodurile cu doge-bone sau RBS
(secțiune redusă a grinzii) au fost considerate ca parte a examinării folosirii oțelului
european pentru nodurile grindă-stâlp cu secțiune mare. Astfel, reprezintă un caz
special care nu este legat direct de celelalte configurații de îmbinări care au fost
prezentate anterior (adică cele cu vută, cu placă de capăt extinsă rigidizată și cele
cu placă de capăt extinsă). Totuși, pentru a oferi informații asupra parametrilor cheie
care influențează performanța și caracteristicile principale de comportare, rezultate
reprezentative din simulări numerice 3d cu elemente continue care reproduc
răspunsul obținut din încercări sunt de asemenea prezentate și discutate în această
secțiune. Atenția este îndreptată asupra alegerii secțiunilor, condițiilor de margine,
proiectarea zonei de panou și geometria zonei RBS. Acestea sunt urmate de o
discuție despre abordări de modelare simplificată care pot fi folosite în cadrul
analizei cadrului și în cadrul procedurilor de proiectare.
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6.4.1. Fabricarea
Fabricarea specimenelor (vezi Figura 6-40) este parte a procedurii de precalificare
americane. Într-adevăr, aceste tipuri de noduri trebuie sudate pe șantier. Astfel, se
acordă atenție acestui aspect. Fabricarea elementelor a avut loc în Luxembourg,
unde secțiunile de oțel sunt tăiate la lungimea potrivită și elementele îmbinării sunt
pregătite: pregătirea sudurilor, găuri, adăugarea rigidizărilor și sudarea lor. Grinzile
și stâlpii au fost apoi trimise în SUA, iar ultimele suduri între elementele principale
care sunt îmbinate au fost efectuate în laboratorul unde s-au executat încercările.

Figura 6-40: Fabricarea specimenelor în atelier și sudarea executată în laborator

6.4.2. Rezultatele experimentale pentru specimenul SP2
Încercarea specimenului SP2 a durat două zile, cu un timp efectiv de testare de 8
ore. În timpul ciclurilor de drift de 4%, a fost aplicată specimenului o forță maximă
totală de 293 kips(1.303,33 kN) . Această figură arată de asemenea faptul că
rigiditatea elastică probabilă a specimenului, Kelastic = 75 k/in (13.13 kN/mm) luată
ca o valoare aproximativă din simulările numerice efectuate anterior pe specimen
este foarte rezonabilă. Comportarea specimenului SP2 este descrisă în Figura 6-41.
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Figura 6-41: Răspunsul experimental pentru nodurile cu dog-bone: specimenul SP2

După cele două cicluri de 4% care au încheiat încercarea de precalificare, au fost
efectuate alte cinci cicluri complete de 5% deplasare relativă de nivel până când a
avut loc cedarea datorită oboselii oligociclice. În timpul acestui ciclu final, grinda a
prezentat fisuri atât în tălpile superioare cât și cele inferioare în RBS, datorită
concentrării sevele a voalării, așa cum este prezentat în Figura 6-42a, b și c.

(a)
(b)
(c)
Figura 6-42: Răspunsul experimental al specimenului SP2: (a) Deformația generală a îmbinării;
(b) și (c) Fisurarea tălpilor grinzii

Figura 6-43a prezintă momentul și deplasarea relativă de nivel. La cicluri ale
deplasării relative de nivel de 4%, momentul la care a fost supusă grinda a depășit
cu mult 80% din rezistența plastică nominală la încovoiere, Mp. Același lucru este
valabil și pentru o deplasare relativă de nivel de 5%. Aceasta satisface criteriile de
acceptare pentru cadre speciale necontravântuite așa cum este descris în
Secțiunea E3.6 din AISC 341-10. Figura 6-43b prezintă contribuția inelastică la
deplasării relative de nivel totală. După primele cicluri ale încercării, deformația
inelastică contribuie majoritar la deplasării relative de nivel. Pe măsură ce secțiunea
redusă grinzii a început să curgă la deformații plastice mai mari, s-a format o
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articulație plastică, și majoritatea rotirii în îmbinare se datorează rotirii inelastice care
are loc în această articulație.
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(b)
Figura 6-43: Răspunsul experimental al specimenului SP2: Curba moment- rotire, (a) totală, (b)
inelastică

Deși nu este o deformație care poate fi surprinsă foarte bine în pozele din timpul
încercării, deformația panoului de inimă supus forfecării are un rol important în
performanța îmbinării. Deformația zonei de panou supusă la forfecare este
prezentată în Figura 6-44a, în termeni de deplasare orizontală a stâlpului și moment
în axul stâlpului. Din nou, valori maxime sunt înregistrate în timpul ciclurilor de 4%
cu o scădere dramatică după ce îmbinarea începe să curgă și să se deformeze
drastic, iar în ultimele cicluri, momentul scade puțin în timp ce deplasarea orizontală
scade și ea, în timp ce RBS se plasticizează și acumulează majoritatea deformației
din îmbinare. Panoul de inimă a stâlpului este investigat în continuare în Figura
6-44b, unde este prezentat efortul datorat forfecării în funcție de deformația de
forfecare. Sunt din nou aparente modele familiare, deoarece și efortul și deformația
ating valori maxime în timpul ciclurilor de 4%. În timp ce specimenul este supus
ciclurilor de 5%, deformațiile plastice sunt extreme, iar răspunsul devine instabil,
ceea ce poate fi observat în ultimele cicluri din această figură.

(a)
(b)
Figura 6-44: Răspunsul experimental pentru specimenul SP2: (a) Deformația de forfecare pentru
zona panoului (b) Efortul de forfecare și deformația de forfecare pentru zona de panou
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6.4.3. Rezultatele experimentale pentru specimenul SP4
Încercarea specimenului SP4 a fost încheiată în 7 ore într-o singură zi. Protocolul
de încărcare pentru SP4 a fost același ca și pentru SP2 (adică AISC 341-10). Totuși,
datorită complicațiilor, încercarea s-a încheiat la o deplasare relativă de nivel de 4%.
În acest punct, legăturile laterale au cedat. Dacă încercarea ar fi continuat, s-ar fi
pus în pericol siguranța personalului și a echipamentului.
Figura 6-45 ilustrează curba de răspuns global și rezumă evenimentele importante
din timpul încercării. Deformațiile suferite de SP4 pot fi observate în Figura 6-46a.
Se poate observa faptul că stâlpul cu secțiune mare s-a torsionat foarte mult. Figura
6-46b prezintă voalarea inimii.
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Figura 6-45: Răspunsul experimental pentru nodurile cu dog-bone: specimenul SP4

(a)

(b)
Figura 6-46: Răspunsul experimental al specimenului SP4: (a) Deformații globale ale îmbinării, (b)
Voalarea inimii și curgerea acesteia

Figura 6-47a prezintă momentul aplicat îmbinării în funcție de deplasarea relativă
de nivel. Deși s-a produs degradarea rezistenței, la ciclurile de 4% rezistența
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îmbinării a fost peste 80% din capacitatea nominală plastică la încovoiere. Totuși,
Figura 6-47a poate să fie derutantă în legătură cu magnitudinea capacității la
încovoiere că ar depăși 80% din capacitatea nominală. În această figură, momentul
este calculat în axul stâlpului conform AISC 341-10. Aceasta a fost efectuată datorită
gamei variate de îmbinări tratate de AISC 341-10.

(a)
(b)
Figura 6-47: Răspunsul experimental al specimenului SP4: (a) Curba moment-rotire, Total (SP4),
(b) Raportul RBS – moment, drift de etaj (SP4)

Pentru îmbinările cu dog-bone, capacitatea plastică nominală este calculată pentru
proprietățile secțiunii reduse a grinzii. Figura 6-47b prezintă raportul dintre momentul
aplicat secțiunii reduse și capacitatea la încovoiere nominală a secțiunii reduse.
Momentul experimental este oricum mai mare de 80% din rezistența plastică
nominală.
6.4.4. Contribuția componentelor nodului
Rezultatele caracteristice sunt prezentate pentru o îmbinare cu dimensiunea
W36x925 pentru grindă și W14x873 pentru stâlp. Momentul la fața stâlpului este
reprezentat în funcție de rotirea corzii grinzii în valoare absolută și valorile
normalizate în Figura 6-48a și Figura 6-48b. Momentul maxim dezvoltat este de
22465 kNm la un drift de 5%. Dog-bone-ul oferă un factor de reducere de moment
de 0.79, ceea ce este practic egal cu cel considerat la proiectare. Patru puncte
caracteristice sunt evidențiate pe grafic, care sunt explicate în continuare.
Observând evoluția curgerii, este prezentat următorul răspuns: curgerea este inițiată
la interfața dintre grindă și stâlp (drift 0.9%) și apoi evoluează în tălpile grinzii unde
este dog-bone-ul (drift 1.2%). Mecanismul plastic complet dezvoltat (drift 2.6%)
indică faptul că aproape toată deformația plastică este concentrată în dog-bone, cu
distorsionarea prin forfecare limitată a zonei de panou (vezi Figura 6-49). Totuși, se
poate observa o concentrare de deformații plastice în sudurile tălpilor grinzii,
indicând faptul că dog-bone-ul nu reduce în totalitate cerința de deformare. Mărimea
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deformației plastice în centrul sudurii atinge valoare de 1.6% (la o deplasare relativă
de nivel de 5%) în comparație cu 6.3% cât este în dreptul dog-bone-ului.

Figura 6-48: Momentul la fața stâlpului funcție de deplasarea relativă de nivel: a) valori absolute,
b)valori normalizate la rezistența plastică a grinzii cu secțiune întreagă Mpe

Figura 6-49: Mărimea deformației specifice plastice (stânga) și efortul rezultant Mises (dreapta):
a) inițierea curgerii, b) evoluția curgerii în tălpile grinzii și panoul de inimă a stâlpului, c) inițierea
consolidării, d) mecanismul plastic global
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Contribuția fiecărei componente la deformația totală poate fi observată prin
reprezentarea rotirilor componentelor în funcție de momentul de la fața stâlpului
(vezi Figura 6-50 și Figura 6-51). Contribuția dog-bone-ului la rotirea plastică totală
(la o deplasare relativă de nivel de 5%) este aproximativ de trei ori mai mare decât
cea a panoului (la o deplasare relativă de nivel de 5%) care prezintă o comportare
elastică, în ciuda faptului că a fost deja inițiată curgerea. Rotirea fiecărui nod al
grinzii este prezentată în Figura 6-50 față de distanța x de la fața stâlpului. Rotirea
articulației plastice din mijlocul RBS are aproximativ 0.037 rad, în timp ce rotirea
zonei de panou este estimată la 0.009 rad.

Figura 6-50: Rotirea totală a RBS și a zonei de
panou în funcție de momentul de la fața
stâlpului

Figura 6-51: Rotirea nodurilor din axul grinzii
(θ) funcție de distanța x de la fața stâlpului

După examinarea atentă a comportării celor patru îmbinări cu RBS care au
implementat secțiuni jumbo într-o gamă largă de combinații, s-au identificat un
număr de observații cheie. În primul rând, s-a observat instabilitatea laterală în cazul
nodului SP4, cum a fost descris anterior, care a avut stâlpul cu secțiunea cea mai
mare, împreună cu o grindă cu secțiunea înaltă W40. Instabilitatea a fost
caracterizată de o deplasare laterală de 51 mm a tălpii inferioare împreună cu
torsionarea stâlpului. În plus, s-a observat o cerință de deformație mai mare la
sudurile dintre tălpile grinzii și ale stâlpului la îmbinarea cu secțiuni mai mari. Mai
mult, îmbinările au demonstrat o contribuție importantă a panoului, ceea ce
înseamnă că dacă se ignoră contribuția tălpilor stâlpului în rezistența nominală a
panoului de inimă a stâlpului, așa cum este dat în AISC 358-10 (AISC, 2010b) poate
fi acoperitor. Aceste observații demonstrează că dimensiunea elementelor,
dimensiunea dog-bone-ului, proiectarea zonei de panou sunt niște parametrii
importanți care influențează răspunsul așa cum este prezentat în mod succint mai
jos.
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6.4.5. Influența dimensiunii elementelor
Analiza îmbinării specimenului SP4 a indicat susceptibilitatea grinzilor cu secțiune
înaltă la flambaj prin încovoiere-răsucire, care este exprimată ca o distorsionare în
afara planului a tălpii inferioare în dreptul poziției dog-bone-ului. În plus, stâlpul
W40x593, care este singurul care a depășit limita de înălțime de precalificare, a
prezentat un grad de torsionare. Pentru a investiga mai în detaliu această
comportare, au fost efectuate 4 alte analize, variind grinda și stâlpul din îmbinare.
Îmbinările SP5 și SP6 au tratat efectul secțiunii stâlpului, prin menținerea grinzii
W44x408 constantă și variind secțiunea stâlpului (SP5:W14x730, SP6:W36x487).
Pe de cealaltă parte, îmbinările SP7 ȘI SP8 au tratat efectul secțiunii grinzii,
menținând secțiunea W40x593 constantă pentru stâlp (SP7:W40x431,
SP8:W36x387).
Efectul variației caracteristicilor stâlpului este prezentat mai jos. Îmbinările au avut
aceleași grinzi, SP4 și SP5 manifestând o comportare moment-rotire identică. Pe
de cealaltă parte, îmbinarea SP6 a prezentat o scădere semnificativă a rigidității
inițiale, cât și a celei post-curgere (Figura 6-52), indicând o comportare susceptibil
la flambaj prin încovoiere-răsucire (Figura 6-53). Starea deformată a grinzilor este
prezentată în (Figura 6-54 – pentru o deplasare relativă de nivel de 5%). În final,
flambajul prin încovoiere-răsucire este reprezentat în funcție de raportul h/t3cf pentru
stâlpi (Figura 6-55), unde poate fi observat că acest raport este un bun indicator
pentru răsucirea stâlpului, iar amplitudinea flambajului prin încovoiere-răsucire
pentru aceeași grindă este strâns legată de susceptibilitatea la răsucire a stâlpului
respectiv.

Figura 6-52: Momentul la fața stâlpului
(normalizat la Mpe) pentru SP4,SP5,SP6 în
funcție de deplasarea relativă de nivel

Figura 6-53: Deplasarea laterală a tălpii
inferioare a grinzii (normalizată la lățimea
grinzii) pentru SP4, SP5, SP6
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Figura 6-54: Deplasarea laterală și contururi
de deformații plastice specifice la o deplasare
relativă de nivel de 5%: (a) SP4, (b) SP5, (c)
SP6

Figura 6-55: Amplitudinea flambajului prin
încovoiere-răsucire la o deplasare relativă de
nivel de 5% (normalizat de lățimea tălpii) și
raportul h/t3cf

Efectul variației secțiunii grinzii asupra răspunsului global moment-rotire este
prezentat pentru SP7 și SP8 care manifestă o comportare similară cu cea a cazului
SP4 (Figura 6-56). Comportarea la flambaj prin încovoiere-răsucire este prezentă la
toate îmbinările așa cum se poate observa în Figura 6-57 și Figura 6-58. Zveltețea
grinzii pare un indicator bun pentru susceptibilitatea la flambaj prin încovoiererăsucire și răsucirea rezultată a stâlpului. Unghiurile de răsucire pentru stâlp sunt
reprezentate în funcție de zveltețea inimii grinzii pentru îmbinările examinate în
Figura 6-59. Ar trebui menționat faptul că în contextul studiul prezentat, legăturile
laterale ale tălpilor grinzii au fost dispuse doar în punctul aplicării încărcării (control
de deplasare). Legături laterale în zona RBS ar anula complet fenomenul de flambaj
prin încovoiere-răsucire.

Figura 6-56: Momentul la fața stâlpului
(normalizat de Mpc) pentru SP4,SP7,SP8 în
funcție de deplasarea relativă de nivel

Figura 6-57: Deplasarea laterală a tălpii
inferioare a grinzii pentru SP4, SP7, SP8
(normalizată de lățimea grinzii)
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Figura 6-58: Vectori de deplasare laterală și contururi
de deformații plastice specifice la drift de 5%: (a)
SP4, (b) SP7, (c) SP8

Figura 6-59: Amplitudinea flambajului
prin încovoiere-răsucire la un drift de 5%
(normalizat de lățimea tălpii) și raportul
h/t3cf

6.4.6. Influența proiectării zonei de panou
Au fost considerate patru configurații diferite ale îmbinărilor proiectate variind
detaliile panoului de inimă a stâlpului. Rezultate reprezentative pentru SP3 sunt
prezentate în continuare cu 3 configurații diferite pentru grosimea panoului de inimă
a stâlpului și un caz în care a fost folosit un material cu limită de curgere mai înaltă
la stâlp. Curbele pentru momentul rezultat pe grindă (la fața stâlpului) și rotirea corzii
sunt prezentate în Figura 6-60. Pentru cazul panoului slab (100 mm grosime)
capacitatea la încovoiere a îmbinării este semnificativ mai mică. Rotirile plastic la
nivelul RBS și deformațiile panoului sunt exprimate în funcție de deplasarea relativă
de nivel în Figura 6-61. În cazul panoului de inimă a stâlpului slab (fără plăci
suplimentare), dog-bone-ul rămâne în general elastic și toată deformația plastică
este preluată de panoul de inimă a stâlpului. Crescând panoul de inimă a stâlpului
la 136 mm cu ajutorul plăcilor suplimentare, deformația plastică este împărțită
aproape egal între panou și RBS. O creștere suplimentară a grosimii panoului de
inimă a stâlpului la 156 mm grosime sau folosind material 65 ksi (455 MPa) pentru
stâlp a condus la o concentrare a aproximativ 60% din deformația totală a îmbinării
în RBS. Contribuția relativă a zonei RBS și a panoului la deformația totală a îmbinării
(elastică și inelastică), pentru configurațiile proiectate a panoului de inimă a stâlpului
este ilustrată în Figura 6-62.
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Figura 6-60: Momentul la fața stâlpului funcție de deplasarea relativă de nivel pentru diferite
configurații ale panoului de inimă a stâlpului

Figura 6-61: a) Rotirea plastică a RBS, (b) Distorsionarea panoului funcție de deplasarea relativă
de nivel pentru diferite configurații de zonă de panou pentru SP3

Figura 6-62: Contribuția RBS și a panoului de inimă a stâlpului la deformația totală a SP3
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6.4.7. Influența geometriei RBS
Îmbinările SP2 și SP3 au fost analizate cu diferite configurații ale geometriei secțiunii
reduse a grinzii, definite de parametrii A, B și C. În general, creșterea tăieturii
secțiunii reduse a grinzii duce la dezvoltarea unor momente mai mici la fața stâlpului.
Parametrul C care determină adâncimea tăieturii este dominat în mod evident de
capacitatea la încovoiere a îmbinării și de cerințele la forfecare impuse în zona
panoului (adică tăieturi mai adânci implică o capacitate mai mică la încovoiere și
cerințe mai mici de forfecare în panoul de inimă a stâlpului). Efectul reducerii tălpii
(variind de la 0 – fără RBS – până la maximum permis de cod) asupra deformațiilor
plastice (la 5% deplasare relativă de nivel) poate fi observat în Figura 6-63.

Figura 6-63: Deformațiile plastice la o deplasare relativă de nivel de 5% pentru SP3 pentru diferite
cazuri de adâncime a tăieturii pentru RBS

6.4.8. Proceduri de modelare simplificată
Evaluările prezentate mai sus au fost efectuate folosind o modelare neliniară 3D
continuă, pentru a obține un răspuns cât mai fidel, este anevoioasă din punct de
vedere al timpului și al modelării. Pentru simulări simplificate și în cazul proiectării,
se poate adopta o modelare simplificată. Trebuie menționat că îmbinările cu RBS
au o configurație specifică care diferiră de celelalte tipuri de noduri prezentate
anterior. Totuși, câteva componente pot fi reprezentate în aceeași manieră cu cea
adoptată la celelalte tipuri de îmbinări.
Cât despre componentele îmbinării, folosind abordarea din EN 1993-1-8, au fost
identificate următoare componente pentru îmbinările cu RBS: inima stâlpului
solicitată la întindere, talpa stâlpului solicitată la încovoiere, talpa grinzii solicitată la
compresiune, inima stâlpului solicitată la compresiune și inima stâlpului solicitată la
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forfecare. Ar trebui menționat că zona dog-bone-ului nu face parte din componentele
convenționale ale îmbinării și trebuie modelată ca parte a grinzii.
Figura 6-64 prezintă o schematizare tipică a asamblării componentelor. Se
consideră două rânduri care sunt deasupra și două care sunt dedesubt pentru a
avea un ansamblu potrivit pentru încărcări ciclice. Distanța dintre aceste rânduri este
foarte mică și pare că aceste rânduri coincid. Pot fi folosite aceleași proceduri care
sunt adoptate pentru aceleași componente și la alte tipuri de îmbinări pentru toate
componentele prezentate anterior pentru a dezvolta o reprezentare monotonă
biliniară și ciclică a îmbinării. Panoul de inimă a stâlpului solicitat la forfecare sau
talpa stâlpului solicitată la încovoiere pot fi componentele critice în acest caz,
depinzând de dimensiunile specifice folosite.

Figura 6-64: Schematizare a asamblării resorturilor la îmbinările SP

Figura 6-65: Comparație între modelele numerice 3D și cele cu grindă idealizată pentru SP1-SP4
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Așa cum s-a menționat anterior, modelarea RBS în analiza globală cere
reprezentarea componentelor îmbinării, în mod particular a panoului de inimă a
stâlpului care influențează în mod semnificativ comportarea, cât și a secțiunii reduse
în zona RBS. Folosind o abordare simplificată (Grubbs, 1997), rigiditatea elastică a
celor două elemente grindă-stâlp din zona RBS poate fi modificată pentru a ține cont
de reducerea rigidității datorate decupării tălpilor, iar răspunsul inelastic al RBS
poate fi modelat printr-un resort rotațional de lungime zero care îmbină cele două
noduri la mijloc.
O comparație a răspunsului global moment – deplasare relativă de nivel, pentru SP1
la SP4, folosind modelarea 3D continuă și modelarea simplificată cu elemente de
tip bară, este ilustrată în Figura 6-65. Se poate observa un nivel satisfăcător de
aproximare între cele două modele, mai ales în ceea ce privește răspunsul plastic
al RBS.
6.4.9. Observații generale asupra nodurilor cu dog-bone
Pe baza studiilor experimentale și numerice asupra îmbinărilor rezistente la
încovoiere cu secțiune redusă decupată circular pentru structuri de oțel în care se
folosesc secțiuni jumbo este prezentată comportarea generală a îmbinărilor cu RBS.
Cu creșterea deplasării relative de nivel, comportarea îmbinării este caracterizată
inițial de curgerea la interfața dintre tălpile grinzilor și tălpa stâlpului, apoi de inițierea
curgerii fie în tălpile RBS, fie în panoul de inimă al stâlpului, funcție de rezistența
relativă a celor două componente. Acumularea deformațiilor plastice are loc în
componenta care este mai slabă.
Introducerea unei RBS poate să conducă la o scădere a momentului la fața stâlpului,
de ordinul a 75%-95% din rezistența plastică la încovoiere a grinzii nedecupate.
Deformațiile plastice care se dezvoltă la interfața dintre grindă și stâlp este de
asemenea diminuată, însă nu dispare complet.
Tălpile inferioare ale grinzilor cu secțiune mai mare (care sunt în compresiune) au
tendința să se deformeze lateral cu creșterea deplasării relative de nivel,
manifestându-se prin flambaj prin încovoiere-răsucire. A fost observată o
deplasarea laterală care poate să atingă până la 25% din lățimea tălpii grinzii pentru
grinzi cu inimi mai zvelte. Totuși, dacă sunt prevăzute legături laterale la o distanță
de până la db/2 de la capătul RBS, depărtat de fața stâlpului, acest efect poate fi
redus substanțial.
Stâlpii cu secțiune mare prezintă o susceptibilitate crescută la răsucire. A fost
observat un unghi maxim de rotire de 0.12 rad pentru stâlpii cu un raport mai mare
h/tcf, care reprezintă un indicator al rezistenței la torsiune. Există o interacțiune
pronunțată între susceptibilitatea stâlpilor la răsucire și a grinzilor la flambaj prin
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încovoiere-răsucire, ambele efecte amplificându-se unul pe celălalt. Prevederea
legăturilor laterale conform cerințelor deja menționate reduce răsucirea stâlpilor,
deoarece valorile unghiului de torsiune sunt cu un ordin de mărime mai mic.
Grinzile zvelte sunt susceptibile la voalare, acesta manifestându-se în talpa și inima
solicitată la compresiune. Acest efect se poate iniția la o deplasare relativă de nivel
de 2.0% și poate reduce semnificativ capacitatea de rotire plastică a grinzii datorită
acumulării de deformații plastice asimetrice în dreptul tălpii afectate, ceea ce poate
duce la fisurarea ductilă prematură. Dispunerea legăturilor laterale lângă articulația
plastică nu ajută în acest caz.
Proiectarea zonei de panou este parametrul principal care afectează cerința de
rotire inelastică impusă dog-bone-ului. Permiterea dezvoltării deformațiilor inelastice
în zona panoului poate să scadă din cerințele plastice ale rotirilor excesive în RBS.
În cazul grinzilor zvelte, a fost observat că această relaxare poate să conducă la un
efect stabilizator, prevenind apariția prematură a flambajului prin încovoiererăsucire. Pe de cealaltă parte, permiterea cerințelor de deformare excesivă în zona
de panou crește deformația plastică și tensiunea negativă impusă interfeței dintre
talpa superioară a grinzii și talpa stâlpului, crescând astfel probabilitatea de fisurare
prematură ductilă a sudurii.
Grosimea tălpilor grinzii are un rol important în potențialul de cedare ductilă.
Cedarea poate apărea în sudura de la interfața dintre talpa stâlpului și talpa grinzii
datorită unei fisuri ductile. Tălpile excesiv de groase tind să impună un regim ridicat
de triaxilitate, combinat cu cerințe mai mari de deformații plastice. Acest efect este
amplificat semnificativ atunci când zona de panou este proiectată ca fiind slabă sau
chiar echilibrată, ducând la valori foarte mari are indicelui de rupere. Gradul de
reducere a tălpii (parametrul c al RBS) este dominant printre parametrii dimensionali
ai RBS. Valori mai mari a parametrului c conduc la creșterea capacității plastice de
rotire, oferind o relaxare mai mare a momentului la fața stâlpului, reducând astfel și
cerința forței de forfecare impusă în panoul de inimă a stâlpului.
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